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Consell plenari                                                                                                         
Districte de l’Eixample 

3 de maig de 2018 

ACTA núm. 2/2018 

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

A la Sala de Plens del Districte de l ’Eixample de l ’Ajuntament de la 
Ciutat de Barcelona, el  dia TRES DE MAIG DE 2018, s’hi  reuneix el  
Consel l  del Districte, en sessió ordinària, sota la presència de la 
regidora de l ’Ajuntament de Barcelona, la I l · lma. Sra. Trini  Capdevi la i 
Burniol .   

Hi concorren les senyores consel leres i  els senyors consel lers:  
  
Sr. Joan Rodríguez i  Portel l  

Sra. Laia Canet i  Sarri  

Sra. Crist ina Cabal ler i  Ferrater 

Sr. Josep Lluis Soldevi l la Cabau 

Sr. Xavier Ortega Codines 

Sra. Isabel Pal lejà Milà 

Sr. Carles Albert Ortega Alemany 

Sr. Albert Cerri l lo i  Lladó 

Sr. Francesc Magrinyà Torner 

Sra. Eulàl ia Corbel la Cervel ló 

Sra. Carme Méndez i  Bota 

Sr. Jordi Matas Vi là 

Sra. Marina Marcian Garcia 

Sr. Eduard Cuscó Puigdel l ívol  

Sra. Tània Rafí i  Gal indo 

Sr. Albert Vi ladot i  Solé 

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda 

Sr. Pedro Juan Sánchez Muri l lo 

Sr. Oscar Zayas Sadaba 
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Sr. Alejandro Muñoz Mateos 

Sr. Roger Bujons i  Tomàs 

Sra. Anna Serra Bienvenido 

Sr. Joan Ramon Riera Alemany 

 
Assist i ts per la secretària del Consel l  del Districte, Sra. Ana García 
Cachafeiro, que cert i f ica.  
 
Hi concorre també el regidor del Districte de l ’Eixample, I l · lm. Sr. 
Gerardo Pisarel lo Prados.  
 
Constatada l ’existència de quòrum legal,  la Presidència saluda els 
assistents i  obre la sessió a les 19.05hores, quan comença.  
 
A continuació es real i tza una transcripció l i teral de les intervencions 
dels consel lers i  consel leres i  regidors i  regidores del  Consel l  Plenari  
del Districte de l ’Eixample.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Molt bé, doncs, molt bon vespre a totes i  a tots, moltes gràcies d'estar 
avui aquí amb nosaltres en aquest Consel l  Plenari  del Districte de 
l 'Eixample.  
 
Avui vul l  avisar que serà un plenari  potser una mica més l larg de 
l ’habitual,  cosa que a mi com a presidenta del Districte em fa sentir  molt 
sat isfeta de les ganes de part icipar i  d’ intervenir  també en el Consel l 
Plenari  de diferents Enti tats del Districte, vol di r que, efect ivament, 
tenen un interès. Tenen el mateix interès que tenim els di ferents grups 
tant del Govern i  els di ferents grups de l 'oposició, per tal  de mil lorar la 
qual i tat de, de vida de, dels veïns i  veïnes del Districte.  
 
Per tant, el  que sí  que demanaria a tots els intervinents, és que, 
efect ivament els grups municipals ja els controlo jo, no hi ha problema, 
els hi  tal lo el  temps quan se'ls hi  acaba, però als veïns em costa una 
miqueta tal lar-vos el temps quan, quan interveniu.  
 
Sí que vul l  recordar que el temps d'intervenció per part dels veïns serà 
de dos minuts, i  que jo, quan vegi que el temps s'està acabant, faré un 
avís i  que també sabeu que amb, amb la paraula dels veïns acostumo a 
ser una mica més indulgent, però,  avui tenim, onze paraules 
demanades, vol dir que, amb les paraules dels veïns ens en anem 
aproximadament ja a quaranta cinc minuts de Plenari  de Districte. Per 
tant,  jo sí que us agrai ria, als companys dels grups polí t ics i  també, 
doncs, als veïns i  veïnes que heu d'intervenir,  que si  us plau fem el 
temps diguéssim que toca.  
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Per començar el  Plenari  començaríem amb les declaracions 
inst i tucionals.  

La primera declaració inst i tucional és la que es presenta en aquest 
Consel l  Plenari  en commemoració del 25è aniversari  de l ’assassinat  del 
Gui l lem Agul ló. Ha t ingut el  suport de tots els grups exceptuant el  Part it 
Popular, Ciutadans i  el PSC. Donarà lectura el Consel ler portaveu 
d'Esquerra Republ icana, l 'Eduard Cuscó.  

Sr. Eduardo Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies Presidenta.  
 
Enguany es commemoren 25 anys de la mort del  Gui l lem Agul ló i 
Salvador. El jove de Burjassot que l '11 d'abri l  de 1993 va ser brutalment 
assassinat per un grup de joves d'ideologia neonazi a la local i tat de 
Montanejos, a la Comarca de l 'Al t  Mi l lars.  
 
La mort de Gui l lem Agul ló, membre de l 'organització pol í t ica Maulets, no 
fou causal sinó f rui t  de la seva mil itància independentista i  ant i feixista. 
En el judici  del cas el jutge va condemnar un dels acusats, el  confés i  
autor de les ganivetades, Pedro Cuevas, a 14 anys de presó per 
homicidi ,  dels quals va complir només quatre i  va, i  va absoldre a la 
resta del grup.  
 
Malauradament, l ’assassinat del Gui l lem Agul ló no va ser un fet puntual.  
Durant els darrers anys els Països Catalans han estat test imoni de 
nombrosos del ictes d'odi,  atacs a les seus de part i ts polí t ics, sindicats, 
associacions, així com manifestacions racistes i  xenòfobes a molts 
barris de les nostres ciutats. Recentment, hem hagut de lamentar com 
aquests assalts feixistes i  la seva impunitat creixia considerablement. 
La nostra ciutat ha sigut test imoni de com el feixisme sort ia als carrers i  
amb tota la impunitat agredia, increpava i  assaltava la nostra gent i  les 
nostres inst i tucions.  
 
Les amenaces i  agressions han estat,  no han desaparegut mai, però en 
els darrers mesos hem vist com el feixisme s'envalentia per les 
organitzacions d'extrema dreta que gaudeixen també d'impunitat 
absoluta en casos com els que van tenir l loc a la seu de Catalunya 
Radio, la Inst i tució Cultural "C.I.C" o, recentment, l ' inst i tut Joan Boscà.  
 
A més, al  Districte de l 'Eixample s'han hagut de lamentar darrerament 
una agressió a dos joves per anar agafats de la mà i  portar un l laç groc. 
Les pintades amenaçant a Jordi  Borràs i  Xavier Rius a l 'Escola Ramon 
Llul l ,  els atacs a veïnes durant les enl laçades a l 'Hospital  Clínic i  les 
múltiples agressions que han t ingut l loc després de manifestacions 
convocades per organitzacions d'extrema dreta al centre de Barcelona.  
 
Davant d'aquesta si tuació, i  coincidint amb el 25è aniversari  de la mort 
de Gui l lem Agul ló recordem que a l 'abri l  de 2016 el  Plenari  de 
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l 'Ajuntament de Barcelona, va aprovar reconèixer la seva l lui ta 
incansable contra el  feixisme i  dedicar-l i  un espai públ ic, coincidint amb 
la rest i tució i  homenatge de la seva f igura a les Corts Valencianes amb 
la lectura i  aprovació per unanimitat, d'una declaració inst i tucional.   
 
Per tot això, el  Consel l  Plenari  del Districte de l 'Eixample, acorda la 
següent declaració inst i tucional:   
Primer. Retre homenatge a la f igura de Gui l lem Agul ló, el  jove Valencià 
assassinat brutalment per un grup de joves d'ideologia neonazi,  ara just 
fa 25 anys.  I  refermar el compromís amb la l lui ta contra els del ictes 
d'odi,  el  racisme, la xenofòbia, l 'homofòbia, tal  i  com es va fer a les 
Corts Valencianes.  
 
La voluntat del Plenari  del Districte de l 'Eixample a que es dediqui,  tal  i  
com es va aprovar a l 'any 2016 a l 'Ajuntament de Barcelona, un espai 
públ ic a la ciutat a la memòria de Gui l lem Agul ló.  
 
Condemnar les darreres agressions i  amenaces de caràcter feixista que 
s'han viscut els darrers mesos a la ciutat de Barcelona i  al  Districte de 
l 'Eixample.  
 
I  f inalment, fer arribar els presents acords a la famíl ia del Gui l lem 
Agul ló, al  Parlament de Catalunya i  les Corts Valencianes.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
En aquest punt de l 'ordre del dia ens ha demanat la paraula el Pau Solé 
en representació de les Joventuts d'Esquerra Republ icana. Té la 
paraula per dos minuts.  
 
 
Sr. Pau Solé (Joventuts d'Esquerra Republicana):   
 
Hem estat i  seguirem sent partícips de la l lui ta contra el feixisme. Hem 
sort i t  als carrers quan ha tocat i  hem fet el  que ha calgut, i  ara no serà 
menys.  
 
Com hem dit  ara, l ’assassinat del Gui l lem Agul ló va ser fa 25 anys, i  
avui en dia el  feixisme encara campa amb, amb total impunitat pels 
carres d'aquesta ciutat.  Com a demòcrates d'esquerres que som, no 
podem permetre que la si tuació continuï  d'aquesta manera. El Districte 
ha de posicionar-se clarament condemnant la si tuació que viu aquesta 
ciutat.   
 
Sabem que això no serà possible totalment ja que hi ha part i ts 
d'aquesta sala que no condemnen. I  no tant sols no condemnen, sinó 
que encobreixen aquests assalts feixistes cap a la ciutat de Barcelona i  



Dist r icte  de  l ’E ixample                                                                                                                                                                      

Depar tament  de  Serve is  Ju r íd i cs  -Se cre ta r i a  

 
els seus habitants,  i  per aquest motiu demanem que no es tolerin 
aquestes, aquestes,  agressions feixistes que passen sovint al  nostre 
barri ,  com van passar a les últ imes festes majors de, de Sagrada 
Famíl ia, on un grup de feixistes van intentar boicotejar d 'aquel l  l loc.  
 
Ja està, moltes gràcies per tot.   
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè.  
 
La segona Declaració Inst i tucional és per donar suport als Comitès de 
Defensa de la Repúbl ica i  la resistència civi l  act iva i  no violenta.  
 
Ha t ingut el  suport  de tots els grups exceptuant el  Part i t  Popular, 
Ciutadans i  el  PSC.  
 
Donarà lectura la Consel lera Anna Serra.  
 
Sra. Consellera Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA): 
 
Des que l ' Independentisme ha esdevingut majori tari  a Catalunya, les 
mobi l i tzacions han estat massives, constants i  exemplars. La pràct ica 
de la resistència civi l  act iva i no violenta ha estat un principi  bàsic 
irrenunciable, f ins i  tot davant de les actuacions d'unes forces pol icials 
desbocades quan no han mostrat dubtes a l 'hora d'agredir a qualsevol 
persona, sigui quina sigui la seva condició.  
 
La defensa de les Escoles del passat 1 d'Octubre, són un bon exemple 
d'aquest compromís amb la resistència civi l  act iva i no violenta i  de la 
seva efect ivi tat.   
 
En aquest senti t ,  tot i  aquesta violència criminal orquestrada per un 
Estat superat  i  desbordat, l 'autoorganització popular va garanti r la 
celebració del Referèndum d'Independència de Catalunya. Els l lavors 
denominats Comitès en Defensa del Referèndum van ser una eina clau 
en la contenció i  en la defensa no violenta, cal insist i r,  dels col·legis i  
centres de votació.  
 
L'Estat Espanyol,  amb totes les seves formes, ha engegat un procés de 
criminal i tzació del  moviment independentista amb la creació i  
social i tzació d'un relat que pretén just i f icar la repressió sense l ímits, al 
més pur est i l  f ranquista on es celebraven judicis sumaríssims amb la 
sentència redactada abans de començar. Aquesta estratègia d'Estat no 
és nova, fa dècades que s 'apl ica arreu on la dissidència qüestiona els 
fonaments antidemocràtics de l 'Estat.   
 
Fa unes setmanes es va fer públ ica que la Fiscal ia de l 'Audiència 
Nacional obria di l igències contra els Comitès en Defensa de la 
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Repúbl ica atribuint possibles del ictes de rebel·l ió, del icte cast igat amb 
penes de f ins a 30 anys de presó. Pocs dies després hi ha hagut les 
primeres detencions d'act ivistes dels di ferents CDRs, perdó.  
 
Volem recordar que els Comitès de Defensa de la Repúbl ica no tenen 
cap altra object iu que trebal lar en favor de la Repúbl ica Catalana. Una 
Repúbl ica on tothom hi t indrà l loc, vingui d'on vingui,  pensi com pensi i 
parl i  la l lengua que parl i .  Tanmateix, no ens sorprèn l 'autori tarisme de 
l 'Estat Espanyol continuista del Règim del 78, no tolerant la plural i tat,  la 
sol idari tat i  l 'autoorganització de base popular.  
Així les coses, per la part que ens toca i  des de la més absoluta 
humili tat,  volem recordar que repressió i  l 'existència de presos polí t ics 
no ens espanta sinó que ens reafirma en la nostra decisió. En altres 
paraules, la repressió contra el moviment independentista no ens fa 
dubtar, sinó que ens empenta a crear xarxes de sol idari tat i  que davant 
de la polí t ica del passat, construïm un projecte de futur. No tenim res 
més que un projecte esperançador, la construcció d'un país mil lor,  des 
d’a baix i  per a totes. També ens tenim les unes a les altres, colze a 
colze i  al lò que més els espanta: el  futur.   
 
Per això, el  grup municipal hem presentat la següent proposició..  perdó 
la següent declaració inst i tucional:   
 
Perdoneu... .  
 
El Plenari  del Districte de l 'Eixample considera una forma d'acció 
polí t ica absolutament legít ima la protesta, les mobi l i tzacions, la 
desobediència i  resistència civi l  act iva i  no violenta pròpia d'una 
democràcia madura.  
 
El Plenari  del Districte de l 'Eixample, denuncia i  es posiciona en contra 
de les operacions de l 'Estat dirigides pels di ferents cossos pol icials i 
instàncies judicials, contra les, conta les actuacions dels CDRs. En 
aquest senti t ,  insta a la Fiscal ia a ret irar les acusacions contra 
act ivistes dels CDRs en l 'exercici  legít im del dret a la protesta de 
caràcter pacíf ic.   
 
El Plenari  del Districte de l 'Eixample denuncia la criminal i tzació de la 
protesta social ,  la repressió i  la violència inst i tucional i  es posiciona en 
favor de la l l ibertat  d 'expressió, la l l ibertat ideològica i  el  dret a la 
manifestació, així com la voluntat popular a favor del dret a 
l 'autodeterminació.  
 
Quart.  Manifestar el  compromís de l 'Ajuntament de Barcelona en 
col·laborar en la defensa dels, dels veïns que vegin vulnerats els seus 
drets polí t ics.  
 
Comunicar aquests acords a l 'Ajuntament de Barcelona, al  Parlament de 
Catalunya, a l 'Associació de Municipis per la Independència,  a 
l 'Associació Catalana de Municipis, a l 'Assemblea Nacional Catalana i  
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Omnium Cultural i  manifestar el  compromís del Districte amb els drets 
humans i  amb la resolució pacíf ica del confl icte.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies,  
 
La propera declaració inst i tucional és en defensa del dret a la protesta 
polí t ica de la l l ibertat d'expressió i  de manifestació. La l legirà també la 
Consel lera Anna Serra.  
 
Li  vol ia demanar, Consel lera, com que veig que aquesta declaració, tot 
el  tex és molt l larg, l legeixi  si  us plau.. .  
 
Sra. Consellera Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA): 
 
Sí,  si , no.. .no la l legiré tota, faré una peti ta introducció.. . .  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Molt  bé, moltes gràcies. 
 
Ha t ingut el  suport de tots els grups exceptuant el  Part i t  Popular, el  
grup de Ciutadans i  el  PSC.  
 
Sra. Consellera Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA): 
 
Bé, tenint en compta les últ imes operacions repressives contra les 
persones organitzades en els CDRs, contra els dirigents socials i  contra 
els di rigents polí t ics que han estat empresonats,  que aquesta si tuació 
repressiva ha obl igat també a diverses persones a exi l iar-se a 
l ’estranger i  que aquesta onada repressiva ha arribat a l 'extrem de 
perseguir expressions culturals, com les del Valtonyc per haver 
composat l letres cri t icant a la corona, fem la següent declaració 
Inst i tucional.   
 
Passo a l legir-la:  
 
El Plenari  del Districte de l 'Eixample considera una forma d'acció 
polí t ica absolutament legít ima la protestes, les mobi l i tzacions, la 
desobediència i  resistència civi l  act iva i  no violenta pròpia d'una 
democràcia madura.  
 
Manifestar el  suport  del Plenari  del Districte de l 'Eixample als CDR’s i  
les seves accions de desobediència i  resistència civi l  act iva i  no 
violenta, arran de la ràtzia repressiva de l 'Estat Espanyol.   
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El Plenari  del Districte de l 'Eixample denuncia i  es posiciona clarament 
en contra de les operacions de l 'Estat que ut i l i tzen els di ferents cossos 
pol icials i  instàncies judicials contra les actuacions dels CDR’s.  
 
En aquest senti t  exigeix l 'arxivament de totes les causes obertes contra 
act ivistes dels CDRs.  
 
Perdoneu...  est ic l legint l 'al tra oi? Em podíeu haver avisat abans.  
 
Torno a començar:  
 
Manifestar la preocupació per la deriva autori tària de l 'Estat i  denunciar 
la criminal i tzació de la protesta social  i  la repressió i  la violència 
inst i tucional.   
Defensar públ icament la l l ibertat d'expressió, de manifestació i  de 
protesta polí t ica com un dels pi lars centrals de qualsevol societat 
democràtica.  
 
Manifestar el  compromís de Districte en col·laborar en la defensa dels 
veïns de l 'Eixample que vegin vulnerats els seus drets polí t ics.  
  
Donar suport a aquel les iniciat ives ciutadanes d'art istes, músics i  veïns, 
i  veïnes en general,  que s 'organitzen al voltant de la defensa de la 
l l ibertat d'expressió.  
   
Sol idari tzar-se amb els rapers Valtonyc i  Pablo Hasel,  així com amb 
qualsevol art ista que pateixi  persecució per les seves obres de creació.  
 
Sol idari tzar-se amb els CDR’s, així com amb qualsevol organització o 
enti tat que es vegi sotmesa injustament a la ràtzia repressiva de l 'Estat.  
 
Reclamar la l l ibertat  immediata de totes les preses polí t iques catalanes 
i  el  dret al  retorn amb garanties de totes les exi l iades.  
 
Instar al  govern de l 'Estat i  a les Corts Espanyoles a la derogació de la 
Llei  de protecció de seguretat ciutadana i  a impulsar els canvis 
legislat ius necessaris per a l 'adequació del Codi Penal a les obl igacions 
internacionals concretes per l 'Estat en matèria de drets humans, i  a la 
recomanació de les Inst i tucions Internacionals dels Drets Humans per 
tal  de garantir el  ple exercici  de la l l ibertat d 'expressió i  de 
manifestació.  
 
I  per úl t im, comunicar aquests acords a l 'Ajuntament de Barcelona, al 
Parlament de Catalunya, a l 'AMI, a l 'Associació Catalana de Municipis, 
a l 'ANC, a Omnium, a Amnist ia Internacional i  a l 'al t  Comissionat de 
Drets Humans de Nacions Unides.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies,  
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I  per úl t im, l legirem la Declaració Inst i tucional que serà el  
posicionament davant la sentència judicial  de l 'Audiència Provincial  de 
Navarra amb l 'anomenat cas de " La Manada".  
 
Aquesta sí ha t ingut el  suport de tots els grups municipals. 
 
I  la l legirà l 'Eulàl ia.  
 
Sra. Eulàlia Corbella Cervelló (GMBC-E):  
 
Gràcies presidenta.  
 
Davant la publ icació de la sentència dictada per l 'Audiència Provincial  
de Navarra, els cinc membres acusats de l 'anomenat cas de "La 
Manada" en la que se'ls condemna a penes de nou anys de presó per 
abús sexual continuat amb prevalença, i  a cinc anys de l l ibertat v igi lada 
després del compliment de la pena, obviant que es produís cap t ipus 
d'int imidació i  violència.  
 
Davant del fet que els cinc han estat condemnats per del ictes continuats 
d'abús sexual en prevalença, però no per violació, ja que, 
incomprensiblement, el  Tribunal no ha considerat el  del icte d'agressió 
sexual que és el que impl ica violència i  int imidació.  
 
Davant el  vot part icular que inclou la sentència en el que es demana 
l 'absolució de tots els acusats a excepció del del icte l leu de furt .   
 
Davant una sentència, que com han valorat nombroses expertes i  
experts jurídics,  enti tats feministes i  de dones,  ONU dones, o el  Govern 
de Navarra entre d'al tres, manifestem que:  
 
Aquesta sentència minimitza els fets al  no considerar-los agressió 
sexual i  al  no considerar l 'agreujant de real i tzar-se en grup.  
 
Situa la càrrega de prova en la víct ima, al  posar el  focus de la sentència 
en el seu comportament i  no en el comportament dels agressors.  
 
Afavoreix la impunitat de les agressions mascl istes i  envia un missatge 
de descrèdit  de la vivència de les dones que pateixin aquestes 
agressions i  les revict imitza.  
 
Posa de manifesta la incoherència d'entendre que l 'abús sexual 
perpetrat en les condicions que es va produir,  i  que queda recol l i t  en el 
relat dels fets, pot produir-se sense violència i /o sense int imidació.  
 
Per tot això, el  Districte de l 'Eixample acorda:  
 
En primer l loc instar al  Congrés dels Diputats i  el  Senat a la modif icació 
del Codi Penal per revisar el  supòsi t  d'abús sexual, així com la 
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consideració jurídica de la violència en casos d'agressió sexual i  
violació.  
 
En segon l loc, donar suport incondicional a les víct imes, moltes 
vegades invisibles, de les agressions sexuals.  
 
En tercer l loc, donar suport a totes les mobi l i tzacions socials en contra 
d'aquesta sentència judicial . 
 
I ,  per úl t im, fer arribar aquesta declaració a l 'Audiència Nacional de 
Navarra, al  Ministeri  de Justícia i  al  Consel l  General del Poder Judicial .   
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Doncs bé, ara iniciaríem l 'ordre del dia del Plenari  amb l 'aprovació de 
l 'acta de la Sessió Ordinària de l '1 de març, que, sinó hi ha cap 
objecció, la donaríem doncs, per aprovada i  ja passaríem a la part 
informativa, la part  del Cart ipàs, que donarà lectura la Sra. Ana 
Cachafeiro. 
 
Sra. Ana Garcia Cachafeiro, secretària del Consell del Districte: 
 
Gràcies presidenta.  
  
En matèria i  en part informativa de Cart ipàs cal donar compte del 
nomenament per decret d 'Alcaldia del 16 de març del 2018 de la Sra. 
Marina Marcian Garcia, com a Consel lera del Consel l  del Districte en 
substi tució del Sr. Haisam (Javier) Dabbah Velázquez.  
 
Donar compte dels canvis en el Cart ipàs del Districte produï ts com a 
conseqüència de la incorporació de la Sra. Marina Marcian García arrel  
de la seva presa de possessió com a Consel lera del Districte en data 
del 23 de març de 2018.  
 
En quant al  despatx d'of ici  cal donar compte de l 'adjudicació pel Gerent 
Municipal dels següents contractes:  
 

-  Servei d 'atenció, informació i  control  d'accessos del Districte que 
es va adjudicar en data 13 de març per un import de 38.735,04€ 
per l 'any 2018 i  53.210,57€ a Can Cet Centre d'inserció Socio 
Laboral.   

 
Cal donar compte també de: 
 

-  L'aprovació de la pròrroga de la gestió de les Pistes Joan Miró i  
Fort Pienc, aprovat  el  31 de desembre del 2017, d'un import de 
128.865€ a Associació Esport iva l 'Eixample.  
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D'al tre banda, es dona compte de l 'adjudicació en data 8 de març del,  
del,  del 2018 pel Gerent del Districte de la contractació del Servei 
d'elaboració d'actes d'Audiències Públ iques i  Consel ls de Barri  del 
Districte de l 'Eixample per un import de 21.202,83€ a l 'Associació per la 
Promoció Cultural i  Part icipació Popular.   
 
I  f inalment, es dona compte també de l 'aprovació en data 28 de març 
per l ’alcaldessa accidental de la Pròrroga de la gest ió d'espais i  casals 
de gent gran del Districte de l 'Eixample,  que es va prorrogar de l '1 
d'abri l  al  31 de jul iol del 2018, per un import de 130.283,00€ a favor de 
Eixample SPI SL Associació Esport iva.  
 
Això és tot Presidenta. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Passaríem doncs al punt dels informes i  començaríem amb l ' informe del 
Regidor, té la paraula el Regidor Gerardo Pisarel lo.  
 
Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E): 
 
Hola. Moltes gràcies, molt bon vespre a, a tothom. Sobretot als veïns i  
les veïnes que ens acompanyen, ens acompanyen avui aquí.  
 
Bueno, vol ia començar aquest informe simplement constatant que 
continuem en la si tuació d'anomalia que venim denunciant  plenari  re-
plenari .   
 
Ahir mateix es complia sis mesos de la presó preventiva de qui va ser 
Regidor de l 'Ajuntament de Barcelona, el  Joaquim Forn, i  també de 
l 'Oriol  Junqueres. Una si tuació que no només diguem-ne, els impl ica a 
el ls sinó que és una si tuació molt més àmplia. Una presó preventiva 
abusiva, injusta, i l · legal,  que es produeix en el marc, com es l legia ara 
no? en les declaracions inst i tucionals, d'un retrocés enormement 
peri l lós en matèria de l l ibertats que no podem deixar de negar, en molts 
i  molts àmbits. I  que, des del nostre punt de vista com a govern, doncs 
és una raó més, doncs, entre d'al t res, no només per demanar la f i  
d'aquestes presons i  la, i  la recuperació d'aquestes l l ibertats, sinó 
també de la consti tució d'un govern de la General i tat que, com deia avui 
el  Diputat  d 'Esquerra Republ icana, Joan Tardà, ens permeti  tenir un 
govern ef icient,  di l igent i  progressista que és el que necessitem per 
entomar els grans reptes que tenim a la, a la ciutat i  també al Districte.  
 
Al Districte estan passant coses que són, que són posit ives. 
Segurament una de les principals iniciat ives que tenim ara sobre la 
taula és que després de nou anys per f i  podrem veure l 'obertura del 
Mercat de Sant Antoni el  proper 23 de maig, que serà la data d'inici  de 
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l 'act ivi tat.  I  per celebrar-lo, doncs el dissabte següent, el  26 de maig, es 
farà una festa d’ inauguració oberta.  
 
Celebrem això, tothom sap que estem molt orgul losos de, de, del procés 
que ens ha portat f ins aquí. Ha passat molt de temps, moltíssima gent 
involucrada durant di ferents gestions, i  l lavors el que hem d'aconseguir 
ara, ja ho hem dit  en moltes ocasions, és que aquesta obertura, doncs 
del mercat, sigui compatible  amb el manteniment de la singulari tat del 
barri  i ,  sobretot,  del seu teixi t  comercial .   
 
Per aquesta raó precisament, no? el passat di jous 26 d'abri l  va acabar 
el  període d'al ·legacions del que serà el Pla d'Usos de, de Sant Antoni, 
que té com object iu, doncs, poder garantir que aquests, que aquests 
principis es puguin garantir.   
 
L’ impuls del comerç és una cosa fonamental al  nostre Districte, ho vaig 
constatar a la darrere passejada que vaig poder fer amb l 'Associació de 
Comerciants d’aquí de l 'Eixample dreta, amb la gent del cor de 
l 'Eixample, on havia també la gent de l 'Associació de veïns de Sant 
Joan, de la dreta de l 'Eixample, del Casal de Joves. Aquí vaig tenir la 
possibi l i tat d'expl icar, doncs, quins són els projectes que des de 
Barcelona Activa estem impulsant per donar suport al ,  al  pet i t  comerç. 
 
També ho vaig poder fer com a, com a Regidor del Districte, aprof i tant  
sant Jordi,  quan vaig visi tar di ferents l l ibreries del Districte, no?, per 
veure quin és l 'estat  doncs de, de, d 'aquest sector comercial ,  i  creiem 
que això ens permet constatar que efect ivament, tenim un Districte que 
malgrat les di f icultats que estem passant, continua sent un districte amb 
una empenta econòmica, amb una empenta comercial  i  amb una 
empenta cultural,  enormement forta, no?.  
 
Això ho hem pogut veure, no?, en les festes majors que estem tenint 
ara: en la festa de Sagrada Família i  en les que t indrem a la dreta de 
l 'Eixample i  el Fort Pienc.  
 
Des d'ahir dimecres, la primavera també de la gent gran, que ens 
mostren, doncs això, que tenim un districte amb un teixi t  cultural,  
associat iu, comercial ,  molt potent, i  que, i  que celebrem plenament, no? 
 
Amb act ivi tats culturals de primer ordre, t indrem la cinquena mostra 
d'art  jove, per exemple, que és una, és un tema que a mi em sembla 
molt rel levant. Vam tenir a un concert de música contemporània 
andalusa molt maco a Sant Antoni arran de la, de la setmana de la 
primavera republ icana i ,  aquest  any,  ja hem destinat  gairebé 500.000€ 
per 226 projectes que tenen a veure també amb aquesta act ivi tat al 
Districte, i  que representa un increment d'un 3,4% respecte al 2017 i  
que, per tant,  em sembla que és un impuls important com dic, d'aquest 
teixi t  que tenim.  
 
Un teixi t  comercial , econòmic, cultural que sobretot és important al  
Districte, són àrees que són estratègiques  ja per l ’economia f ins i  tot 
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de la ciutat,  no? per exemple a un sector que ens importa molt com és 
el sector de la recerca, el  sector de la ciència, el  sector de la 
tecnologia.. .  que és un sector que volem impulsar des de, des de Casa 
Gran, i  que creiem que s 'ha de començar a impulsar, efect ivament, des 
de les Escoles i  des dels Inst i tuts, no?  
 
Jo aquí vul l  celebrar, vaig teni r la possibi l i tat  d'assist ir  al ,  al ,  al  Centre 
Cívic d'Urgel l  a una mostra de t rebal ls de recerca de nois i  noies 
d'inst i tut en matèria de Ciència i  Tecnologia. La veri tat és que va ser 
una cosa, una cosa, fascinant i  que té a veure amb aquest object iu del 
govern municipal d ' impulsar el  que són les vocacions científ iques 
començant amb les vocacions cientí f iques de dones sobretot ,  no?.  
 
En aquest senti t  vul l  recordar que a nivel l ,  a nivel l  de ciutat hem creat 
una taula de ciència amb Enti tats i  Inst i tucions claus en aquest àmbit i  
que estem impulsant ara un fons en matèria de Ciència que donarem a 
conèixer, que farem públ ic amb poc, amb poc temps.  
 
Evidentment, tots aquests elements d’ impuls no? com deia abans, 
cultural,  comercial ,  econòmic.. .no menys tenen el fet que sabem que 
tenim reptes també al Districte importants des del punt de vista social .   
 
Segurament, un dels reptes importants és el de l 'habitatge. Quan 
parlàvem ara del,  del,  del mercat de Sant Antoni,  són plenament 
conscients que hi ha moltes iniciatives de mil lora als barr is del,  del 
Districte, que no poden comportar una pèrdua de qual i tat de vida ni en 
termes socials, ni  en termes ambientals. I  crec que l 'habitatge és un 
dels reptes que tenim ara sobre la taula. Per tant, la defensa al dret a 
l 'habitatge també és un altre object iu fonamental pel Govern de la Ciutat 
i  concretament aquí al  districte de l 'Eixample també tenim diferents 
iniciat ives en aquest  senti t .   
 
En l 'úl t im Ple que vam tenir a Plaça Sant Jaume, doncs es va presentar 
l ' informe de la Unitat contra l 'Exclusió Residencial,  que és una eina que 
no exist ia abans, per evitar que es puguin produir desnonaments, 
sobretot,  de famíl ies en si tuació de vulnerabi l i tat,  sense alternatives de 
re al lot jament, etc, etc, que ens ha permès que els desnonaments a 
Barcelona, doncs disminueixen en un 22%. És molt el  que queda, el  que 
queda per fer, però ja dic que és una eina important i  en el cas del 
Districte, doncs aquesta polí t ica s 'afegeix a la d’ impuls de, de 
d'habitatge: 28 habitatges a Còrcega 394, 142 en fase de construcció,  
els més de 231 projectats a Glòries, la previsió de 150 a la Model i  els 
nous solars per a futures promocions que s'estan t rebal lant  com el de 
Tal ia. És a dir,  tenim un increment important d 'habitatge en un districte 
on el dèf ici t  que exist ia, la veri tat és que era, és a di r,  força, força 
rel levant, no?  
 
I  amb això, també com deia abans, l ’ impuls d'aquestes polí t iques de 
canvi als Districtes, doncs és molt important que vagin acompanyats de 
mesures que, que, impedeixin doncs la gentri f icació i  l ’expulsió de veïns 
o de teixi t  comercial  quan es produeixin aquests canvis. En aquest 
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senti t ,  s'ha aprovat inicialment l 'ordenança reguladora dels 
procediments d'intervenció municipal en obres, coneguda com a 
ORPIMO, que, valorem molt posit ivament i  que ens ajudarà,  doncs 
efect ivament, a evitar que es produeixin aquests processos de 
gentri f icació.  
 
Un altre tema important que també vol ia esmentar, esmentar avui, 
doncs té a veure amb tot el  que és la generació d'eixos verds, que és un 
Districte on l 'espai verd és també un de, de...  la generació d'espai verd 
és un dels grans object ius que tenim per davant. Des d'aquest punt de 
vista jo crec que s'ha de valorar molt posit ivament la inauguració del 
nou parc de Glòries,  no? la seva primera fase amb el projecte conegut 
com a "Canòpia Urbana", els interiors d' I l la de Casa Macaya i  de Maria 
Mercè Marçal,  la propera inauguració dels eixos verds de  Borrel l  i  
Tamarit ,  no?, així  com l ' inici  de trebal ls de grups impulsors d'eixos 
verds a Girona i  Consel l  de Cent. Aquí s'està calculant que es 
recuperaran f ins a 26.000 metres quadrats per espunjar doncs com deia 
abans, un dels, dels,  dels barris més densos a, a, a la, a la ciutat,  no? 
 
Hi ha més temes, vul l  dir,  és complicat també resumir-los tots, però vul l 
que hi hagi un espai , un espai important  pel,  pel debat. N'hi  ha un que 
em preocupa i  que sé que el tractarem doncs, aquí, que té a veure amb 
la seguretat.   
 
He vist que hi ha veïns i  veïnes de, de Fort Pienc, no? En Fort Pienc 
hem t ingut algunes preocupacions veïnals al  voltant de la convivència, 
sobretot a l 'Estació del Nord, a la Plaça de Fort Pienc, a la zona, a la 
zona de Glòries.. .  el  tema després, diguem-ne, el  t ractament amb 
deteniment, però el sí vol ia dir avui aquí  que és un tema que tenim molt 
present com a, com a govern. Jo he estat reunit  amb la, amb la Guàrdia 
Urbana avui i  el  que sí que vul l  deixar c lar és que hi ha una, una, una 
actuació molt intensa per part de Guàrdia Urbana, per part de Serveis 
Socials, que estan actuant de manera conjunta en aquests, en aquests, 
en aquests espais. En alguns casos també, amb Mossos d'Esquadra que 
part icipen, i  que creiem que s'està fent una intervenció, una intervenció 
necessària. Però, com que aquesta preocupació efect ivament existeix, i  
és un problema, un problema real,  també s'està estudiant,  doncs, la 
possibi l i tat d' incrementar, doncs, la presència de Guàrdia Urbana i  de 
Serveis Socials específ icament, doncs en aquesta, en aquesta,  en 
aquesta zona, no? 
 
La veri tat és que, tot això, ho fem en el convenciment que tenim un 
Districte amb un teix i t ,  com deia abans, associat iu, amb un teixi t  veïnal, 
que és exemplar i  que és capaç, doncs, d'impl icar-se per resoldre tots 
els problemes que puguem tenir de, de convivència,  no? Ara ho hem 
pogut veure amb les festes majors, ho hem pogut veure als Consel ls de 
Barri ,  a les Audiències Públ iques...  tenim un Districte enormement 
part icipat iu i  molt robust, doncs en les seves, en les seves 
associacions.  
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I  crec que aquest és un dels grans punts forts que tenim.Hem vist a les 
festes majors, per exemple, les mobi l i tzacions i  els protocols anti -
mascl istes a les festes de barri ,  que és una cosa que, que destaquem 
molt i  que celebrem. Donem la benvinguda a iniciat ives com la de 
"Poblet feminista".  
 
També hem vist l ' impacte que han t ingut al  nostre Districte el  que han 
sigut les mobi l i tzacions arran del 8 de març, i  ara, recentment, totes les 
mobi l i tzacions que s'han produït com a conseqüència de la sentència 
aberrant de "La Manada" que es comentava precisament ara.  
 
A la Model vam tenir una setmana en defensa de la l l ibertat d 'expressió, 
amb la iniciat iva "No cal larem", on diversos art istes, gent de, de, del 
mon de la música, com deia abans, de l 'art ,  doncs han pogut, a la 
Model,  a la Model que ja està funcionant com un espai de reivindicació, 
i  que serà com tots sabeu un espai on t indrem equipaments, zones 
verds, habitatges...  però que ja està funcionant com això, doncs vam 
tenir una setmana, la veri tat exemplar, i  Barcelona va ser una ciutat  
puntera en la defensa de la l l ibertat d’expressió a tot,  a tot el conjunt de 
l 'Estat,  no? 
 
Per tant ja dic, crec que tenim alguns models organitzat ius com a 
Districte, que ens ajuden a resoldre bé les, les qüestions. En matèria 
d'habitatge, la Taula pel dret a l 'habitatge que té el  Districte de 
l 'Eixample on tenim la impl icació dels Serveis de l 'Ajuntament, dels 
Serveis Jurídics i  Guàrdia Urbana, són un exemple de com hem 
d'entomar aquestes si tuacions, i  per tant ,  des d'aquest punt de vista, ja 
dic, jo sóc força optimista que ens, ens, ens en sort i rem.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies Regidor.  
 
Ara donarem la paraula als grups de menor a major. Té la paraula pel 
PSC el Sr. Joan Ramon Riera.  
 
Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  
 
Moltes gràcies presidenta. Jo en primer l loc voldria fer-me ressò també 
d'una notícia sorgida recentment i que té una rel levància polí t ica jo crec 
que molt rel levant, i  és que tots els grups demòcrates ens hem de 
fel ici tar avui per la dissolució d'ETA. Vul l  dir,  si  tenim una mica de 
memòria recordarem que ETA en els nostre districte, vist des de la 
proximitat,  també va fer mal i  també, i  també... .  Bueno, i  aquí recordo 
que es va trobar un pis franc del  comando Barcelona, a l 'any 
2000... .2001, i . . .  Bueno, jo crec que és d'aquel les coses que hem de 
tenir present i  que ens ha de recordar de que això de la polí t ica f ins i 
tot,  f ins i  tot des de la proximitat,  no és un joc de nens i  no, no.. .  no 
estem fent un teatri l lo com moltes vegades, a vegades hem comparat 
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aquest plenari  de forma frívola, eh? Fer polí t ica, hi  ha moltes coses en 
joc i hi  ha el benestar de moltes persones en joc, eh?  
 
I  di t  això començaria també donant una fel ici tació i  desit jant sort i  
encerts a la Marina, que avui debuta i  esperant que t ingui,  pues més 
sort i  més encerts que el Javier al  que l i  ha substi tuït .  Dit  això segueixo 
amb les fel ici tacions. Jo crec que, que cal fel ici tar als tècnics de la 
casa: a via públ ica, Guàrdia Urbana, al  Gerent.. .  per la bona feina feta 
aquest Sant Jordi,  la veri tat és que es va desenvolupar el  dia de Sant 
Jordi. . .  un dia complex a l 'espai públ ic i  es va desenvolupar amb plena 
normali tat.  No puc fer extensiva aquesta fel ici tació al  senyor Regidor, 
perquè el senyor Regidor, ja vaig di r a un, a un Plenari  anterior de que, 
no té cap competència en matèria d'espai públ ic al  Districte, va dimiti r, 
es va fer t ramitar un decret a mida per no venir a signar expedients. I ,  
fel ici tar,  i  aquí sí dic al  Govern i  també al Regidor, per la, pel. . .  per la 
col·locació de les plaques del nomenclàtor, vale? arran d'una mesura de 
govern que es va impulsar aquí i  que d'una forma, m’atreviria a dir al lò,  
ecumènica, pues vam acordar tots els grups de dedicar un espai públ ic 
a la Carme Aymerich i  a l 'Assumpció Català i  també a la Montserrat  
Figueres, que suposo que properament es col·locarà la placa.   
 
Dit  això jo voldria aprof i tar el  meu informe per fer algunes preguntes al,  
al  Regidor del Districte, sobretot en matèria d'habitatge, i  és perquè és 
una de les priori tats d'aquest mandat.  
 
Senyor Pisarel lo, s 'han reprès les obres de l 'habitatge públ ic previst a 
Al i Bei,102 Era previst de, de reprendre's les obres, tal  i  com se'ns va 
informar al mes de març, estem al maig i  ho pregunto des del 
desconeixement, no perquè sigui pregunta trampa, és que no ho sé si  
s'han reprès o no les obres.  
 
En segon l loc, s 'ha real i tzat alguna compra més de f inques per ser 
habitatge de l loguer d'ençà la darrera compra i  única del Carrer Còrsega 
394?  
 
I  f inalment, voldríem preguntar en quina si tuació judicial  es t roba 
l 'edif ici  d 'habitatges de Londres-Vi l larroel,  ja que el mandat passat, a 
proposta del Govern, vam, vam signar una declaració inst i tucional de,  
de suport,  no? a la resolució del confl icte i ,  i  de suport  a la, a la 
comunitat educativa d'al là, però no sabem quina evolució està seguint 
aquesta qüestió.  
 
I  sense marxar de, dels temes d'habitatge, sí que voldria comentar 
ràpidament la gran borsa d'habitatges que tenim avui al  nostre Districte 
que és l 'entorn de Glòries. Avui portem un planejament que preveu la 
construcció d'habitatge públ ic a lo que era l 'ant ic solar del,  del bosquet 
dels Encants, eh? Llavors aquí, parlo de memòria eh? em sembla que 
són 200 i  pico de pisos previstos.. .  251? veus? mira, m'ha costat veus? 
251 dels quals la meitat seran públ ics, l 'al t ra meitat seran de promoció 
privada, però des del nostre punt de vista, aquest planejament queda 
sesgat, i  és que han obviat la resolució del planejament de la part  de 
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dalt  de l 'habitatge, de l 'habitatge del carrer, de l 'avinguda Diagonal amb 
Casti l lejos.  
 
O sigui,  hi  ha tota una part prevista de construcció d'habitatge que no 
volen abordar i  nosaltres sabem, perquè ho sabem, que si  no aborden 
aquesta qüestió és perquè realment és un planejament inexecutable, 
eh? un edif ici  que preveu planta baixa més 19 pisos és un edif ici  
singular, f rancament, que creiem que és tècnicament i ,  polí t icament, 
impossible de fer-se en aquel l  entorn,  i  si es fa serà de promoció 
privada, no públ ica.  
 
I  nosalt res creiem que el govern hauria de posar una solució, i  no s'hi  
val posposar la solució, no s´hi val no fer res. I  és una temeritat iniciar 
les obres de la Canòpia, del parc, per poder-se fer-se la foto,  per poder 
dir que fas verd i  tal ,  sense abordar el  problema de fons que és la 
solució del planejament d'habitatge a l 'entorn, a l 'entorn de Glòries-
Diagonal-Casti l lejos. Perquè probablement, el  dia que això es resolgui 
t indrà una afectació sobre el parc. De fet ,  casi segur. O sigui,  t indrem el 
parc acabat i  l lavors, pam!  haurem de tocar el  parc per resoldre si  és 
que realment hi  ha la voluntat polí t ica de fer aquel ls pisos, perquè sinó,  
l lavors jo el  demanaria que es sincerés amb la gent i  digués: escolta, 
aquests pisos no els farem, eh? 
 
Dit  això, efect ivament, té raó el senyor regidor quan diu que s'ha tancat 
el  període d'al·legacions de Plans d'Usos de Sant Antoni.  Ehrespecte al 
Pla d'Usos el nostre grup ja vàrem anunciar que t ramitaríem un seguit 
d'al ·legacions que les hem tramitat i  esperem i confiem que arribem a 
algun t ipus d'acord en els propers dies o setmanes abans de fer 
l 'aprovació defini t iva. Però sí que voldria posar damunt de la taula una 
proposta que hem fet verbalment en diverses reunions, però que no hem 
trasl ladat com a al ·legació, degut a la seva complexitat tècnica, i  és la 
de transformar el Pla d'Usos de Sant Antoni en un Pla discontinu, en un 
Pla com el Pla de souvenir i  que pogués afectar també a les act ivi tats 
de Carrer Girona.  
 
Al carrer Girona, hi  ha el risc de començar, i  ho hem dit  vegades, de 
començar la casa per la teulada. Si no volem un nou monocult iu com al 
Carrer Enric Granados d’hostaleries, terrasses, etc,  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Consel ler,  se l i  ha acabat el  temps. 
 
Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  
  
Ja ha acabat? ostres!   
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
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Se l i  ha acabat. Set minuts i  un segon 
 
Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  
 
Bueno, pues ho deixaria aquí.  
 
Bueno, acabo això del Carrer Girona... .és a dir,  home, nosaltres sempre 
hem defensat i  hi  ha el consens social  i  veïnal i  comercial ,  de que 
primer es regul in les act ivi tats del carrer Girona abans de fer cap 
transformació urbana.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Té la paraula pel Part i t  Popular el  Consel ler Oscar Zayas.  
 
 
Sr. Oscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Sí, gràcies Presidenta. Ah...en, en primer lugar quisiera saludar a los 
vecinos y vecinas y asociaciones que hoy nos acompañan aquí y eh.. . 
También agradecer, como no, el  informe del Regidor que nos ha, nos ha 
presentado. La primera valoración, lógicamente, es que hecho en fal ta 
la valoración del dia del Sant Jordi.  Creo que ha hecho una breve 
mención y no ha comentado nada y me gustaria saber la valoración, que 
sabemos que gracias a los técnicos del Distri to, un año más ha sido un 
éxito, pero sobretodo de la disposición de las paradas en Consejo de 
Ciento y de esta nueva ubicación que se hizo, cómo se valora, si  se va 
a repetir,  en próximos, el  próximo año.  
 
Eh, mire, queda exactamente un año polí t ico, por decirlo de alguna 
manera. Dentro de un año tendremos práct icamente el  úl t imo pleno, 
¿no? este, el  pleno de los l loros, ¿no, que le l laman? Y la sensación 
que tenemos muchos es que la legislatura a nivel municipal del 
Ayuntamiento de Barcelona ya se ha acabado. Se ha acabado hace ya 
quizás algunos meses, ¿no? cuando ustedes fueron incapaces de 
aprobar el  presupuesto, cuando han sido incapaces y han tenido 
sonoros f racasos, sobretodo y especialmente el tema de la 
multiconsulta, y, y algunos otros, ¿no?  
 
Mire, me da la sensación de que se les escapa el t iempo y también se 
les escapa la ciudad, ¿no? Y...  para muchos ciudadanos, y opinadores, 
y gente que en diversos foros, quizás la única anomalía, eh...  son 
ustedes, en el sentido de que no saben qué hacer ni  cómo l levar esta 
ciudad entre manos, ¿no? Y de su incapacidad para tejer 
complicidades, eh? la prueba evidente,  insisto, la mult iconsulta, pero 
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hay  muchas más pruebas de esa incapacidad que ustedes achacan a 
los demás.  
 
Se les ha, yo creo que se les escapa porque ustedes son pris ioneros de 
su ideología, y hacen de la ideología su razón de ser y pretenden hacer 
act ivismo, cuando lo que se le pretende, lo que se,  lo que se les pide es 
que ustedes que diri jan y que presenten un proyecto coherente, 
coherente de ciudad, ¿no?  
 
Mire digo por entrar yo creo que uno de los problemas más graves es el 
tema de la vivienda, ¿no? Seguro que uno de los problemas es la LAU y 
seguro que es la duración, y de eso podemos hablar. Pero aparte de la 
crí t ica sistemática a los Fondos Buitres obviando que parte de los 
tenedores, digo las personas propietarias de vivienda que cancelan los 
contratos de arrendamiento son personas normales, ciudadanos como 
nosotros. Es decir,  aparte de esto y de echar la culpa a la LAU 
¿ustedes t ienen algún modelo respecto al tema de vivienda? Porque he 
oído hablar mucho de vivienda: construi remos...  cuánta vivienda en 
concreto para el  Eixample en esos cuatro años, ¿de qué estamos 
hablando?  
 
Mire, la señora Colau, cuando entró en el gobierno prometió 8000 
viviendas, 8000 nuevos pisos de alqui ler.  Ada Colau: crearemos 8000 
nuevos pisos de alqui ler.  Si construimos 2000 en toda la ciudad será 
mucho. Será ya...  no me atrevería a decir un éxito porque yo no creo 
que los podamos completar. Pero no vamos a l legar a esto y, insisto: a 
parte de otras promociones,  cuántos, de cuántos estamos hablando en 
el Eixample, ¿no? Es decir,  pero ¡mire!  donde más se.. .  donde más se 
nota esta, esta gestión ideologizada es en el espacio públ ico.   
 
No sé si  se han f i jado, casi todas las proposiciones que van, que van 
hoy a este Plenario son sobre problemas en el espacio públ ico. Y yo, en 
concreto, ustedes, porque se lo he oído decir a usted,  no sé si 
directamente a algún regidor, ¿no? el espacio públ ico es un espacio de 
lucha y apropiación.  Si claro, si ,  a usted no, a usted no. Probablemente 
no pero a otros regidores o consel lers es un espacio de apropiación y 
de lucha. Si claro,  esto es aquel lo de la profecía auto cumplida, ¿no? 
de decir,  oiga, vamos a crear tanto problemas, vamos a crear tantas 
dif icultades que al f inal sí que, evidentemente, va a haber un confl icto 
en el espacio públ ico, ¿eh? Me ref iero singularmente por el  tema de 
Plaza Cataluña. Vuelvo a insist i r,  ¿eh? Es decir,  por qué a unas 
personas que usan Plaza Cataluña se les permite la estancia perpetua, 
por qué a otros se les sanciona. Recuerdo la sanción a, a Plataforma, 
creo que era pro selecciones, 2000€ de sanción por la misma uti l ización 
de Plaza Cataluña. Por qué a unos sí y a otros no. Lo digo por la 
gravedad que supón esto en un gobernante. Es decir,  a veces apl ico la 
ley, otras veces no la apl ico en función de mis intereses y me quedaré 
aquí porque yo creo que ya no...  ¿No? No se cuánto me queda de 
t iempo pero... .  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
l i  queden uns minuts 
 
 
Sr. Oscar Zayas Sadaba (GMPP):  
 
Bueno, me quedo para el segundo...  me quedo para el segon torn.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Ara t indria la paraula pel grup de Ciutadans la Consel lera Jiménez de 
Parga.  
 
 
Sra. Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Muchas gracias presidenta.  
 
Buenas tardes a todos.  
 
En primer lugar, también quiero fel ici tarme por la disolución de ETA y 
voy a contar una anécdota personal si  me lo permite y es que pude 
disfrutar de mi padre unos años más hasta que fal leció porque el 
comando que pensaba asesinarlo un lunes tuvo, para el los la mala 
suerte y para mí la bendición, de que les estal lara un petardo, o un 
explosivo en el piso franco que tenían en el Barrio del Pi lar de Madrid, y 
sal ieron huyendo y al l í  encontraron los planes que tenían que eran el de 
asesinar, dos días después, a mi padre.  De modo que, los que hemos 
sufrido eso de cerca, pues, nos alegramos por supuesto,  porque la 
violencia no conduce a ningún lugar, y ha sido una t ragedia que hemos 
tenido que vivir demasiado t iempo en nuestro país.  
 
Cambiando de tema, yo quiero volver a manifestar mi disconformidad 
porque en la fachada de este Ayuntamiento o de este distri to se luzca el 
lazo amari l lo. Porque creemos que la inst i tución y el  distri to deben ser 
neutrales. Sé que es mucho pedir,  porque después de ver las 
declaraciones inst i tucionales que este gobierno acaba de apoyar,  
realmente uno ya no sale de su asombro.   
 
Cómo se puede empezar una declaración inst i tucional,  hecha por la 
CUP, diciendo que "desde que el Independentismo se ha convert ido 
mayori tario en Cataluña", lo dirán el los. No es mayori tario en Cataluña. 
Las elecciones las ganó Ciudadanos. No se ría, es así,  las ganamos 
nosotros. Luego por la ley electoral,  evidentemente, el los t ienen más 
escaños. Pero cómo se pueden hacer esas af i rmaciones y,  sobre todo, 
cómo es posible que la l lamada izquierda apoye un movimiento que es 
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absolutamente, y ha sido siempre, de derechas. Cómo es posible que en 
esta t ierra hayamos caído en eso.  
 
Es evidente que durante muchos meses la alcaldesa ha estado haciendo 
piruetas para no tener que posicionarse ni de un lado ni de otro,  
ut i l izando un lenguaje que solo el la entendía, porque yo realmente me 
perdía. Pero bueno, al  f inal han tenido que decantarse y han roto el 
pacto con el PSC, con lo cual se han quedado solos en el Ayuntamiento. 
No han podido hacer muchísimas de las cosas que, realmente como han 
dicho mis compañeros, da la sensación de que esta legislatura ya se ha 
agotado, que ustedes ya la dan por f inal izada, porque t ienen ustedes, 
simplemente, once regidores y no pueden sacar a delante ninguna de 
sus promesas electorales.  
  
El tranvía, ahí ha quedado. Evidentemente no se va a hacer el  t ranvía 
por la Diagonal,  la contaminación en nuestro Distri to sigue siendo la 
misma, se han puesto ustedes a construi r carri les bici  sin consultar con 
los vecinos, aunque al principio nos marearon con el tema de las 
consultas,  los carr i les bici  también provocan más atascos, más 
contaminación, sobre todo en nuestro Distri to.  La obra de la Plaza de 
las Glorias, la paral izaron ustedes, cosa que le puede costar al  
contribuyente ni más ni menos que diez mil lones de euros. Prometieron 
ustedes 8000 viviendas públ icas, no creo que l leguen ni a 1000.  
 
Ustedes se han perdido en el tema este bueno, han hecho muchos 
gestos simból icos, de estos que les gustan a ustedes de cambiar 
nombres de plazas,  quitar estatuas,  en f in, todas estas cosas que les 
pierden y mucha rememoración del pasado que no conduce a nada, pero 
se han quedado solos. Y sobre todo están solos y yo creo que 
gobernando en contra de sus electores. Creo que van a caer ustedes en 
el mismo fal lo, por así decirlo, en que cal ló el  PSC en su día, y es que 
una él i te catalanista gobernaba para unos votantes no nacional istas. Al 
f inal los votantes, hombre, se van dando cuenta de las cosas y pasaron 
de tener 21 regidores a quedarse con 4 que son los que t ienen ahora. Y 
ustedes han tomado la misma deriva. Ustedes se proclaman de 
izquierdas, conquistan el voto de las clases populares, pero luego 
hacen ustedes polí t ica independentista, nacional ista. Sus votantes no 
están de acuerdo con eso, pero bueno, l legará un momento, como 
queda un año, en que esto les pasará factura.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies Consel lera.  
 
Ara té la paraula per la CUP el Consel ler Roger Bujons. 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 
 



Dist r icte  de  l ’E ixample                                                                                                                                                                      

Depar tament  de  Serve is  Ju r íd i cs  -Se cre ta r i a  

 
Hola, bona tarda. Això és l ' informe del,  del  Regidor però veient les 
declaracions de la Sra. Jiménez de Parga, aprof i tarem per contestar, els 
comentaris que acaba de fer.   
 
Per una banda, no, no crec que haguem de ser nosalt res qui l i  
expl iquem el què és ser majori tari  o minori tari  a, com a sentiment o com 
a ideologia, o com a, o de...  trasl ladar el  sentiment que es pugui tenir 
com a País que els resultats electorals d'un part i t  polí t ic, i  que, en tot  
cas, estem aquí, portem aquests mesos i  aquests anys, doncs de...  de 
repressió per no poder fer un referèndum que és el que hem estat 
demanat o que ens puguem realment.. .  ens poguéssim contar i  tothom 
hi pogués dir la seva, i  no deixa de ser curiós que sigui des de la 
formació dels que no ens han deixat fer, f ins i  tot se'ns ha perseguit 
per, per, per promoure'l  que, que es digui això, no?  
 
I  la segona, volem trasl ladar aquest discurs de que l ' independentisme 
és una cosa de dretes provinent d 'un part i t  que fa veure que no té 
ideologia, que es considera, que ve a di r que no és ni d 'esquerres ni de 
dretes, però que al f inal sempre acaben prenen unes postures amb uns 
seguit de decisions que fan el desnonament d'exi l i ,  nosal tres com a 
CUP pues en concret tenim una companya exi l iada,  per tant,  
segurament, doncs, tothom pateix i  sap què és, eh...  cuidar a la seva 
gent quan, quan, quan l i  passen fets desagradables. N'estan passant 
ara i  aquí,  a l 'esquerra de l 'eixample hi ha un parel l  d 'AMPA's, i  bueno, 
aquí doncs al Josep Lluís del Alcazar, volíem transmetre el nostre 
suport a les acusacions que començaven a sort i r aquests dies als 
mitjans.  
 
Dit  això, de què s 'ha parlat a l ' informe i  volíem parlar nosaltres. Ha 
sort i t  Mercat  de Sant Antoni i  hi  ha sort i t  habitatge. En el cas del Mercat 
és cert,  fa molts anys que s 'està fent,  per tant el  govern actual t indrà 
l 'oportunitat doncs, després d'aquests vuit  o nou anys, o.. .  nou anys 
crec, d 'obres de la inauguració. Però si  que ens preocupa d'aquesta 
si tuació actual un parel l  d 'aspectes que es venen donant aquests dies, 
no?  
 
Per una banda, que sabem, doncs, del cert que el moviment de les 
paradistes, els paradistes del Mercat  de Sant Antoni,  trebal len en 
l 'edició d'unes octavetes en t res l lengües de cara a l 'obertura del 
mercat, per expl icar als futurs usuaris del Mercat que això és un Mercat  
i  que no és un Centre turíst ic.  El cert afecta Boqueria dos i  per tant que 
les mateixes trebal ladors i  trebal ladores del Mercat doncs, ja trebal len 
en preocupar-se que, que, que l 'espai resultant t ingui els usos que teniu 
marcats, no? i  que no quedi superat  doncs pels esdeveniments, com és 
una real i tat que hem vist a la Boqueria, no gaire l luny del Mercat de 
Sant Antoni.   
 
I  en segon l loc,  ara per poder fer. . .  no sabem si és per f inal i tzar els 
terminis o a nivel l  de la coordinació que s'ha de fer a nivel l  de districte 
amb l ' inst i tut de mercats,  doncs, que ens consta no? que la part  f inal 
del procés part icipat iu, la batal la que ha hagut pels entorns del Mercat 
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de Sant Antoni,  les poquetes placetes que podien quedar resultants, la 
ubicació doncs dels Encants, del Mercat Dominical,  doncs, que pel que 
ens arriba les parades resultants que estan quedant en els entorns del  
Mercat són d'una estructura més robusta i  més sòl ida que la que en el 
seu moment s'havia parlat,  doncs, amb les associacions veïnals o a les 
jornades que s 'havien fet.   
A part i r d 'aquí, suposo que, compaginar,  ja ho hem vist en el seu 
moment que compaginar els di ferents interessos dels sectors en marxa 
en el Mercat no, no era fàci ls,  però sí que ens agradaria saber una 
mica, doncs, com, com es veu des del govern aquesta part,  o aquest  
esprint f inal a que es deu.  
 
S'ha parlat també d'habitatge, s 'han parlat de noves mesures, nosaltres 
des de la CUP volíem fer constar com, l 'al t re dia sort ia en algun mitjà, 
no? que en dates de 2017, doncs el Districte de l 'Eixample ha, ja 
representa el 10% dels desnonaments que, que, que es segueixen fent 
al  l larg de l 'any a la ciutat.  Un dels Districtes a la Ciutat,  un 10% a 
priori  algun podria pensar que això no és tan bèstia, però si  ens f ixem 
amb anys enrere, doncs, ja no és la gent que marxi,  sinó el fet de que 
arribin a pract icar-se desnonaments en sí.  Per tant,  tenim un problema, 
tenim un problema molt gros que no s'agafa construint aquest poc sol 
públ ic i  sí  que ens agradaria, doncs, escoltar una mica més de veus. Hi  
ha hagut una tancada de diferents, d 'un parel l  de blocs en l lui ta mesos 
enrere en aquest àmbit i  per tant,  no, no sembla que això vagi  en riscos 
de reduir,  cap a on pot anar el  Mercat de Sant Antoni,  a on van els 
preus també i  ens agradaria poder-ne parlar una mica més a fons.  
 
Això del que s 'ha parlat.  Del que no s 'ha parlat també ens interessaria 
conèixer una mica més la valoració de com avança el  procés part icipat iu 
al  voltant de la Model, més enl là dels usos que s'est iguin donant f ins 
ara, i ,  en darrer l loc, al  darrer plenari  nosaltres vam portar una pregunta 
arrel  d 'una actuació de la Guàrdia Urbana en una concentració de...  
contra l ’especulació immobil iària dels veïns d'Entença 151, perquè hi 
havien hagut empentes quan aquí estaven parlant del que havia de fer 
una pol icia comunitària i  de proximitat, la Guàrdia Urbana resulta que 
estava posant pegues a una mobi l i tzació veïnal.   
 
Pocs dies després d'aquel l  Plenari  van arribar un parel l  de multes a un 
parel l  de persones, act ivistes del,  del barri ,  del Sindicat de Llogaters, 
bueno, de mogudes de l 'Esquerra de l 'Eixample, però el més curiós del 
cas és que eren multes posades per la Guàrdia Urbana a dos persones 
a les que no s 'havia identi f icat en cap moment durant la concentració. I  
aquí si  que volíem, doncs,  preguntar.. .  ens preocupa que l 'Ajuntament 
de Barcelona o les, les.. .  com s'havia dit  de més d'una pol ic ia, est iguin 
fent,  t ingui f i txers pol icials amb el que identi f iqui i  faci  arribar multes de 
600€ a persones per unes manifestacions sense haver-los demanat en 
el seu moment, eh... documentació.  
 
I  per ara ja està.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies Consel ler.   
 
Ara té la paraula el Grup d'Esquerra Republ icana,  el  Consel ler portaveu 
Eduard Cuscó.  
 
Sr. Conseller Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies presidenta.  
 
En primer l loc començar donant la benvinguda també a la Consel lera 
Marcian.  
 
Sumar-me a les denúncies per la normali tat democràtica, doncs en que 
celebrem aquest plenari  per la, per la existència de presos i  preses 
polí t iques, i  també sumar-me a la condemna de la sentència injusta del,  
del cas de "La Manada", i  ja entrant en matèria de Distr icte, doncs 
també celebrar l 'èxi t  de, de Sant Jordi i  la gran feina que van fer els 
Tècnics.  
 
També, per al t ra banda, això contrasta, des del meu punt de vista, amb 
el,  amb el mal cri ter i ,  bueno, amb el mal procediment en el protocol de 
trànsit  de... ,  en el cas de la manifestació a favor de la l l ibertat dels 
presos polí t ics del dia 15 d'abri l ,  celebrada al Paral·lel .  Nosaltres vam 
denunciar això al Plenari  de Ciutat,  doncs que a pocs minuts abans de 
que comencés la manifestació encara no s’havia tal lat el  trànsit  i ,  i  
desenes de cotxes van quedar atrapats entre la mult i tud i  bueno, a, a 
nivel l  d'alerta terrorista quatre, també recordar que, que això és 
peri l lós. Que no fa fal ta que hi hagi terrorisme perquè, perquè ho sigui,  
però, però estem amb aquesta alerta i  bé, i  diguéssim instar al  Govern a 
que no, no es repeteixi  aquesta fal lada en, en aquest protocol.   
 
A part i r d 'aquí, coses, qüestions que no han sort i t ,  per exemple, penso 
que és força rel levant en el cas de les obres, bueno, els meus 
companys ja em van dir que no va sort i r a les consult ives, pues és 
important  doncs que, que  hi  haurà t res.. .dos pous d'Adif ,  que es 
començaran a construi r en el,  en el Districte de l 'Eixample, un a 
Provença-Urgel l  i  un altre a Provença-Nàpols,  l 'al tre ja queda...perdó 
Mallorca-Nàpols, l 'al tre ja queda fora del Districte,  Mal lorca-
Independència, però, és una qüestió que també hem sabut a través de 
la premsa i  a través del Bol letí  quan ja, doncs, s'havia comunicat a la, a 
la, bé, a la comunitats de propietaris, però també ens hagués agradat 
assist ir a les sessions informatives  perquè no ens sembla menor 
l 'afectació que t indrà doncs, en la circulació tant de vianants, bicicletes, 
com vehicles i  des de la Comissió d'Urbanisme, de fet,  vam aprof i tar per 
fer una proposta per calendari tzar i  coordinar el  conjunts de les obres 
tenint en compte, doncs que Meridiana també estarà en obres i  Glòries 
està en obres, per tant podem tenir una tempesta perfecta d'obres que 
afect i  doncs a la Ciutat,  no? i  al  Districte.  
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En relació a la Model, també, doncs, hi  ha hagut ha començat el  procés 
part icipat iu, també demanem que hi hagi una, també que es convidi 
formalment als grups en aquests t ipus de sessions, perquè a vegades 
doncs, doncs no tenim la informació. El,  el  portaveu de Barcelona en 
Comú em va, em va informar, doncs, de la, de l 'úl t ima sessió, i  que 
assist irem, però vaia, jo personalment no tenia constància,  doncs, de 
les primeres.  
 
Per la premsa vam saber, doncs que, hi  ha la intenció de preservar la 
major part dels, dels equipaments patrimonials, que és una qüestió que 
compart im. Són equipament necessaris i  que, s 'hauria, doncs, des del 
meu punt de vista, s 'haurien de mantenir,  s'haurien de priori tzar i  en tot 
cas, preguntem, doncs, quina és l 'al ternativa. Hi hauria d'haver-hi algun 
t ipus doncs, doncs, d'estacionament l imitat als Serveis, com a mínim, 
com a mínim, no? perquè potser 200 places no són, però, eh.. .  entenc 
que aquests Equipaments t indran unes necessitats, doncs de, de, 
Serveis, no? necessitats logíst iques per poder transportar, doncs, ja 
sigui a la gent gran o, o, o.. .  material ,  doncs que hauran de,  que mil lor 
si  no aparquen en l 'espai públ ic, no? 
 
I  en el cas doncs de, de la proposta de fer habitatge, naturalment no 
ens imposem, però vist,  no? doncs el que s 'ha comentat, doncs que hi 
ha una part de l 'habitatge que es construeix que és privat,  doncs, eh.. .  
demanem doncs que, que, en el cas de Glòries, doncs que en aquest 
cas no ho sigui,  si ,  ara hi  ha molt poc espai públ ic, sòl  públ ic diguéssim 
disponible a l 'Eixample, i  el  poc que hi ha considerem que s'ha de ser 
per fer habitatge de protegit ,  però públ ic.  
 
També s'ha comentat el  tema Glòries que després el tema de la venda 
ambulant a Glòries, en aquest informe també voldríem dir que no només 
és un problema de Glòries, ara mateix és un problema a molts punts de 
la Ciutat.  En concret  al  Districte de l 'Eixample s'ha desplaçat molt a les 
estacions, en el subsòl de Renfe i  de Metro de Plaça Catalunya, i  
recordar, doncs que recordar les conclusions d'inici  de mandat de, de la 
taula del Top Manta,  no? que més enl là doncs de la visual i tzació es van 
traure una conclusions que incloïen doncs incrementar les inspeccions 
de les mercaderies del port,  identi f icar els magatzems que subministren 
productes falsi f icats a, a l 'àrea metropol i tana, apl icar sancions a,  a, a 
compradors, fer plans d'ocupació pels venedors i  per tant  donar una 
alternativa a aquestes persones que entenem que no, no estan venent 
per gust,  i . . .  engegar un producte de cooperat iva vinculat,  doncs a, a, a 
la venda ambulant. Pensem que, que, que queda molt per trebal lar en 
aquest senti t .   
 
I  per úl t im, també, voldríem preguntar doncs al,  al  regidor s i  en relació 
a la darrera declaració inst i tucional proposada per Esquerra 
Republ icana, si  hi  ha previst dedicar a la Ciutat  de Barcelona un espai 
públ ic a, a, a la f igura de Gui l lem Agul ló.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, Consel ler.  
 
Ara té la paraules pel PDeCAT el Consel ler Joan Rodríguez.  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell  (GMPDeCAT): 
 
Bé gràcies presidenta. Jo voldria començar també la meva intervenció 
agraint al  Regidor el  seu informe.  
 
Agrai r-l i  també de forma especial i ,  potser més sentida, no, més sentida 
tampoc però agrai r-l i  de forma especial la menció que ha fet a.. .  als sis 
mesos d’empresonament de Joaquim Forn i  de l 'Oriol  Junqueres. Voldria 
afegir-ne també, sempre ho faig quan t inc l 'ocasió, la.. .  la que era 
Intendent de Mossos de l 'Eixample en aquel l  moment, la, la.. .  la 
Intendent Teresa Laplana, que també està patint,  doncs, el  procés 
derivat del fets del 20 de setembre i ,  per tant, agrair aquesta, aquesta 
menció que ha fet el  Regidor.  
 
Voldria també expressar la meva, la meva benvinguda en nom del 
nostre grup a la nova Consel lera, la Marina Marcian, desit jar-l i  també 
sorts i  encerts, sorts, sort i  encerts en aquesta etapa que ara, que ara 
comença.  
 
Agrai r també als organitzadors de la Festa Major de Sagrada Famíl ia, 
als Serveis Tècnics tota la feina que han fet al  l larg del,  del dia de Sant 
Jordi i  sobretot en els mesos previs, sabem el que impl ica.  
 
I ,  també de forma especial,  al ,  al  Regidor en la, en la seva part de 
l ' informe, doncs, el  reconeixement que ha fet de la problemàtica que, 
que tenim al Fort Pienc en el dia d'avui,  i  que avui tractarem més 
endavant la proposta nostra en aquest Plenari .   
 
Dit  això, eh, jo si  que voldria.. .  compart i r amb els, amb els veïns i  
veïnes i  la resta de companys  Consel lers, una mica el neguit  que, que 
t inc quan sento les intervencions de tots plegats i  veig que són de gaire 
tant general ista i  tant poc, aterrades al  Districte. Jo penso que la gent 
que ve a veure un Plenari ,  l i  agradaria doncs, senti r o teni r més nivel l 
de concreció sobre temes que tenen més propers a casa seva.  
 
I  això és així perquè tenim, tenim un Govern que no, que no té projecte 
pel Districte, no hi ha un projecte per l 'Eixample. No hi és perquè és 
així,  no tenim un PAM aprovat, no tenim un PAD, ni un Pla d'Actuació 
Municipal,  ni  un Pla d'Actuació de Districte, no es va aprovar. I  a més a 
més, perquè com hem dit  i  com hem recordat al  l larg d'al tres plenaris, 
hem tingut, aquest Districte ha t ingut tres Regidors  als darrers t res 
anys. Això segurament, no seria un problema si darrere hi hagués un 
projecte, com dic. Podria haver hi  un projecte, les persones no són tant 
importants si  hi  ha un projecte. Pot haver-hi  un projecte de Districte i ,  
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que vagin canviant  els regidors, però que es vagi apl icant aquest, 
aquest projecte. Per tant, pot haver-hi un projecte i  tres regidors i  que 
això no sigui un problema. Pot haver-hi tres regidors amb tres projectes 
diferents, això ja comença a ser una mica més complicat. Però si 
arribem a la si tuació que tenim nosalt res, que és que hem t ingut t res 
regidors i  no hem t ingut cap projecte pel Districte, cap projecte global,  
eh, doncs, arribem al moment en que ens trobem ara, que és uns 
Plenaris en que es parla una mica de tot,  una mica de gaire general,  
però sense arribar a una concreció de res.  
 
És de di r,  s 'ha parlat de Sant Antoni,  està molt bé, portem molts anys 
parlant-ne, és un èxit  de tots, vam aprovar uns acords inst i tucionals a 
instàncies del PSC en la que tots ens fel ici tàvem de l ’èxi t  de, de, de 
Sant Antoni.  S'ha parlat de la Model,  que per exemple l ' informe del 
regidor ha fet la referència que es va fent sempre de que el tema de la 
Model ja s'ha desbloquejat,  però el Consel ler Cuscó ha posat sobre la 
taula els temes molt més, que jo crec que són de molt més interès pels 
veïns de l 'Eixample, que és què passa, efect ivament, amb els 
Equipaments: quins es faran...  
 
Jo t robo a fal tar aquest nivel l  de detal l .  I  després t robo a fal tar,  
evidentment, doncs que no es parl i  ni  es plantegin temes que són de,  
d'interès dels veïns i  que, com que...  aquí fem el  que fem, doncs arriba 
un punt que sembla que ja no ens en recordem. Ja ningú es recorda de 
què s 'ha de fer amb el Parc de Bombers de, de.. .  del Parc de 
l 'Escorxador? que s 'ha,  s 'ha d'enderrocar i  s 'ha de ret i rar.  No tenim 
noticies al respecte. Ni de l ' impuls dels interiors d'I l la. Eh...  ni  de, ni  del  
Tal ler Mas-Riera, que segueix al là tancat i  mort de fàst ic quan podria 
haver estat un Equipament públ ic, cultural al  servei del barri  de la dreta 
de l 'Eixample. És a dir,  trobem a fal tar aquesta concreció i  aquesta 
atenció di recta al Districte.  
 
El Regidor ens deia en el seu informe que ha passejat pel,  pel Districte, 
doncs ens en congratula, ens en fel ici tem i ,  una mica doncs, ens en 
alegrem. Ens ha dit  també que, f inalment, avui s'ha reunit  amb la 
Guàrdia Urbana pel tema de, de Fort  Pienc, doncs també ens en 
alegrem. Ens alegrem en defini t iva de que vagi aterrant en un Districte 
en que, durant molt de temps hem tingut la sensació que només els 
interessava, doncs per fer-hi  passar el  tramvia.  
 
Però, com bé us hi deia, ens agradaria doncs que concretés més, ja l i  
dic, en aquets aspecte que l i ,  que l i .. .  que l i  anava ci tant.  Temes 
concrets. Què passa amb el Parc de Bombers? Què passa amb la Ronda 
Universi tat? N'hem anant parlant repetidament. Què passa amb el carrer 
Girona? El carrer Girona...  ho ha tornat a dir,  escolt i ,  portem tres anys 
dient que pacif icarem el carrer Girona, però quan el  pacif icarem de 
veri tat?  
 
A mi em semblava interesant la ref lexió que feia el  Consel ler Riera en, 
en, entorn als usos del Carrer Girona, però fal ta aquel l  detal l ,  i  això és 
perquè tenim un Govern que no l i  interessa de veri tat el  Districte de 
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l 'Eixample. Vostè aquí ha vingut a passar l 'úl t im any de mandat que l i  
queda, no esperava ser Regidor del Districte, ho entenc,  però el fet és 
que això es nota. Es nota en el dia a dia del Districte i  més en aquest  
moment que, com també ja s'ha dit ,  tenim un Govern en minoria i  un 
Govern en un moment, en un mandat que ja està esgotat.  
 
Malgrat tot,  malgrat  que nosaltres considerem que aquest mandat està 
esgotat, creiem que els veïns i  les veïnes mereixen, doncs, rebre 
respostes concretes als seus problemes propers, i  agrai ríem que ho fes. 
Gràcies.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, Consel ler.  
 
Ara té el  torn de paraula el Regidor del Districte per donar resposta als 
di ferents grups.  
 
Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E): 
 
Bueno, moltes gràcies presidenta. Començo pel que comentava ara el 
Consel ler Rodríguez Portel l ,  clar,  el l  tampoc ha fet una concreció de tot 
el  que passa al Districte perquè, evidentment, no ho pot  fer en sis 
minuts, no? per tant el  que s 'ha dedicat a fer són unes pinzel lades de 
tres o quatre, o quatre qüestions sobre totes aquestes, i  podríem entrar 
en profunditat,  no és fàci l  fer-ho amb el temps que tenim, ara ha 
esmentat el  tema del Carrer Girona que, efect ivament, és un carrer que 
s'ha de pacif icar i  per això el Pla d'Usos és important, doncs, que el 
t i rem endavant, perquè hem de continuar amb el Carrer Girona, però 
aquí tenim una bona oportunitat per començar a discuti r sobre aquesta 
qüestió.  
 
Jo no recordo que durant el  mandat anterior del senyor Trias hi hagués, 
hi  hagués un PAM pel Districte. No n'hi  havia cap en real i tat,  no? i  de 
fet,  podríem dir,  vostè té tot el  dret a cr i t icar al  Govern, però jo podria 
dir que el Govern anterior va ser un govern penal i tzat per les urnes, per 
la seva gestió de la ciutat i ,  per tant,  això seria discutible.  Aquí si  que 
hi ha un PAD, un Pla d'Actuació de Districte, que està discuti t  amb els 
veïns, que està vigent i  que, efect ivament, s'està apl icant i  que té, i  que 
té com dic, moltes, moltes concrecions.  
 
Per entrar en algun en concret, simplement perquè se m'ha preguntat 
pel Sant Jordi,  el  que sí que vol ia dir de manera específ ica pels tècnics 
és que es fa una valoració molt posit iva del  conjunt de la Diada. El 
Passeig de Sant Joan en aquest cas s 'ha consol idat com a punt del 
Sector Infanti l  i  Juveni l  amb la impl icació directa de l 'EIX Fort Pienc, 
que és una cosa que nosaltres celebrem. El tal l  del Carrer Consel l  de 
Cent, per exemple, entre Balmes i  Passeig de Gràcia, vam fer una 
valoració posit iva, tot i  que hi ha un cert marge, doncs, per mil lorar i  
esponjar el  conjunt de la Rambla de Catalunya.  
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I  podríem continuar, com dic, amb els, amb els, amb els diversos temes, 
però bueno, m'est imo més poder reservar-me per fer una, una valoració 
del conjunt que és el  que es pot fer en un informe de, de Regidor.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies Regidor.  
 
Ara, a veure, el ,  el  grup del PSC ha esgotat el  temps.  
 
Té la paraula per dos minuts i  mig el Consel ler Oscar Zayas del Part i t  
Popular.  
 
Sr. Oscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Sí,  gràcies presidenta.  
 
Recuperant una de les coses que vostè ha dit  Regidor,  vostè parlava de 
retrocés de les l l ibertats. Miri ,  això de la repressió o de la censura va 
per barris. Li  recordo que, ja l i  vaig dir al ,  al  plenari  passat, que des del 
Districte es va censurar un acte a la Casa El izalde de CLAC, eh? això 
és qui mateix, avui mateix...  bueno, avui mateix no, aquest any mateix, 
no? al Districte.  
 
Jo, això, vostè ha di t ,  no tenim la, la canòpia a les Glòries.. .  escolt i ,  jo 
vul l  passejar amb vostè perquè, perquè em digui on està aquesta 
Canòpia, que vostè ha dit  que estava ja funcionant i  que això seria.. .  
bueno, ja estava...  ho ha donat per fet,  no?  
 
Respecte el tema de la Model, que ho ha tret el  company d'Esquerra 
Republ icana, nosalt res tenim moltes coses a di r i  farem...  no en aquest 
Plenari ,  en el proper Plenari ,  una valoració de com s'està fent aquest  
procés part icipat iu. En que s'està fraccionant select ivament a qui es 
crida i  a qui no es crida, i  voldríem saber de quina manera, i  ho 
preguntarem, ho avancem ja, quanta gent està part icipant i  qui decidirà 
sobre el futur de la Model.  Quantes persones decidi ran.  Perquè per 
exemple, vostès que tenien tant  interès en fomentar les consultes, 
penso que una bona idea hagués estat el . . .  presentar o.. .  una consulta 
sobre el tema de la Model, també del tramvia, però també de la Model.   
 
Miri ,  escolt i ,  torno a dir el  tema de la vivenda. Nosaltres sabem per, per 
Tècnics que 160.000 vivendes són necessàries a Barcelona, 160.000, 
moltíssimes per pal· l iar el  tema de la vivenda. I  a mi m'agradaria saber 
quin projecte té vostè per al  Districte de l 'Eixample. Quantes serien 
necessàries, que no ens haguem d'enterar per Tècnics, per experts 
externs al Districte d'aquestes, d'aquestes valoracions.  
 
Respecte al tema del Mercat de Sant Antoni,  també m'agradaria saber, 
qui,  de qui  ha estat  la idea i  d 'on ha sorgir la idea de f icar i  atorgar un 
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gimnàs al subsòl de Sant Antoni,  perquè això no estava previst.  Ja ho 
comentarem després perquè hi ha un informe al respecte, però 
m'agradaria saber d'on i  perquè a la premsa surt que això ha estat 
adjudicat i  perquè està adjudicat a aquesta empresa, no?  
 
Bueno, miri ,  el  Carrer Girona el vam portar nosaltres. Es va di r,  el  
Consel ler del PSC ens va di r,  quan estava al Govern, que això seria a 
l 'est iu del 17, després va ser f inals del  17, encara, evidentment, miri, 
no, no s 'ha fet.   
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Consel ler,  se l i  ha acabat el  temps. 
 
Sr. Oscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
S'ha acabat, bueno.. .   
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies Consel ler.   
 
Ara té la paraula pel  grup de Ciutadans la Consel lera Jiménez de Parga.  
 
Dos minuts i  mig l i  queden.  
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Bueno, a mi no me preocupa mucho el tema de la Modelo, es verdad 
que no nos estan l lamando a los grupos para part icipar, nos enteramos 
y nos metemos ahí pero no nos convocan, porque supongo que se 
acabará el  mandato y eso no, no lo van a hacer ustedes, con lo cual,  me 
preocupa relat ivamente que nos ci ten o no nos ci ten.  Ahora, seria un 
detal le, sinceramente.  
 
El edif icio Transformados que l levaba ni se sabe al l í  paral izado y por f in 
se ha puesto en marcha y se está construyendo, bueno también está en 
un proceso part icipat ivo, veremos a ver cómo termina, tampoco nos 
l laman para nada. Sé, que hay quejas ya de los vecinos, porque no ha 
sido, por ejemplo, insonorizado, luego cuando eso se ponga en marcha 
pues, los ruidos afectarán a una comunidad que está pared con pared, 
pero bueno...  ustedes presumen mucho, siempre, de procesos 
part icipat ivos, de.. .  l lamar, y luego, pues no es cierto que lo hacen, 
pero bueno.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, consel lera.  
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Per la CUP el senyor Roger Bujons l i  queda un minut.  
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA):  
 
Bé, ja hem parlat abans, ens agradaria a veure, sí que és l 'úl t im any de 
plenari  si  es respon en algun plenari  el  torn d'informe el Regidor.  
 
Mercat de Sant Antoni hem plantejat un parel l  de dubtes sobre el procés 
i  construcció, el  tema de les multes de la Guàrdia Urbana i  f i txers 
pol icials i . . .  el  tema habitatge que és més en genèric.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Gràcies, a Esquerra Republ icana l i  queden només 40 segons, si  en vol 
fer us.. .  
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM):  
 
Sí,  intentaré condensar un parel l  de preguntes ja que l i  en fem moltes al 
Regidor i  per tant,  doncs, concretem.  
 
Una és la de quina és l 'al ternativa al Casal i  Residència de gent gran i  
Centre de Referència per l 'aut isme que ha d'anar a la Model per al  
Govern.  
 
I ,  si  es dedicarà o no un espai públ ic que, a la, a la f igura de Gui l lem 
Agul ló.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies Consel ler.   
 
Tindria la paraula, el  Consel ler Joan Rodríguez.  
 
Un minut i  mig consel ler, l i  queda.  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell  (GMPDeCAT): 
 
Bé gràcies a la Presidenta. Regidor,  vostè em diu que no concreto, però 
és que vostè juga amb avantatge eh? perdoni  que l i  digui ,  perquè té 
més temps que jo, ara tancarà a més a més i,  i  nosaltres arr ibem aquí, i  
voldria dir-ho també perquè s 'ha dit  a la Junta de portaveus, sense 
saber pràct icament mai, i  voldria fer-ho explíci t ,  de què ens parlarà al 
seu informe.  
 
Vostè sí que sap quines propostes portem, perquè ho portem. Nosaltres 
hem rebut avui aquest informe del  Regidor, l 'hem rebut aquest matí amb 
un guió on diu: qual i tat de vida, convivència i  seguretat,  mobil i tat. . .  que 
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és ben genèric. Ja sé que sí,  és un informe, és un guió de l ' informe de 
Regidor. Ara, l 'hem rebut avui.  Aquest és l ' informe, el  guió de l ' informe 
del Regidor que hem rebut els consel lers de Nou Barris, que el vam 
rebre ahir i  que tenen el  Plenari  el  nou de maig. Per tant,  jo crec que 
és, en certa avantatge sí que juga vostè.   
 
Dit  això, escolt i ,  a nosaltres sí ens van penal i tzar a les urnes, és 
evidentment. Però imagini si  amb tot el  que vam fer ens van penal i tzar 
imagini 's el  que l i  passarà a vostè amb tot el  que no ha fet.  Perquè és 
evident que tenim un problema i  ara vostè tancarà i  dirà, eh, bueno, jo 
ja no t indré possibi l i tat de rèpl ica, però per di r,  per dir -ne,  eh...  per, 
per, per acabar d'ut i l i tzar el  poc temps que em queda, el  problema el 
veiem avui en les proposicions que t ractarem.  
Tenim un problema amb l 'espai públ ic en aquest Districte. Escolt i ,  els 
fets del inqüencials han pujat un 10,45% a l 'Eixample l 'úl t im any.  El 
segon Districte on més puja de tota la ciutat,  això és una concreció, ja 
està.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Senyor Rodríguez, se l i  ha acabat el  temps, moltes gràcies.  
 
La paraula ara el Regidor, l i  queden quatre minuts i  mig Regidor.  
 
Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E): 
 
Bueno, jo crec que algunes de les qüestions s'han esmentat,  no? 
Transformadors, Calabria 66, Super I l la, els quatre entorns escolars que 
estan en marxa,  l 'Ateneu Popular Sagrada Famíl ia, que aquí veig la 
gent.. .  o sigui,  podríem esmentar moltes coses concretes que ja estan 
passant, efect ivament al  Districte.  
 
Però no només al Districte, no? el Consel ler del Part i t  Popular i  la 
Consel lera de Ciutadans han dit  que estava esgotat aquest cicle, però 
jo dic hem esgotat.  El metro arribarà a la Marina de la Zona Franca, a 
Glòries, efect ivament, començarem doncs a, doncs aquest Parc. El 22@ 
doncs t i rarà, t i rarà endavant. En matèria d'habitatge s'estan posant en 
marxa, s'estan construint ja 4.400 habitatges, Regidor, són 65-66 
promocions, pot prendre'n nota, en 5 que està fent efect ivament, 
efect ivament, la General i tat ,  però el que està esgotat i  el  que s 'ha de 
dir aquí és: comparem el que s 'està fent des de l 'Ajuntament de 
Barcelona i  el  que està fent el  Govern del Part i t  Popular que ha pactat, 
efect ivament, uns pressupostos amb Ciutadans amb els que saben 
quant han retal lat la despesa en matèria d'habitatge? en un 37%. Saben 
quant s 'han disminuït les transferències de l 'Estat per innovació, per 
cultura,  que ara es deia que no teníem un projecte per l 'Eixample, jo he 
parlat de ciència, d ' innovació.. .  doncs s 'ha reduït a la meitat.  
 
Tenim en, en, en matèria, en matèria de suport als Governs locals tenim 
la despesa més baixa, o sigui està tant baixa com al franquisme. 
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Imagini vostè, imagini vostè en quina si tuació estem. En matèria, en 
matèria de cultura hem hagut de demanar que es compensin 12 mil ions 
de euros, en matèria de Plusvàlues, 57 mil ions d'euros, en matèria de 
transport públ ic 25 mil ions d'euros.. .  sap quant s'acumula de deute en 
matèria de Transport públ ic ja per part del Govern Central? 600 mil ions 
de euros. Per tant,  quan parlem del transport públ ic aquí a, a 
l 'Eixample, doncs hem de recordar també aquest t ipus de coses, no?  
 
Vostè pot fer aquesta crí t ica del Govern,  però com a mínim una setmana 
després que la presidenta de la Comunitat de Madrid ha hagut de dimit i r  
per casos escandalosos de corrupció, etc, etc, el  que com a mínim 
vostè no pot dir és que el que està esgotat és el que està passant a 
l 'Ajuntament de Barcelona, on s 'estan fent totes aquestes coses. 
 
Evidentment, hi  ha coses que, que s 'ha de mil lorar, hi  ha coses que 
exigeixen una impl icació clara per part de la ciutadania,  ho dèiem 
abans,  ha sort i t  el  tema, el  tema de la Model.  Ara estem en el segon 
mes d'un procés part icipatiu que està funcionant bé, que tots els veïns 
estan eh...  diguem-ne satisfets amb el que s'està fent.  Aquest diumenge 
tenim precisament una sessió per discut ir l 'encaix verd, per discutir la 
qüestió patrimonial, l 'equipament, l 'habitatge.. .  o sigui que això, 
efect ivament, està en marxa.  
 
En el tema d'habitatge, o dèiem abans, en el tema d'habitatge tenim una 
Taula pel dret a l 'Habitatge que és exemplar, i  que ara tenim el repte, 
perquè ho vam discutir,  abans també a la darrera audiència públ ica de 
com incloem aquí a les diferents associacions i  grups que estan també 
l lui tant pel dret de l 'habitatge al Districte, no? Tenim un exemple, el 
tema de la genti fricació no és lo més propi del Districte, perquè ho 
preguntava ara el Consel ler de la CUP. Hem t ingut a Sant Joan Despí, 
no? que s 'ha pogut aturar el  desnonament d'un bloc on hi havia 150 
famíl ies.  
 
Què és el que ens diu això? bueno, el  que ens diu és que mentre més 
transversal,  mentre més gent impl icada hi hagi en la defensa al dret de 
l 'habitatge, més fàci l  serà poder defensar, efect ivament, aquests drets. I  
jo crec que aquest és el repte que tenim sobre la taula que és mil lorar 
aquests instruments que tenim. Que són instruments de proximitat,  que 
funcionen bé.  
 
En el Districte de l 'Eixample tenim una pol icia de proximitat,  faria bé el 
Regidor Rodríguez Portel l  de parlar amb la Guàrdia Urbana abans de 
donar, efect ivament, aquestes xi fres. Tenim una, una polí t ica de pol icia 
de proximitat que és exemplar, que és exemplar en comparació amb el 
conjunt de Districtes que tenim, que tenim a la Ciutat.  Que ve reforçada, 
ja des de fa molt de temps, i  com l i  deia abans,  en el l loc que es pugui, 
efect ivament, fer,  no hem t ingut tampoc aquí un govern de l 'estat que 
con, que contribueixi  a poder mil lorar les planti l les en tema de Guàrdia 
Urbana, ho farem. I  ho farem amb un model de proximitat que a 
Barcelona funciona, que és que la Guàrdia Urbana pugui  actuar amb 
els, amb els Serveis Socials i  que les respostes siguin respostes on les 
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qüestions de seguretat també es puguin adoptar des d'una perspectiva 
social .   
 
Aquesta és la f i losof ia del Govern per la Ciutat i  és la que tenim també 
pel Districte, pel Districte de l 'Eixample.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies Regidor.  
 
Li  queda una miqueta del temps si . . . si  el vol esgotar ara..  
 
Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E): 
 
Hi ha més intervencions encara? o ja no.. .  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Hi ha dos grups que els hi  queda temps.  
 
Li  queda temps al grup de Ciutadans, que l i  queda un minut si  el vol 
ut i l i tzar, no?  
 
I  a la CUP que l i  queden 50 segons.  
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs:  
 
Tercera tanda.  
 
Mercat  de Sant Antoni,  i  Sant Joan Despí està molt bé però,  però clar, 
jo parlava de l 'Ajuntament de Barcelona en aquest cas i  del Districte de 
l 'Eixample. I  en aquest aspecte, el  que deia de les multes de la Guàrdia 
Urbana d'aquesta pol icia de proximitat,  entem que f i txer pol icials no del  
tot regulars. 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Al Regidor l i  queden 30 segons, Regidor. . .  
 
 
Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E): 
 
És que un alt re cop en 30 segons podríem aprofundir en molts de temes 
que s 'han plantejat.   
 



Dist r icte  de  l ’E ixample                                                                                                                                                                      

Depar tament  de  Serve is  Ju r íd i cs  -Se cre ta r i a  

 
Però el que ha sort i t  del tema d'Agul ló, del tema del  nomenclàtor que 
s'ha plantejat,  que ja hem dit ,  ple reconeixement i  això, efect ivament, a 
la ponència del nomenclàtor doncs, doncs, es tractarà per veure.  
 
És una ponència amb molta cua però, efect ivament, ho entomem i per 
això hem donat suport a aquesta declaració inst i tucional.   
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Doncs, moltes gràcies Regidor.  
 
Passaríem ara a la part decisòria amb les propostes d'acord.  
 
La primera, informar del Pla de Mil lora Urbana  per l 'ordenació de 
l 'edif ici  d'habitatges públ ic si tuats a la Plaça de les Glòries, a l ’ i l la 
del imitada pels carrers Gran Via, Plaça de les Glòries, Casti l lejos i  el 
nou vial  defini t  per pels Encants, promogut per l ' Inst i tut Municipal 
d'Habitatge i  Rehabi l i tació, aprovat inicialment, per la Comissió de 
Govern de l 'Ajuntament, en sessió celebrada en dia 22 de març de 
2018, d'acord amb el disposat a l 'art icle 23 de la Carta Municipal de 
Barcelona.  
 
Té la paraula el Govern.  
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  
 
Sí,  bàsicament, dir pel que s'ha dit  abans, que això és una promoció de 
231 habitatges.  
 
Hi va haver un concurs, s 'estan executant i  està previst executar-los i  
són tots de, de promoció públ ica.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies Consel ler Magrinyà.  
 
Té la paraula el Consel ler, pel PSC, el Consel ler Joan Ramón Riera.  
 
Consel ler Riera? 
 
Sr. Joan Ramón Riera Alemany (GMPSC): 
 
Perdó, perdó...  
 
Sí,  des del grup social ista informaríem favorablement d'aquesta, 
d'aquesta proposició, insist int en una, en una qüestió, i  és que fal ta 
l 'al tra part dels habi tatges eh? Falta que ens  presenti  algun dia algun 
planejament, si és que realment volen fer algun dels habitatges 
previstos en aquest Districte, al là a l 'entorn de Glòries.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies Consel ler Riera.  
 
Té la paraula el Consel ler Oscar Zayas pel Part i t  Popular.  
 
Sr. Oscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Si,  gràcies presidenta.  
 
El termini per formular al·legacions em sembla que acaba el 18 de maig 
d'aquest projecte. Hem presentat  al ·legacions i  no s 'han contestat .  
Evidentment, estem d'acord amb el tema de les 225 habitatges que es 
projecten. Però fal ta concretar i  que ens contest in a les al·legacions 
que vam fer.  
 
Per tant, no sé si  cap l 'abstenció o en tot cas, l ' informe desfavorable 
fent aquesta precisió.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Digui-m'ho vostè, si  dona el suport o fa una abstenció o està en contra.  
 
Sr. Oscar Zayas Sadaba (GMPP):  
 
Bueno, si? pues abstenció.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Abstenció, molt bé.  
 
Perfecte. Té la paraula la Consel lera Jiménez de Parga.  
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
A nosotros tampoco nos ha quedado claro qué porcentaje de...  de 
viviendas se va a destinar al  alqui ler social .  El otro dia en la Comisión 
di jeron que la mitad, ahora dice que es todo.  
 
Como no me ha quedado claro, pues nos vamos a abstener. Ya lo 
aprobarán defini t ivamente en Casa Gran. 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, Consel lera.  
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Eh.. té la paraula la CUP.  
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA): 
 
Favorablement.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, Consel lera.  
 
Eh...  Esquerra Republ icana, Eduardo Cuscó.  
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Votem a favor.  
 
Eh...  perquè és la part,  doncs, eh...de Pla de Mil lora Urbana, eh...  a 
nivel l  d'ordenació. Però ens sorprendria, doncs, que hi hagués una 
proporció equivalent a l 'habitatge protegit ,  doncs de...  d'habitatge 
privat,  perquè creiem que el sòl públ ic és escàs i  que cal fer un esforç 
de.. per tal  de que, el  màxim possible d'aquests habitatges siguin de...  
habitatge protegit .   
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, Consel ler.   
 
Té la paraula pel grup municipal demòcrata el Consel ler Rodríguez.  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell  (GMPDeCAT):   
 
Nosalt res informarem favorablement.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, Consel ler. Doncs quedaria informada favorablement.  
 
Intervenció:  
 
Perdoni.  
 
Si vol ia fer una apreciació.  
 
Si,  que una cosa és el conjunt de tot el . . .  de tots els habitatges té 
aquesta proporció del 50%, però el primer que s 'ha construït  és aquel l  
bloc que té els 231 que són d'habitatge públ ic.  
 
 

Comentari  [11]:  N
o s’anuncia qui és la 
persona que parla.  Minut 
1:32:45 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Molt  bé, doncs tal  i  com he dit  aquesta proposta queda informada 
favorablement. 
  
La propera proposta és informar de la modificació del Pla Especial 
Urbaníst ic d'ordenació del subsòl del mercat de Sant Antoni,  promogut 
per l ' Inst i tut Municipal de Mercats, aprovat inicialment per la Comissió 
de Govern de l 'Ajuntament, en sessió celebrada en dia 22 de març de 
2018 d'acord amb el que disposa l 'art icle 23 de la Carta Municipal de 
Barcelona.  
 
Té la paraula el Govern.  
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  
 
Bé, amb això i  per les consideracions que s'han fet abans cal  dir que en 
principi  el ,  el  que va passar és que en,  en les pl icas pues només hi va 
haver un supermercat, però a l 'al t re només es va presentar una 
proposta que va ser aquesta proposta de gimnàs, i  que l lavors nosaltres 
el que hem fet és que hi  hagués una concessió l imitada, però l 'hem, 
l 'hem assumit i  en aquest senti t  hem, hem fet a més a més una 
modif icació del Pla General per, per acol l i r precisament el  centre 
comunitari  i . . .  i  les act ivi tats que s 'hi  poden desenvolupar en aquest 
l loc.  
 
Però que això tampoc no canvia la polí t ica del govern que, que ha 
mantingut f ins ara.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, Consel ler Magrinyà.  
 
Té la paraula el PSC, el Consel ler Riera.  
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC): 
 
Sí,  eh.. moltes gràcies, Presidenta.  
 
Des del PSC votaríem favorablement a la.. .  al  planejament. 
  
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, Consel ler Riera.  
 
Té la paraula el Consel ler Zayas.  
 
Sr. Oscar Zayas Sadaba (GMPP):  
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Sí,  nosaltres votarem desfavorablement, perquè no entenem el tema del 
gimnàs.  
 
No entenem perquè surt en plena...  quan està encara...  que no està 
acabat de construi r encara, surt ja.. .  com, com, com un l ici tat beneficiat, 
que és l 'empresa que va sort i r.  No entenem perquè hi ha un gimnàs i , el 
que no entenem és per què es decideix un gimnàs i  a més tota la 
competència dels, dels voltants, es l imita  l imitant en el Pla d'Usos de 
Sant Antoni.  No acabem d'entendre aquesta jugada, la veri tat .   
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Eh...  Consel lera Jiménez de Parga. 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Sí,  votarem a favor.. .  favorablement.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Eh...  la CUP.  
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 
 
Sí,  des de la CUP recordem el que fem en aquest  punt, eh? que no 
votem a favor o en contra, sinó que és un t ràmit preceptiu que s 'ha de 
passar, surt i  el  que surt i ,  diguem el que diguem, el,  el . . .  el  simple fet 
que ha de fer el  Districte és passar aquesta sèrie de Plans pel Districte 
i  per tant lo.. .  lo rel levant ja està fet que és posar-lo en l 'ordre del dia. 
 
Nosalt res des de la CUP informarem desfavorablement, perquè entenem 
que aquest model del subsòl,  es digui un gimnàs o es digui,  doncs, un, 
un super, com a model de construcció, doncs, de renovació dels 
mercats, no.. .  no ho compart im i per tant, com és un tràmit perceptiu,  
doncs informem desfavorablement d'això.   
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, Consel ler.  
 
Té la paraula Esquerra Republ icana, el  Consel ler Cuscó:  
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
A favor.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Té la paraula el grup municipal demòcrata, consel ler Rodríguez.  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell  (GMPDeCAT): 
 
Gràcies Presidenta, nosaltres també informem favorablement.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies. Sí. 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  
 
Vol ia informar d'una cosa pel que ha fet el  comentari .  És a di r,  nosaltres 
hem aprovat l 'única que s 'ha presentat en el cas del gimnàs. I  nosaltres 
lo que en el Pla d'usos, precisament amb aquesta prol i feració massiva 
de gimnasos, ja en aquesta l ínia, ja vam, independentment d'aquest  
procés, perquè nosaltres no sabíem com funcionava ni l 'un ni l 'al t re,  
perquè, vul l  dir nosaltres hem acceptat l 'única proposta que s'ha 
presentat,  que és la d'aquel l  gimnàs.  
 
Però al Pla d'usos, nosaltres tenim una polí t ica general d 'el iminar això.  
 
Sí,  en aquest senti t .  
 
I  que en principi  nosaltres hem modificat la polí t ica tradicional de 
mercats introduint  un espai comunitari  a baix, eh? que, que en principi  
era un espai de cuina, un espai per joves.. .  i  hi  ha un espai que recul l 
l 'associació de veí a veí.  
 
Per tant, és un pas endavant en aquest canvi,  però també és veri tat 
que, en el tradicionalment en els mercats s'obren Pl icas i  això ajuda a 
f inançar part del procés del mercat, eh? i  s'ha de tenir en compte. 
  
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Gràcies Consel ler Magrinyà.  
 
Doncs aquesta proposta també quedaria informada favorablement amb 
els vots de a favor de tots els grups i ,  i  els vots en contra del Part i t 
Popular i  de la CUP.  
 
Passaríem a la següent proposta d'acord que és informar de la 
modif icació del Pla Especial d'Ordenació dels establ iments comercials 
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dest inats a la venda d'art icles de record o souvenir a la ciutat de 
Barcelona, iniciat iva municipal,  aprovat inicialment per la Comissió de 
Govern de l 'Ajuntament en sessió celebrada el dia 22 de febrer de 2018 
d'acord amb el disposat a l 'art icle 23 de la Carta Municipal de 
Barcelona.  
 
Té la paraula el Govern.  
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  
 
Bueno, és un planejament de l 'àmbit de Barcelona i  no farem més 
comentaris.  
 
Si voleu alguna expl icació pues..  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Molt  bé. Té la paraula el PSC, Consel ler Riera.. .  
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC): 
 
Sí,  moltes gràcies Presidenta.  
 
Des del,  des del PSC en aquest cas farem una abstenció i  farem una 
abstenció bàsicament perquè aquest planejament amb, amb bona part 
ve impulsat des de l 'Eixample per ampliar el ,  l 'espai afectat de...  
souvenirs al ,  al  nostre Districte. Però el Govern s 'ha t ret  de la chistera 
un seguit d 'afectacions més a altres Districtes que nosalt res encara 
estem estudiant, vul l  dir,  no podem dir ara si ,  si . . .si  estem d'acord o no.  
 
Vul l  dir,  sabem que estem d'acord amb lo que es va fer a l 'Eixample i 
amb el que es proposa a l 'Eixample, però, segurament, presentarem 
alguna al ·legació, eh? entre la inicial  i  la def ini t iva.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, Consel ler.  
 
Té la paraula el Consel ler Zayas del Part i t  Popular.  
 
Sr. Oscar Zayas Sadaba (GMPP):  
 
Gràcies Presidenta.  
 
Nosalt res ens abstindrem.  
 
Hem presentat també al·legacions, no han estat contestades encara i ,  
tenim el dubte de si  realment, el  tema dels souvenirs és, és el tema de 
les tendes de souvenirs o és el tema de les, dels negocis que tenen un 
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20% de souvenirs i  la fal ta de inspecció sobre aquets, aquests negocis, 
no?  
 
Però bueno, en tot  cas això és un altre tema, però f ins que no es 
resolguin les al ·legacions, de moment ens abstindrem.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, Consel ler.  
 
Té la paraula la Consel lera Jiménez de Parga pel grup de Ciutadans.  
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  
 
Nosotros también vamos a abstenernos.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Molt  bé Consel lera, molts gràcies.  
 
Per la CUP...  
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 
 
Nosalt res en aquest cas informarem favorablement, però.. .  ens sumem a 
les ref lexions que feien des del Part i t  Popular en aquest cas.   
 
És a dir,  de la mateixa manera que sabem que és una demanda del 
teixi t  associat iu d'ampliar les zones tant a Sagrada Famíl ia com a Sant 
Antoni,  el  cert és que, en paral ·lel  que s'està fent això, l 'a l tre dia no? 
sort ia als mitjans de si  el  mateix Carrer Borrel l  apareixia una botiga de 
souverni rs, però després passa a veure que tècnicament, com que és 
menys d'un 20% del producte que té no està considerada com a tal ,  com 
a botiga de...  de souvenirs, no? Però, la sensació que comença a haver-
hi és aquesta.  
 
Per tant,  eh.. .  més enl là d'aprovar aquestes normatives, doncs, cal un 
trebal l  eh..  bastant més de fons en els temes que hem parlat de mercat 
i ,  f ins i  tot,  per afrontar el  debat de la gentri f icació que no és només de 
nova construcció d'habitatge, sinó de, de preservar els barris que tenim 
a dia d'avui com els coneixem.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, Consel ler.  
 
Té la paraula Esquerra Republ icana, el  Consel ler Cuscó.  
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Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM):  
 
Nosalt res també farem una abstenció perquè també eh...  segurament 
farem al·legacions.  
Eh...  compart im doncs que, que s 'ha d'ampliar,  no? els perímetres 
d'especial protecció per, per la.. .  la gran af luència de visi tants de, 
d'algunes zones de l 'Eixample, però pensem que també hi ha altres 
zones a part de les que s 'han ampliat que també poden ser susceptibles 
d’aquesta ampliació.  
 
Per exemple, a Plaça Catalunya, hi  ha tants o més turistes que o zones 
susceptibles d'obertura d'aquest t ipus d'establ iments que no pas o 
tantes o més que altres zones que s 'han assenyalat com Sagrada 
Famíl ia o Sant Antoni,  per tant,  ampliarem voldrem fer al·legacions 
ampliant a aquestes zones.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Doncs, moltes gràcies Consel ler Cuscó.  
 
Ara té la paraula pel  grup municipal demòcrata el Consel ler Rodríguez.  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell  (GMPDeCAT):  
 
Gràcies presidenta.  
 
Nosalt res, informarem favorablement.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
La proposta també queda aprovada favorablement, amb els vots 
favorables del grup de la CUP, de...  de. . . .  el  Govern, naturalment, i  del 
grup municipal demòcrata. La resta han fet abstencions.  
 
Passaríem a la quarta proposta, que és proposar l 'atorgament de les 
Medal les d'Honor de Barcelona per l 'any 2018 de conformitat amb el que 
disposa l 'art icle 17 del Reglament d'honors i  dist incions de l 'Ajuntament 
de Barcelona.  
 
Vul l  fer notar que ha t ingut el  suport de les medal les del Districte de 
tots els grups i  l 'abstenció de la CUP.  
 
Té la paraula el regidor del Districte.  
 
Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E): 
 
Moltes gràcies presidenta.  
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Doncs, efect ivament és un plaer poder anunciar, doncs, aquesta 
proposta de medal les d'honor.  
 
La primera és una medal la de t ipus col·lect iu a la Fal·lera gegantera de 
la Sagrada Famíl ia, aquí en tenim al cap de la col la, els tenim aquí, 
molt,  molt benvinguts.  
 
Ja fa trenta anys, no? des del dia de Sant Jordi del 1988, del Pere i  la 
Pepa, eh? el gegants de la Sagrada Famíl ia, el home dels Colons i  la, i  
la peixatera i  amb aquesta medal la, efect ivament, el  que es vol és 
reconèixer doncs la trajectòria de l 'Enti tat,  la passió per la tradició 
gegantera que heu transmès doncs en aquestes t res dècades i  el  
compromís, evidentment, amb la Cultura Popular del Barri  i  del,  i  del 
Districte.  
 
I  també és una manera d'acompanyar,  doncs aquesta nova etapa que 
comenceu amb noves incorporacions a la Junta, amb i l· lusió, amb 
empenta, i ,  evidentment, apostant per la pedrera de geganters a les 
escoles de barri  que es el que s'ha de fer per mantenir la Cultura 
popular viva, no? que és el que necessitem més que mai.  
 
La segona de les medal les és una proposta que té a veure, és 
individual.  Té a veure amb el Joan Bordetes, de l 'associació de veïns de 
Sant Antoni,  per la seva tasca i  trajectòria en el moviment veïnal.  No ha 
pogut ser aquí avui  amb nosaltres, però si  que hi és el Pep Sala de 
l 'associació de veïns que precisament enguany celebra 50 anys, i  
també, doncs, aquesta medal la. No només és un reconeixement a la 
trajectòria del Joan Bordeta, sinó que també vol ser un reconeixement 
doncs al paper de l 'associació de veïns de sant Antoni en el Districte i 
en la Ciutat.   
 
El,  el Joan Bordetes és una persona que durant les últ imes dècades ha 
t ingut un paper central  en la consol idació del teixi t  veïnal  però no 
només el teixi t  veïnal,  el  teixi t  cultural i  comercial  de la Ciutat .  De fet va 
ser un dels impulsors de Sant Antoni Comerç, no? que és una, diguem-
ne, una aportació important a la vida del Districte. Va contribui r,  va a 
desenvolupar al  Districte una tasca inst i tucional que també és molt 
rel levant dins d'aquest propi Consel l :  n'ha estat representant com a 
membre el Consel l  de Ciutat i  forma part del Consel l  Ciutadà del 
Districte. I  també l i  reconeixement en aquesta proposta doncs la seva 
impl icació en el moviment veïnal de la Ciutat  a través de la Federació 
d'Associacions de veïnes i  veïnes de, de Barcelona.  
 
Per tant, com deia abans, aquest reconeixement és un reconeixement 
d'una banda, que es vol ,  es vol fer extensiu en real i tat a l ’associació de, 
de veïnes i  veïnes de Sant Antoni,  i  també a una persona com el Joan 
bordetes que ha t ingut una part iculari tat,  i  és que ha sapigut combinar 
molt bé la seva vis ió del que eren les necessitats de barri ,  amb les 
necessitats de Districtes, i  amb una visió global de Ciutat,  no? que és, 
segurament, això descriu molt bé el  t ipus de veïns i  veïnes que no 
només són exemplars sinó que estan contribuint moltes vegades de 
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manera anònima i  sense prou reconeixement, el  fer d 'aquesta una Ciutat 
Mil lor.  I  per tant, celebrem que, amb el suport,  ja dèiem, de tots els 
grups, i  només l 'abstenció, l 'abstenció de la CUP, doncs, es pugui t i rar 
endavant aquesta proposta.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies Regidor.  
 
Deixeu-me que em prengui la l l ibertat com a Presidenta del Districte de 
fel ici tar est ic molt contenta per la Col la Fal·lera Gegantera de Sagrada 
Famíl ia. Us ho mereixeu, per la vostra contribució realment a la Cultura 
popular i  t radicional Catalana.  
 
I  què no diré del meu amic i  company de l lui ta de tants d'anys de l lui ta 
al  Districte de l 'Eixample, el meu gran amic i  company el Joan Bordetes,  
doncs, pels dos, per l 'Ent i tat i  pel Joan Bordetes la meva fel ici tació.  
 
Anem ja a la part de Impuls i  Control ,  i  hi  hauria la primera proposició 
que presenta el grup municipal demòcrata.  
 
Té la paraula el seu Consel ler Portaveu, el  Joan Rodríguez.  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell  (GMPDeCAT): 
 
Bé, gràcies presidenta.  
 
Nosalt res portem avui una proposició a la que demanem que el Govern 
del Districte priori tzi  a la seva agenda d'actuació la resolució dels 
problemes de convivència al Barri  del Fort Pienc.  
 
El propi Regidor ja ha fet referència abans, i  això ho portem perquè ja 
vam portar, pràct icament la mateixa proposició ara fa, exactament dos 
anys, en el Plenari  del 5 de maig de 2016.  
 
El Govern hi va votar en contra argumentant doncs, que ja s'estava fent 
molta cosa, molta feina al  Fort Pienc.  Però com avui ha reconegut el 
mateix Regidor, sembla que això no, no és suficient el  que estan fent i 
per tant, tornem a demanar que s’actuï al  barri .   
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies Consel ler Rodríguez.  
 
En aquest punt de l 'ordre del dia té la paraula demanada el  Sr. Josep 
Vel l  Gal lar 
 
Sr. Josep Vell Gallar (veí del Districte de l’Eixample):  
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Bona tarda a tothom.  
 
El tema no és pol icial  com alguns veïns han volgut plantejar,  sobretot és 
social .  Si heu vist el programa últ im de TV3 de la gent sense sostre i  el 
patiment que tenen per no poder t indre uns mínims, un mínim sostre on 
estar això és el primer que s'hauria de fer, i  clar, la di f icultat està en els 
pressupostos i  tots els part i ts que van recolzar el  135, no el 155 que 
això és una de les coses, junt amb que l ' IBEX no paga ni el  5% i els 
demés paguem un 20% de IRPF, doncs no hi han recursos destinats des 
de l 'Estat,  com ja s'ha dit ,  ni  des de la General i tat suf icients per donar 
sostre a tota aquesta gent.  
 
Sí que n'hi  han altres alternatives que  hem parlat,  algunes 
associacions del barri ,  que la gent que dona el dinar o el  sopar, mil lor 
di t ,  al là al  costat del col·legi de Fort Pienc, hauria de t i rar a un altre 
l loc. Se'ls ha ofert una església, em sembla, és una ONG que l i  costa 
molt negociar, no vol negociar. Però inclús al costat del gimnàs 
municipal,  quan acaba la gespa, hi  ha un terreny propi,  municipal, 
abandonat, que està amb uns quants cotxes per al là, que està a 50m. O 
sigui,  es podria desplaçar de la plaça del Fort Pienc al costat d'uns 
terrenys així.   
 
Hi ha el grup de t rebal l  que trebal larà aquests temes. Tingueu en 
compte aquest espai que hi ha entre la gespa, darrera dels autocars. 
50m però ja els desplaces de la plaça de Fort Pienc i  és un factor que 
pot esponjar una miqueta tot l 'espai.   
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Doncs ara donaríem la paraula per fer la seva expl icació de vot als 
grups municipals.  
 
Té la paraula pel PSC el Consel ler Joan Ramón Riera.  
 
Sr. Joan Ramón Riera Alemany (GMPSC):  
 
Sí,  molt ràpid.  
 
Gràcies presidenta.  
 
Des del grup social ista donaríem, donaríem suport a aquesta, a aquesta 
proposició.  
 
Realment,  hi  ha un problema de fons, que és un problema de gaire 
social ,  que ha comentat molt bé el,  el  veí ara mateix. Hi ha un problema 
de fons que s 'ha d’abordar socialment, però també hi ha problemes de 
convivència i  també hi ha problemes de prevenció.  I  nosal tres el que 
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demanem o donarem suport al  PDeCAT, perquè bàsicament  ho demana, 
és una actuació integral,  eh?  
 
Cal abordar la qüestió des de tots els punts de vista. O sigui,  no ens 
podem emparar en la di f icultat d'abordar-ho socialment per no abordar-
ho des dels al tres camps, eh? Llavors,  des d'aquest senti t ,  nosalt res 
donaríem, donaríem suport a la proposició.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, Consel ler.  
 
Té la paraula pel Part i t  Popular el  Consel ler Zayas:  
 
Sr. Oscar Zayas Sadaba (GMPP):  
 
Sí,  gracias presidenta.  
 
Sí bueno, hoy en real idad esta propuesta es otro ejemplo de su nefasta 
gestión del,  del espacio públ ico, ¿no?  
 
Hagamos memoria porque en el,  en el úl t imo Consel l  de Barri  del Fort  
Pienc, a ustedes les sacaron los colores y ahora, bueno sin discutir 
evidentemente lo que dicen los vecinos, pero se habló claramente de 
inseguridad y de miedo, eh? Lo digo porque no lo di j imos nosotros, lo 
di jeron algunos, algunos vecinos.  
 
Entonces, sorprendentemente cuatro días después había Consel l  de 
Seguretat del Districte de nuestro Distri to, y pensamos, con lógica, que 
este tema se iba a l levar a este Consel l  en la parte que toca de 
seguridad, habrá otra parte que toque en otro Consel l . 
Sorprendentemente no se l levó nada, se l levó temas de vivienda pero 
nada referido a esta problemática del Fort Pienc.  
 
El 1 de marzo nosotros l levamos una iniciat iva, una pregunta en que 
preguntábamos qué medidas específ icas iba a tomar el gobierno, 
respecto a la problemática de la seguridad y de otros problemas que 
hay en Fort Pienc, y la Señora Carmen Méndez, la compañera Regidora, 
que l levaba mucho t iempo trabajando y con un éxito importante.  
 
Mire, sin duda su concepto de éxito y el  mío es diferente porque, 
evidentemente, yo creo que no podemos hablar de éxi to, porque 
estamos ahora en la misma situación que hace, que en febrero,  cuando 
ya se les di jo de una manera, no por los part idos polí t icos que siempre 
se nos acusa de subjet ivismo, sino por parte de los vecinos, se di jo que 
había un problema o diversos, no uno, diversos problemas graves.  
 
Por tanto, ante la rei teración del problema, evidentemente, tenemos que 
dar apoyo a esta proposición que presenta el grup demócrata.   
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, Consel ler. Moltes gràcies.  
 
El senti t  del vot, perdoni,  favorable. Moltes gràcies.  
  
Doncs ara té la paraula, pel Grup de Ciutadans,  el  Senyor Pedro Juan 
Sánchez.  
 
Sr. Pedro Juan Sánchez Muril lo (GMCs) 
 
Gràcies Senyora presidenta.  
 
Molt  ràpidament, donar les gràcies per l 'esforç dedicat a l 'Associació de 
veïns de Sagrada Família per les festes, i  a l ’  Associació i  Enti tat dels 
Gegants pel seu cercavi la que va ser tot  un èxit ,  i  un especial esment al  
tema de l 'escola Sinaí que va fer el  dinar, és una escola que està al 
carrer Padi l la, que està trebal lant amb gent amb dif icultats i  que crec 
que val la pena posar-lo en valor.  
 
Aprof i to per dir que el nostre vot serà favorable, però creiem que...  
valdria la pena tenir en contra que...pel  que hem senti t  i  pel que sabem 
dels veïns, no podrem abordar el  tema de Fort Pienc si  no tenim en 
compte que hi han dues vessants: una, és de seguretat,  una és de 
salubri tat i  per això, creiem que haurem de tenir en compte veïns, 
Guàrdia Urbana, oposició.. .  per això crec que valdria la pena que 
forméssim o que es formés un grupo, una Taula, perquè n'hi  han molts 
problemes que tenen a veure amb la comunicació. Hi han malentesos, i  
crec que els veïns el que estan dient és que...se'ls hi  faci  també cas en 
alguns temes, i  no se'ls hi  està fent cas arrel  d 'úl t im Consel l  de barri ,  
per tant, i  per tot això, el  nostre vot serà favorable.  
 
Gràcies.   
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Gràcies a vostè, Consel ler.  
 
Té la paraula pel grup d'Esquerra Republ icana, la Consel lera Rafí.  
 
Sra. Tània Rafí i  Galindo (GMERC-AM): 
 
Gràcies presidenta.  
 
Part int de la base...  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Perdó, perdó, m'he, m'he passat.. .  m'he passat la CUP.  
 
La Consel lera Serra,  
 
perdoneu eh?  
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA):  
 
Ja m'ho semblava.  
 
Bé, val de dir que el redactat de la proposició ha variat notablement, 
molt notablement.  
 
A l 'anterior hi  havien unes relacions entre l 'augment d'alguns col·lect ius 
i  els furts que eren l leugerament gratuï tes. Es parlava també de l 'ús 
intensiu de determinats col·lect ius de l 'espai públ ic, i  que això 
expulsava al veïnat  del barri  que no ho neguem, però creiem que 
exposar-ho d'aquesta manera, menyspreava les altres causes amb un 
impacte també molt fort  d 'expulsió de les veïnes del barri ,  com són tots 
els relacionats amb l 'habitatge, com és la turist i tzació, com és l 'augment 
del l loguer, com és que les operadores immobil iàries facin el  que 
vulguin amb els nostres barris.. .  Ens semblava que era dur parlar 
d'expulsió en aquests termes.  
 
Es parla també de la percepció d'inseguretat arrel  de les dif icultats 
aquestes de convivència que, repetim, tampoc les neguem. Però 
considerem que aquestes problemàtiques són una conseqüència de la 
degradació que hi ha hagut amb els drets socials i  laborals que, que és 
una degradació que s'ha produït  per retal lades que han impulsat i 
recolzar part i ts com els que ara fan aquesta proposició, no?  
 
Per tant, que ens trobem, un altre cop, que això aquí al  Plenari  passa 
molt sovint,  amb proposicions de grups que són pro sistema o que són 
l iberals, que redueixen aquestes problemàtiques a les conseqüències 
només, no? enl loc de veure en la seva global i tat i  considerar també les 
causes que provoquen aquests problemàtiques.  
 
Què passa quan es fa això? que s'acaba criminal i tzant i  carregant  tot el  
pes contra les classes populars, contra les persones més pobres i  se 
les criminal i tza per les conseqüències de la, de la crisi  del,  del sistema.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Consel lera Serra, se l i  ha esgotat el  temps.  
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA):   
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Ah, si? 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Se'ns passa volant.. .  
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA):   
 
Molt  ràpid passa.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies Consel lera.  
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA):   
  
Ens abstindrem, després intentarem expl icar-ho.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Molt  bé, moltes gràcies.  
 
Ara sí té la paraula la Consel lera Rafí per Esquerra Republ icana:  
 
Sra. Tània Rafí i  Galindo (GMERC-AM): 
 
Gràcies, sí.   
 
Part int de la base de que aquest és un tema molt del icat donat que la 
gent que viu al  carrer ho fa perquè no té cap altra al ternativa,  votarem a 
favor.  
 
De fet,  des d'Esquerra Republ icana vam, vam demanar una transacció 
del text inicial  perquè constes que el Pla d’Actuació ha d’englobar els 
àmbits sanitari ,  educatiu i  sociocomunitari .  Creiem que el sensel larisme 
és la conseqüència més extrema de, de la desigualtat,  i  és un problema 
al que s 'ha de donar resposta des de tots els àmbits abans esmentats.  
 
És cert,  i  així ens ho han transmet els veïns i  veïnes i  comercials del 
Fort Pienc, que hi  ha preocupació pel caire que està prenent el  barri .  La 
sobre ocupació de l 'espai públ ic per part  de , de determinats col·lect ius, 
no només provoca una acumulació de brutícia i  de degradació a la zona, 
sinó que fa que els veïns i  veïnes es sentin cada vegada menys 
còmodes. Si a això l 'afegim l 'augment de robatoris al  barri ,  i  
especialment al  voltat de l 'estació del Nord, ens t robem en casos de 
veïns i  veïnes que rebutgen aquesta si tuació i  f ins i  tot,  alguns que 
decideixen marxar del barri .   
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Si bé és cert que l 'obertura del Centre Dar Chabab, dest inat a atendre 
menors immigrants que es t roben en si tuació de vulnerabi l i tat,  com els 
nens de la cola, és un és un gran avanç per tal  de tractar problemes 
d’addicció i  ofereix,  i  oferi r serveis bàsics com al imentació i  higiene, 
creiem que cal t rebal lar per tal  de donar serveis a al tres col ·lect ius que 
ocupen els carrers perquè no tenen cap altre, cap l loc més on anar.  
 
Per això, recolzem la presentació d'un Pla d'Actuació, que per una 
banda doni resposta als veïns i  veïnes del barri  i  per l 'al tra estableixi  
solucions per tal  que els col ·lect ius sense sostre t ingui,  puguin tenir una 
vida més digna.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, Consel lera Rafí .   
 
Ara té la paraula, per Barcelona en Comú, la Consel lera Marina Marcian 
 
Sra. Marina Marcian Garcia (GMBC-E): 
 
Gràcies Presidenta, 
  
Bé, nosaltres compart im la preocupació que posa de manifest aquesta 
proposició i  però en tot cas,  també considerem que no afavoreix a la 
convivència generar un sentiment d'alarma social  quan, la veri tat és que 
les dades que nosalt res tenim no corroboren aquests fets. 
 
Per tant, si  que hi ha una sensació i  una percepció d'inseguretat que 
s'ha de, s 'ha de tenir en compte i  en això estem trebal lant,  s'estan 
posant una sèrie de mesures sobre la taula relacionades tant amb 
l 'estació del Nord, amb, amb el.. .amb el Centre Dar Chabab amb el 
repart iment d'al iments, amb la venda irregular de Glòries.. .  i ,  Bueno, en 
tot cas, decidim votar a favor de la proposició.  
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, Consel lera.  
 
La fel ici to, molt bona estrena, eh? Consel lera? Bona estrena! 
 
Molt bé. Té la paraula el grup proposant,  Consel ler Riera,  ai . . .  Consel ler 
Rodríguez.  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell  (GMPDeCAT): 
 
Gràcies Presidenta.  
 
Bé, jo voldria agrair el  vot favorable de, de, dels grups que ho han 
manifestat així,  i  també el canvi respecte a l 'anterior,  l 'antecedent 
directe d'aquesta proposició, que va ser el  del  2016 de tant de la CUP, 
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que l lavors va votar en contra i  ha passat a l 'abstenció, com del grup de 
govern que ha passat a, a votar-hi  favorablement.  
 
Jo crec que això s 'ha d'entendre com un reconeixement, l 'ha fet també 
el Regidor en el seu informe. Un reconeixement de que al Fort Pienc hi 
tenim un problema, més d'un. Diguem-ne que tenim un problema que té 
moltes cares.  
 
Tenim el tema de l 'Estació del Nord que no és un tema, estrictament del 
Parc de l 'Estació del Nord, que no és un tema de sensal lerisme, és un 
tema de la convivència entre la gent que no hi té gos i  la gent que hi té 
gos. Al là hi  havia un projecte d'àrea d'esbarjo de gossos que no s 'ha 
t i rat endavant, i  és un tema que també és un tema d'ús i  de convivència 
a l 'espai públ ic.  
 
Tenim un tema, efect ivament, de sensal lerisme a l 'Estació del Nord. 
Nosalt res no, no culpabi l i tzem als sense l lars, culpabi l i tzem, en certa 
manera a la inacció d'aquest Govern respecte a un fenomen que, com 
deia, fa dos anys ens van votar en contra d'aquesta proposició perquè, 
segons ens van dir,  s’estava fent,  eh.. s 'estava actuant directament, no? 
Per tant, respecte al que deia la Consel lera Serra, doncs, jo sí que 
voldria fer èmfasi,  i  d'aquí també el nou redactat,  en que no volem 
culpabi l i tzar a les persones, sinó que, en aquest cas, si  que la Propo 
busca f icar, posar atenció al que és l 'acció, l 'acció del Govern.  
 
I  en tot cas, ho han dit  els al tres grups,  ho van sentir en el Consel l  de 
Barri ,  no sé quines dades tenen des del  Govern, però sí que és veri tat 
que hi ha, eh...  un increment de la sensació d'inseguretat   a l 'espai 
públ ic, etc. Abans el Regidor em deia "parla amb la Guàrdia Urbana",  
Oye, jo amb la Guàrdia Urbana no t inc tanta, tanta l ínia directa com 
vostè, però si  voldria aclari r que les dades que he donat abans són de 
la Guàrdia Urbana, són d'aquest informe de la Guàrdia Urbana i  de 
Mossos d'Esquadra,  que és on diu que els fets del ict ius de l 'Eixample, 
Guàrdia Urbana i  Mossos, Guàrdia Urbana i  Mossos, que és on diu que 
els fets del ict ius a l 'Eixample han incrementat un 10,45% i que és el 
segon districte de la ciutat on més augmenta.  
 
I  això, com deia, són moltes cares d'una mateixa moneda, d'una 
problemàtica social  i  que es va traduint,  es va manifestant en molts 
àmbits del barri  i  del Districte en conjunt. Avui,  després, t indrem 
l 'ocasió de debatre una proposició conjunta d'Esquerra i  del PSC que 
tracta, doncs,  del mercat de la misèria de Glòries, etc.  
 
Per tant,  el  problema hi és, celebro,  celebrem, que f inalment es 
reconegui que hi ha aquest problema i  sí que ens agradaria, una mica 
en la l ínia que del ha fet la intervenció del veí que ha parlat abans,  
doncs que el Govern fos més proactiu,  i  que aquesta pro act ivi tat  es 
veiés més a la pràct ica. Que es trobés un l loc per la repart ida de,   
d'al iments on, on es pugui fer en condicions. On també els usuaris que 
van a recol l i r els al iments puguin fer els àpats en mil lor condicions. I  
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que f inalment, doncs, s’actuï d'una manera més, més global per 
solucionar, per mil lorar la si tuació del barri  del Fort Pienc.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, Consel ler Rodríguez.  
 
Als grups municipals els hi  queda temps, però jo proposo, si  no han 
d'afegir arguments nous, com que ja han fet l 'expl icació de vot, si  els hi  
sembla...  jo vaig anomenant i  qui vulgui. . .  qui t ingui temps i  vulgui 
parlar, però jo els hi demanaria que sinó han de fer aportacions noves, 
si  els hi  sembla, podrien renunciar al  temps.  
 
El PSC, Consel ler Riera,  
 
Moltes gràcies.  
 
El Part i t  Popular, Consel ler Zayas, Gràcies.  
 
Ciutadans, el  Consel ler Juan Pedro Sánchez.   
 
no? Molts gràcies.  
 
La CUP havia esgotat el  temps.  
 
La Consel lera Rafí d'Esquerra Republ icana. 
 
Barcelona en Comú, la Consel lera Marcian  
 
Sr. Marina Marcian Garcia (GMBC-E): 
 
Sí,  nosaltres aprof i tarem quan, quanta estona em queda.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Li  queda un minut i  vint segons.  
 
Sr. Marina Marcian Garcia (GMBC-E): 
 
Perfecte.  
 
Doncs bé, aprof i taré aquest minut per expl icar una mica, aclari r  les 
mesures que s'estan portant a terme.  
 
En un primer moment es va començar amb el disseny de la plaça del  
triangle del Fort Pienc, que s’ inaugurarà ara al jul iol  i  que ha estat  
elaborat aquest disseny, incloent la perspectiva de la seguretat i  la 
prevenció evitant els espais secs.  
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També s'està fent un seguiment de la seguretat al  voltant  del Centre 
Dar Dhabab,  mitjançant un disposit iu que hi intervenen tant la Guàrdia 
Urbana com Mossos i  amb un reforçament de la vigi lància uniformada i 
de paisà a la zona.  
 
També s'està fent una intervenció conjunta amb Serveis Socials tant en 
relació amb els col·lect ius dels MENA, que són els menors no 
acompanyats, com amb les persones sense l lar.  I  hi  ha més presència 
també ara dels educadors de carrer i  del  personal del Servei  d’ Inserció 
Social de l 'Ajuntament.  
 
També s'està produint una mil lora en la seguretat de l 'Estació del Nord,  
que s 'està posant en marxa des de la pròpia estació en col·laboració 
amb la Guàrdia Urbana.  
 
I  també s'estan duent a terme mesures per pal·l iar l ' impacte del 
repart iment d'al iments a la vora de l 'Estació del Nord, que això ho 
parlarem més tard.  
 
D'al tra banda, també volem emfati tzar que s 'està, que tenim una 
comunicació directa i  constant amb les enti tats i  veïns del  barri  i  que 
estem incorporant la seva percepció d' inseguretat.  I  per això s'estan 
duent a terme aquestes mesures. I . . . i  bé, també... eh.. .  doncs, parlar 
una mica de que a vegades el fet  del tema de consum i dels 
consumidors sí que és veri tat que a vegades pot haver.. . .  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Consel lera, se l i  ha acabat el  temps.  
 
Sr. Marina Marcian Garcia (GMBC-E): 
 
Ai,  perfecte.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies Consel lera.  
 
Així doncs, la proposició que avui ens presentava el grup municipal 
demòcrata ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups 
exceptuant l 'abstenció de la CUP.  
 
Passaríem...  Consel ler,  vol,  vol afegir alguna cosa? Li queda temps eh? 
 
Un minut.  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell  (GMPDeCAT):  
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No, simplement agrair la intervenció de la Consel lera Marcian, però sí 
que posar de manifest una altra vegada, doncs que...  jo t inc aquí l 'acta 
del Plenari  de 2016, i  deia la Consel lera Méndez, que està aquí present: 
"tot això ho estem abordant. Hi ha intervencions dels Serveis de Gestió 
de Confl ictes, se'ls ha fet l 'encàrrec de fer diagnòstic de referència. 
També s'està fent una diagnosi sobre el tema del repart iment del menjar 
al  carrer, es fa des de l 'àmbit de Ciutat.  També tenim, des del punt de 
vista urbaníst ic un projecte molt avançat de fer una reforma integral  a 
l 'entorn de Ribes, Sici l ia i  Alí  Bei” 
Vul l  dir,  sí,  sí,  escolt i ,  però jo el  que vul l  dir és que això, doncs, no es 
nota en el dia a dia. Si tot això est igués funcionant, tot això no està 
funcionant, jo no els dic que no ho est iguin fent, però no està 
funcionant.  
 
Per tant, posem...  si.   
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, Consel ler Rodríguez.  
 
Ara, ho he comentat abans, queda aprovada aquesta proposició amb el 
vot favorable de tots els grups i  l 'abstenció de la CUP.  
 
La propera proposició és una proposició conjunta d'Esquerra 
Republ icana i  el  PSC.  
 
Passaré la paraula primer al  Consel ler Eduard Cuscó.  
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies Presidenta.  
 
Bé, avui presentem una proposició en relació doncs, al ,  al  mercat de 
venda ambulant permanent que, doncs,  s'ha anat instal ·lant amb el 
temps a la part de dalt  de Glòries. I  arran, doncs, de les queixes de 
veïns i  veïnes que ens han fet  arribar perquè pel fet que s 'hagi anant, 
instal·lant aquest mercat, doncs, no poden fer ús d'aquest  espai,  eh.. . 
l largament reivindicat i  que de fet ara està en obres, no? doncs  poso 
com exemple als parcs infanti ls, els camps de voleibol,  les taules de 
Ping pong o el mateix carri l  bici ,  doncs, eh..  perden el seu senti t .  Jo no 
dic que aquesta gent doncs ho faci  per gust,  però si  que no està regulat 
com a mercat i  per tant és un espai dels pocs que tenim a l 'Eixample i  
que, i  que no  es pot fer servir com espai públ ic, no? Per tant,  el  que 
fem és, és portar aquesta problemàtica en aquest Plenari .  
 
També, apuntant en que amb la posada en marxa de les obres de 
canòpia,  que han ocupat precisament aquest espai,  ha,  ha fet que 
aquest mercat s 'hagi trasl ladat a al tres punts  que fa que es visibi l i tzi  i  
hi  hagin més problemes que els que hi havia. Per exemple a l 'espai  
entre Marina i  Glòries, o davant del Mercat  dels Encants, amb les 
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consegüents queixes, doncs de, tant  de veïns i  veïnes a t í tol  individual,  
com de la mateixa associació de veïns i  veïnes del Fort Pienc. 
Denuncien que són unes 600 persones, jo no sé si  arriben a tantes. Hi 
he passat però segurament estem parlant de diversos centenars. Em 
diuen que sí des del públ ic, però en tot cas és una problemàtica que cal  
abordar d'alguna manera. És a dir,  donant una alternativa o ,  o, o, 
mirant de cercar un espai. . .  no ho sé, però en tot cas se'ns diu que no 
s'està trebal lant aquest tema i  per això ho portem aquí.  
 
Ja hi han respostes de l 'Ajuntament dient que s'està trebal lant,  però 
com que no s'ha cercat una solució i  com que el problema hi va en 
augment, portem a debat aquesta, aquesta proposició.  
 
Un dels al tres debats que teníem també a la darrera Junta o per correu, 
doncs, era si  era els diumenges o era tot  l 'any. Veïns i  Veïnes ens diuen 
que és tot l 'any. O sigui,  que encara que els diumenges sigui més 
evident i  més gran la problemàtica, ens diuen que és cada dia. Ara 
també t indran l 'oportunitat d'expl icar-ho,  jo no visc a, a Glòries, però, 
però, és pert inent que ara hi hagin les,  les, les intervencions perquè 
s'esclareixi  això i  si  realment és tot l 'any, doncs, doncs, amb més raó de 
ser doncs, d 'aquesta proposició.  
 
I  plantegem, doncs, un Pla de caràcter integral per tant  d'abordar 
aquesta problemàtica, doncs, entre la Guàrdia Urbana, els Serveis 
Socials i  el  Servei de Prevenció del Districte de l 'Eixample i també de 
Sant Martí ,  perquè de fet si ,  si  s' instal· len per les obres de la part de 
baix, també Sant Martí .  Per tant ha de ser un Pla conjunt.  
 
I  que aquest Pla inclogui un Pla de calendari tzació d'aquests 
actuacions, no? per això mirar de buscar una solució que sigui def ini t iva 
i  que es presenti  en aquest mateix Consel l  Plenari  o es cregui una, 
una...  comissió creada Ah-hoc, com ha, ha proposat en el,  en el text 
que hem, que hem fusionat amb el Consel ler Riera, eh.. .  amb, doncs, 
una mica amb la voluntat de que es concret in la, els resultats, no? 
Perquè ja sabem que hi està trebal lant l ’Ajuntament però en tot cas no 
hi han els resultats esperat o sat isfactoris.  
 
També, ens agradaria recordar doncs que, una mica el que hem dit  a 
l ' inici  eh? les, les, les conclusions de la taula del Top Manta, doncs de 
plantejar plans d'ocupació per a venedors, plantejar projectes de 
cooperat iva vinculats a aquesta venda...  venda ambulant, cercar espais, 
etc, doncs creiem que no només és una...  una proposta que, que...  que 
ve per la dissuasió d'aquest problema, sinó que busqui una solució 
defini t iva entre diferents, diguéssim, departaments o, o àrees de 
l 'Ajuntament que hi han de t rebal lar en paral ·lel  i  de diferents maneres.  
 
Per al tra banda, també, davant les obres de Canòpia.. . .  no es resoldrà 
l 'apartat  doncs, de,  del que és les expropiacions pendents de la part 
entre Consel l  de Cent i  les obres de, de Glòries actuals, diguéssim. I 
per tant,  ara mateix també representa un problema d'higiene, de 
salubri tat que serveis com a magatzem també, eh..  per tant, amb un 
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estat ruinós, també representat un problema de seguretat,  per, per les 
persones que s'hi  posen.  
 
I  també recordar que hi ha una escola, que és la dels Encants, i  que es 
farà una escola bressol que obrirà pròximament, doncs, que obri ran, 
obri rà i  es t robaran doncs amb aquest repte, problema evident als 
nassos,  no? Per tant,  exigim una solució i  que, i ,  i ,  en tot  cas que es 
pugui concretar en aquest mateix Consel l  Plenari  o.. .o en una comissió 
Ah-Doc 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Consel ler Cuscó, se l i  ha acabat el  temps, ho ha clavat.  
 
Cinc, cinc.. .  cinc.  
 
Sis? 
 
No, cinc cada un, no? Vam dir cinc cada un.  
 
segur eh?  
 
Sí,  sí, jo també ho recordo així ,  eh?. Jo també ho recordo així.   
 
A veure, Consel ler Riera, vam dir d'agrupar-ho, primer si  s'havien de 
posar tots els grups municipals d'acord en fer un únic text,  que és el 
que ha passat. Però justament vam dir de fer el  debat conjunt perquè 
era una, era una proposició que, en el cas que no s 'haguessin posat 
d'acord, era calcadeta una de l 'al tra. Però jo el  que recordo és que el 
temps d'intervenció era cinc minuts per cada grup i  dos minuts per 
l 'expl icació de vot.. . .  
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC):   
 
Bueno, doncs escolta, cap problema, cap problema.  
 
Però els cinc minuts comencen a part i r de ja.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
  
Per tant té la paraula.. .   
 
Vinga, Consel ler Riera som-hi.   
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC):   
  
No, a veure, jo crec que el Consel ler Cuscó ha exposat, jo crec que 
meridianament la problemàtica a l 'espai  públ ic, a l 'entorn de Glòries,  
l 'existència d'aquel l  mercat, d'aquel la sobre ocupació.  
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És un fet que jo crec que s 'ha d'expl icar. Vul l  dir,  la iniciat iva d’aquesta 
proposició és de l 'associació de veïns. Vul l  dir,  jo crec que som molts 
los de aquest Consel l ,  els que setmanalment estem rebent correus de la 
problemàtica de la denuncia dels, dels veïns d'aquel l  entorn, no? 
Llavors nosaltres, què és el que hem fet? Doncs els Consel ler Cuscó i 
jo mateix, doncs intentar traduir aquesta denuncia, aquesta demanda, 
diguem-ne, d'actuació municipal,  a.. .  a un pla proposit iu de resolució, 
no? I és per això que demanem el,  el ,  el vot favorable, no? Perquè és a 
iniciat iva veïnal i  nosaltres la hem trebal lada proposit ivament per donar 
una via, una via de solució.  
 
Dit  això, i  acabo la concreció,  ho ha fet molt bé el,  el  Consel ler Cuscó, 
sí que voldria fer una ref lexió al  regidor Pisarel lo, no? I és comentar 
que, des del nostre punt de vista l 'autori tat municipal és democràt ica, 
vale? I  es pot exercir i  s 'ha d'exerci r des del Govern, i  no perquè ara 
nosaltres aquí demanem autori tat i  mano dura, sinó perquè l 'autori tat és 
condició sinequanon per després fer polí t iques de prevenció, per 
després fer polí t iques de convivència.  
 
Si el que està monopol i tzant l 'espai públ ic, sap que l 'Ajuntament és lax, 
sap que l 'Ajuntament es desentén d'alguns espais, els que actuen, els 
Tècnics de prevenció l lavors no poden actuar, no tenen armes, no tenen 
material  per t rebal lar,  perquè saben que si  incompleixen no passa res. I  
aquí és important que la, que l 'autori tat municipal actuï,  i  actuï de forma 
global,  des del punt de vista dels Serveis Socials, però també des del  
punt de vista, a nosaltres no ens fa gens de por di r-ho, també des del 
punt de vista de la Guàrdia Urbana, també des del punt de vista de 
seguretat,  també des del punt de vista de convivència i ,  sobretot,  i  molt 
especialment, perquè l 'Ajuntament pugui fer polí t iques de prevenció,  
perquè sinó no hi ha polí t ica de prevenció.  
 
La laxitud a l 'espai públ ic, no resol els problemes socials, al  contrari ,  
els agreuja. Si jo fos una persona desfavorida i  l 'única resposta que em 
fes l 'Ajuntament fos deixar-me por mi cuenta y riesgo un metre quadrat  
per a vendre coses,  i  després l 'Ajuntament m’obl idés, eh? Em sembla 
una molt mala polí t ica progressista. O sigui,  no podem obl idar la gent 
que pateix, no podem obl idar la gent que, que, que està fent venda 
ambulant de qualsevol t ipus, a, a qualsevol l loc de la ciutat,  vale? 
Pensant que això resoldrà sol  el  seu problema social ,  eh? El problema 
social  s 'aborda socialment eh? i  la cura de l 'espai públ ic no el resol ,  al  
contrari ,  l 'enquista,  l 'agreuja, el  posa cada vegada eh.. més de manifest 
a l 'espai públ ic, fa que els veïns.. .  afecta d'una forma, jo crec que greu 
la convivència, i  a l 'afectar a la convivència  afecta greument a la 
percepció de seguretat.  Dic la percepció de seguretat,  no dic la 
seguretat eh? dic la percepció del veí. I  jo crec que, des d'aquest punt 
de vista, nosaltres hem trebal lat aquesta proposició, amb, amb .. .  el 
Consel ler Cuscó, i  és per això que demanaríem el. . .  el  volt  favorable a 
la proposició.  
 
Gràcies.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies Consel ler Riera.  
 
En aquest punt de l 'ordre del dia  
 
En aquest punt de l 'ordre del dia hi  han diferents paraules demanades 
de ciutadans.  
 
La primera el senyor Carlos Molina Arranz.  
 
Sr. Carlos Molina Arranz (Veí del Districte de l’Eixample): 
 
Bé, hola bona nit .  Jo sóc veí del barri  de la Sagrada Famíl ia i  m'adreço 
a vosaltres per donar, donar-vos el meu punt de vista i  el  d'al tres veïns 
que hem parlat del tema que ens preocupa de la venda ambulant.  
 
Durant  la tarda-vespre d'avui s 'ha parlat  de...  bueno, de les feines que 
s'estan fent f ins ara no? eh.. s 'ha parlat de Guàrdia Urbana, s'ha parlat  
de Trebal ls Socials.. .  jo, el  meu punt de vista d'estar al là vivint tota la 
vida, els hi  puc dir que això no està funcionant. No està funcionant 
perquè abans, eh.. bueno, en els darrers mesos o en els darrers anys, 
s'ha mult ipl icat la quanti tat de venedors ambulats. Eh... sort ia la xi fra 
de 600 persones, eh.. .  parlant amb la Guàrdia urbana, així amb alguna 
gent de la problemàtica, (inintel·l igible) ,  ens deia que f ins i  tot el ls 
tenien valoracions de 800 persones i  això va creixent.  
 
Això el que fa és, bé, no és el diumenge, no és el dissabte.. .  és un 
problema diari .  És un problema diari  perquè no és només l 'espai públ ic 
que s 'ocupa, sinó que és després l 'estat en que queda tot aquest espai  
públ ic, tot i  que es puguin intentar fer feines de neteja, vale? És un 
espai totalment, eh, obl idat i  que no el poden fer servi r els veïns.  
 
En aquest senti t ,  a mi sí que m'agradaria preguntar, eh...  portem tres 
anys en una direcció no? els trebal ls socials, guàrdia urbana...  la meva 
opinió és que això no funciona. No sé si  algú creu que es pot fer alguna 
cosa nova per intentar tenir resultats di ferents.  Perquè el que s'està 
fent f ins ara.. .  pels veïns és horrible, i  pel barri  és horrible.  
 
Hi havia moltes esperances a les obres d'aquesta zona de la ciutat,  hi  
havia moltes esperances...  s'han iniciat per f i  les obres de la Canòpia. 
Jo vul l  que es faci  l 'exercici  i  tots pensem si aquests obres que, si  tot 
va bé, eh...  serà un espai públ ic per la gent, per tothom, a part i r de 
principis de l 'any vinent, el  podem imaginar com un espai per les 
famíl ies i  pels veïns i  pels ciutadans...  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
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Senyor Molina, hauria d'anar acabant.  
 
 
Sr. Carlos Molina Arranz (Veí del Districte de l’Eixample): 
 
O serà un espai. . .  perdó, acabo, serà un espai de venda irregular 
ambulant, eh.. .  tots els dies de l 'any.  
 
Gràcies.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè.  
 
Ara té la paraula la senyora Laura Fernández de l 'AFA de l 'escola dels 
Encants.  
 
Sra. Laura Fernández (AFA Escola dels Encants): 
 
Hola, bona nit .   
 
Eh...  vinc en representació de l 'AFA de l 'Escola dels Encants que és 
l 'escola que com han comentat està al costat  de, d 'un dels magatzems 
i l · legals.  
 
Respecte al tema de la salubri tat de la zona aquesta del,  del  mercat de 
venda ambulant, com a famíl ies de l 'escola, us volíem expl icar que 
darrerament, sobre tot aquest úl t im any, estem veient com amb totes les 
obres i  el  moviment que hi ha hagut al  voltant de la plaça de les Glòries 
i  del seu entorn, i  l 'existència dels magatzems on s'acumula tota la 
ferral la i  la mercaderia que després es ven al,  al  mercat, concretament 
al  magatzem del  carrer Cartagena, la nostra escola ha pati t ,  
especialment durant aquest curs, l 'aparició de rates i  de nius de rates 
que han criat al  sorral de l 'escola i  a sota dels tobogans on juguen els 
nens, entre d'al tres l locs.  
 
Hem trobat deposicions de caques de rata a dins del sorral on juguen 
els nens, i  repetidament s'ha hagut de trucar als Serveis de fumigació 
del Consorci d 'Educació de Barcelona, que fan el que poden, van 
venint,  però en més d'una ocasió s 'ha hagut de tancar el  pat i  mentre 
s’estan fent totes les tasques de desinfecció.  
 
Al setembre hi ha prevista l 'obertura d'una escola bressol que està a 
tocar amb la paret on hi ha acumulat tot un niu de ferral la que fa més de 
5 metres d'alçada i  que es veu des de qualsevol balcó de qualsevol 
edif ici  del voltant.   
 
La nostra pregunta és saber quines mesures a curt termini,  i  diem a curt 
termini perquè sabem que les obres tenen una durada de dos-tres anys, 
amb tot el  moviment que tot això impl ica. Quines mesures a curt  termini 
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es pensen prendre per higienitzar i  per garanti r que les rates com a 
mínim no apareguin d'aquesta manera a l 'espai públ ic que ocupen els 
nens. Ja no diem al carrer però si  com a mínim que cri ïn i  que facin nius  
als, als l locs de l 'escola.  
 
Moltes gràcies.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
  
Moltes gràcies a vostè, Senyora Fernández.  
 
I  ara té la paraula la senyora Abstenció Mallen de l 'associació de veïns 
del Fort Pienc.  
 
Sra. Abstenció Mallen de l 'associació de veïns del Fort Pienc: 
 
Buenas tardes a todos, soy Abstención Mallen, de la asociación de 
vecinos del Fort Pienc.  
 
Apoyamos la propuesta del grupo de social istas i  d'Esquerra para 
impulsar un plan de actuación en contra de la venta ambulante de las 
Glorias. Part iciparemos de la misma y creemos que es urgente.  
 
Pero en el Fort Pienc no solo tenemos este problema. También 
quisiéramos destacar que, actualmente, tenemos cincuenta personas en 
t iendas de campaña en la Avenida Vilanova con Roger de Ciento. Dos 
cientas persones cada noche recibiendo al imentos cocinados en Alí  Bei 
con Cerdeña. Una quincena de personas cada noche durmiendo en la 
Plaza del Fort Pienc. Unos veint icinco adolescentes recibiendo ayudas 
en el centro este nuevo de...  de los jóvenes. Un asentamiento de unas 
sesenta personas viviendo en Lepanto con Marina, que justo hay un 
autobús de, turíst ico, una parada arriba, que se deben l levar una 
impresión muy buena cuando bajen del autobús o suban.  
 
Entendemos que estas problemáticas puedan ser dist intas,  pero en el 
barrio hay  muy mal estar porque aumentan el,  el  malestar de los 
vecinos y exigimos un calendario de actuaciones para solventarlos, y 
que todo esto no quede como comentaba el Regidor. El parque de la 
Estación del Norte, dos años y está peor que cuando todos los grupos 
estuvieron de acuerdo. Si no están de acuerdo, yo no pienso lo que 
pasará. O sea, si  están de acuerdo todos pasa esto, cuando no estén de 
acuerdo...   
 
Gracias.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Gràcies a vostè senyora Mallen.  
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I  ara passo la paraula ja als grups municipals.   
 
Pel Part i t  Popular el  Consel ler Zayas.  
 
Sr. Oscar Zayas Sadaba (GMPSC): 
 
Si gràcies Regidora.   
 
Bueno, una mica és la constatació del que havíem dit  en l ' informe del 
Regidor,  vostès tenen un problema que no volen solucionar a l 'espai 
públ ic del Districte de l 'Eixample.  
 
I  no el volen solucionar, també i  perdonin per l ’auto ci ta perquè és l leig, 
pel tema ideològic. Perquè vostès això de parlar ja de Guàrdia Urbana, 
de pol icia, els repulsa, els repulsa perquè és així.  Fan servir 
eufemismes, fan servir eh.. .  al lò.. .  girs,  per no fer aquesta,  el  que,  el 
que és evident, no? és a dir,  i  és que tenim  un problema per fal ta 
d'actuació.  
 
Un veí ha dit  "no, no, és que...  diguem-ne, la prevenció social  i  la 
Guàrdia Urbana no han funcionat", no, la pregunta és la Guàrdia Urbana 
ha funcionat? el protocolo, dic el  protocolo "Victor Alfa" és un protocolo 
que té Guàrdia Urbana per actuar en cas de venda ambulants. Aquest 
protocol no s 'ha act ivat,  aquest protocol no ha funcionat,  i  quan ha 
funcionat s 'ha notat en tot el  Districte de l 'Eixample, des de Plaça 
Catalunya f ins a la Gran Via. Però aquest protocol,  per les raons que 
siguin, raons ideològiques ja ho he dit  abans, no funciona. Vostès no ho 
han fet funcionar, vostès tenen un problema en aquest aspecte.  
 
Es neguen a fer, i . . .  perquè, perquè aquestes, aquestes mesures socials 
que nosaltres venim sentint des de l ' inici ,  no des de l ' inici  de mandat, 
això seria injust,  des del 2016 potser,  quin resultat han donat? Cap 
resultat han donat. I  la proposició de fet  és benigna, perquè la premsa, 
la premsa el que anomena aquesta venda ambulant és el “Mercado de la 
Miseria”,  no? que l i  diuen. Això és com la premsa ha apodat aquest, 
aquest, aquest entorn de venda ambulat de deixal leria,  de restes, 
d'objectes que es t roben a les escombraries, no?  
 
És a dir,  però què fa fal ta, o sigui,  quina avantat ja obté Barcelona, o el  
Districte de l 'Eixample, del manteniment d'aquesta si tuació? Aquesta és 
la pregunta que jo l i  adreço al Regidor. Quina avantat ja obtenen els 
veïns de la perpetuació d'aquesta si tuació.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Senyor Zayas, ha esgotat el  seu temps. 
 
El senti t  del seu vot? 
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Sr. Oscar Zayas Sadaba (GMPSC): 
 
A favor.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
  
A favor. Doncs, moltes gràcies, Consel ler.  
 
Té la paraula pel grup de Ciutadans la Consel lera Jiménez de Parga.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  
 
Sí,  los grupos d'Esquerra i  PSC han traído hoy a este pleno un tema 
duro y penoso que existe en nuestra ciudad y que, como acaba de 
decirse, se l lama, l laman, se l lama “El Mercado de la Miseria”.   
 
Estoy segura de que todos los grupos presentes nos sol idarizamos con 
la si tuación personal de todos esos vendedores que se instalan en las 
inmediaciones de la plaza para ganar unos cuantos euros. Pero me 
temo que la laxi tud de este Gobierno con este tema no va a solucionar 
nada de esto. Eh... y no va a mejorar la condición, ni  siquiera las 
condiciones de vida de estas personas.  
 
Esto degrada ostensiblemente, el  espacio públ ico. Da lugar a que se 
produzcan hurtos y pequeños robos y, como digo, no va a mejorar la 
si tuación personal  de estos y, sin embargo, eh.. .   sí  empeora 
considerablemente la si tuación de los vecinos.  
 
Entonces, nos parece muy bien esta proposición y a ver si  se toman ya 
las medidas para dar una sal ida adecuada a este tema.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies Consel lera.  
 
El senti t  del vot entenc que favorable?  
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  
 
Favorable, favorable.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies Consel lera.  
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Doncs, ara passaríem a la paraula la CUP.  
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA): 
 
Sí,  abans ens havíem quedat a mitges però hi han molts elements 
similars entre aquesta proposició i  l 'anterior, per tant,  ut i l i tzaré una part  
de l 'argumentació que, que hi teníem.  
 
Ens havíem quedat parlant dels Plans d'Actuació que es fan per 
resoldre aquests t ipus de problemàtiques, que normalment tenen 
tendència a, a, abordar les conseqüències i  no les causes que han 
provocat, eh...  aquel la problemàtica, no? i  no les causes que han, que 
han provocat aquel la si tuació de, d 'extrema vulnerabi l i tat.   
 
Em sembla que és interessant considerar que els nens de la cola, que 
les persones que, que venen de, eh.. .  en el mercat ambulant, també són 
veïnes de l 'Eixample, no? i  de vegades aquesta segregació que fem: 
veïnes, nens, eh...veïnes, venedors ambulants.. .  bueno, em sembla 
que...  que és peri l losa perquè de fet justament el  que fem és també 
posar-les a el les al  centre de la solució. Si el  que volem és solucionar, 
hem d'anar a atacar les causes i  no les conseqüències.  
 
En aquest cas, aquesta proposició reincideix en aquest plantejament, 
no? de plantejar la pobresa com un, com un problema d'ordre públ ic. 
Eh...  per nosaltres el centre de la qüestió és aquest  col·lect iu de 
persones que viuen en la misèria, que han hagut de recorre a la venda 
ambulant per tal  de t i rar endavant, que viuen entre mig de ferral la que 
segur que tampoc és una si tuació agradable.. .  i  qualsevol enfocament 
que no parteixi  d 'una òptica de, de, de drets humans, no? i  laborals, de 
col·locar-les al centre de la resolució, creiem que no serà una solució 
efect iva a les problemàtiques que hi ha.  
 
A més a més un alt re cop es parla,  no? en termes de pol icia, d'el iminar, 
de prohibi r. . .  eh, per nosaltres la solució ha de passar, eh, com hem dit 
no? Per, per centrar-nos en...  en aquestes persones i ,  potser, en la 
regulació d'aquestes act ivi tats i  no tant en la, en la prohibició.  
 
Sabem que és una si tuació molt complexa, eh.. compart im la 
complexitat d’aquesta si tuació, però el que no compart im és l 'esperi t ,  
no? d'aquesta proposició, i  per tant també ens abstindrem.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, Consel lera.  
 
Ara té la paraula pel Grup Municipal Demòcrata el Consel ler Albert 
Cerri l lo.  
 
Sr. Albert Cerril lo i  Lladó (GMPDeCAT): 
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Gràcies Presidenta.  
 
Des del Grup Municipal  Demòcrata estem preocupats per la..  per 
l 'ocupació intensiva de l 'espai públ ic a l 'àmbit de Glòries per part de 
centenars de venedors ambulants i ,  especialment els diumenges. 
D'aquesta manera, aquest ús està impedint al tres usos que reclamen els 
veïns degut a l 'augment en zones residencials.  
 
Estem a favor de la proposta d'Esquerra i  el  PSC, per tal  que el Govern 
es comprometi  a impulsar l 'elaboració d'un Pla d'Actuació per tal  
d'el iminar de la plaça de les Glòries  l 'act ivi tat de venda ambulant no 
autori tzada.  
 
Ens agradaria també, com diu la proposta, que aquest Pla compti  amb 
la part icipació de tots els Serveis impl icats per abordar la problemàtica 
de fons d'aquest mercat.  
 
Valorem posit ivament que el  Pla inclogui un calendari  de previsió 
d'actuacions per buscar una solució defini t iva a l 'ocupació intensiva de 
l 'espai públ ic, i . . .  una pregunta que formularíem al Govern seria, eh.. .  
és, perquè volem un super parc amb la super canòpia si  ha d'estar 
plena pel Mercat de la Misèria?   
 
Així que per tant, votarem a favor.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies Consel ler Cerri l lo.  
 
Ara té la paraula per Barcelona en Comú la Consel lera Marcian.  
 
Sra. Marina Marcian Garcia (GMBC-E): 
 
Bé, jo també vol ia seguir una mica en la l ínia de la Consel lera Serra, 
eh..  i  també pensar que aquest tema és un tema que està relacionat 
amb un fenomen d'una dimensió bastant  profunda a la ciutat .  No només 
és un tema de seguretat i  prevenció, que sí que ho és, però que és un 
tema que és molt profund i  que moltes vegades des de la inst i tució de 
l 'Ajuntament no es pot abordar.  
 
I  d'al t ra banda sí que s'estan fent coses. Ja fa dos anys que trebal len 
conjuntament els Equips de...  tant de.. . .  perdoneu, o sigui,  tots els 
disposit ius estan en ordre, hi  ha un disposit iu pol icial . .  Per això també 
em sorprèn que hi hagi. . .  o sigui. . .  escoltant la preocupació dels veïns 
em sembla, eh...  dif íci l  que hi hagi tots els dies perquè hi ha una 
patrul la que està dos vegades a la set,  al  dia passat per al là i ,  en tot 
cas, doncs, seguirem trebal lant en això i  cedeixo el meu torn al 
Francesc.  
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Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Sí,  jo vol ia comentar una cosa que, és a dir,  el  que si  que prenem en 
compte és aquest tema sanitari  de l ’acumulació. Que això és una 
novetat, això sí que és una novetat i  per tant encararem aquest tema. 
Però com deia la nostra companya de la CUP i també, eh...  amb altres.. . 
és a di r,  tenim un tema central que és que ens hem empobri t  com a 
societat.  I  això ho hem d'assumir i  nosaltres com a Govern ho estem 
encarant, i  això, evidentment, exigeix més recursos, però el que no 
podem fer és que aprovem el 135, aprovem  mesures que van a favor de 
l ' IBEX i  després tenim més pobres i  aquests  no els volem veure. Aquest 
és el punt que nosaltres no podem acceptar.  
 
Hi ha un problema, nosalt res com Ajuntament l 'estem acceptant. A 
Plaça Catalunya hi havia un problema i  l i  hem encarat.  Ja no se'n parla 
ara de Plaça Catalunya, i  la hem gestionat bé.  
 
És complicat,  i  això també és complicat,  però ho encararem, perquè 
hem anat trebal lant   en aquesta l ínia,  però és veri tat que hi ha un 
problema als Encants, i  l 'hem de trebal lar,  i  en aquesta l ínia estem.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
El seu vot,  consel ler? 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Nosalt res a favor perquè volem trebal lar en aquesta l ínia, si ,  si .   
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Molt  bé, moltes gràcies.  
 
Els grups proposants, el  grup d'Esquerra Republ icana hauria exhauri t  el  
temps. 
 
Al grup del PSC el queda un minut i  mig si  en vol fer ús, Consel ler.  
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC): 
 
Sí,  a veure, molt ràpid. 
 
En primer l loc l 'agraïment, jo crec que de tots els grups, jo crec que f ins 
i  tot és d’agrai r l 'abstenció de la CUP perquè no passa mai, diguem-ne, 
eh? I agrai r sobretot la insistència dels veïns, eh?  
 
Ara bé, a part i r d 'aquí, jo demanar al  Govern. O sigui,  ara vosaltres, els 
membres del Govern, sou depositaris d 'un acord, jo crec que important. 
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D'un acord, d 'un acord concret que demana unes actuacions concretes, i  
us demanaria als membres del Govern, i  al  Regidor Pisarel lo, que faci  
honor a aquest  acord i   que aport i ,  o com a mínim que comencem a 
veure un canvi de tendència.  
 
Deia la veïna de, de, de plantejar solucions a cort termini, jo l i  diria, 
plantegem un canvi de tendència a curt termini i  resolem el problema de 
fons en un termini més raonable. Però, manifestem un canvi de 
tendència ben aviat.   
 
Comentar que té raó la Consel lera Marcian de que hi ha coses que des 
de l 'Ajuntament no es poden abordar, però precisament aquesta és de 
les que sí.  Quan un problema és estrictament d'espai  públ ic, és 
estrictament de, de.. .  de casuíst ica social ,  és de les coses que des del 
punt de vista de l 'Ajuntament es poden abordar i  es poden fer solucions.  
 
I ,  comentar a la Consel lera Serra de que la proposició efect ivament, o 
sigui,  no va en cap cas als efectes, sinó que va, precisament a les 
causes,  a les causes de la pobresa i  a no obl idar a aquel la persona que 
he dit  abans que tenia aquel l  metro quadrat. Dit  això, agraït  a tots i  
gràcies.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè.  
 
Li  queda al,  al  grup de Ciutadans l i  queden 50 segons si  en vol fer ús?  
 
No? moltes gràcies, Consel lera.  
 
Doncs a les hores aquesta proposició presentada pel grup d'Esquerra 
Republ icana i  el  grup del  PSC, quedaria aprovada amb els vots 
favorables de tots els grups i  l 'abstenció de la CUP.  
 
Passaríem ara a la següent proposició que ens presenta justament la 
CUP i que farà la intervenció la Consel lera Serra.  
 
La Consel lera Serra té la paraula.  
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA):   
 
Des de la CUP presentem una proposició sobre la I l la Germanetes.  No 
és la primera que presentem aquests tres anys i  pico que portem aquí, 
però entenem que és una proposició, no? per la CUP i per l ’assemblea 
de l 'Esquerra de l 'Eixample i  Sant Antoni,  doncs,  eh...  bueno, posem 
una mica el focus, no? a part i r de, pues manifestacions del 15-M, quan 
el 15-M torna les places als barris.  
 
Un solar, que podria enl laçar amb part del debat que teníeu a l 'al tra 
banda de l 'Eixample tancat durant molts anys per manca de construcció 
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d'equipaments. Eh...  la voluntat  d 'un grup de veïns i  veïnes, doncs 
d'aprof i tar i  reapropiar-se l 'espai públ ic. La posta en marxa d'una 
iniciat iva com el Pla Buits que, al meu entendre, és un dels encerts del 
Govern convergent anterior de saber agafar les debi l i tats del,  del model 
esgotat del PSC, de com obrir amb quatre duros, doncs uns espais on hi 
havien rates. Estaven tancats i  hi  havia tot de ruïnes i  a part i r d’aquí tot 
un procés, doncs molt bonic  en aquests anys,  entenc com Francesc 
Magrinyà també de passada l 'aparició d'una sèrie de col·lect ius, 
empenya una mica l 'associació de veïns de l 'Esquerra de l 'Eixample, 
tota una polí t ica de voluntat de pacif icació, de recuperar, de reinventar 
l 'Eixample, que ens ha portat,  doncs en aquests anys,  a alguns 
confl ictes a part i r  de quan s 'han tornat a posar en marxa els 
equipaments previstos i  el  que volíem, doncs de si  volíem més pisos o 
no en el parque, no? com deia la cançó fa anys més enl là l ’ inst i tut i  quin 
model d'inst i tut hi  havia d'haver hi .   
 
I  en la si tuació, doncs, que ens trobem a dia d'avui i  que ens consta que 
també s'ha estat parlant,  doncs, amb el,  amb el mateix Govern, aquesta 
era una proposició, doncs per mirar de falcar alguns dels compromisos 
de l 'etapa que s 'obre amb tres o quatre fronts,  alguns són més recents i  
alguns van l l igats amb les reivindicacions, doncs,  que prèviament han, 
“Recreant Cruï l les”,  Associacions de veïns, es feien a l 'Eixample i 
s'estan fent.   
 
En aquest senti t  la proposició, doncs, demana un cop es posi en marxa i  
es cregui l ' inst i tut,  quatre mesures concretes, bàsicament una és el  
recuperar, o comprometre's, o anar consol idant la idea de pacficar el 
tram de Consel l  de Cent. Sabem que la idea, doncs, que seria des del 
Parc Joan Miró f ins, com a mínim, al  carrer Urgel l ,  però com a mínim 
pels primers t res carrers més vinculats a Germanetes,  doncs es podria 
començar.  
 
La segona compromisos en termes, doncs de mantenir la poca parcel·la  
que quedarà amb, amb, amb que hem vist,  no? de passar a un solar, a 
després un gran parc durant un temps i ara ja torna a haver hi ,  doncs 
una, una...  un munt de grues i  una, una, una construcció doncs que 
visualment serà molt més dura,  doncs mantenir i  preservar els 500 
metres que van quedar, que és els que havien t ingut “Recreant Cruï l les” 
amb el Pla Buits, i  que és gestiona, doncs des de l 'Associació Jardins 
d’Emma.  
 
Definir en termes que es veien com oportunitat la gestió comunitària 
dels espais resultants, siguin les pistes esport ives de l ' inst i tut,  el  mateix 
parc o la zona quedi peatonal i tzada. I  també, doncs amb les 
instal·lacions d'aquest nou inst i tut amb noves l ínies educatives i  de 
gestió que també, doncs es preservi la f igura, doncs, del menjador de la 
sala que toca dissenyar i  construi r doncs el model,  eh..  que es t ingui en 
compte no? amb l 'entramat veïnal o que s'acabi de cronometrar el ,  el ,  el  
que es farà a part i r d'ara.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, Consel ler Bujons.  

En aquest punt de l 'ordre del dia  hi  han diferents paraules demanades 
per part de ciutadans.  

La primera és la del Sr. Xavier Rius Sala,  té la paraula.  

Sr. Xavier Rius Sala (Veí del Districte de l’Eixample):  
 
Sí,  eh.. .bon vespre a tothom.  
 
Realment amb aquest tema hi ha un conjunt d'ent i tats de l 'Esquerra de 
l 'Eixample que fa temps que hi estem trebal lant i  que hem enviat a tots, 
els i  les portaveus dels grups polí t ics d'aquest Districte una plataforma 
amb la idea, o sigui,  agraïm a la CUP que ens hagi. . .  fet la proposició 
perquè se'n parl i  en el Ple, però la nostra idea és de demanar a tots els 
grups  el  recolzament a aquesta proposta.  
 
Defensarem amb dues intervencions, encara que n'hi  havien  més 
demanades, però alguna ha hagut de marxar. Jo faré la part 
d'antecedents que pot ajudar a entendre l ' interès de la proposta. Tres 
antecedents, eh.. .  telegràf ics.  
 
Un, si  té una mica de referència, però des de l 'Associació de veïns fa 5 
anys vam recolzar el  projecte de "Recreant Cruï l les" per aprof i tar la 
convocatòria aquesta que es deia, que és veri tat que és una de les 
iniciat ives que valorem molt posit ivament de l 'anterior Govern,  que va 
permetre desbloquejar aquel la si tuació. I ,  realment, aquesta experiència 
d'autogestió de l 'espai Germanetes va ajudar a dinamitzar,  no només 
els pocs, no arribaven, als 500 metres quadrats d'aquel l  espai,  sinó que 
ha ajudat a revital i tzar el  conjunt dels 5000 metres quadrats que té tots 
els solars de les ant igues “Hermanitas de los pobres”, que quan ho van 
vendre va quedar tancat i  ,  i ,  abandonat.   
 
Gràcies a aquesta iniciat iva veïnal i  a aquesta col ·laboració municipal, 
avui,  al là, podem parlar de zona verda, podem parlar d'equipaments 
públ ics, podem parlar de pacif iació del carrer, podem parlar de gestió 
comunitària, i  són els continguts forts de la proposta.  
 
El segon antecedent, molt ràpid, específ ics sobre el tema de...  de la 
peatonal i tzació, encara és més antic. Ho he comentat aquí jo alguna 
vegada des del "Camí Amic", des del curs 2000-2001, una vintena 
d'ent i tats hem reivindicat un, un doble eix Borrel l ,  de dalt  a baix, i 
Consel l  de Cent, des del Parc Joan Miró f ins a la cruï l la amb Borrel l ,  
per oferir l 'oportunitat als infants dels nostres barris perquè puguin anar 
de casa a l 'escola o moure's pel barri ,  amb una, amb un entorn més 
agradable, més segur i  sobretot amb més autonomia, que és un tema 
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clau a nivel l  educat iu. Doncs bé, això ha avançat al  carrer Borrel l ,  hi 
havia, a la part d 'Esquerra de l 'Eixample. Ara està avançant a la part de 
Sant Antoni,  però, a la part de Consel l  de Cent no hem fet res i  hem de 
fer alguna cosa del  mateix t ipus, d'aconseguir mantenir un carr i l  de 
circulació per, de.. .  de servei,  pels cotxes que realment han d'arribar 
al là, però guanyar tota la resta d'espais per usos lúdics, relacionals i  
del t ipus que sigui.   
 
I  el  tercer antecedent, perquè tots conflueixen, s'han desenvolupat en 
paral·lel .  I  és que en aquests moments, amb aquests anys de 
rehabi l i tació del mercat de Sant Antoni,  eh...  s'ha fet ara una operació i 
s'ha trebal lat amb el veïnat.. .  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Xavier, hauries d'anar acabant.  
 
Sr. Xavier Rius Sala (Veí del Districte de l’Eixample):  
 
Sí,  acabo el. . .  és el tercer antecedent.  
 
De la cruï l la que estem veient de... . eh.. .  Tamarit-Borrel l  que permet 
que una cruï l la de t rànsit  plena de cotxes passi a ser una plaça d'un ús 
ciutadà, doncs es pugui fer una cosa similar uns metres més amunt 
amb, amb Consel l  de Cent.  
 
I  per tant,  acabem amb la idea de...  de que ens ajudeu a fer barri  a 
l ’entorn de Germanetes, és el lema de la nostra campanya, i  us 
demanem el vot de tots els grups.  
 
Moltes gràcies.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies a tu, Xavier.  
 
Ara té la paraula la Sra. Neus Navarro de la Comissió de menjador de 
l 'AFA de l ' Inst i tut Vi ladomat.  
 
Ah, no hi és.  
 
Molt  bé, doncs el Sr.  Joan Samsó?    
 
tampoc...  si  ho sé haguessis pogut parlar més tu.   
 
Ja passo la paraula als grups... .   
 
No em consta eh?  
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Sí? doncs en tot cas no m'ho han posat.  
 
Sr. Xavier Montagut (veí del Districte de l’Eixample):  
 
Bueno, eh.. .  ja revisaré el correu electrònic.  
 
Bona, bona tarda, sóc el Xavier Montagut.  
 
Bueno, totes aquestes reivindicacions que ha parlat el  Xavi,  són d'antic, 
però perquè ara la urgència de presentar-lo. Al setembre s 'obre l ' Inst i tut 
i  l lavors és un gran moment per recuperar l 'espai verd, penseu que al l í 
hi  hauran 400 alumnes i  que ja l 'Eixample té un problema gran de 
pol·lució, però al là hi  haurà especialment població sensible. 400 
alumnes de l ' inst i tut,  una escola Bressol i  una residència d'ancians.  
Tots són sectors molt vulnerables a la pol·lució. Hi ha molts estudis que 
demostren la importància dels entorns verds, no  només pel barri ,  sinó 
també per aquest t ipus de col·lect ius especialment, joves, eh.. nens i  
gent gran.  
 
Per tant,  és la urgència davant de l 'obertura de l ' inst i tut d’engegar 
aqueta plataforma. Aquesta urgència ens ha fet que, ens hem dirigi t  a 
tots els grups parlamentaris municipals, i  que volem parlar amb tots el ls 
però hem t ingut poc temps de concretar entrevistes. Estem en aquest 
procés però la nostra voluntat era expl icar-los el per què d'aquesta 
Plataforma. De fet,  només ho signem l 'Associació de veïns, l 'Associació 
de Jardins d’Emma, els dos AMPA's o AFA's més implicats, que són els 
de Diputació i  els de l ’ inst i tut ,  que són els dos que estan a tocar. Però 
ja ara tenim moltes més signatures i  el  nostre object iu és, al  f inal de 
més, presentar una Plataforma que t ingui desenes de signatures 
d'ent i tats del barri ,  que siguin favorables a això. I  voldríem també poder 
informar d'aquesta roda de premsa que el Consel l  de Districte també lo 
veu bé, això depèn de vosaltres.  
 
Llavors, com els companys de l 'associació.. .  de l 'AFA de l ' inst i tut s'han 
t ingut que anar, vaig a expl icar un punt important, que és que volem la 
gest ió col·lect iva d'uns equipaments en els solaris nous escolars. Hi ha 
un que especialment important, que és el  tema del menjador escolar.  
 
Eh...  resulta que, avui,  les escoles públ iques en molts casos tenen un 
menjador escolar que té molt a veure amb donar eines socials als 
trebal ls de cures que desgraciadament es fan a l 'àmbit famil iar i  de 
forma desigual.  Llavors, mantenir un menjador escolar digne en un 
inst i tut és molt important i  que això pugui ser cuinant al iments, no 
simplement obrint paquets.  
 
Però això no és només una necessitat de l ' inst i tut,  els al t res inst i tuts, 
hem parlat amb el ls i  estan molt interessats en que hi hagi algun l loc on 
es pugui cuinar a nivel l  d' inst i tut,  perquè el ls ara estan trebal lant a 
nivel l  de càterings, lo qual és una, una...  un, un gran deteriode d'aquest 
tema. I  a més, hi  ha voluntat per part de l ' inst i tut de que hi hagi una 
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cuina que t ingui un trebal l  comunitari  també al barri ,  que és una 
experiència que per nosaltres també és important.  Per tant,  
reivindiquem els equipaments en general però aquest en especial,  que 
sabem que estan en l i t igi  en aquest moment.  
 
I  per úl t ima cosa, reivindiquem també la gest ió públ ica de tot aquest 
espai verd, com estan fent. Si  passeu algun dia per germanetes, pugeu 
al SOS, que estan a tope en aquest moment, i  a més a més tenim cua 
de veïns que volen gestionar-ho. Passeu a les tres de la tarda, o a les 
cinc i  mitja de la tarda, i  veureu tots els l locs que estem autogestionant 
els veïns en el parc,  amb l 'act ivi tat que es diu "vine a jugar al  Parc". per 
tant,  una de les coses que també reivindiquem és que aquest carrer 
pacif icat hagués nous elements, etc,  
 
Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, Senyor Montagut.   
 
Ara sí,  passo la paraula ja als grups municipals, pel PSC el Consel ler 
Riera.  
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC):  
 
Sí,  moltes gràcies Presidenta.  
 
Des del grup social ista votarem en contra de la proposició. 
Eh...bàsicament perquè estem en contra de la requal i f icació de.. 
proposada per la CUP.  
 
Des del nostre punt de vista, el  model del PSC és el  que va omplir de 
serveis públ ics els barris d 'aquesta ciutat i  els serveis públ ics es 
presten des dels equipament, eh? i  no gastaré ara el temps en fer la 
l l ista del equipaments que, amb l 'acord veïnal,  els social istes vam 
impulsar i  vam obrir a l 'Esquerra de l 'Eixample. Però no renunciarem  ni 
a un metre quadrat d'Equipament i  menys a l 'Esquerra de l 'E ixample, on 
hi manca escola públ ica, escola de música, eh...  necessitats d'educació 
especial,  serveis a la gent gran, promoció a la cultura públ ica.. .   
 
Cada vegada que a l 'Esquerra de l 'Eixample s'ha obert un servei públ ic, 
aquest servei s'ha omplert i  segurament amb ll ista d'espera. De la 
demanda de servei públ ic que hi ha en aquest barri ,  eh? I és cert que hi 
manca verd, però el  verd que hi manca a l 'Esquerra de l 'Eixample, no 
ens el resoldran 500 metros quadrats, ens els resoldran 14.000 
previstos a la, a la, al  projecte de la Model.  Al là sí que aconseguirem 
verd i  aconseguirem verd de debò, 14.000 metres quadrats.  
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Ara mateix si  tenim 500 metros quadres de sòl que estan destinats a 
servei públ ic, nosalt res, trebal larem perquè aquests espais siguin servei 
públ ic a la ciutadania i  més amb la demanda que hi ha ara mateix, 
socialment. O sigui,  només veure el,  l 'estudi d'equipaments que s 'ha fet 
amb el procés a la Model hi  ha, pots fer la retal i la de demanda de servei  
públ ic que hi ha en aquest barri .   
 
I  en aquest senti t   no renunciarem ni a 500 metres ni a un metro.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, Consel ler Riera.  
 
Pel part i t  popular té la paraula el Consel ler Alejandro Muñoz. 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gracias señora Presidenta.  
 
A ver la exposición que han hecho los dos ponentes nos parece bien. Es 
una exposición posit iva, es una exposición optimista. Es verdad que en 
el Ensanche hay, hay fal ta de espacios verdes, pero lo que queríamos, 
luego, el ,  el ,  el  ponente de la CUP nos ha hecho también una 
proposición un poco a su est i lo, un poco l levándonos a su terreno.  
 
Hace unos años, como ha dicho el. . .  el  señor Riera del PSC, esa, esa 
zona de 500 metros cuadrados, tenía un...  había un proyecto, y 
bastante avanzado, sobre unos equipamientos públ icos de los cuales 
aquí no se han hablado y que se podrían retomar o se podrían 
hablar.Aquí se puede hablar de todo, de todo lo que queramos, de 
zonas verdes, de equipamientos, etc, etc.  
 
El Pla Buits, después de abandonarse aquel la.. .  aquel los proyectos y 
que estaban avanzados, en el fondo no fue.. .  no, dejó de ser un 
pequeño regalo que hizo.. .  que hizo el señor Trías, pues a una serie de 
entidades de las cuales hay otras entidades en el barrio que, en la 
proposición de la CUP no se ha hablado, y que también tendrían 
derecho a estar en, en, en este proceso o en este compromiso con el,  
con el. . .  en este compromiso con el gobierno del Distri to.  
 
En este solar podemos hacer lo que convengamos, es lo que he dicho, 
lo que convengamos todos los actores que viven: las asociaciones, 
tej ido asociat ivo, las que ustedes dicen y las que no dicen. Hay 
asociaciones en, en el barrio, que se están quejando de que han hecho 
del solar, a la que hacen referencia otros colect ivos a t í tulo individual y 
a t i tulo colect ivo, se están quejando reiteradamente del mal uso también 
que se está haciendo con, con Germanetes. Igual que estamos hablando 
de una posible recal i f icación como zona verde, en su  momento en ese 
solar como os digo, hubo un proyecto avanzado de un...  para un uso 
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cultural en una escuela de música o para un uso también para una 
escuela especial,  de las que en Distri to no hay...  no hay escuela públ ica 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Consel ler,  Consel ler Muñoz...  
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
y.. .  y de las que estamos fal tos. Hablan de recal i f icar el  espacio, eh...   
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Consel ler Muñoz, se l i  ha acabat el  temps, han passat dos minuts.  
 
El senti t  del seu vot si  us plau? 
 
No l i  queda temps Consel ler, m'ha de di r el  senti t  del vot.  
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
En contra 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, Consel ler.  
 
Eh.. per Ciutadans té la paraula el Consel ler Pedro Juan Sánchez.  
 
Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMCs): 
 
Gràcies senyora Presidenta.  
 
Ens agradaria que, els representants veïnals ens féssiu arribar aquesta 
concreció que heu fet ara, que ja sé que ho teníeu pensat, però si  me la 
podeu fer arribar.. .  perquè ara, amb el que heu plantejat,  però 
m'agradaria conèixer el  tema de la cuina, el  tema de la gest ió 
comunitària més concret, perquè crec que és un tema prou seriós com 
per avançar-me sense tenir tota la informació.  
 
Llavors, de moment, el  nostre vot serà d'abstenció, però em feu arribar 
la documentació perquè m'agradaria que a part i r d 'aquesta concreció, si  
veiem que té senti t ,  seria favorable. Però de moment si  em podeu fer 
arribar aquesta documentació.  
 
Gràcies senyora presidenta.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
  
Gràcies a vostè Consel ler.  
 
Per la CUP, no?  
Per l 'Esquerra Republ icana, el  Consel ler Vi ladot. 
 
Sr. Albert Viladot i  Solé (GMERC-AM): 
 
Gràcies Presidenta.  
 
Bé, nosaltres som coneixedors de, dels antecedents que n'hi  han al 
voltant d 'aquest, d 'aquest espai,  no? S'han exposat arguments de 
sobres, no entrarem ara a repassar-los,  i  en el fons són argument de 
prou pes, no? És d'una...  d'una, d'una trajectòria darrera que, que...  bé, 
doncs, que s 'ha de tenir molt en compte.  
 
La iniciat iva en concret exposa una sèrie de bateria de propostes que 
nosaltres, diguem-ne, des d'Esquerra Republ icana, van en la l ínia del 
que nosaltres defensem, eh? la pacif icació del Carrer Consel l  de Cent,  
planif icació de condicions de gestió comunitària ens en sembla, doncs, 
molt necessari ,  diguem-ne, aprofundir o començar a t rebal lar en gestió 
comunitària que, segurament f ins ara,  no s 'ha fet  prou,  no? També el 
menjador i  cuina de l ' Inst i tut Vi ladomat...   
 
I  el  que sí ens genera dubtes i ,  segurament doncs per fal ta d'informació, 
és tot el  tema de requal i f icació de la zona verda. Eh...  considerem que 
és un tema prou cap dalt  o prou t ranscendent com per trebal lar-lo a 
fons. És a di r,  els metres quadrats d'espai verd són molt necessaris a 
l 'Eixample, però també ho són els metres quadrats d'Equipament.  
 
Per tant,  sense una proposta concreta de, escolt i ,  aquests metros 
quadrats d 'Equipament que estem traient d 'aquí, on anirien a parar i  
d’on portaríem aquests metres quadrats d'espai verd, perquè 
evidentment una requal i f icació no es fa, no es fa, no es.. .  no es 
volat i l i tzen els metros quadrats d'Equipament així com així,  ni ,  ni 
apareixen els verds, per tant,  ha d'haver-hi una operació urbaníst ica 
darrere. I  per tant,  demanaríem, doncs que hi hagués un peti t  projecte o 
un projecte de detal l  a darrere i  amb aquesta informació ens podríem 
posicionar.  
 
Per tant,  de moment farem una abstenció, però sí que amb la voluntat 
de fer un seguiment de la, de la iniciat iva perquè ens en sembla, doncs 
prou, prou rel levant i  prou interessant.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies Consel ler Vi ladot.  
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Ara té la paraula pel  grup Municipal Demòcrata, el  Consel ler Cerri l lo.  
 
Sr. Albert Cerril lo i  Lladó (GMPDeCAT): 
 
Gràcies Presidenta.  
 
Des del grup municipal Demòcrata, creiem que no es poden barrejar els 
quatre punts de la proposició de la CUP, ja que són temes molt diversos 
i  s'ha de t ractar un per un. No podem barrejar mesures com la 
pacif icació del Carrer Consel l  de Cent, que hi podem estar d'acord, amb 
la requal i f icació com a zona verda dels 500 metres quadrats integrats al  
Pla Buits, o la clari f icació de les condicions de la gestió comunitària del 
parc i  dels entorns de Germanetes.  
 
Pel que fa el  punt 4, creiem que clari f icar el  format de menjador i  cuina 
de l ' inst i tut Vi ladomat és una decisió del centre i  no del Plenari  del,  del 
Districte.  
 
I ,  bé, bàsicament dir que la proposta posa de manifest la mala gestió 
del Govern marejant la perdiu. El que ha de fer un Govern és planif icar 
equipaments i  espais en base al,  al  interès general.   
 
Així doncs, el  nostre vot va en contra.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, Consel ler.  
 
Per Barcelona en Comú té la paraula el Consel ler Magrinyà.  
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Bé, jo agraeixo molt les.. .  els pronunciaments i  el interès del tema pels 
di ferents grups, i  sobretot les aportacions que han fet els, els veïns. 
Agraeixo també aquesta impl icació amb la definició d'aquest espai, 
d'aquesta iniciat iva, que nosaltres com a grup recolzem.  
 
I  en aquest senti t ,  recolzem la proposta  que...  que ens està fent, eh...  
la CUP, perquè entenem una cosa. Primer, agraeixo molt al , al  consens 
que s 'està dibuixant sobre la pacif icació al  Carrer Consel l  de Cent d'una 
part  molt gran dels grups i  que penso que és un pas endavant. Crec que 
hem fet un pas endavant respecte la super i l la de Poble Nou, si  la 
comparem ara amb el que ve amb la super i l la de Sant Antoni,  crec que 
en el cas del Districte de l 'Eixample estem trobant el  camí, que ja ens 
vam plantejar des de fa molt de temps aquí, que és el "Camí Amic", 
d'aixecar unes pacif icacions que ara fem, i  ja executem, perquè amb la 
inauguració del Mercat amb Borrel l  i  Tamarit ,  que com volem continuar, 
continuem amb Girona perquè l 'aixequem des de baix. Hi ha un consens 
des de baix amb el teixi t  organitzat,  per tant,  com han manifestat abans 
els grups. I  ara, volem avançar la pacif icació del carrer Consel l  de Cent. 
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Comencem el Grup impulsor el  dia 22 de maig, ja arrenquem amb la 
metodologia de la mesura de d'avui.   
 
I  en aquesta l ínia volem avançar, però també s'hi  junta el fet de que 
hem creat un tema de gestió comunitària perquè vam aprovar un banc 
de recursos, aprovat  per la comissió de seguiment i  el  Consel l  de barri .  
Ara construi rem uns mòduls, precisament a Pablo Montal ,  per t i rar 
endavant aquest banc de recursos. I  aquest banc de recursos l l iga amb 
un pressupost part icipatiu que ha demanat la població del barri ,  que és 
el reforç de les xarxes agroal imentàries i  que, per tant,  amb el projecte 
"Aula viva", amb el tema ara de que posem mans al verd, setanta 
escocel ls que l idera, entre altres, tres enti tats a la Ciutat i  una d'el les 
és "Amics de Jardins d’Emma".  
 
Per tant, en aquest barri  estem arrencant una barri f icació, perquè és 
una de les demandes més importants d'aquest Districte.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Consel ler Magrinyà, se l i  ha acabat el  temps... 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
i  per acabar,  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
  
Que se l i  ha acabat, se l i  ha acabat el  temps 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Bueno, eh.. .  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  
 
Es que l i  passen divuit  segons ja.. .   
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Jo l i  vol ia dir que...  recolzem el tema de que uns pares de l ' inst i tut  
vulguin fer una cooperat iva de, de menjador.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Consel ler,  insisteixo que se l i  ha acabat el  temps.  
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Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Gràcies.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Gràcies a vostè.  
 
Pel grup proposant l i  queden dos minuts.  
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 
 
Bé, em sap greu perquè no ha sort i t  la.. . la proposició amb tants vots en 
contra, però bueno, és el que he provat a dir primer eh? de fet ho han 
expl icat molt mi l lor els veïns més directament implicats, vul l  dir,  això 
era una manera que aquest  tema no hagués sort i t  en aquest Plenari  i  és 
una cosa que sí que està passant.  
 
Parlava, doncs, el  grup de Convergència, doncs de, de parlar del 
interessos, del que volen els veïnes i  el  públ ic que ens ve a veure i  tal ,  
doncs això són fets i  són real i tats que estan passant als nostres barris 
de l 'Eixample cada dia i  que han de poder,  eh, tenir presència i  que en 
puguem parlar en el Ple, no?  
 
Per tant, si  que es cert que potser pensant-ho així amb un redactat no 
fet tant de presa i  corrents o bé esperant a que tot est igués presentat,  
potser hagués sigut més fàci l ,  doncs que hi hagués hagut algun...  algun 
suport més, però en tot cas això és una cosa que s 'ha, que s'ha d'anar 
parlant a part i r d'ara.  
 
Dit  això, amb ref lexions que s 'han fet,  jo tenia entès que tot el  que 
s'està executant ara a Germanetes és tot el  que s'havia aprovat  
executar en el seu moment  a nivel l  d 'equipaments públ ics de gestió 
públ ica. Per tant,  aquesta que 500 distribuïts d'una altra manera, doncs 
tampoc era cap invent que es poguessin quedar o no. I  també em 
sorprèn que seguim barrejant un inst i tut públ ic amb una escola 
concertada d'educació especial,  que són altres debats que els hem 
parlat molt sovint.  És a dir,  no, no, tampoc confonguem els termes del 
que cal o de què són equipament, de com gestionem equipaments.  
 
I  entenc, i  ho han desenvolupat el ls mil lor que jo en la proposta que 
trobareu que ens han enviat de "Fent barri",  de que entenc que aquests 
500 metres s' integren en un procés de peatonal i tzació amb els jardins 
per la muntal,  i  per tant no són 500 metres de per si ,  sinó que quedarà 
un entramat una mica més ampli  vinculat al  "Camí amic" i .. .  bueno, si  
que és cert que si  et centres en el que és estrictament paper, pot 
quedar més dur, però com que hi haurà més temps per parlar 
properament, doncs,  hi  veig en aquest aspecte doncs que, que des del  
Govern, doncs hi ha l 'oportunitat aquest darrer any, doncs per, per 
avançar en aquest senti t ,  i  ja està.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies Consel ler.   
Si algun grup vol intervenir dels que els hi  queda temps...  
 
Al PSC l i queden 30 segons...   
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC): 
 
Sí,  jo només comentar que jo no sé ara lo que ha fet Barcelona en 
Comú i  la CUP, però en cap cas és polí t ica d'esquerres, eh? t inguem-ho 
clar.  En cap cas és polí t ica d'esquerres.   
 
Nosalt res sempre hem defensat la gest ió comunitària, de fet es van 
començar en el nostre mandant aquest  t ipus de convenis, però mai a 
costa de servei públ ic. Mai a costa de el deure de l 'administració de 
prestar serveis públ ics universals. I  per nosaltres això és fundamental, 
eh? Per nosaltres és fonamental que al l í  hi  hagi servei públ ic per 
tothom, eh?  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Gràcies,  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC): 
 
I  això no eximeix de que no sigui necessària la gest ió comunitària.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Gràcies, se l i  ha acabat el  temps, Consel ler.   
 
A Ciutadans, els hi  queda un minut. El Consel ler Sánchez, no vol fer 
us?  
 
Deu segons l i  queden al Consel ler Vi ladot si  en vol fer us? 
 
Sr. Albert Viladot i  Solé (GMERC-AM): 
 
Sí,  només reiterar la nostra  voluntat de parlar-ne d'ara en endavant 
perquè és un tema prou rel levant i  prou complexa a la vegada.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
El Consel ler Cerri l lo, l i  queda un minut. Molt bé. 
  
Doncs aquesta proposició no queda aprovada.  Té els vots en contra del 
PSC, del Part i t  Popular, del Grup Municipal Demòcrata, els vots a favor 
del grup proposant i  Barcelona en Comú i  les abstencions de Ciutadans 
i  d'Esquerra republ icana.  
 
Passaríem doncs a la.. .  a la propera proposició que ens presenta el 
Grup municipal de Ciutadans i  dono la paraula a la seva Consel lera 
Portaveu, la Consel lera Jiménez de Parga.  
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  
 
Bueno, gracias Presidenta.  
 
Teniendo en cuenta que el Distri to del,  del Eixample concentra una gran 
cantidad de empresas pequeñas, medianas...  varios importantes ejes 
comerciales y autónomos. Eh...  sabiendo que es el Distri to de mayor 
densidad de población de la ciudad y, por consiguiente,  uno de los de 
Barcelona en el que residen más parados, lo que proponemos hoy es 
que...  habiendo tenido conocimiento de la bajada importante de 
act ividad de la of icina de promoción económica que se local iza en el 
nuestro distri to y que fue diseñada para promover, organizar, coordinar i  
consol idar acciones que favoreciesen el desarrol lo económico y social 
del Distri to, eh.. .  es que se recupere el funcionamiento de esta y.. .  que 
se real icen estas labores desde la misma oficina  y dependiendo de 
Barcelona Activa, cuyo presidente es el nuestro i lustrísimo Regidor de 
l 'Eixample.  
 
Con el lo, con el f in, eh...  de que nuestro Distri to fomentemos el empleo 
de cal idad, de que se at ienda a los segmentos de población más 
castigados por la lacra del paro, como son los de larga duración, los 
menores de 25 años y los mayores de 45. Consideramos fundamental 
que se potencie la intermediación y que des de esta of icina del Distri to 
se ponga en contacto y se haga de intermediario, entre las empresas y 
autónomos de nuestro Distri to y las personas que hayan pasado por las 
of icinas de Barcelona Activa para recibir información o sol ici tar ayuda 
para acceder al  Mercado laboral.   
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, Consel lera.  
 
Té la paraula pel PSC el Consel ler Riera.   
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Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC):  
 
Moltes gràcies Presidenta.  
 
A veure, nosaltres farem una abstenció.  Farem un, un...  una abstenció 
perquè primer no tenim coneixement de que l 'act ivi tat de l 'of icina de 
promoció econòmica s'hagi reduït.  O sigui,  no, no,  no creiem que sigui 
l 'of icina de promoció econòmica el que està ara mateix damunt de la 
taula. En tot cas podem discutir de la polí t ica de promoció econòmica 
d'aquest Govern, que és molt discutible, perquè contínuament es 
preocupa de l '1 per cent d 'act ivi tat econòmica, que és economia social ,  i  
tot sovint obl ida el 99% de l 'act ivi tat,  econòmica productiva, de 
l 'economia productiva d'aquesta ciutat,  no? I això, i  això és un fet,  i  és 
un fet d'una l ínia de Govern.  
 
Jo crec que l 'of icina de promoció econòmica d'aquest Districte és una 
of icina pionera, és una of icina que està obrint camí, és una of icina que 
innova intentant desenvolupar polí t iques de promoció econòmica des de 
la proximitat i  des de la proximitat i des de la central i tat d'aquest  
Districte, no? i  jo crec que, ara mateix potser no, no.. .nosal tres ens ha 
costat entendre la proposició en aquest senti t .   
 
Dit  això, sí que demanem una, una ref lexió amb la polí t ica de promoció 
econòmica de...  d'aquest Districte i  de la ciutat,  eh? Sí que demanem 
una ref lexió perquè hi ha propostes, i  ens consta, hi  ha propostes de 
teixi t ,  de teixi t  comercial  que queden en el t inter,  que queden en l 'obl i t ,  
eh? i  si  queden en l 'obl i t  no és per, per, per.. .  diguem, perquè la 
inst i tució no es posi les pi les, és perquè el Govern no té la iniciat iva de, 
de fer-ho seu, eh? no té la iniciat iva de, de recolzar-lo eh? 
I ja està, gràcies. 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies Consel ler Riera.  
 
Té la paraula pel Part i t  Popular el  Consel ler Zayas.  
 
Sr. Oscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies presidenta.  
 
Bueno, l 'of icina de promoció econòmica  va ser, com ha dit  el  consel ler 
del PSC, pionera.. .  en tant que va ser creada la, la legislatura passada 
per part del Govern de Trias.  En aquest senti t  em sembla que és 
innegable que va ser una, una bona...  una bona mesura. I ,  eh.. .  per la 
si tuació geogràfica i  per la si tuació, diguem-ne, específ ica del Districte,  
pensem que sempre, que continua sent, evidentment, necessària, i  
volíem aprof i tar,  des d'aquí, eh...  per, bueno, per agrai r la tasca dels 
funcionaris que t i ren endavant aquesta of icina.  
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La veri tat és que tenim dubtes sobre el  text tal  i  com està plantejat, 
perquè posa "reestablecer", com si l 'of icina hagués estat,  o hagués 
deixat de funcionar, o no est igués funcionant. Jo no sé, potser la 
confusió ve donada perquè si  que hi  ha hagut, pel que jo, pel que 
modestament coneixement, és, hi  ha hagut, o hi  va haver-hi fa un any i  
pico, un canvi d 'assignació de tasques, de feines dintre del. . .  dintre de 
tot el . . .  l 'atribució de competències de.. .  de via públ ica i  part de les, 
part de, de, d 'aquesta secció es va atribui r a l 'of icina de promoció 
econòmica. No sé si  la confusió ve per aquí.  
 
I ,  sin que sirva de precedente, coincidint amb el Consel ler del PSC, és 
veri tat que el model,  que...  que el debat veri table és quin és el model  
econòmic d'aquest Govern. És a di r,  i  em refereixo sobretot a Caspe 43,  
és a di r,  aquest  Govern ha facultat,  ha motivat,  ha creat.. .  un 
conglomerat d 'empreses a les quals està afavorint,  això jo no sé com es 
diu, però que està afavorint en contractes, no en aquest Districte, sinó 
també en àmbit de Ciutat,  cooperat ives que estan funcionant. I  a mi 
m'agradaria saber quin és l ' impacte d'aquestes Cooperat ives dintre 
d'aquest model de comerç que vostès es suposa que tenen pel Districte 
de l 'Eixample. I ,  aprof i taria per a di r que vostè  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Consel ler Zayas,  
 
Sr. Oscar Zayas Sadaba (GMPP):  
 
abans ha dit  que des de Barcelona Activa  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Consel ler Zayas 
 
Sr. Oscar Zayas Sadaba (GMPP):  
 
se estaven fent programes amb el pet i t  comerç, quins programes. 
  
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Consel ler Zayas, ho sento, es que se l i  ha acabat el  temps... . 
 
 
Sr.Oscar Zayas Sadaba (GMPP):  
 
Perdó 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies Consel ler.   
 
Té la paraula el grup de la CUP.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 
 
Si,  nosaltres no hem acabat tampoc d'entendre la pregunta, esperàvem 
a sentir l 'expl icació i  no hem acabat tampoc d'entendre l 'expl icació.. .  i  
per tant, suposo que es pot fer que ens esperem a acabar de sentir les 
expl icacions, doncs de...  dels di ferents grups que més han di rigi t  
aquesta of icina...  aquesta of icina de promoció econòmica, entre els 
quals el  PSC que tampoc l 'hem acabat d'entendre gaire.  
 
Per tant, esperar-me a veure, doncs, què diuen des de Convergència i 
des del Govern, i . . .  acabem de decidi r després.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
El senti t  del vot el  dirà després, Consel ler? 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 
 
Si, 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Molt  bé, gràcies.  
 
Doncs, ara té la paraula la Consel lera Rafí,  d'Esquerra Republ icana.  
 
Sra. Tània Rafí i  Galindo (GMERC-AM): 
 
Gràcies Presidenta.  
 
Bé, nosaltres tampoc disposem de cap informe que noti f iqui. . .  la 
baixada del 25% de l 'act ivi tat  de.. .  de l 'of icina de promoció econòmica. 
 
Ens han informat que aquesta of icina segueix t rebal lant constantment 
amb tots aquel ls àmbits pels quals va ser creada com són el foment de 
l 'ocupació, la promoció del comerç de proximitat,  l 'ordenació del turisme 
a l 'Eixample i  la (Inintel·l igible).   
 
També es demana que es restableixi  l 'act ivi tat de l 'of icina de promoció 
econòmica, però entenem que no es pot restabl ir una act ivi tat que...  que 
ja està funcionant.  
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I  també s'insta a que es desplegui un Pla d'Intermediació entre els 
usuaris de Barcelona Activa i  les empreses i  autònoms. Eh...  també ens 
han informat que s'està col·laborant estretament amb Barcelona Activa i 
desenvolupant molts projectes amb el ls. Aleshores, eh...  si ,  amb  la 
informació que tenim nosaltres.. .  votaríem en contra al no ser que ens, 
que ens presentin l ' informe aquest que diu que ha baixat tant  l 'act ivi tat i  
si  t inguéssim l ' informe aquest i  veiéssim que realment.. .  no fan la feina 
que han de fer,  potser ens abstindríem, però en principi  votarem en 
contra.  
 
Gràcies 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè Consel lera Rafí .   
 
Té la paraula pel Grup Municipal Demòcrata la Consel lera Cabal ler.   
 
Sr. Cristina Caballer i  Ferrater (GMPDeCAT): 
 
Gràcies Presidenta.  
 
Com ja s'ha dit  aquí, el  Consel ler Zayas ho ha dit  i  jo també s'ha dit ,  
nosaltres vam ser els que vam crear l 'of icina de promoció econòmica 
aquí al  Districte, sent la primera of icina descentral i tzada que es feia.  
Per tant,  es va crear amb uns object ius molt clars que eren el foment  
de l 'ocupació, la promoció del comerç de proximitat,  la reorganització de 
l ’emprenedoria aquí a l 'Eixample amb especial atenció a la promoció 
d'incidències en l 'economia social ,  també la promoció de projectes 
singulars, potenciant els trets identi taris de diferents zones de 
l 'Eixample, en defini t iva, el  que volíem era ajudar al  creixement 
econòmic  del Districte, cosa que creiem que ara, com han dit  els al tres 
grups, és el que tenim dubtes de que s 'est igui fent.  
 
Nosalt res, en tot cas, votaríem a favor,  no.. .  entenent tot el  que han 
expl icat els al tres grups, simplement per defensar el  que està fent 
l 'of icina de promoció i  perquè nosalt res hi creiem en aquesta of icina, i 
el  que discutiríem, com han dit  al tres grups, és amb la polí t ica 
econòmica que té aquest Govern.  
 
Gràcies.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè Consel lera Cabal ler.   
 
Per Barcelona en Comú té la paraula la Consel lera Corbel la.  
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Sra. Eulàlia Corbella Cervelló (GMBC-E): 
 
Gràcies Presidenta.  
 
La veri tat és que ens ha passat una miqueta el mateix que a molts 
grups, que han manifestat eh? esta mena d’ incredul i tat  davant d'una 
af irmació, que si  més no, jo també t inc ganes no sé si  de preguntar-los 
d'on han tret aquesta dada, o de di rectament demanant-los que siguin 
més rigorosos en les seves proposicions, que habitualment ho són i  jo 
la veri tat és que ho agrairia.  
 
En tot cas, davant d'una proposició que el que fa és demanar que es 
restableixi  una cosa que, com han dit  per aquí, ja està act iva, eh.. . 
nosaltres votaríem en contra.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies Consel lera.  
 
Ara té la paraula el grup proposant, la.. .  Consel lera Jiménez de Parga 
que l i  queden encara 3 minuts.  
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Bueno, quizá no ha estado bien expresado en la proposición, pero 
bueno, no es que se restablezca, es que, es que se impulse, por así 
decirlo, que  mejore.   
 
Creemos que es importante en nuestro Distri to. Evidentemente tenemos 
parados, muchos parados en nuestro Distri to también porque es el 
Distri to más grande de Barcelona, y todo lo que sea ayudar  al  
comercio, a los, eh...  autónomos, cualquier t ipo de persona que 
necesite emprender una act ividad económica, pues nos parece 
importante.  
 
Simplemente era eso, quizás no estaba bien expresado.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies Consel lera.  
 
A veure, el  PSC ha esgotat el  temps, el  Part i t  Popular també, a la CUP 
l i  queda un minut i  mig.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA):   
 
No, no cal.  Nosaltres votarem en contra també.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
En contra.  Molt  bé.  
 
La Consel lera Cabal ler.   
 
Esquerra.  
 
Sr. Cristina Caballer i  Ferrater (GMPDeCAT): 
 
En tenim el vot en contra.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
  
En contra. Eh...  Consel lera Cabal ler. Mol t bé.  
 
El Govern vol afegir alguna cosa? 
 
Sra. Eulàlia Corbella Cervelló (GMBC-E):  
 
Doncs sí,  veiem que no hi ha cap, diguem-ne argumentació o fondament 
després d'aquestes dades, no? Això del 25% no sé, t inc la sensació que 
haguessin pogut di r 25, 30 o 50 i  s 'haguessin quedat tan amples. No sé 
si  es que se els enfum diguem-ne, anant dient calumnies d'una feina, 
d'uns professionals que t rebal len amb una l ínia polí t ica molt clara i  que, 
com deien des del PDeCAT, i  aquí sempre s'ho hem reconegut, la 
creació d'aquesta of icina nosalt res la hem considerat des del primer 
moment que continuava sent priori tària, perquè pel Districte de 
l 'Eixample tot el  que sigui comerç i  promoció econòmica, és priori tari ,  
com tots sabem i com tots jo crec que compart im.  
 
Jo no sé si  seguir amb aquesta mena de l ínia de fer ni  ús i . . . no sé com 
dir-ho eh? d'anar dient coses que no són certes les afavoreix gaire. 
Nosalt res creiem que no.  
 
Resumint molt, perquè també algun grup aquí ha demanat, doncs, 
quines polí t iques s'estan fent? Això del 99 i  de l '1, no? aquesta 
economia productiva, no? que el Consel ler Riera dividia.. .  això és fals. 
Ara mateix, a l 'of icina de promoció econòmica tenim, set projectes 
d'ocupació que t rebal len ja amb Barcelona Activa, amb temes de 
recerca de feina, no contant aquí dintre els Plans d'Ocupació que 
aquests quatre mesos del 2018 en portem one. Nou programes de 
promoció comercial  a di ferents sectors, quatre projectes d'identi tat 
terri torials, com siguin a l 'Eixample, com tot el  tema de les sesèniques 
del Fort Pienc.. .  Totes les polí t iques innovadores en l 'economia social  i  
sol idària,  que per cert  representa un 8% del PIB, no és poca cosa 
tampoc, i . ..  per exemple, tot els projectes que han sort i t  de la prova 
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pi lot dels pressupostos part icipat ius que toquen en temes de promoció 
econòmica, o per no parlar de les subvencions.  
 
Jo els hi  demanaria al  grup de Ciutadans, que siguin més rigorosos amb 
les seves proposicions. Ho torno a di r perquè  és que em sembla una 
mica escandalós.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
  
Moltes gràcies, Consel lera.  
 
Bé doncs, aquesta proposició té un empat, perquè té els vots a favor del 
grup proposant i  del grup municipal Demòcrata. Té els vots en contra de 
la CUP, d'Esquerra Republ icana i  de Barcelona en Comú. I  té, eh...  dos 
abstencions per part del PSC i del PP.  
 
Per tant,  l i  tocaria a aquesta presidenta desempatat i  el  meu volt  serà 
contrari ,  amb el qual quedaria desestimada la proposició que avui ens 
presenta el grup de Ciutadans.  
 
Passaríem a la propera proposició del  Part i t  Popular.  
 
Dono la paraula al seu Consel ler i  Portaveu, el  Consel ler Zayas.  
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  
 
Senyora Presidenta, la faig jo.  
 
Hi ha hagut un, un error. Ho sento.  
 
A veure, els vehicles de dues rodes són un dels mitjans de transport 
principals a la ciutat de Barcelona, capital  europea de la moto i ,  alhora,  
identi tat Barcelonina.  
 
Les motocicletes i  ciclomotors faci l i ten la f luïdesa i  la descongestió al  
trànsit  i  per tant pensem que és necessari  un aparcament de motos 
enquadrat en un Pla de motos general,  per tal  de mil lorar la qual i tat de 
la circulació dels motoristes,  atès que es t racta d'un mitjà de t ransport 
fonamental,  per la bona mobi l i tat a Barcelona i  per tant a l 'Eixample. 
 
L'ordenança de circulació i  vehicles va entrar en vigor al  gener de 1999, 
però la seva apl icació en aquest apartat de l 'aparcament de 
motocicletes ha estat més aviat test imonial.  Sempre ha exist i t  certa 
f lexibi l i tat en la seva apl icació.  
 
Com sabem també, a part i r  del 25 de febrer s 'ha acabat per part del 
Govern Municipal,  amb aquesta permissibi l i tat  a l 'hora d'aparcar les 
motos.  
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Compart im el fet de que les motos no han de molestar als vianants i  
s'ha de garantir  l ’accessibi l i tat  a les voreres. Ser escrupolós pel que fa 
a la normativa i  baixar de les voreres tots els vehicles de dues rodes, és 
una decisió que potser negativa per a la mobi l i tat.  Hi ha zones del 
Districte confl ict ives en les que cal prendre mesures, però d'al tres en 
les que l 'estacionament d'aquests vehicles no, no entorpeix el  normal 
desenvolupament de les act ivi tats dels vianants.   
 
Atès a la importància de les motos en la ci rculació de vehicles al 
Districte de l 'Eixample, atès que la ut i l i tzació de les motos és una 
manera de reduir la presència de vehicles en la via públ ica, amb les 
repercussions ambientals que això comporta, proposem al Consel l  
plenari  eh...  un Pla d'aparcament per a motos en el Districte de 
l 'Eixample, que com a mínim inclogui:  quanti f icació de les places 
actuals en superfície, necessitats d'aparcament en el Districte, i  número 
de places que s'habi l i taran per a l 'aparcament de motos en funció de les 
necessitats detectades, amb la màxima tolerància que permeti  l 'actual  
ordenança i  al tres disposicions que siguin apl icables per afavorir  
l 'aparcament en superfície.  
 
En tant que no es presenti  aquest Pla, es contempli  un període de 
transició dintre de la màxima tolerància a la que feien esmena abans.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
  
Moltes gràcies, Consel ler Muñoz.  
 
Té la paraula el Consel ler Riera del PSC.  
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC): 
 
Nosalt res també practicarem una abstenció en aquest cas.  
 
Entenem el senti t  de la proposta,  però eh...és que nosalt res faríem una 
esmena gairebé a la total i tat,  no? canviem el focus de, de l 'objecte a 
tractar.  
 
En comptes de dir,  en comptes de fer un Pla d'aparcament de motos, 
perquè no fem un Pla de la mobi l i tat a peu? posant, posant en èmfasi  i , 
diguem-ne, fem el vianant el  protagonista de l 'espai públ ic, no? Si  el 
que es pretén, el  que s 'ambiciona és al l iberar les voreres, i  guanyar 
metres pels vianants, doncs plantegem-lo des del punt de vista dels 
vianant de quines voreres necessita el  vianant, no? I a part i r  d 'aquí la 
conseqüència serà agafar la moto i  fer-la baixar a la calçada. 
 
Plantejar-ho d'aquesta manera? si ,  bueno, pots estar d 'acord però clar,  
si  plantegem la mobil i tat de l 'espai públ ic com a departaments i  estancs:  
ara la bici ,  ara la moto, ara el vianant, ara el cotxe.. .  acabarem fent 
poti-potis i  coses estranyes.  
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I  posaré un eixample part icular,  vul l  dir,  ara amb els grups impulsors del 
carrer Girona es planteja la segregació, la separació del  carri l  bici  i  
posar en senti t  de baixada del carrer bic i  al  carrer Bruc. Des del nostre  
punt de vista t indria molt més senti t  mantenir el  carri l  bici  de doble 
senti t  al  carrer Girona, que és on està ara,  i  en tot cas el Carrer Bruc, 
fer que el vianant guanyi  espai i  al là fas baixar la moto a la, a la 
calçada. Poso un exemple eh? vul l  dir,  fas baixar la moto al carrer Bruc 
que aparqui a la calçada i  així el  vianant hi  surt guanyat, el  motorista 
aparca en calçada i  el  cicl ista segueix circulants pel carrer Girona, 
d'anada i  de tornada, sempre que vulgui.  En cas contrari ,  si ,  si  ho 
tractem de forma desagregada, et trobes que el vianant no guanya mai 
res. El vianant no guanya ni un metre de vorera, eh?  
 
I  aquesta és una mica el nostre plantejament de la mobi l i tat,  com a 
mínim aquí al  Districte de l 'Eixample i és per això que faríem una 
abstenció perquè entenem el senti t  però no compart im el redactat.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Consel ler Riera, se l i  ha acabat el  temps.  
 
Moltes gràcies Consel ler.   
 
Per Ciutadans la Consel lera Jiménez de Parga.  
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  
 
Bueno, no cabe duda de que Barcelona es una ciudad muy motera, 
supongo que es de las ciudades... .  de España seguro, en que  más 
motos hay. Y...que este medio de transporte faci l i ta la circulación y.. . 
porque, en f in, eh...  si  toda la gente que va en moto fuera en coche, 
evidentemente no se podría uno mover.  Pero es cierto también que las 
motos, a la hora de aparcar invaden el  espacio públ ico. Lo he dicho 
muchas veces y me he quejado muchas veces de el lo.  
 
Entonces, nos parece bien en parte, evidentemente, la propuesta del 
grupo municipal del PP, pidiendo que se cuanti f iquen las, las plazas que 
hay actualmente en superf icie, cuales son las necesidades de 
aparcamiento en nuestro Distri to, y.. .  yo soy part idaria en nuestro 
grupo, de que se apl ique la ordenanza. El los añaden ahí, con la máxima 
tolerancia, yo ahí ya.. .  que se apl ique la ordenanza a secas y por lo 
tanto nos abstendremos.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
  
 
Moltes gràcies, Consel lera.  
 
La CUP.  
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Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA):  
 
Nosalt res entenem que aquesta és una proposició pro-motos, "motera" 
que es deia ara, no? quan entenem que el debat és això no,  és un debat 
sobre mobi l i tat i  un debat també sobre qual i tat de l ’aire i ,  especialment, 
en el que respirem aquí a l 'Eixample.  
 
Per tant,  hi  ha algunes af irmacions en la proposta, doncs de.. .  del debat 
que tenim aquí no és canviar els cotxes per motos, no? És un tema de... 
de model de, de ciutat i  és un tema de donar resposta a les necessitats 
en casos de contaminació atmosfèrica. I  per tant,  pel que es ve a 
plantejar, que el Districte doncs, pugui  t i rar endavant  i  fer un estudi 
detectant  necessitats no ens sembla malament, però no creiem que la 
iniciat iva polí t ica que haguem de tenir de debat que hem de tenir en 
termes col·lect ius, sigui en aprovar aquesta proposició molt concreta 
que no compart im i per tant votarem en contra.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
  
Moltes gràcies Consel ler.   
 
Per Esquerra Republ icana el Consel ler Vi ladot: 
 
Sr. Albert Viladot i  Solé (GMERC-AM): 
 
Gràcies Presidenta.  
 
Bé, nosaltres també teníem una...  certa dicotomia en el nostre 
posicionament perquè, efect ivament, és una proposició que planteja un 
tema eh...  que, bueno, que realment és necessari  abordar, que és el 
tema de les motos a la calçada o a la vorera i  que nosaltres, 
evidentment, doncs, creiem que han d'anar a la calçada, i  per tant  no 
ens sembla gens malament que s'abordi des d'una perspectiva més 
cientí f ica avaluant numèricament, doncs, quina demanda hi ha, no? O 
sigui fer,  fer,  fer un anàl isis més cientí f ic i  no tant intuït iu, doncs creiem 
que és bona idea, però efect ivament, el  problema de la mobi l i tat 
segurament, eh...  no s’aborda segmentadament com apuntava el Joan 
Ramón, o, efect ivament, el  tema de la qual i tat de l 'ai re és prou rel levant 
com apuntaven els companys de la CUP.  
 
Per tant, pract icarem una abstenció perquè ens hi sembla que és una 
cosa que efect ivament el  Districte pot afrontar tècnicament però no ens 
en sembla un...  enfocar el  debat polí t ic adequadament.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies Consel ler Vi ladot.  
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Té la paraula ara pel  grup municipal demòcrata el Consel ler Soldevi l la. 
 
Sr. Josep Lluis Soldevilla Cabau (GMPDeCAT): 
 
Gràcies Presidenta.  
 
Nosalt res votarem, votarem a favor.  
 
Tal i  com ja s'ha exposat a la part. . .  a la part d’entesos, ens vam trobar 
fa dos mesos amb l 'amenaça de que s 'acabava la tolerància a una, a 
una ordenança vigent des de l 'any 1999. Jo crec que f ins i  tot els 
ciutadans estaven molt desinformats perquè et trobaves que la primera, 
casuíst ica, és que a les voreres de menys de 6 metres, és a dir,  la 
majoria de voreres de l 'Eixample, no es pot aparcar com s'està 
aparcant. Així en semi bateria.  
 
Llavors, ens hem trobar per un costat amb, amb aquesta amenaça no 
feta pràct ica, perquè començarien a multar i  no sé si . . .  si. . .  ara quan 
t ingui el  torn el Govern que ens ho expl iqui quin és el. . .  doncs el 
percentatge de multes que se n'han apl icat i ,  sobretot a veure,  també 
perquè la motocicleta per un costat és part essencial  de la mobi l i tat.  Si 
totes les motos que s'estan movent a Barcelona es moguessin en 
vehicles, en automòbils de motors dièsel,  jo no sé quin ai re t indríem, 
quin aire respiraríem.  
 
I . . .  acabo per respondre també el que ha dit  el  Sr. Riera que té raó del 
que ha comentat que s 'hauria de mirar d'una forma agregada. 
Precisament la motocicleta el  que pateix és que és l 'úl t im, en...  del 
models de transport  que es pensa en el  a l 'hora d’aparcar. Quan es va 
fent alguna modif icació, alguna reforma en algun carrer, "ai ,  dos mira, 
ara posem quatre places aquí abans del contenidor, després.. .  aquí 
pintem sobre la vorera... " no hi ha un, una coherència a l 'hora de 
dissenyar els Plans d'aparcament per motos a la ciutat.   
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Gràcies, Consel ler Soldevi l la.  
 
Ara té la paraula per Barcelona en Comú el Consel ler Magrinyà. 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
A veure, nosaltres lo que sí que volem també que ens presenta una 
mica de confusió en aquest senti t ,  és a dir,  la moto és igualment 
contaminant que el cotxe. Si no és elèctric, és igualment contaminant. I 
com que ocupa menys espai, hi  ha més motos, per tant s'està 
incrementant la contaminació amb No2, això cal dir-ho.  
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A veure, fa trenta anys els cotxes aparcaven damunt de les voreres.  
Vam fer el  pas de baixar-los de les voreres i  després els vam regular 
amb les zones verdes, això ho va fer el  Senyor Hereu al 2007. Eh...  i  
ara els estem traient  de calçada. Bé, amb la moto caldrà fer una mica el 
mateix, és a dir,  les haurem de baixar de la vorera, ja les estem baixant, 
com ara proposava molt bé el PDeCAT, ara les estem baixant, les estem 
regulant. Quan ordenem ara, com per exemple el cas de la super i l la de 
Sant Antoni pues hi  ha aquesta regulació, i  les haurem d'anar posant 
fora de calçada, i  aquest és el procés.  
 
Què està fent l 'Ajuntament? està actuant en aquel ls punts de l 'Eixample, 
com dieu a l 'ordenança doncs s'haurien de posar en al ienació, no, no en 
bateria, i  hi  està intervenint.  Doncs, ja està intervingut el  carrer Pau 
Claris, a Rambla Catalunya entre Diagonal i  Còrcega, al  Carrer Llançà i  
ara properament actuarà al mercat del ninot,  a.. .  a la part  entre Gran 
Via i  Alí  Bei,  o el  Mercat de Sant Antoni ,  ara que actuarem amb el nou 
espai, o Aragó amb Pau Claris. Està focal i tzant-se amb aquests, però és 
un tema pedagògic, i  algun dia arribarà un Govern que farà,  és a dir. . .  
l lavors així és en detriment de les places de vehicle privat,  eh? i  algun 
dia les t raurem i les començarem a fer.. .  bueno, que la gent aparqui en 
places de pàrquing fora de calçada. En aquesta l ínia estem.  
 
Llavors, nosaltres en aquest senti t  no podem estar d 'acord amb el 
plantejament i  per això votarem en contra.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, Consel ler Magrinyà.  
 
Ara té la paraula el grup proposant, el  Consel ler Muñoz, que l i  queden 
tres minuts Consel ler.  
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gracias, señora Presidenta.  
 
Nosotros no creemos que sea un tema entre.. .  entre t ranseúntes y 
motoristas. De hecho, muchas veces los transeúntes son, son 
motoristas. Hasta ahora no ha habido ningún problema en que en zonas 
en que la, en que no había problemas para aparcar las motos que 
aparcaran, y las zonas donde ha habido problemas se han multado.  
 
En Barcelona tenemos un problema de contaminación, ¿hemos de 
cambiar el  modelo? sí,  pero el modelo no se cambia de un plumazo, no 
podemos cargarnos,  entre comillas, las motos de golpe, evidentemente, 
ni  los coches. Hemos, hemos avanzado, los coches estaban encima de 
las aceras, los hemos bajado. Las motos estaban encima de las aceras, 
las hemos bajado, y hemos de ir poco a poco.  
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Nosotros creemos que hay que incrementar las zonas de aparcamiento. 
En la ciudad 31 de diciembre existían 68.250 plazas de aparcamiento 
para un parque de 277.000 motos. Eh...  ahora los datos que hay han 
subido a 280.000 motos y se han incrementado también pocas plazas. 
Evidentemente, tenemos un problema con el aparcamiento.  
 
Tenemos otro problema, si  se quitan aparcamiento en, en, en...  aunque 
sea, se obl iga a la moto a aparcar en calzada, al  f inal se pierde una,  
una de las ventajas que es que la moto l legue donde t iene que l legar, a 
su si t io, y no dar vueltas para, para...  todo, todo se puede...  por eso 
nosotros pedimos un estudio, para cuanti f icar si  realmente podemos 
tener un problema, no podemos tenerlo.. .  podemos tener un problema 
mayor o menor de contaminación. Hay estudios para todos los gustos. 
De hecho hay estudios que dicen que las motos contaminan más que los 
coches y hay otros que dicen que las motos contaminan menos que los 
coches.  
 
Bar, hay para todos los gustos. Se puede, se puede, ya digo, depende 
del estudio que coja, se puede...  dar una, una conclusión u otra.  
 
Lo que sí que es verdad es que Barcelona es una ciudad de motos, que 
las motos faci l i tan mucho la movi l idad y  que en principio, no hay, eh.. . 
o no ha habido hasta ahora en todos estos años, una...  digamos una 
dicotomía, un, un problema entre t ranseúntes y, y motos.  
 
Y nosotros creemos que hasta que no se resuelva el problema o se vaya 
resolviendo, puede ser una, una medida transitoria el  seguir con esa 
laxitud que no da ningún problema.  
 
Por eso les pido el voto a favor y que lo reconsideren.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, Consel ler Muñoz.  
 
A la Consel lera Jiménez de Parga l i  queden 30 segons si  en vol fer ús.. .  
 
No? Moltes gràcies.  
 
A la CUP l i  queda un minut.  
 
No?  
 
A Esquerra Republ icana l i  queda un minut.  
 
Tampoc?  
 
Al consel ler Soldevi l la l i  queden 30 segons.  
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Sr. Josep Lluis Soldevilla Cabau (GMPDeCAT): 
 
Molt  ràpid, fer dos apunts perquè sense voler, potser abans ha semblat 
que feia un al ·legat  molt pro-moto. No era això, sinó que precisament 
amb el,  amb el Consel ler Magrinyà molts cops ho hem parlat en privat  
de que, els dos compart im la idea de que la moto han d'anar a calçada, 
en primer l loc. Per exemple, fer pedagogia amb l ' incivisme dels 
motocicl istes que van sobre la vorera.  
 
Llavors també posar en igualtat de contaminació un vehicle de dos 
rodes, que consumeix tres l i t res al cent, amb un vehicle de 4 rodes que 
ja és el doble de desgast de goma que consumeix uns 7-8 l i t res en 
consum urbà, eh.. .   
 
 
No2? Bueno clar,  les motos són de benzina per tant no són partícules.  
 
Doncs, deixi ’m que ho posi en dubte.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Consel ler Soldevi l la,  gràcies.  
 
Al Consel ler Magrinyà l i  queden 10 segons però no els hi  donaré perquè 
me'n gastarà t res vegades més o quatre.   
 
Moltes gràcies, Consel ler.  
 
Bé, doncs.. .  la, la proposta que presenta avui el  Grup Popular queda 
aprovada amb els vots a favor del grup proposant, naturalment, i  els 
vots a favor del grup municipal Demòcrata. En contra ha votat la CUP i 
ha votat Barcelona en Comú, i  les abstencions del PSC, Ciutadans i  
Esquerra Republ icana.  
 
Molt  bé.  
 
Doncs ara ja passaríem a l 'apartat de Plecs, començant pel que ens 
presenta el grup municipal demòcrata i  farà la intervenció la Consel lera 
Pal lejà.  
 
Sra. Isabel Pallejà Milà (GMPDeCAT):  
 
Gràcies Presidenta.  
 
Primer, donar la benvinguda de la Consel lera Marcian i  bé, ara el Prec.  
 
Des del grup municipal demòcrata demanem amb urgència que el 
Govern del Districte presenti  un Pla per fer front a la venda ambulant al 
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Districte de l 'Eixample, i  que contempli  totes aquel les mesures 
necessàries per caminar vers la seva eradicació i  l 'abordatge social .  
 
Demanar que en paral·lel  a aquest Pla, es presenti  un Pla de xoc, per 
tant de poder actuar de forma imminent en els punts més massif icats on 
hi ha el fenomen.  
 
Aquest Prec complementa la proposició conjunta d'Esquerra 
Republ icana i  el  PSC sobre la venda ambulant no autori tzada al 
Districte de l 'Eixample.  
 
Des del grup Demòcrata volem fer palesa una vegada mes, la nostra 
preocupació per la prol i feració de la venda ambulant i l · legal al  Districte. 
En aquest cas, a la Plaça Catalunya i  especialment als accessos al 
metro, que també inclou el distribuïdor de metro de l 'estació de Plaça 
Catalunya i  f ins i  tot, les escales des de l 'andana al costat de les vies.  
 
No solament aquesta venda i l · legal suposa un perjudici  greu al comerç,  
sinó que suposa un peri l l  per la seguretat tant de les persones usuàries 
del metro com de les persones que es dediquen a la venda a les 
andanes.  
 
Eh, si  no és així,  tenim que trobar solucions. Poden passar fets que 
després lamentarem totes.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, Consel lera Pal lejà.  
 
Té la paraula per respondre la Consel lera Carme Méndez.  
 
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
Gràcies Presidenta.  
 
Bé, el  Govern no accepta aquesta, aquest Prec perquè a Barcelona fem 
coses.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Eh, Consel lera Pal lejà, si  vol intervenir l i  queden només 10 segons.  
 
 
Sra. Isabel Pallejà Milà (GMPDeCAT):  
 
Eh, bueno, si  fan coses però no solucionen el problema de la venda 
i l · legal al  metro.  



Dist r icte  de  l ’E ixample                                                                                                                                                                      

Depar tament  de  Serve is  Ju r íd i cs  -Se cre ta r i a  

 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, Consel lera.  
 
Vol afegir alguna cosa la Consel lera Méndez? 
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
Sí, l i  voldria comentar que nosaltres actuem i fem coses a tres nivel ls 
bàsicament, a nivel l  de seguretat,  a nivel l  comercial  i  a nivel l  social .   
 
A nivel l  de seguretat,  eh, recordar-l i  que tenim patrul les de Mossos i 
Guàrdia Urbana que trebal len a l 'espai públ ic i  als accessos al metro.  
Tenim també una taula de coordinació a nivel l  pol icial  conjunta i  una 
taula de coordinació a nivel l  també municipal.   
 
Quan parlem de les patrul les, l i  podem assegurar que tenim patrul les 
uniformades tant a Plaça Catalunya com a Passeig de Gràcia, amb 
punts f ixes sobre tot com un efecte dissuasori .  També tenim patrul les 
que van de paisà, i  estan també patrul les amb punts f ixes als vestíbuls 
de metro que, juntament amb el personal del metro i  de RENFE, estem 
tots al  cas. I  també, es reforça amb patrul les de la zona centre per 
donar recolzament quan hi han intervencions de paisà o, amb els 
uniformats.  
 
A nivel l  social ,  des del 2015 estem posant en marxa tot un paquet de 
mesures socials di r igides a l lui tar contra aquesta exclusió  social  i  
administrat iva que viuen aquests venedors. Sabem que la venda 
ambulant no és un fenomen només de Barcelona, sinó que és un 
fenomen global de les grans ciutats i  que, sobretot,  han arribat i  arriben 
de la població migratòria que són persones sense papers i  sense 
mitjans de subsistència, i  que són explotats per les màfies 
econòmiques.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Consel lera Méndez, se l i  ha acabat el  temps.  
 
Moltes gràcies.  
 
Molt  bé, doncs, el  següent Prec també el presenta el grup municipal 
Demòcrata.  
 
Li  cedeixo la paraula a la Consel lera Crist ina Cabal ler.  
 
Sr. Cristina Caballer i  Ferrater (GMPDeCAT): 
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Gràcies Presidenta.  
 
Arran d’unes obres que es van fer de mil lora al t ram d'Avinguda Josep 
Tarradel las, des de l 'Avinguda Sarrià f ins a Plaça Francesc Macià, el  
Plec és el següent:  
 
Que el Regidor del  Districte rebi els veïns afectats per escoltar les 
problemàtiques que es generen a l 'avinguda Josep Tarradel las i  al  seus 
entorns i  que es donin solucions per part del Govern del Districte per 
resoldre-les immediatament.  
 
Gràcies.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, Consel lera.  
 
Té la paraula per respondre el Consel ler Magrinyà.  
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Sí,  nosaltres, estaríem encantats de rebre-ho, però no hem t ingut cap 
noticia d'aquesta queixa.  
 
Hem parlat amb els nostres tècnics, hem parlat amb el Consel l  Tècnic i  
amb gerència, esta tarda he parlat amb els, amb els Serveis Tècnics de 
Casa Gran, i  no en tenim cap noticia. Si us voleu adreçar pues, eh.. .  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Consel lera Cabal ler. . .  
 
Sr. Cristina Caballer i  Ferrater (GMPDeCAT): 
 
Sí,  bé, els veïns el que ens han fet arribar són queixes sobre 
l 'enl lumenat que els hi  han posat nou. Volen recuperar el  que tenien 
abans,  perquè hi han hagut cases que a la ni t  els hi  entra, els hi  entra 
l lum. I . . .  vol ien recuperar pues la i l · luminació  en alçada a la vorera 
central .   
 
També ens han  fet arribar la queixa pel fet de que la parada 
d’autobusos del 59 l 'han mogut de l loc i  la voldrien recuperar on hi era. 
I ,  la parada d’abusos del carrer Borrel l  que genera greus problemes de, 
de mobi l i tat a tot l 'entorn. Per tant, esperem que es posin en contacte 
amb vostès.  
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
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Sí? si  ens podeu passar l 'adreça o algun contacte,  ens adrecem amb 
el ls.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Vols afegir alguna cosa més Consel ler Magrinyà.  
No, dons moltes gràcies. 
  
Ara passaríem al Prec que ens presenta el grup d'Esquerra Republ icana 
i  té la paraula la Consel lera Tània Rafí .   
 
Sra. Tània Rafí i  Galindo (GMERC-AM): 
 
Bé, gràcies Presidenta.  
 
El nostre Prec és sobre un tema que ja ha sort i t  dues vegades aquí,  
avui al  plenari ,  de dos veïns que n'han parlat,  i  és sobre el repart iment 
de menjar que es fa al ,  al . . .  davant d'estació del nord.   
 
I  el  Plec diu:  
 
Que el Govern del Districte de l 'Eixample es comprometi  a trobar un l loc 
tancat on les associacions Amásdes, Silo Gambasse, Casa Sol idària i   
Rotaract,  puguin fer el  repart iment d'àpats de manera més segura i  
sense posar en peri l l  la integri tat f ísica dels voluntaris i  voluntàries. I 
que mentre no es trobi el  l loc idoni per desenvolupar l 'act ivi tat es 
reforci ,  amb servei  de guàrdia urbana la zona per tant que no es 
repeteixin incidents com a l 'anteriorment esmentat.  
 
Gràcies.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies ,Consel lera Rafí.   
 
En aquest punt de l 'ordre del dia hi  han dos paraules demanades.  
 
Pper tant,  cediria la paraula a la senyora María Garrido de l 'Associació 
Amásdes.  
 
 
Sra. María Garrido (Associació Amásdes):  
 
Hola, bona nit .   
 
El meu nom és María i  est ic aquí com a portaveu de la xarxa de 
col·laboració d'ent i tats que repart im menjar a les rodal ies de l 'estació 
del nord, que som l 'Associació Al ivia, Rotaract,  Casa Sol idària i   
Amásdes.  
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Primer gràcies a la Tània, a la Trini tat i  a l 'Eduard per donar-nos 
aquesta oportunitat i  per poder-nos expl icar aquí. I  bueno, començaré 
dient que, com tots sabeu Barcelona és una ciutat sol idària, molt 
sol idària perquè destaca per això.  I ,  tots nosalt res,  els que estem avui 
aquí com jo, som barcelonins, i  som sol idaris i  som voluntaris.   
 
Llavors, davant la recessió econòmica que tots estem patint,  s'origina 
un problema social  en el que moltes persones no poden cobri r les seves 
necessitats més bàsiques com pot ser el  menjar. A part i r  d'aquí pels 
voltants del 2012, naixem les enti tats que decidim repart ir  menjar al 
carrer a tot aquel l  que ho necessit i .   
 
Som centeners de voluntaris, auto responsables, sol idaris i  amb vocació 
social ,  que ens organitzem per repart ir  a l 'any més de 80, de 80.000, 
perdó, sopars complerts. És a dir,  un 500.000 en els darrers 6 anys. 
Cobrim tots els dies de la setmana els 365 dies de l 'any,  és a di r,  tots, 
no hi han fest ius per nosaltres.  
 
A dia d'avui mai hem sol·l ici tat cap subvenció o ajut públ ic. Entenem 
que amb les nostres accions es resol un problema de l 'administració, ja 
que mentre al migdia als menjadors socials s'ofereixen al voltant de 
5000 dinars, al  vespre només hi ha servei per unes 2100 persones.  A 
més a més, un percentatge molt elevat dels nostres usuaris, de les 
persones que venen a buscar sopar, eh. ..  estan exclosos del sistema. A 
continuació passem a exposar-vos la problemàtica que tenim.  
 
En primer l loc l 'augment, en  molt poc temps, del nombre de nois 
coneguts com a MENAS o joves de la cola, que fa un any eren menys de 
10 i  avui en dia ens trobem amb 30 o 40 d'el ls a diari ,  que distorsionen 
el bon funcionament i  l ’àmbit  del repart iments, pel seu, pel seu, pel seu 
perf i l  agressiu.  
 
En segon l loc es sumen diversos factors que fan la nostra tasca cada 
dia, cada dia més complicada: tal  com el desal lotjament de Plaça 
Catalunya, trasl ladats ara al barri ;  les obres de la via públ ica properes a 
la zona on repart im; l 'augment de persones en si tuació de pobresa que 
venen a la nostra ciutat,  a la nostra comunitat i  a la nostra autonomia, 
al  nostre país; i  les condicions cl imatològiques al repart i r a la 
intempèrie.  
 
Per al tra banda, us voldríem expl icar que la setmana passada ens vam 
reunir amb diversos càrrecs públ ics del  Districte i  Serveis Socials, on 
ens van comentar la si tuació veïnal.  I  ens sorprèn enormement, donat 
que la relació amb els veïns, f ins ara, sempre ha estat molt bona ja que 
tenim voluntaris del  barri ,  d 'al là mateix, ens cedeixen a demés, espais 
per reunir-nos, i  f ins i  tot hem fet alguna xerrada a l 'AMPA de l 'escola 
del costat del repart iment.  
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I ,  eh bueno, a continuació el meu company Mario, de la Xarxa també, us 
expl icarà la resposta de l ’Equip de Govern i  dels càrrecs tècnics  amb 
els que ens vam reunir i  un seguit de respostes que volem aportar.  
 
Gràcies a tots.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Gràcies a vostè senyora Garrido.  
 
I  ara, efect ivament, també havia demanat la paraula el Senyor Mario 
Gimeno:  
 
Sr. Mario Gimeno:  
 
Sí, bona nit  a tothom.  
 
Si,  són vàries les enti tats que estem col·laborant amb aquest 
repart iment.  
 
Bé, ja hem fet l 'exposició, ara ens fal ta expl icar, doncs, la resposta que 
vam obtenir de l 'administració.  
 
Davant l 'exposició que avui us estem resumint, d'entrada va ser 
culpabi l i tzar-nos de la inseguretat del barri .  El reconeixement de que no 
poden solucionar aquest problema social  i ,  l 'únic oferiment va ser 
posar-nos en contacte amb el mossèn de la parròquia, Sant Fel ix 
l 'Africà perquè ens cedís el  porxo de l ’església per poder continuar fent, 
fent la nostra tasca.  
 
Bé...  la nostra impressió, bàsicament, és que l 'únic que s'està cercant 
és que marxem de la zona on repart im. Entenem que és un punt calent, 
una estació. Eh...  replega molta gent, val? la idea és que molestem i  
ens fan una mica culpables de la si tuació en que es t roben més de 200 
persones que estan venint a nosalt res cada dia per poder sopar. Eh...  
amb la intenció de disgregar aquest usuaris i  t rasl ladar el  problema.  
 
La nostra ref lexió és que malgrat l 'administració fa una bona tasca, tots 
plegats hem de ser autocrít ics i  veure que no és suf icient,  per això, 
portem un seguit  de propostes:  
 
Que l 'administració resolgui els sopars de les gairebé 3000 persones, 
adaptant els recursos al perf i l  dels usuaris, obrint menjadors socials 
nocturns i  modif icant els cri teris que calguin, doncs ens consten que hi 
ha sobrant d'al iments dels migdies. ,  i  aquestes 3000 persones es 
queden al carrer.  
 
Que s 'augmenti  la presencia pol icial  a la zona del Fort Pienc per 
beneficiar tant als veïns com els nostres repart iments.  
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Al cap i  a la f i  ens agradaria que el conjunts d'associacions, bueno, que 
no haguéssim d'exist i r,  això signif icaria que el problema s'ha solventat.  
 
Bé, gràcies per l 'escolta.. .  estarem encantat de donar-vos més detal ls 
sobre temes més concrets, si  voleu preguntar.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Doncs moltes gràcies a vostè senyor Gimeno.  
 
I  ara per respondre el Prec que ha presentat Esquerra Republ icana té la 
paraula la Consel lera Marcian.  
 
 
Sra. Marina Marcian Garcia (GMBC-E): 
 
Bé, moltes gràcies per venir a tots, ens vam veure l 'al t re dia.  
 
Jo el primer que sí  que voldria di r és que jo crec que la resposta, per lo 
menys de l 'Equip de Govern no ha estat culpabi l i tzar-vos a vosalt res,  
sinó més aviat indicar-vos que el que produeix que vosaltres est igueu 
al là produeix una concentració de gent en aquel l  voltant.  No és 
culpabi l i tzar-vos de l 'existència, vul l  dir,  això és molt evident, que 
vosaltres no sou culpables de que hi hagi pobresa i  de que es donin 
al iments. Vul l dir,  la cosa és que si  que produeix aquest repart iment 
al là, diari ,  a totes les hores tots els dies de la setmana, produeix una 
concentració de gent al  voltant d'això.  
 
Els veïns, que comentàveu que teniu una bona relació amb el ls, no es 
queixen del repart iment en si , del que es queixen és de que tota 
aquesta gent que sopa al là, després es queda pels voltants i  moltes 
vegades pernocta a la zona del Fort Pienc. No es queixen del  
repart iment dels voluntaris ,  ai ,  del repart iment que vosaltres feu, que 
és una feina que també us vam dir a la reunió del al tres dia que, que...  
que és molt l loable i  que està molt bé ,  i  que és una feina que feu 
sol idàriament.  
 
Aleshores, se us, se us va proposar aquesta proposta d'anar a la 
Parròquia,  en aquestes properes setmanes t indreu en principi  la reunió 
amb el ls. A la reunió, sembla, que us va semblar bé, però tot i  així, 
doncs, es poden seguir buscant l locs, ho intentarem seguir fent.   
 
I  pel que fa al  tema de seguretat,  si  que com s'ha expl icat també abans, 
s'ha reforçat eh.. .  no en aquest  punt concret sinó per tot el  Fort Pienc,  
la presència de pol icia que fa uns recorreguts específ ics tant de paisà 
com de, com de...  uniformada.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
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Motes gràcies, Consel lera.  
 
A la Consel lera Rafí l i  quedava encara temps, si en vol fer ús.. .  
 
Sra. Tània Rafí i  Galindo (GMERC-AM): 
 
Sí,  bé. Precisament si  el  que molesta al veïns és la, la, la concentració 
de gent al  voltat de l 'estació, per això demanem un espai tancat. Perquè 
entenem que si  estan tancats, igual la gent que...  que passa per al là, o 
sigui,  que surt de l 'estació per exemple i  no veu que reparteixen menjar, 
ja no hi aniria i  ja no hi hauria una crida tan.. .  tan important de gent. Ja 
reduiria la.. .  bueno, la quanti tat  de gent.  
 
I  després.. .  el ,  el . . .  incident que jo he esmentat abans en el  Prec, per 
això no ho he...  no ho he l legit ,  que és que un...  eh...  fa uns dies un, 
un...  un usuari ,  eh.. .  va traure una naval la, un ganivet,  i  va amenaçar a 
uns dels voluntaris.  
 
Clar, els voluntaris han agafat por i  per això demanaven la presència de 
Guàrdia Urbana. No demanem tampoc que hi hagi al là un cotxe 
permanent, però sí que durant l 'estona que duri  el  repart iment, doncs 
que...  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Senyora Rafí,  se l i  ha acabat el  temps... 
 
Sra. Tània Rafí i  Galindo (GMERC-AM): 
  
Vale Gràcies.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
La consel lera Marcian, de fet l ’havia, l ’havia esgotat.   
 
El que no m'ha quedat clar és si  acceptaven el Prec o no l i  acceptaven.  
 
Sra. Marina Marcian Garcia (GMBC-E): 
 
Acceptem el Prec i  això, estem també amb aquesta intenció de buscar 
un l loc tancat, per.. .  o sigui ,  per assegurar també,  la seguretat tant 
dels voluntaris com dels usuaris, i  per.. .   
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Ja està, ja està.  
 
Sra. Marina Marcian Garcia (GMBC-E): 
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Vale 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, Consel lera.  
 
Passaríem al proper Prec que també el presenta el grup d'Esquerra 
Republ icana, i  té la paraula el Consel ler Albert Vi ladot :  
 
Sr. Albert Viladot i  Solé (GMERC-AM):  
 
Gràcies Presidenta.  
 
Nosalt res presentem un Plec sobre l ' inst i tut Angeleta Ferrer. Eh...  és un 
tema que, que és conegut per tots els presents. Llegeixo el text del Plec 
i  a continuació, si  no vaig equivocat, tenim la, la presència doncs de 
dues persones que...  que intervindran i  en tot cas en parlem.  
 
El Prec és: que el Govern del Districte de l 'Eixample es comprometi  a 
complir amb el compromís d'obri r l ' Inst i tut Angeleta Ferrer de cara al 
curs 2019-2020.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Doncs, moltes gràcies.  
 
Efect ivament en aquest punt de l 'ordre del dia hi  havien...  hi  han dos 
paraules demandes.  
 
Una per part de la senyora Marta Oriel  de l 'AFA de l 'escola dels 
Encants.  
 
 
Sra. Marta Oriel  (membre de l’AFA de l’Escola dels Encants del 
Districte l ’Eixample):  
 
Bona nit .   
 
L' inst i tut Angeleta Ferrer és una l larga reivindicació de les Comunitats 
Educatives i  les Associacions de Veïns de l 'Eixample.  
 
Considerem imprescindible que el Consorci  asseguri  els processos 
engegats pels centres i  inst i tuts adscri ts, que frui t  d 'una col·laboració 
entre docents,  famíl ies i  administració, l lui ten per acabar amb est igmes 
injust i f icats, i  propicien que la demanda dels seus inst i tuts augmenti 
signif icat ivament, de manera que contribueixen a la cohesió social , 
object iu que també ha de complir qualsevol centre de nova creació.  
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Fa molts cursos que la comunitat educativa de l 'escola dels Encants ha 
part icipat en les l luites del barri  i  de la ciutat per a mil lorar la qual i tat 
de l 'oferta educativa públ ica. Ens hem manifestat al  costat de les 
escoles Fort Pienc, Ramón Llul l , Llorenç o Diputació, quan aquests 
centres, igual que ens va passar a nosaltres, van ser afectats pels 
bolets.  
 
Amb la coordinadora d'AMPA's hem elaborat un mapa escolar i  hem 
reivindicat la construcció d'escoles bressol,  d' infant i l ,  de primària i  de 
secundària.  
 
En la mateixa l ínia, i  per coherència des de 2014, formem part de la 
plataforma "Volem inst i tut" i  després de la Coordinadora d'AMPA's de la 
dreta de l 'Eixample,  estem demanant un inst i tut públ ic a aquesta zona 
del Districte, on hi ha una manca estructural de places públ iques de 
secundària. A l ’Eixample, només un 25% de l 'oferta de secundària és 
públ ica. En el darrer curs, això vol ia dir que 65 l ínies de primer d'ESO, 
de 65 l ínies, només 16 eren per inst i tuts públ ics. Finalment, el  consorci 
i  també el Síndic de Greuges, reconeixen aquesta mancança de places. 
És a dir,  l ' Inst i tut Angeleta Ferrer és més que necessari .   
 
S'ha generat un debat en el qual s'han dirimit  interessos part iculars i  el  
Consorci ha aprof i tat per dividir la comunitat educativa, i  com ha 
conseqüència s'ha seguit  precari tzat l 'escola públ ica. En comptes de 
compatibi l i tzar l 'augment de places públ iques amb la dotació de 
recursos i  repart iment d'alumnes a tots els centres per garantir l 'equitat,  
s'ha optat per la solució menys valenta: per unes l ínies addicionals, és 
a dir,  uns bolets, contra els quals hem llui tat sempre després de 
comprovar en pròpia pèl que no garanteixen solucions mínimament 
dignes pels projectes pedagògics i ,  sobretot,  per l 'alumnat.  
 
Sense anar més l luny, a les portes obertes d'un dels inst i tuts  adscri ts, 
la direcció reconeixia que el Bolet,  impedirà dividir els grups per a 
aconseguir rat is més peti tes que afavoreixen l 'aprenentatge 
individual i tzat i  l 'atenció a la diversi tat.   
 
Amb la solució que s'ha plantejat,  qui pot sort i r -ne reforçat? Els 
projectes dels inst i tuts ja existents segur que no, ja que els Bolets van 
essencialment en contra de qualsevol mil lora educativa.  
 
L'augment de places públ iques en condicions dignes és el que realment 
serveix per evitar els traspàs de la primària públ ica a la secundària 
concertada. Amb aquest suport a la concertada,  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Senyora Oriel .  
 
Sí, 
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Sra. Marta Oriel  (membre de l’AFA de l’Escola dels Encants del 
Districte l ’Eixample):  
 
. . . l 'administració ut i l i tza act ivament l 'escola i  els diners públ ics per 
inst i tucional i tzar la desigualtat d 'oportuni tats.  
 
No ens cansarem de denunciar les retal lades i  que sapigueu que 
sempre hem estat de forma compromesa en la defensa de l 'escola i  
públ ica, hi  som i hi  serem. Sempre hem estat per debatre, sumar i  
incloure.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Ara té la paraula la senyora Engràcia Ferran Casel les, de l ' inst i tut 
Jaume Balmes.  
 
Els hi  recordo que el temps d'intervenció per part dels veïns i  veïnes o 
representats d'ent i tats és de dos minuts.  
 
Jo els agraeixo molt que hagin estat tota l 'estona aquí i  em costa molt 
tal lar-los, efect ivament, però més de t res minuts els hauré, els hauré de 
tal lar.   
 
Molt  bé, gràcies.  
 
Sra. Engràcia Ferran Caselles (membre de l’AMPA de l’ Institut 
Jaume Balmes, i  representant dels Instituts de la Dreta de 
l’Eixample):  
 
Bona nit .   
 
Sóc membre de la Junta de l 'AMPA de l ' inst i tut Jaume Balmes, i  vinc en 
representació dels inst i tuts de la dreta de l 'Eixample. A hores d'ara no 
hem pogut fer una anàl isi  en profunditat de la preinscripció pel curs 
2018-2019, ja que tots just va acabar la setmana passada i  s 'acaben de 
penjar als centres les.. .  les peticions.  
 
D'entrada no ens oposem a l 'obertura de l ' inst i tut pel curs 2019-2020, 
però creiem que cal una anàl isi  més exhaustiu d'aquestes dades que tot 
just acaben de sort i r .  Cal revalorar l ' impacte que l 'obertura t indria sobre 
la segregació dels centres ja existents, i  creiem que seria bon demanar 
una nova valoració al  Síndic de Greuges amb les dades consol idades de 
matriculació, no les de prescripció perquè sabem que...  varien, pel curs, 
del curs 2018-2019.  
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Tenim constància que segons la prescripció que hi ha hagut,  eh.. .  no hi 
ha cap Bolet a hores d'ara, per això creiem que s'ha de valorar, eh.. .  
amb les dades reals de...  que hi haurà per aquest any vinent.  
 
Ciutadana (Representant de l’AMPA de l’ Institut Fort Pius del 
Districte de l’Eixample): 
 
Bé, jo he vingut com representat de l 'AMPA del Fort Pius, eh...  on hi 
havia, hi  ha tres l ínies cobertes en alumnats i ,  hi  havia la possibi l i tat 
d'un Bolet que no s 'ha cobert,  i . . .volíem que davant les dades existents, 
doncs,  les persones responsables de...  de l 'educació i  de les dotacions, 
valoréssiu si  realment la decisió que s'ha pres és la correcta, que 
creiem que sí,  i  de cara al curs vinent valorar si  aquestes dades fan 
pensar si  cal o no la construcció d'un nou inst i tut.   
 
No estem en contra de la construcció d'un nou inst i tut a la dreta de 
l 'Eixample, ni  a l ’Esquerra.. .  creiem que són necessaris, però.. .  valorar 
quan és necessari  i  quan no en funció de com funcioni.   
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Doncs...  moltes gràcies.  
 
Ara per respondre el Prec que ha presentat el  grup d'Esquerra 
Republ icana, té la paraula el Consel ler Jordi Matas.  
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
Sí,  bueno. Gràcies a totes per.. .  per venir.   
 
L'Angeleta Ferrer és un inst i tut que fa molt de temps que totes 
reivindiquem i,  efectivament, el  debat és quan és mil lor,  o oportú, obri r -
lo.  
 
Sí que hi  ha el compromís per part del Consorci ,  que de fet  és qui té la 
competència, eh? de, d 'obri r l 'Angeleta Ferrer. Per tant quan fem el 
Prec, jo assumeixo òbviament aquest Prec, eh? Tal i  com ja hem fet 
públ icament, eh.. .  pr imer amb el debat organitzat en  el  Consel l  escolar 
del Districte de l 'Eixample en el Ramón Llul l  i  després en el Consel l  de 
Barri ,  on algunes de vosalt res també hi éreu. Eh...  jo, igual que vaig 
defensar en el seu moment la no oportunitat d'obrir-lo en el setembre 
del 2018, si  que considero que s 'ha de trebal lar perquè en setembre del 
2019 puguem arribar a aquest, a aquest acord.  
 
M'ha agradat com heu acabat amb el "sumar, debatre i  incloure", i  per 
tant,  jo crec que aquí ens hem de...  de proposar, doncs, cosir 
di ferències, posar l ' interès col ·lect iu per davant.. .  encarar el  repte d'un 
inst i tut que sigui capaç d'acol l i r alumnat de les diferents escoles, tant  
del Fort Pienc com de la Sagrada Família. Crec que és un repte cap a 
l 'Equip Direct iu doncs que, que engegui el ,  el  projecte de l 'Angeleta 
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Ferrer, doncs ha de ser motivant. I ,  eh. . .  que t rebal l i  colaborativament 
amb la xarxa d'inst i tuts públ ics, eh? per tant ha de donar sort ida a les 
escoles, però també trebal lar colaborat ivament amb la, amb la Xarxa 
d'Inst i tuts, i  que contribueixi  amb la l lui ta contra la segregació escolar.  
 
Per tant,  doncs.. .  Prec acceptat i  posem-nos...  bé, mirem endavant i . . .  
entre totes.. .  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies Consel ler Matas, gràcies.   
 
Li  queda temps al Consel ler Vi ladot.  
 
Té un minut i  10 segons...  
 
Sr. Albert Viladot i  Solé (ERC-AM): 
 
Sí,  molt ràpidament només agrair doncs que s 'hagi acceptat aquest  
Prec. Agrai r,  evidentment, concs, les persones que han intervingut, eh.. . 
tant de, tant de l 'AFA dels Encants com del inst i tut Jaume Balmes. I . . . 
sumar-me a aquestes últ imes paraules del Consel ler, doncs, de.. .  de 
buscar, doncs, la concòrdia, el  diàleg, el  recosir,  i . . .  sobretot  doncs que 
a  la comunitat educativa hi hagi el  màxim de consens possible en els 
processos, sobretot doncs processos tant importants com l 'obertura 
d'inst i tuts.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, eh.. .  consel ler Vi ladot.  
 
I  ara passaríem al pròxim Prec que el presenta el grup de Ciutadans i  té 
la paraula el Consel ler Pedro Juan Sánchez.  
 
Sr. Pedro Juan Sánchez Muril lo (GMCs): 
 
Gràcies senyora Presidenta.  
 
Abans de tot,  comentar-l i  a la.. .  Consel lera que, aquest Prec neix d'una 
preocupació d'algunes persones que ens ho ha fet arribar. Si no és així ,  
ara ho comentem, però el rigor naix d'aquesta preocupació d'unes 
persones que tenen i  disposen de negocis i  que a la Fira de Gaixample, 
ens ho comenten, ens ho fan arribar i  ara l i  faig esment.  
 
Atès que Barcelona vol expl icar-se al  món com una Ciutat oberta,  
tolerant, plural i  diversa, que fa seus els valors de la comunitat LGTBI.  
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Atès que a l 'any de 2017 es va posar en marxa al departament de 
promoció de la ciutat un programa de promoció amb clau LGTBI que 
reforcés aquest relat de ciutat,  així com ajudés a la dinamització 
econòmica  del comerç i  empreses amb aquesta f inal i tat.   
 
Atès que aquest programa forma part de la mesura de govern 
"Barcelona ciutat oberta", presentada pel Govern municipal i  que inclou 
les l ínies mestres de la promoció econòmica internacional,  fem el 
següent Prec:  
 
Que el Govern de la Ciutat es comprometi a instaurar un programa de 
promoció del turisme LGTBI a la zona del Gaixample, i  si  és així,  o s 'ha 
fet,  ens consta que això s'havia retardat, paral i tzat. . .  per això l i  fem 
aquest Prec.  
 
Gràcies senyora Presidenta.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Gràcies a vostè Consel ler,  que ha clavat el  minut i  mig de temps que, 
del que disposava.  
 
I  ara per respondre'l  l i  dono la paraula a la Consel lera Eulàl ia Corbel la.  
 
Sra. Eulàlia Corbella Cervelló (GMBC-E):  
 
Gràcies Presidenta.  
 
Doncs l i  agraeixo també molt la intervenció al Consel ler,  aquesta prèvia 
que ha fet perquè també jo m'havia quedat una mica amb la mateixa 
l ínia que a l 'anterior intervenció, de di r,  bueno, d'on treuen vostès les 
dades o quines fonts tenen, perquè...  realment no s'ha cancel·lat  cap,  
cap mesura ni cap programa de promoció econòmica, en...  en matèria 
de LGTBI.  
 
Potser la confusió, i  no sé si  és això del que es tracta, eh? eh...  en el 
moment del. . .  de la sort ida del Govern del PSC hi havia tot  de temes de 
promoció econòmica o turisme en matèria de LGTBI  que per, que 
queien,  diguem-ne, o penjaven de la seva t inència i ,  des de fa 6 
mesos... 
 
Ja en parlarem,  
 
Això ha tornat a la regidoria de feminismes i  LGTBI inclosa dintre del 
Pla de LGTBI de ciutat que estava fet,  doncs amb el consens de totes 
les enti tats i  tal .   
 
Ja que som, Consel ler Riera no sé de què riu, això es va di rimir i  es va 
desmentir també a l 'úl t im Ple municipal on la Regidora Bal larin va fer la 
mateixa intervenció també, totalment fonamentada, dient que s'havien 
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desmantel lat programes i  la regidora Laura Pérez l i  va haver de dir que 
tot això era fals. 
 
Per tant, no acceptaríem el Prec perquè tota  aquesta programació i 
aquesta actuació ja estan en marxa.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies Consel lera Corbel la.  
 
El grup proposant ha esgotat el  temps.  
 
Passaríem al proper Prec que presenta que grup del Part i t  Popular.  Té 
la paraula el Consel ler Zayas.  
 
Sr. Oscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Sí, gràcies Presidenta.  
 
Que per part del Govern Municipal se'ns faci l i t i  còpia de la l l icència 
autori tzació administrat iva per a l 'ocupació permanent de l 'espai de la 
Plaça Catalunya, així com del resguard del pagament de les taxes 
corresponents per part del campament separat ista instal ·lat  a la Plaça 
de Catalunya.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies Consel ler.   
 
Per respondre l i  dono la paraula al Consel ler Jordi Matas.  
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
Perdó. Entenc que estem en el Prec del PP.  
 
Acceptem el Prec i  faci l i tarem la còpia de la l l icència d'act ivi tat en via 
públ ica, no es preocupin.  
 
I  no hi ha cap resguard del pagament de taxes ja que n'estan exempts.  
 
Gràcies.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Consel ler,   
 
Sr. Oscar Zayas Sadaba (GMPP): 
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Agrai r l 'acceptació del Prec, que en real i tat no és acceptació del Prec i  
m'agradaria saber perquè estan exempts, perquè , escolt i ,  la.. .  aquesta, 
l 'ordenança f iscal,  el  nº 3, el  art icle 7 diu, eh? en concret:  ocupacions 
de espacios emblemáticos con f inal idad no lucrat iva per 
acontecimientos que no sean ferias t radicionales, que no ho és, amb 
autori tzació municipal prèvia, que tampoc en tenen, per cada dia o 
fracció 3753€.  
 
Jo vul l  saber, simplement, perquè se'ls permet a aquestes persones i  no 
se'ls va permetre en el moment en que la Plataforma Pro selecciones, o 
Pro-selección, va intentar fer un ús de la Plaça Catalunya, també sense 
autori tzació administrat iva, i  va ser sancionada amb 2000€.  
 
Segueixo dient que la seva...  miri ,  la seva equidistància és, digne...  no 
sé, ho hauria d'expl icar l ’Stephen Hopkins, o alguna persona semblant, 
perquè es dif íci l  d'entendre, francament, perquè sempre cauen pel 
mateix costat.  Llavors, clar,  quan un parla d'equidistància i  sempre 
parlen, cauen del mateix costat,  és que no és així,  és falsa aquesta 
equidistància.  
 
El que és greu és que vostès creïn ciutadans de primera i  de segona. 
Que vostès, en funció d’ interessos, actuïn d'una manera amb uns 
ciutadans  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Consel ler Zayas, se l i  ha acabat el  temps.. .   
 
Sr. Oscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
i  amb un altra amb altres Ciutadans.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Consel ler Zal las.  
 
Vol afegir alguna cosa el Consel ler Matas? 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
Bueno, tant sols, tothom sàpiga que quan algú ha intentat instal·lar 
pantal les, grans escenaris.. .  a la Plaça Catalunya, ja es digui Societat 
Civi l  Catalana, Pro-selecciones, o ANC, doncs, sí,  hi  ha hagut d'abonar 
la quanti tat per la peri l losi tat que això representava.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
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Moltes gràcies.  
 
Doncs passaríem amb el proper Prec que el presenta el grup municipal 
del PSC, Consel ler Riera.  
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC): 
 
Moltes gràcies Presidenta.  
 
Bueno, donat que el Regidor Pisarel lo no té temps de fer de Regidor 
però si  de donar conferències, jo vol ia començar amb una ci ta l i teral de 
quan el. . .  el  Regidor Pisarel lo va presentar el  seu l l ibre sobre 
Consti tucional ismo antidemocrát ico, diu així,  diu: Robespierre pudo 
cometer errores, pero fue uno de los di rigentes más lúcidos y probos del 
movimiento popular que condujo a la proclamación de la Repúbl ica y a 
la profundización de la Democracia.  
 
A mi m'agradaria dimanar-l i  al ,  al  senyor Regidor que, que, que deixi  de 
fer,  eh.. .  segons quines conferències, que abandoni alguns referents 
democràtics que el pugui tenir i  que es dediqui a fer la seva feina que 
és fer de Regidor.  
 
Gràcies.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Per aquest Prec té la paraula justament el  Regidor del Districte el  
Senyor Gerardo Pisarel lo 
 
Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E):  
 
Doncs, Consel ler, no sé,  segurament és un Prec genial,  no? i  jo no.. .  
aquestes hores de la ni t  sóc incapaç d'entendre'l ,  però.. però no sé que 
és el que pretén ni de quina reunió m'està parlant.   
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Consel ler Riera 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC): 
 
A la setmana del 23 al 29, vostè va donar.. .  es que ho diu als atesos 
eh? va fer una conferència que es diu "l 'ofensiva del consti tucional isme 
antidemocràt ic".   
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Gràcies Consel ler,  eh.. .  regidor.. .  
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Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E):  
 
És fals, no vaig fer cap conferència ni vaig pronunciar la frase  que 
vostè acaba de l legi r,  o sigui,  que s'ho està inventant di rectament.  
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC): 
  
No, no, no això, això és de la seva, és de la seva agenda públ ica.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Si us plau, el  Regidor en tot cas el Regidor no ha acabat, i  s i  ha acabat 
a vostè no l i  queda temps, Consel ler,  no l i  queda temps.  
 
Regidor, vol afegir alguna cosa? 
 
Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E):  
 
No, no, és que no vaig fer cap conferència, ja l i  dic.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
A veure, comencem amb l 'apartat  de preguntes i  és la primera pregunta 
que ens presenta el grup de la CUP.  
 
Té la paraula el Consel ler Bujons 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA): 
 
Sí,   
 
Volíem fer una pregunta amb relació a.. .  a, a l ’escalet d 'edif ici  que hi ha 
a Alí  Bei 100. Eh...que era un edif ici  que havia d'al lot jar 49 habitatges 
per gent gran, 15 per famíl ies o persones en si tuació d'emergència 
habitacional i  un aparcament.  
 
En el transcurs del projecte, que es va iniciar al  2011, l 'empresa 
constructora va fer fal l ida i  tenint  en compta, doncs una mica, 
l 'emergència habitacional que sempre, eh.. .  estem...  reivindicant aquí al  
Districte i  que cal aportar mesures efect ives per, per combatre els seus 
efectes, volíem preguntar quina és la si tuació actual  d’aquesta obres i  
quan es tenia prevista la f inal i tzació.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, Consel lera.  
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Li  respon el senyor Magrinyà.  
 
No, perdó, el  Senyor Matas.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
No, bàsicament el  tema és, era que...  en principi  hi  va haver una fal l ida 
i  en principi  es va haver de tornar a fer el  projecte, pel moment en el 
que estava, i  ara està ja pendent de l ici tació.  
 
S’entén que en un o dos mesos es torna a reprendre l 'obra.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Consel lera Serra vol afegir alguna cosa? 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA): 
 
No sé si  sap per quan està prevista la f inal i tzació.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Consel ler Magrinyà 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Això ja depèn del. . .  de la pròpia execució, però en principi  aquest t ipus 
d'habitatge està entre un any i  any i  mig.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Dons moltes gràcies,  eh.. .   
 
Passaríem a la propera pregunta que ens presenta també la CUP.  
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 
 
Sí,  és la de més amunt.. .  
 
Res, el  que diu aquí eh? És a través de parlar,  doncs, amb persones 
vinculades doncs a AMPA's o.. .  Comunitats Educatives, professorat 
d'alguns centres de l 'Esquerra de l 'Eixample, de l 'Esquerra de 
l 'Eixample.  
 



Dist r icte  de  l ’E ixample                                                                                                                                                                      

Depar tament  de  Serve is  Ju r íd i cs  -Se cre ta r i a  

 
Era preguntar doncs, eh.. .  com s'encara des de...  des del,  des del  
Districte la.. .  la campanya d'est iu, diguem-ne, a nivel l  doncs de centres 
educatius, instal ·lacions, per davant els cops de calor i  demés.  
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
Gràcies Presidenta, ara sí.   
 
Es que s'han intercanviat les.. .  les preguntes.  
 
No passa res, no passa res...   
 
Sí exacte.  
 
Bé, bueno...  tot el  tema aquest de la.. .  de la gest ió de la venti lació i  de 
la.. .  de les altes temperatures, el  consorci hi  té constància. Com que és 
dins de les instal·lacions, és un tema que depèn íntegrament del. . .  del 
Consorci ,  per tant,  jo el  que us faig és, us t rasl lado el que des del  
Consorci  ens han dit  que farien sobre les mesures per reduir les 
temperatures dels centres educatius de manera sostenible.  
 
Bàsicament els tenen tot un programa de...  de venti lació a través del 
Servei de neteja que fan tant a primera hora del mati  com a últ ima hora 
de la ni t ,  perquè la.. .  la temperatura acumulada durant el  dia, doncs es 
pugui apaciguar per una banda.  
 
Després tenen tota una sèrie de serveis complementaris de mullar 
cobertes i  murs per generar evaporació i  robar calor del propi ,  del propi 
edif ici .   
 
Tenen, de forma, vul l  dir,  van fent estudis escola per escola quan els 
arriben les queixes, per averiguar exactament quin és l ' impacte d'aquest  
augment de temperatura i  l lavors comencen a fer tota una sèrie 
d'intervencions ja més físiques, no? com podria ser la instal·lació de 
tendals, la instal ·lació de f i l t res solars i ,  f inalment, ho incorporen dins 
de...  de les actuacions de reformes a fer,  i  per exemple aquí a 
l 'Eixample, el  que està en marxa són els estudis de les escoles 
Diputació, Mal lorca i  Ramón Llul l  i  planif icat pel tram de...  de reformes 
aquestes eh? de mil lora pel 2018 a l 'escola Joan Miró on es farà un 
aï l lament del cost de la Remunta i  protecció solars.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies Consel ler Matas.  
 
Consel ler Bujons vol afegir alguna cosa?  
 
No l i  cal? molt bé.  
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Doncs, passaríem a la pregunta que ens presenta el Grup municipal de 
Ciutadans. Té la paraula la Regidora Jiménez de Parga:  
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  
 
Muchas gracias.  
 
Bueno, era una pregunta para que me aclarasen eh...  el  plan este de 
mejora urbana para la, la ordenación del  edif icio si tuado en la plaza de 
las Glorias, porque el otro día, después de asist ir a la comisión no me 
quedó claro qué porcentaje de vivienda públ ica va a tener este nuevo 
edif icio.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies consel lera.  
 
Per respondre el Consel ler Magrenyà.  
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Sí,  al l í  bàsicament, és hi ha tres edif icis, val? i  d 'aquests tres edif icis, 
en principi ,  per la fact ibi l i tat de l 'operació hi  ha un 50%. Llavors, del 
primer que s 'executa ara, que són d'aquests que hem comentat abans, 
és del 100% de...  d'habitatge eh.. social .   
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  
 
y para el resto? 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
la suma, el  50.  
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  
 
i  por qué no es el 100% si es.. .  
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Por la fact ibi l i tat de l 'operació i  perquè la capacitat. . .  és a dir,  aquí el  
que marca el l ímit  de la producció de l 'habitatge és el Patronat. El 
Patronat té una capacitat de produir edif icis, estem a l 'entorn dels 4000. 
Per això, des de l 'Ajuntament s'ha promocionat també un operador 
públ ic-privat,  per incrementar les operacions, eh? i  en aquesta l ínia 
estem.  
 
Però en principi  en aquest espai pues el plantejament va ser aquest, 
perquè amb els recursos que disposa l 'Ajuntament, per aquest edif ici  és 
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gasta, es gasta 28.000 mil ions d'euros, eh? si  comparem amb els diners 
que es gasta el Part i t  Popular o la General i tat ,  pues bueno, és aquesta 
reivindicació que fem nosaltres que estem per sobre dels 100 mil ions en 
comparació amb el que s'està gastant, i  que pel que és l 'Ajuntament, en 
aquest espai tenim aquesta, aquesta inversió.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies Consel ler Magrinyà.  
 
Passaríem a la propera pregunta que la formula el grup del Part i t  
Popular, té la paraula el Consel ler Alejandro Muñoz.  
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gràcies senyora Presidenta.  
 
Considera que la deixadesa de funcions per part del govern municipal 
del Districte de l 'Eixample afavorint l 'apropiació de l 'espai públ ic pel  
separatisme, fomenta la concòrdia entre els ciutadans? 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, eh.. .  contesta el Consel ler Jordi Matas. 
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
Mare meva...  quant tanqueu els ul ls veieu groc, no? perquè esteu 
obsessionats amb el tema.  
 
Cap deixadesa de funcions, eh? Efect ivament la concòrdia es fomenta i 
es defensa amb el compromís amb la l l ibertat d’expressió,  el  dret a 
reunió, a manifestació i  a la protesta.  Sobretot amb els que pensen 
diferent. Perquè és molt fàci l  amb els que pensen igual.   
 
Entenc que poden ser conceptes dif íci ls d'entendre pel vostre grup, ho 
dic perquè...  el  que sí que considerem que és una...  el  que sí que 
considerem és que la presó preventiva,  les acusacions de rebel·l ió i 
terrorisme sobre manifestacions i  accions no violentes, les condemnes a 
art istes o la prohibició d'un color, no només no fomenten la concòrdia 
sinó que són una provocació d'un Estat autori tari  que en comptes de 
buscar solucions polí t iques als confl ictes, els prohibeix, criminal i tza i  
judicial itza.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, Consel ler.  
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Consel ler Muñoz, vol  afegir alguna cosa? 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Estamos viendo en los últ imos meses como grupos de personas se han 
apropiado del espacio públ ico sin que ustedes hagan absolutamente 
nada.  
 
Decía el señor Magrinyà un consel l  que el espacio públ ico es muy 
goloso, y hay que ser muy cuidadoso en su preservación. Estamos de 
acuerdo. Entonces, ¿por qué se permite a ciertos públ icos acampar en 
plaza Cataluña sin actuar? ¿Por qué se actúa contra unos y no se actúa 
contra otros? ¿Por qué se permite y se tolera que ciertos grupos 
ensucien el espacio públ ico con bolsas de plást ico, da igual que sean 
amari l las o sean rojas, en la mayoría de los casos y no se actué para 
ret i rarlo? o ¿por qué se permite que se degrade ese espacio públ ico con 
un elemento altamente contaminante? que además atenta contra uno de 
sus presuntos dist int ivos ideológicos que es la ecología, si  es que 
realmente lo es.  
 
¿Por qué no son tan cuidadosos  con la ut i l ización del espacio públ ico 
por parte de ciertos grupos? ¿Por qué dicen que son verdes y no actúan 
como ayuntamiento, contra una tan f lagrante actuación contra la 
normativa? És más, han de ser persones anónimas los que cumplan con 
su obl igación, la que és su obl igación, ya que ustedes no la l levan a 
cabo. Incluso, soportando int imidaciones por otros grupos de personas, 
como hemos visto en, en videos que corren por las redes.  
 
Miren, eh.. .en su ámbito privado, cualquiera, cada cual puede hacer lo 
que quiera, poner bolsas, poner amari l los, poner lo que quiera,  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Consel ler Muñoz,  
 
Consel ler Muñoz...se l i  ha acabat el  temps.  
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
però en el  espacio Públ ico, como dice el  señor Magrinyà, se ha de ser 
molt curós i   
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Consel ler Muñoz 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
y ustedes no lo son, o lo son con quien quieren y con quien no, no.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Moltes gràcies, se l i  ha acabat el  temps.  
 
Al Consel ler Matas l i  queden 30 segons.  
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
Doncs mira, els aprof i taré.  
 
Torno a repetir,  cap deixadesa, sí considerem que aquesta és la manera 
de fomentar la concòrdia.  
 
Que tothom pugui expressar l l iurement què pensa i  ho pugui defensar 
en públ ic.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
 
Molt  bé, doncs amb la intervenció del Consel ler Matas, acabem aquest 
Plenari  de Districte.  
 
Vul l  agrai r als veïns i  les veïnes que queden, que ens hagin fet 
companyia f ins ara,  i  també agrai r a tots els intervinents el  haver-me 
faci l i tat la feina, doncs, tal  i  com els he demanat que ho fessin.  
 
Moltes gràcies a tots. 
 
S’aixeca la sessió a les 23:12 hores.  
 
 


