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Consell Plenari                                                                                                         
Districte de l’Eixample  

4 d ’octubre  de 2018 

ACTA núm. 5/2018 

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

A la Sala de Plens del Distr icte de l ’Eixample de l ’Ajuntament de la 
ciutat de Barcelona, el dia 4 D ’OCTUBRE  DE 2018 ,  s’hi  reuneix el 
Consel l  del Distr icte, en sessió ordinària, sota l a presència de la 
regidora de l ’Ajuntament de Barcelona la I l· lma. Sra. Trini  Capdevila i 
Burniol.   

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

Sra. Laia Canet i Sarri  

Sra. Crist ina Caballer i Ferrater  

Sr. Josep Lluis Soldevi l la i Cabau  

Sr. Xavier Ortega Codines  

Sra. Isabel Pal lejà i Mi là  

Sr. Carles Albert Ortega i Alemany 

Sr. Albert Cerr i l lo Lladó  

Sr. Francesc Magrinyà Torner  

Sr. Eduard Corbel la Cervel ló  

Sra. Carme Méndez Bota  

Sr. Jordi Matas Vi là  

Sra. Mar ina Marcian Garc ía 

Sr. Eduard Cuscó i Puigdell ívol  

Sra. Tània Raf í i Gal indo  

Sr. Albert Vi ladot i Solé  

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda  

Sr. Pedro Juan Sánchez Muri l lo  

Sr. Óscar 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 its per la secretària del Consel l del Distr icte, Sra. Ana García 
Cachafeiro, que cert i f ica.  
 
Hi concorre també el regidor del Distr icte 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 19.08 hores, quan comença.   
 
A continuació es real itza una transcripció l i teral de les intervencions 
dels consel lers i  conselleres i regidors i regidores del Co nsel l Plenar i 
del Distr icte de l ’Eixample.  
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Molt bona tarda, a totes i  a tots. Sigueu benvinguts al plenar i del 
Distr icte de l ’Eixample d’avui,  dia 4 d’octubre.  

I  començarem amb la lectura de la declaració inst itucional. . .  (Veus de 
fons.)  Si us plau, consellers, consel leres...  Bé, torno a començar.  

Doncs, bé, com us deia, molt bona tarda a totes i a tots. Benvinguts al 
plenar i del Consel l de Distr icte del dia 4 d’octubre.  

Començarem aquest Consel l Plenar i amb la lectura d’una declaració 
inst itucional que ha presentat el Grup Municipal Demòcrata i que ha 
t ingut el suport de Barcelona en Comú, Esquerra Republ icana, 
naturalment el grup que la proposa i la CUP.  

Donarà lectura de la declaració inst itucional . . .  (veus de fons) ,  sí,  els 
acords de la declaració inst itucional ,  el conseller del Grup Municipal 
Demòcrata.  

Sr. Joan Rodríguez i Portell  (GMPDeCAT):  

Bé, gràcies, presidenta.  

És una declaració que va referenciada al  primer aniversari de l ’1 
d’octubre i diu el següent.  

El Distr icte de l ’Eixample condemna de forma enèrgica la violència 
injust if icada generada per l ’Estat espanyol, emparat pel Govern  del PP, 
contra veïns i veïnes dels nostres pobles i c iutats que l ’únic que vol ien 
és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel Govern 
de l ’Estat que van provocar més de nou-cents ferits.  
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Deixar constància que els veïns i veïnes del Distr icte de l ’Eixample 
també varen pat ir  la repressió en nombroses escoles  dels nostres barr is 
i  amb especial violència a l ’Escola Ramon Llull,  a l ’ Inst itut Jaume 
Balmes, situades a la Dreta de l ’Eixample, i a l ’Escola Pia del barr i de 
Sant Antoni.  

Reconèixer l ’act itud,  la valent ia i el  comportament cívic i pacíf ic de més 
de dos mil ions de persones que el diumenge 1 d’octubre del 2017 van 
reivindicar el seu dret a decidir ,  tot i l ’estat de terror que va voler 
imposar l ’Estat espanyol, i als qui se’ ls va usurpar el vot  ja dipositat 
dins d’urnes requisades.  

De fensar i difondre l ’acusació popular que exerceix l ’Ajuntament de 
Barcelona en la causa de l ’1 d’octubre pels danys produïts a diferents 
centres educat ius de la ciutat i a les persones agredides i fer ides durant 
l ’1 d’octubre.  

Que la General itat  es sumi a l ’acusació popular imp ulsada per 
l ’Ajuntament de Barcelona i les entitats.  

I  demanar que el Govern de l ’Estat assumeixi totes les responsabi l itats 
pels danys personals i materials conseqüència de la brutal repressió.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trin i  
Capdevila i  Burniol:  

Aquesta declaració inst itucional no ha t ingut el suport del Part it  dels 
Socialistes de Catalunya, del Part it  Popular i de Ciutadans.  

El Part it  dels Social istes de Catalunya demanen un minut per fer 
l ’expl icació de per  què no han donat suport i també el PP.  

Per tant, té ara la paraula, per un minut, el consel ler Joan Ramon Riera.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

Moltes gràcies, presidenta.  

No, només comentar que, des del Grup Socialista, ja vam condemnar el 
mateix 1 d’octubre la violència, ho hem fet en diverses ocasions i en 
diversos espais. I  únicament dir que no subscr ivim la declaració, doncs, 
per la mateixa raó que moltes altres declaracions, diguem -ne, de 
l lenguatge sobiranista no hem subscr it ,  i  és pel mateix l lenguatge que 
traspua. Res més. Però que condemnem la violència.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  

Ara té la paraula el consel ler del PP, el senyor Óscar Zayas.  
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Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):  

Sí, gràcies, presidenta.  

Evidentment no hem donat suport a aquesta declaració. Constatem i ja 
ho hem dit  moltes vegades que la democràcia és el respecte a la l le i,  no 
e l  contrari,  no la seva infracció. Que el dia 1 d’octubre va suposar el 
trencament de la societat catalana en dos blocs que, de moment, són 
irreconci l iables, i aquesta és la constatació. I  penso que, en aquest 
sentit ,  no hi ha res a celebrar i  que vostès poden fer aquesta inic iat iva 
dintre de l ’ordre constitucional que els protegeix i els empara p er dir el 
que vostès estan dient. I  que si hi ha hagut responsabil itats per una 
actuació excessiva de la policia ho estan depurant el jut jats d’ instrucció 
ara de Barcelona.  

Per tant, penso que hi ha un respecte escrupolós de la l lei.  I  per tot això 
ens hem oposat.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  

Doncs, ara sí,  ja començaríem amb l ’ordre del dia.  

Començaríem amb l’aprovació de l ’acta de la sessió ordinàr ia del dia 5 
de jul iol del  2018, que, si no hi ha cap persona que digui el  contrari,  la 
donaríem per aprovada.  

(Pausa.)  

Doncs, passaríem ja a la part informativa, amb el despatx d’of ici.  Té la 
paraula la senyora Anna Cachafeiro.  

Sra. Ana García Cachafeiro, secretària del Consell del Districte: 

Gràcies, presidenta.  

Bé, en el plenari  d’avui donem compte de l ’aprovació per la Comissió de 
Govern de l ’Ajuntament dels següents contractes.  

Adjudicació de la gestió i dinamització dels espais i casals de gent gran 
del Distr icte ,  que s’ha adjudicat des de l ’1 d’agost f ins al 31 de 
desembre de 2020; es va adjudicar en data 21 de juny de 2018 per un 
import de 308.312,81 euros corresponent a l ’any 2018 a l ’Associació 
Esport iva l ’Eixample de Barcelona.  

Dona compte també de la p ròrroga de l ’arrendament del local de l carrer 
Aragó, 326-328, on està ubicat l ’OAC; es prorroga des del 20 de jul iol  
de 2018 f ins al 19 juliol de l 2022, per un import de 63.809,30 euros 
corresponent a l ’any 2018 .  És la tercera pròrroga d’aquest arrendament .  
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Es dona compte de l ’ampliació del contracte de gestió i  explotació del 
Centre Cívic Urgel l,  aprovat el 28  de juny del 2018, per un import de 
2.917 euros a Lúdic 3, Societat Cooperativa.  

També es dona compte de l ’acord de continuïtat de l servei de la gestió i 
explotació del  Centre Cívic Urgel l des de l ’1 de setembre f ins al 31 de 
desembre de 2018, que es va produir en data 19 de juliol de 2018, per 
un import de 75.279 euros a Lúdic 3.  

També es dona compte de la signatura pel gerent del Distr icte dels 
següents convenis de formació professional dual ,  aprovats tots ells en 
data 28 d’agost de 2018, cadascun d’el ls per un import de 1.176 euros 
per al 2018 i 1.764 euros per al 2019.  

Es tracta d’un conveni de formació dual del cicle Projectes d’ Obra, tres 
convenis de formació dual del c ic le Administració i Finances i un 
conveni de formació dual del cicle d’Assistència a la Direcció.  

Es dona compte de la signatura pel regidor del Distr icte dels següents 
convenis amb subvenció: conveni amb l’Associació de Veïns de 
l ’Esquerra de l ’Eixample, aprovat el 12 de jul iol de 2018, per un import  
de 10.500 euros; conveni amb l ’Associació de Veïns de Sant Antoni ,  
aprovat el 20 de juliol de 2018, per un import de 12.704 euros; conveni 
amb l ’Associació de Comerciants i Professionals Cor Eixample ,  aprovat 
el 19 de jul iol de 2018, per un import de 5.332 euros.  

I ,  f inalment, es dona compte de l ’adjudicació pel gerent del Distr icte 
dels contractes per a l ’execució de les següents obres: obres 
d’adequació de les instal· lacions elèctr iques de la tercera planta de la 
seu del Distr icte, adjudicat el 24 d’agost, per un  import de 153.488,50 
euros a Fuentes y Ar iza, Societat Anònima; obres de cl imatització de les 
sales d’estudi Biblioteca Agustí Centelles, adjudicat el 4 d’agost, per un 
import de 57.617,50 euros a Energrup Biorenovables, SL.  

Això és tot,  presidenta. Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies a vostè.  

I  passaríem al punt ja d’ informes, amb l ’ informe del regidor. Té la 
paraula el regidor del Distr icte, senyor Gerardo Pisarel lo.   

Deu minuts i set.  

Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E): 

Molt bé. Moltes gràcies, presidenta.  

Primer, recordar, doncs, dues commemoracions que hem t ingut com a 
distr icte: la commemoració dels atemptats del 17 d’agost, on ens vam 
reaf irmar com a ciutat de pau, que va se r un acte de ciutat,  però que es 
va celebrar a plaça Catalunya; i ara, efect ivament, l ’aniversari que s’ha 
produït de l ’1 d’octubre, on com a ajuntament s’ha impulsat  a La Model 
una exposició, en el context del projecte «Barcelona, ciutat  de drets», 
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organi tzat amb altres ent itats, i on, efect ivament, s’ha intentat que hi 
hagi una vis ió àmplia del que va ser l ’1 d’octubre, va haver -hi la 
part ic ipació de gent molt diversa, tant del món independentista com del 
món no independentista, i on es va recordar una co sa que s’ha plantejat 
aquí, que és l ’acusació popular, no?, on l ’Ajuntament, junt amb altres 
entitats, hi  és, perquè considerem, perquè ara ho plantejava el consel ler  
Zayas, que, precisament, també pot haver -hi una vulneració de la l lei.  
Vostè ha par lat de la vulneració de la l lei,  i ,  efect ivament, si hi ha un 
jut jat que ho està investigant és perquè hi ha hagut unes intervencions 
que estan, en aquest moment, sota judici,  no?  

Això també es va plantejar quan la Festa Major de l ’Esquerra de 
l ’Eixample. Vam tenir el pregó d’ inic i de festa el divendres 28, que hi 
érem amb la presidenta del Distr icte,  on vam escoltar a la Dory 
Sontheimer, que va ser una intervenció també molt colpidora com a neta 
de família afectada, no?, directament pel que va ser el règim nazi.  

És ver itat que ,  tot  això, s’ha produït  en un context on la situació 
econòmica a la ciutat i al distr icte és una situació realment d’un gran 
dinamisme, hi ha hagut un creixement d’act ivitat econòmica força 
important. Aquest creixement d’act ivitat econòmica  ens ha portat a unes 
dades amb matèr ia d’atur que són les més baixes des del 2008. Estem 
en xif res menors a la mit jana europea. És cert  que estem generant un 
t ipus de feina que és força precària i encara força temporal,  i  que això 
sí que no són bones notíc ies. Però és cert que al distr icte,  doncs, bé, 
l ’obertura del Mercat de Sant Antoni està sent un èxit  rotund; també 
com està funcionant la pacif icació en aquesta zona. Jo mateix he t ingut 
l ’oportunitat d’estar en el cent trenta aniversari del Mercat de la  
Concepció, també amb altres consellers i regidors aquí presents, i 
també al là, doncs, bé, s’ha rescatat,  no?, el paper dels mercats 
concretament al nostre distr icte, al distr icte de l ’Eixample. I  alhora 
també hi ha moltes obres del Distr icte que estan en marxa, no?: 
Transformadors, que he t ingut la possibi l i tat,  els grups de l ’oposició, de 
vis itar les obres que s’hi estan real itzant; l ’Ateneu de Poblet;  l ’ escola 
bressol de Glòries; la plaça de la cruïl la entre Vi l larroel i Rossel ló; Casa 
El izalde...  En f i,  un seguit d’ intervencions que s’estan fent en aquest 
àmbit.  

És ver itat que nosaltres hem dit  moltes vegades que el creixement o el 
dinamisme econòmic del distr icte hem d’anar amb cura que això, 
diguem-ne, no t ingui com a conseqüència processos de gentr if i cació 
que facin pujar el preu de l ’habitatge. I per això, doncs, l ’habitatge és 
una de les polít iques més importants que s’ha dut a terme al Distr icte.  
Al f inal ja portem 300 habitatges construïts a tot el  distr icte,  que és un 
nombre, diguem-ne, molt  impor tant. El que sí que hi hem d’afegir, 
diguem-ne, el p la urbaníst ic que s’ha aprovat per a Glòries de construir 
també 238 pisos més de l loguer públ ic i dret de superf ície, no? I, 
alhora, s ’han aprovat també un seguit  de mesures per evitar que 
aquests processos de gentr if icació puguin avançar.  

Igual,  en matèr ia d’educació, on també, diguem -ne, hem avançat força, 
no?, en relació amb les xif res que teníem f ins ara. És cert que tota 
aquesta situació també ha generat alguns inconvenien ts. La 
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massif icació tur íst ica ,  ho vam poder veure a l ’Audiència Públ ica que 
vam tenir a Sagrada Famíl ia, on alguns veïns s’han queixat de la pujada 
dels sorol ls, sobretot en algunes àrees. I  aquí hi estem intervenint,  
perquè estem preocupats, de la mateixa manera que estem molt atents  
als problemes de convivència que es puguin donar al distr icte. El pla de 
Fort Pienc és un pla que, efect ivament, doncs, ja està en marxa. S’ha 
reforçat la presència de guàrdia urbana.  

I ,  per tant, crec que amb això, bé, faria com una primera presentació del 
que ha estat la s ituació del distr icte en aquests últ ims temps.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, regidor.  

Ara té la paraula, pel Grup del PSC, el consel ler Joan Ramon Riera.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

Sí, moltes gràcies, presidenta.  

En primer l loc, doncs, fer arr ibar la felic itació a les entitats de 
l ’Esquerra de l ’Eixample i la seva associació de veïns per la festa major 
que s’està desenvolupant. I  també fer arr ibar la felicitació a l  regidor per 
les seves magníf iques vacances. Mentre vostè estava de vacances 
aquest est iu, doncs,  aquí hem t ingut bastantes dif icultats tant .. ,  bé, a 
nivel l d’espai públ ic,  de top manta, de fets del inqüencials, etcètera.  

Jo no recordo, en tota la història  democràtica de l ’Ajuntament de 
Barcelona, cap primer t inent d’alcalde que en cap moment hagi estat 
alcalde accidental,  per decret d’alcaldia. Espero que... ,  vostè és el 
primer que ha debutat renunciant a aquesta responsabi l itat tan 
important d’un t inent d ’alcalde. Espero que no sigui perquè ha perdut la 
conf iança de la seva alcaldessa.  

Dit això, aquest dematí,  quan hem rebut el guió de l ’ informe del regidor, 
jo he pensat: «Home, i s i parlem una mica de l ’Eixample», perquè està 
molt bé par lar d’innovació econòmica, de dinamisme, que és cert . . . 
Valgui a dir que jo crec, també, en tota la història d’aquest distr icte ,  la 
taxa d’atur sempre ha estat  per sota de la mit jana europea –sempre. 
L’únic moment en què la va igualar va ser als moments de màxima crisi  
econòmica, 2010, 2012, que estàvem, si fa no fa, a la par de la mit jana 
europea d’atur. Per la resta, sempre hem estat un distr icte dinàmic, per 
sort,  eh?, i sempre hem estat per sota de la mit jana europea. Perquè 
són altres els distr ictes els que viuen una t axa d’atur bastant més dif íci l.  

Dit  això, igual ho he entès malament, eh?, potser, eh?, que ho hagi 
entès malament, però m’ha semblat entendre que ha parlat de tres -
cents habitatges construïts a l ’Eixample.  I  m’agradaria preguntar - l i  
quins, perquè jo t inc identif icats els que estan en obres, t inc identif icat 
que ja s’ha reprès les obres a Alí Bei,  com vam demanar nosaltres en 
un parel l d’ocasions, i els de Germanetes estan en marxa. Però l i 
voldria preguntar on estan aquests tres -cents habitatges construïts . O 
igual ho he entès malament, eh?  
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Amb referència a alt res temes –ho tenia per aquí– ,  comentar que és de 
destacar les visites d’obres que s’han muntat amb entitats tant a 
l ’equipament en marxa de Transformadors com a l ’Ateneu de Sagrada 
Famíl ia. Jo crec que és d’aquel les coses que són necessàr ies i que fan 
part íc ips a la gent de l ’ impuls i  de la iniciat iva municipal.  Però...  Ah, i  
celebrar també l’obertura del recent Inst i tut Vi ladomat. Però això no ens 
ha de relaxar amb els reptes que tenim a nivell  d’edu cació en el nostre 
distr icte, ja que avui tenim, a l ’Esquerra de l ’Eixample, dues escoles 
pendents d’ubicació def init iva, de les quals una –m’atrevir ia a dir– ,  la 
de l ’Escola Industr ial,  ja seria urgent, o sigui ,  ja anem tard, eh?, ja.. . , 
potser dir ia que fem un any tard, gairebé, un curs tard. Hauríem de tenir  
ja una ubicació def init iva per a aquesta escola.  

I ,  de fet,  avui portem nosaltres una proposició per parlar  d’escoles 
bressol,  que suposo que després en t indrem ocasió.  

I ,  en darrer l loc, comentar un detal l.  Vostè ha par lat de drets. Jo també 
voldria parlar de drets. Portem gairebé tres anys amb una pancarta a 
Sant Jaume que diu «Volem acoll ir», que només hem tret per col· locar 
un llaç groc. I  a mi m’agradaria destacar que aquest Ajuntament no ha 
acoll i t  i  no està acol l int,  i  no està acol l int com correspondria. Com 
correspondr ia per als migrants que són acoll i ts i com correspondr ia per 
mantenir la cohesió social i facil i tar la integració de la gent. I  est ic 
parlant tant  de ls refugiats de l ’Open Arms, que la senyora Colau va 
rebre «a bombo i plat i l lo», però que, en canvi,  van ser acol l i ts per la 
General itat i l ’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, eh? ,  no ho obl idem 
– l ’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i  la General itat,  aquests són els 
que van acol l ir  i  no l ’Ajuntament de Barcelona– ,  com també ho dic pels 
menors no tutelats que van arr ibant a la nostra ciutat  i  que els estem 
acoll int  a salto de mata .  És evident i  es fa evident que l ’Ajuntament de 
Barcelona no està preparat, que en tres anys no s’ha preparat, eh?  

I  també ho assumeixo,  perquè, d’aquests tres anys, jo he compart it  un 
any amb vostès. Assumeixo la meva part de responsabi l itat.  Però 
l ’Ajuntament no està preparat per acol l ir  amb les condicions que hauria 
d’acoll ir .  

L’altra dia un veí de l ’Esquerra em deia que hi ha menors no tutelats en 
els vel ls barracons de l ’Inst itut Vi ladomat. Jo l i  demanaria si pot 
conf irmar o no aquesta informació. De la mateixa manera que, si parles 
amb qualsevol professional del sector, tots et diuen que estan 
absolutament desbordats per la situació i  que no són capaços d’abordar 
el conf l icte que es genera.  

Dit  això, s i em queda algun minutet,  ho deixaria per després, eh?, i ja.. .  

Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies a vostè, conseller Riera.  

Té la paraula ara, pel Part it  Popular, el consel ler Óscar Zayas.  
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Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):  

Gracias, presidenta.  

En primer lugar, como ha hecho referencia el regidor al 1 de octubre,  
pues, obl igatoriamente me tendré que referir  a él.  Miren, me da la 
sensación de que ustedes están haciendo bueno aquel refrán de «a r ío 
revuelto, ganancia de pescadores» tratándose de apropiar de l 1 de 
octubre. Lo digo porque proliferan, estos últ imos días, las declaraciones 
suyas, de compañeros suyos, como Jaume Asens, el tema mismo de la 
organización de la exposición en La Modelo, y otras manifestaciones en 
las que ustedes parecen intentar, bueno, s ituarse ahí,  cuando la 
real idad es que aquel día, pues, ustedes estaban desaparecidos, ¿no?  

Pero, mire, le voy a hacer un favor. Yo sí que les considero a ustedes 
como un part ido independent ista. Se lo voy a decir porque como creo 
que ustedes están buscando esa ubicación polít ica cara a las próximas 
elecciones, yo sí le voy a situar, porque, mire, ustedes siempre, 
sistemát icamente, en todas y cada una de las ocasiones en que han 
tenido oportunidad de const ituirse, de hacer actos en contra de la mitad 
de la población de Barcelona que no es independent ista, en todas y 
cada una de esas ocasiones, ustedes lo han hecho. Lo han hecho, 
sistemát icamente, en todas.  

Es decir,  podría decir le que, hasta cierto punto, hasta un nivel en 
ocasiones humil lante, ¿eh? Pero ustedes lo han hecho. Por tanto, yo le 
voy a atr ibuir ese carácter o esa cual idad de part id o independentista.  
Usted lo es, pero es que su part ido, con sus actos, lo ha demostrado.  

Pero, mire, es que, además, usted habla de la acusación part icular, yo 
no tengo nada que decir si usted se persona o porque cree que el 
Ayuntamiento se t iene que personar por los hechos del 1 de octubre. 
Pero ustedes son select ivos: ustedes se presentan cuando les da la 
gana y cuando no les da la gana no se presentan . Es decir,  ¿ustedes se 
presentaron cuando aquí, en este mismo distr ito, hubo gente que 
boicoteó un acto cultural en el paraninfo de la Universidad de 
Barcelona? No, no,  no se personaron. (Pausa.)  ¿Sí? Bueno, en todo 
caso, ya me gustará ver y… Sí,  sí,  pues ret iraré la s palabras. Si fue así,  
ret iraré las palabras. No tengo ningún inconveniente. O cuando hubo 
agresiones a seguidores de la selección española. Ustedes son 
select ivos, siempre lo han sido.  

Por eso, insisto, yo le voy a dar esa característ ica de part ido 
independentista.  

Pero, mire, volviendo a temas del Eixample, porque usted ha hecho un 
buen informe sobre Barcelona ciudad, pero quizás no tanto sobre el 
Eixample. Y quiero empezar o quiero continuar un poco donde lo 
dejamos la semana pasada en el tema del… Hicimos un Pleno 
extraordinar io, para la gente que no lo sepa, sobre la situación 
económica del Ayuntamiento, sobre el presupuesto, y el señor regidor 
negaba que hubiese recortes,  retallades .  Él habló de 
«reprogramaciones», ¿no?, a pesar de que otros compañeros suyos sí 
han reconocido, por ejemplo, Gala Pin, en Ciutat Vel la, seis mil lones de 
recortes.  
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Mire, justamente, al día siguiente, un ciudadano de aquí, del Eixample, 
vecino de la calle Rocafort,  embargado por diez mil euros. Este Distr ito 
–este Distr ito–  le ha dado la razón y le ha dicho que ese embargo era 
incorrecto, ¿eh? Esto hace cinco meses; cinco meses esperando una 
devolución de diez mil euros más los intereses. Mire, una de dos: o 
ustedes t ienen unas ganas de fast idiar a los ciudadanos tremendas o es 
que, perdone, se lo digo en lenguaje quizás muy castizo o muy…, no 
hay cash ,  no hay dinero para pagar. Sigo pensando que hay problemas 
de tesorería en este Ayuntamiento, a pesar de que ustedes lo nieguen.  

Mire, preguntaba el consel ler ,  el compañero del PSC el tema de la 
DGAIA. Me gustaría que lo comentase porque es verdad que , en los 
barracones de la Escuela Industr ial,  sal ió en prensa que la DGAIA había 
instalado menores no acompañados. Nos gustaría que también habla se 
de este tema.  

¿Cómo se va a apl icar la sentencia del Tribunal Const itucional que 
anula los clubs de cannabis? Esto cómo se va a tratar,  a nivel de 
Barcelona y a nivel del Eixample, porque hay var ios.  

Hoy mismo salía la notic ia de que Colau acabará el m andato con dos 
super il les :  Horta y Hostafrancs. ¿Qué estamos haciendo en las 
reuniones de la superi l la  de la Dreta de l ’Eixample? ¿Qué estamos 
haciendo? Perdiendo el t iempo.  

Y, lo últ imo, a mí me gustaría que…, una precisión, ha sal ido también, 
un mil lón de euros para la zona d’esbarjo de gossos  de la estación del 
Norte. Francamente, pensamos que es absolutamente excesivo un 
mil lón de euros para esa área de esbar jo ,  que me gustaría que 
precisase en qué términos se va a hacer.     

Presidenta del Consell del D istricte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Zayas.  

Té ara la paraula, pel Grup de Ciutadans, la consel lera Paloma Jiménez 
de Parga.  

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  

Gracias, presidenta.  

Bueno, en pr imer lugar, quiero manifestar mi total indignación al ver que 
su grupo polít ico, supuestamente de izquierdas, ha suscrito una 
declaración inst itucional que nos ha redactado el PDeCAT y que han 
apoyado, por supuesto, todos los grupos nacional ist as.  

Señor Pisarel lo, ¿cómo pueden ustedes suscribir una declaración en la 
que se habla de represión pol ic ial,  judicial y polít ica, de exi l io del 
expresidente y de t res miembros del Gobierno y af irmaciones por el 
est i lo? ¿Cómo se puede hablar de terror? Aho ra lo centran todo en el 1 
de octubre. No hablan del 6 y 7 de set iembre, donde aquí se vulneraron 
todas las leyes habidas y por haber. De eso ya nadie habla;  ahora solo 
se habla del 1 de octubre.  
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Es evidente que nosotros condenamos la violencia, y así lo hemos dicho 
reiteradamente. Y que creemos que el Gobierno del PP, que no el 
Estado, porque aquí, en las declaraciones, es un ba tiburr i l lo, en vez de 
«Gobierno» se pone «Estado», da igual.  Estado también es la 
General itat,  ¿eh?, es la representación del Est ado en Cataluña. O sea, 
no mezclen ustedes todos los conceptos. Pues, a mí me parece muy mal 
que el Gobierno del PP…, me parece una torpeza, evidentemente, que 
movil izará las fuerzas de seguridad, porque sobre todo era lo que 
querían: tener las fotos. Eso era lo que buscaban. Con lo cual,  
polít icamente, yo cuando vi las imágenes dije «Dios mío, qué gran 
error» .  Pero, bueno, no hablen ustedes solo… ¿Por qué no hablan del 6 
y 7 de setiembre, por favor, donde aquí se vulneró todo lo vulnerable? 
Y, después, los  pacíf icos ciudadanos que fueron a votar sabían que 
estaban comet iendo un acto i legal,  que , si fueron con sus niños, unos 
padres irresponsables, porque yo no l levo a mi niño a cometer una 
i legal idad. Pero, bueno, vamos a dejar eso.  

Y usted, que ha nacido en un país que ha padecido varias dictaduras, 
t iene que ser consciente de que España es una democracia y una 
democracia que está muy bien valorada. Aquí se respetan los derechos 
y las l ibertades de todo el mundo. Pero en una democracia y en todo 
estado de derecho hay que cumplir las leyes. Todo el mundo t iene que 
cumplir las leyes. Nadie puede elegir las que quiere cumplir y las que 
no. 

Ustedes se han situado, yo creo, a mi modo de ver, si se dicen de 
izquierdas, en el lado equivocado, pero espero que esto le pase factura 
en las urnas.  

Y, en segundo lugar, como lo del informe del regidor, y no lo digo solo 
por usted, que es nuestro tercer regidor, porque con los dos anter iores 
pasaba igual,  jamás nos lo pueden mandar más que dos o tres horas 
antes de que empiece el Pleno, el resultado es que aquí cada uno habla 
de lo quiere. Yo no digo que lo elabore usted . Comprendo que usted 
t iene mucho trabajo, que es teniente de alcalde. Pero, hombre, t iene 
usted aquí un equipo de personas que digo yo que le pueden hacer  un 
guion de informe y usted luego lo rel lena cómo quiera.  

Este es el pr imer Pleno ordinar io que tenemos después del verano. Y 
este verano, señor regidor, ha sido un desastre en cuanto a los índices 
de seguridad en nuestra ciudad. Pero, bueno, ya hablaremo s de esto 
más adelante, puesto que mi grupo ha presentado una proposición al 
respecto.  

Podemos hablar también del top manta, una act ividad i legal que ustedes 
también toleran, aunque saben que per judica a los comerciantes, que 
invade el espacio público de forma gratuita, que vende productos 
falsif icados –es decir,  i legales. Y toleran el top manta igual que toleran 
ustedes toda una serie de comportamientos que están claramente 
descr itos en la Ordenanza de civismo y que son sancionables. ¿Por qué 
no se cumple la Ordenanza de civismo en muchos de sus art ículos? En 
el art ículo 20 se habla expresamente de graf it is,  pintadas, manchas, 
garabatos… Está toda la ciudad l lena. Y aquí ni se cumple ni se 
sanciona al que lo hace. Y es porque ustedes están dejando que los 
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protagonistas de todo t ipo de conductas incívicas campen a sus anchas 
por la ciudad. Y ese es uno de los motivos por los que Barcelona está 
degradada, mal que a usted le pese, porque usted solo habla de 
maravi l las, pero, bueno.  

Ustedes saben… ,  porque es su obligación cumplir y hacer cumplir las 
ordenanzas y deben defender también la neutral idad polít ica del 
Ayuntamiento, cosa que tampoco hacen.  

Y toda esta dejación por parte del Ayuntamiento y el cl ima polít ic o que 
estamos viviendo desde hace ya demasiados años, y especialmente 
desde el últ imo año, ha acarreado que el número de turistas, 
especialmente los nacionales, haya bajado este verano, lo cual implica 
menos ingresos para la ciudad.  

Si tenemos también en cuenta el número de empresas que se han ido, 
que la creación de nuevas empresas también ha descendido y que ha 
habido fuga de capitales, está claro que Barcelona está empeorando en 
todos los aspectos, aunque usted niega la mayor.  

Y, por ahora, aquí me quedo.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel lera.  

Ara té la paraula el grup de la CUP, el consel ler Roger Bu jons.   

Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 

Hola a tots i totes. Sempre va bé par lar després del PP i Ciutadans, 
perquè acaben sor t int les coses que vols dir i absolutament al revés.  

En primer l loc,  nosaltres també farem una referència a la declaració de 
l ’1 d’octubre. L’hem f irmat, doncs, perquè enteníem que la declaració 
inst itucional era un punt de trobada de mínims dels que cons iderem, 
doncs, que tenen un tarannà demòcrata en la societat catalana. Però de 
la mateixa que l ’hem f irmat, també des del la CUP volem ser molt cr ít ics 
amb alguns dels grups amb els quals hem f irmat i que han impulsat 
aquesta proposta, pel tractament que hem t ingut al l larg d’aquest cap de 
setmana, amb un seguit de desafortunades intervencions per part,  
doncs, de la pol ic ia, de la BRIMO, permetent manifestacions feixistes 
pel centre de Barcelona o amb agressions davant de la Ciutadella, o 
ahir mateix en el cas de prop de la plaça Artós de Sarrià, no?  

Entenem que, amb aquesta mala pràct ica, ens al lunyem del capital que 
va ser l ’1 d’octubre i,  al nostre entendre, també el 3 d’octubre, com un 
gran acte que va passar el dia després.  

Em va molt bé citar això també, doncs, per recordar que el 9 d’octubre, 
d’aquí a uns dies, hi haurà a València una de les manifestacions... ,  és 
una de les diades nacionals del País Valencià, la Diada de la ciutat de 
València, una manifestació que l ’esquerra independentista, però també  
altres col· lect ius convoquen i que l ’any passat, doncs, qui més qui 
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menys ho deu saber, perquè va sort ir  a la televis ió,  quan una 
manifestació convocada amb tots els permisos per poder -se celebrar va 
acabar desal lot jada a hòst ies per la Policia Nacional i  per grups 
feixistes que van rebentar una manifestació i que, f ins i tot,  la gent que 
es va defensar és la que ha acabat imputada a dia d’avui.  Llavors, 
volíem fer constar aquí la nostra sol idar itat i que, evidentment, al lò no 
va ser una manera de les inst itucions valencianes de tractar el 
problema, però tampoc ha estat el cas d’aquí.  

Dit  això, ja volíem saltar a temes de distr icte i de barr i.  Creiem que f ins 
ara s’ha parlat poc del que esperàvem d’habitatge. Sí que voldríem 
nosaltres fer unes quantes ref lexions sobre temes a tenir en compte.  
Per una banda, saber que des de l ’últ im Ple,  com a mínim, doncs, en el 
cas de Borrell,  59,  en aquesta ciutat,  en el barr i  de Sant Antoni,  s ’han 
seguit pract icant desnonaments. I  que, per tant, ja podem anar aprovant 
mesures a proposta de les associacions veïnals o dels moviments en 
defensa de l ’habi tatge, però que hem d’anar molt en compte perquè, 
mentrestant, segueixen havent -hi desnonaments.  

Parlarem després, ho suposo, de tanteig i retracte. També estava a 
l ’ordre del dia. Com vam comentar al seu moment, creiem que és una 
mesura que, si volem que sigui út i l ,  s ’ha de poder començar a planif icar 
i ens interessar ia veure quin és el paper de l ’Ajuntament.  

Ens preocupa, no tant d’habitatge, però en termes de gentr if icació, 
notíc ies que ens segueixen arr ibant de Sant Antoni,  que, tot i haver -hi 
un pla d ’usos que al seu moment vam aprovar, segueixen obri nt bars 
amb canvis de l l icència: el Vinitus, hi ha hagut alguns casos encara ara 
al carrer Parlament que ens agradaria saber com es planteja des del 
Distr icte, doncs, per veure possibles canvis de l l icènci es o obertura de 
centres que no haurien de poder estar obrint.  

I  també ens preocupa, que és un tema per veure , doncs, com actua el 
poder, la not íc ia que sort ia aquesta setmana, no?, d’un cas del TSJ, 
que entenc que, a nivel l municipal,  s’hi  pot fer poc, pe rò com la just ícia 
donava la raó a una comunitat de veïns, precisament al carrer 
Muntaner, Muntaner amb Diputació, on, tot i que una comunitat de veïns 
decidís que en un veïnat no podia haver -hi pisos d’habitatge tur íst ic, el  
TSJ acabava donant la raó a la  propietat.  Això entenc que no és de 
competència municipal,  però entenc que estem aprovant una sèrie de 
mesures on ens preocupa veure qui paper pot jugar la inst itució en tant 
que, amb el pas dels anys ... ,  que parlàvem del que feia la just íc ia,  
desgraciadament n’hi han uns que sempre sabem que la just ícia s’acaba 
posicionant a favor del poder, a favor de les dretes, a favor dels que 
diuen que no són de dretes. I  que, per tant, ens interessa veure tot el  
f lanc que estem trebal lant d’habitatge, doncs, com es planteja fer.  

Dit  això, teníem un parel l de preguntetes o comentar is més, a nivel l 
in ic ial.  Amb relació a l ’1 d’octubre també ens van fer arr ibar gent de 
l ’Esquerra de l ’Eixample que, a nivel l. . . ,  tot i que felic item el paper o el 
gir que ha pres l ’Ajuntament de Barcelona en el tema anti repressiu, la 
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mateixa exposició a La Model ens consta que, tot i que no va haver -hi 
cap problema pràct ic, sí que va haver -hi un problema d’autorització de 
permisos en alguns dels cercaviles  previstos al voltant de l ’1 d’octubre, 
en aquest cas el que acabava... ,  per part del CDR o el moviment 
associat iu de l ’Esquerra de l ’Eixample, doncs, no va haver -hi una 
aprovació formal del permís per fer la manifestació.  

També volíem preguntar amb els temes que es plantejava d’habitatge,  
doncs, de l ’últ im plenari cap aquí, quines converses s’ha t ingut amb la 
plataforma de famílies de l ’Esquerra de l ’Eixample que no havien t ingut 
accés a una plaça públ ica inicial.  I ,  en sintonia,  avui hi  han les 
companyes de la plataforma «Salvem el 41», que el que ens preocupa 
és que ens hagin dit  que durant aquests tres mesos no hi hagut cap 
mena de retorn; avui segur que hi serà,  però que no hi hagi hagut un 
retorn per part de la inst itució de les propostes que van fer al seu 
moment.  

I ,  f inalment, una a ltra coseta, que no hi solem parar gaire atenció, 
possiblement és un error nostre , en la part de cart ipàs, però veig que la 
Bibl ioteca Agustí Centel les,  aquestes obres de climat ització de seixanta 
mil  euros, que tampoc és una part ida molt gran. Però jo, si  no ho 
recordo malament, aquest equipament no pot tenir més de set o vuit  
anys, perquè va ser una inauguració exprés dels social istes quan van 
perdre el Govern,  una falsa inauguració abans de la campanya 
electoral.  I  va ser un edif ici que després va ser de clarat malalt ,  amb 
aquel l tema de les l ipoatròf ies semicirculars, que, sense ser un expert,  
sé que va l l igat amb temes d’humitats, de climatització, i vol ia preguntar 
si aquestes obres es der iven d’una mala gestió al seu moment d’aquest 
centre.  

I ,  de moment, ja està.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  

Ara té la paraula, per Esquerra Republicana, el consel ler Eduard Cuscó.  

Sr. Eduard Cuscó i Puigdellívol (GMERC-AM): 

Gràcies, presidenta.  

A nosaltres sí que, en canvi,  celebrem que el grup del Govern hagi 
f irmat la declaració inst itucional del Grup Demòcrata, i pensem, doncs, 
que és posit iu. I  també volem celebrar també, doncs, que l ’Eixample 
segueixi sent un escenari,  diguéssim, de mobi l itzacions tant de 
commemoració del que va ser l ’1 d’octubre, el 3 d’octubre com l ’11 de 
setembre, que va tornar a ser una jornada fest iva, cívica i pacíf ica, no?  

També volem recordar com va anar l ’1 d’octubre,  reconèixer, després 
d’un any,  l ’esforç de les  persones que ja sigui des de l ’organització del 
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referèndum com defensant les escoles van fer possible,  de forma 
pacíf ica i exemplar, l ’1 d’octubre. I  un any després seguim condemnant 
l ’actuació dels cossos pol ic ials de l ’Estat:  la Polic ia Nacional i la 
Guàrdia Civil,  així com tots aquells, de forma directa o indirecta, que l i  
van donar la cobertura.  

També seguim lamentant que no s’hagin reparat els danys f ís ics, 
materials i patr imonials que es van dur a terme. Concretament, al 
distr icte de l ’Eixample, doncs,  tenim el cas de l ’Inst itut Jaume Balmes i  
Escola Ramon Llul l,  com ja s’ha comentat, que són, de fet,  els dos 
col· legis que f ísicament són al distr icte de l ’Eixample ,  i ,  bé, com ja vam 
demanar, lamentem que no s’hagin rescabalat aquests danys materials, 
diguéssim, i personals que es van dur a terme.  

De fet,  ara fa un any també que el plenar i d’octubre de l ’Eixample el 
vam haver de suspendre a mig fer perquè es va n posar a la presó, de 
forma prevent iva, en Jordi Cuixart i en Jordi Sànchez, i encara no han 
sort it .  Ens agradaria recordar -ho. I  que, a més a més, ara hem de 
lamentar no només això, s inó que tenim mig Govern de Catalunya 
d’aquel l moment a la presó i mig Govern a l ’exil i .  

Amb tot això, ens agradaria, com ja vam fer palès a nivel l  de ciutat, 
doncs, que Barcelona, igual que han fet altres localitats de Catalunya, 
pugui tenir un espai públic, una plaça, un carrer, etcètera, dedicat a l ’1 
d’octubre. Pensem que és de rebut.  

I  ara ja passant a temes més concrets de ciutat i  de distr icte, el darrer 
punt que ha tractat el regidor en relació amb el reforç d’est iu a nivel l de 
seguretat,  que el l mateix reconeixia que s’ha d’estar atent en aquest 
tema. Considerem que, en tot cas, el reforç ha estat insuf ic ient i que cal 
seguir posant recursos, diguéssim, davant  l ’escala del ict iva ,  diguem-ho 
així.  Barcelona no és una ciutat insegura, no volem fer alarmisme, en 
tot cas. Però sí que és veritat que s’ha de vet l lar per la seguretat 
pública d’una ciutat que té uns vint - i-un del ictes a l ’hora. És a dir,  des 
del que portem de plenar i ,  bé, tres quarts d’hora, doncs,  potser en 
portaríem quinze, no? Per tant, és una quantitat considerable.  

I  cal estar atents que, per exemple, s ’hagin disparat respecte al darrer 
any, el primer semestre, aspectes com, per exemple, els robato ris amb 
força als domici l is,  que han crescut un 31 per cent; el furts, que s’han 
disparat un 22 per cent amb relació al primer semestre de l ’any passat; 
els robatoris amb violència o int imidació, que han pujat un 12 per cent;  
l ’augment de les agressions sexuals, que han pujat un 39 per cent.  

Per tant, pensem que és un punt que a l ’hora de pensar,  doncs, en 
l ’ informe del que ha sigut aquest est iu també cal pensar com podem 
mil lorar tots plegats.  

Una de les altres not íc ies també que hem t ingut a l ’hora de fer  el balanç 
d’est iu ha sigut, doncs, una baixada del 15 per cent, més o menys, dels 
ingressos derivats del turisme. No ens preocupa que tampoc hi hagi una 
baixada del turisme en el sent it  que hi ha zones de l a ciutat,  
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evidentment, en què hi ha una sobresatu ració de l ’espai públ ic, altres 
no tant. És a dir,  és evident, on probablement, doncs, inclús ja els 
anir ia bé tenir més turisme. Però, en qualsevol cas, el que ens preocupa 
és que una cosa port i a l ’a ltra, no? Potser ara no és així,  però és una 
cosa que s í que pot retroal imentar l ’a lt ra, que hi hagi un turisme de 
menys qualitat  pot fer que est iguem davant d’una ciutat amb menys 
qualitat de vida, i  això port i a la degradació i a més delinqüència, 
etcètera.  

Per tant, pensem que són aspectes que s’han de ten ir  en compte a 
l ’hora de pensar com millorar la qualitat de vida dels ciutadans i les 
ciutadanes, en def ini t iva.  

De fet,  al darrer Consell Plenari de l ’Ajuntament, Esquerra Republicana 
demanava un pla de mesures preventives i  pal· l iat ives en els àmbits de 
la convivència i la seguretat,  no? De fet,  responia el mateix regidor 
Gerardo Pisarel lo. I  demanàvem... ,  doncs, ens posàvem a disposició per 
fer un pacte també de ciutat entre grups municipals i  els àmbits 
transversals a l ’Ajuntament per mirar de com millo rar aquesta situació.  
I ,  bé, el Govern responia que cal coordinació entre administracions. I 
pensem, doncs, que també, però també calen pactes amplis i cont inuar 
reforçant aquest aspecte de cara als propers mesos.  

Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  

Ara té la paraula, pel Grup Municipal Demòcrata, el consel ler Joan 
Rodríguez.  

Sr. Joan Rodríguez i Portell  (GMPDeCAT):  

Bé, gràcies, presidenta.  

Jo voldria començar també sumant -me una mica al que deia el regidor, 
a les commemoracions que hem t ingut aquest est iu, d’ençà l ’últ im 
plenar i ,  aquí, a l ’Eixample, com a distr icte central de la ciutat que som. 
Vam acol l ir  la commemoració de l ’atemptat del 17  d’agost, vam acol l ir  
també la manifestació mult itudinàr ia de l ’11 de setembre, que enguany 
posava molt l ’accent en el tema de reclamar la l l ibertat dels presos 
polít ics i,  f inalment,  doncs, l ’1 d’octubre, del qual també s’ha fet molta 
referència.  

Nosaltres hem impulsat aquesta declaració inst itucional perquè crèiem 
que és el que tocava. No entraré en altres consideracions que s’han fet 
després. Sí que em sorprèn una mica el posicionament de la consel lera 
Jiménez de Parga, una mica, que ens recorda al lò del  Decret de nova 
planta, no?, «que surja efecto sin que se note el cuidado», volent dir . . . 
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«Qué error», ha dit ,  «qué error la foto»; ja està bé que els peguin, però 
quina l làst ima que facin fotos. Quina pena.  

En tot cas, queda dit .   

Fel ic itar també, com s’ha fet,  als organitzadors de la Festa Major de 
l ’Esquerra de l ’Eixample, a la Concepció pels seus cent trenta anys. 
Felic itar-nos tots de l ’èxit  de Sant Antoni.  Crec que estaria bé que, a 
part de felic itar -nos de l ’èxit  de Sant Antoni,  poséssim mesures p er 
evitar que s’ inundin cada vegada que plou les parades dels Encants. 
Crec que estar ia bé també que es fes, com es va demanar, que es 
repintessin els escuts del mercat amb les ensenyes de la ciutat,  tal com 
estaven en or igen i no ara, que han quedat tapad es sota una capa de 
color grana. Però, en tot cas, d’això ja n’anirem parlant.  

El regidor ha fet un informe, com s’ha dit ,  del qual hem t ingut 
coneixement, ha dit  el consel ler Riera al matí,  a la tarda, de fet,  perquè 
era ja passat el migdia. En tot cas, molt succint pel que fa a les 
referències al distr icte, molt de ciutat.  I ,  en aquest sentit ,  doncs, costa 
una mica establ ir  el debat amb ell.  Sí que hi havia una part que era de 
balanç d’est iu. Jo crec que ha sigut una mica optimista, s’ha dit  també. 
Hem passat un est iu complicat. Jo no entraré a valorar les vacances 
que fa cadascú; tothom és l l iure de fer - les i d’assumir el que se’n pugui 
dir.  

En tot cas, un est iu complicat. Portem un primer semestre de l ’any en 
què han incrementat  les infraccions penals a la ciutat un 20 per cent.  
Infraccions penals, eh?, vol dir del ictes i faltes amb denúncia, aquí no 
incloem tot el que no es denuncia, etcètera. Un 20 i  mig per cent 
d’ increment. A Madr id, per exemple, a altres ciutats compara bles, ha 
disminuït un 1 per cent, no, ha augmentat un 1 per cent; a Sevil la, ha 
baixat, etcètera.  

Ha dit  també el regidor que s’han construït  tres -cents pisos a 
l ’Eixample. Se l i ha preguntat també, jo també est ic f rancament sorprès 
i  sí que l i vul l també fer la pregunta explíc ita de qu ins són aquests tres-
cents pisos del Distr icte de l ’Eixample que tenim construïts.  

I  com que suposo que ara ens donarà més aclariments, em reservo una 
mica de temps per al segon torn.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  

Ara té la paraula el regidor per respondre.  

Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E): 

Sí. Bé, començo pel tema més general que s’ha plantejat aquí. Jo crec, 
regidor Zayas, que no és una qüest ió d’ independentisme, la ver i tat;  
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nosaltres som una formació que és força plural,  diguem -ne, en aquest 
sentit .  És una qüestió democràtica. Potser vostè no hi creu, no 
m’estranyaria, diguem -ne, i sabem molt  bé, f ins i tot quan estem en 
discrepància amb els nostres adversaris polít ics e n els seus 
posicionaments, sabem dist ingir molt bé quan hi ha una intervenció que 
és abusiva des del punt de vista polít ic, des del punt de vista judicial o 
des del punt de vista pol ic ial.  Ho tenim absolutament clar.  

Sobre, a veure, per aclarir ,  perquè és veritat que... ,  perquè quedi c lar. 
A l ’Eixample s’han comprat 35 habitatges, hi ha 146 que estan en 
construccions, hi ha aprovats 238 i els 150 que estan planif icats a La 
Model. Perquè hi havia una petita confusió, efect ivament, amb les 
xif res. El que és cert és que estem parlant sempre d’una central itat 
absoluta de les polít iques d’habitatge públic de l loguer, que és una cosa 
que no s’havia fet,  diguem -ne, abans, i durant aquest mandat sí que se 
l i  ha donat una clar íssima prioritat,  perquè entenem que això  és 
absolutament clau, no?  

La consel lera de Ciutadans deia això, si érem d’esquerres o no érem 
d’esquerres. Mir i,  el  seu candidat, el senyor Val ls, ha dit  que ell és 
d’esquerra, no?, i el  senyor Albert Rivera l i  ha dit  que el l també, que és 
molt progressista. Bé, el  que no es pot ser és dir que s’és d’esquerra i 
que s’és progressista i,  per exemple, estar en contra que continuïn 
pujant abusivament els preus del l loguer. S’haur ia d’estar clarament.. . 
La posició que vostè va defensar aquí, que jo em recordo que vostè va 
defensar que s’havien de l imitar, i tot el seu part it  ha sort it  i  ha dit  tot el  
contrari,  no? 

De la mateixa manera, quan par lem del tema de la població migrant, el 
que estem fent davant d’aquest fenomen, si som ciutat  refugi o no.  Bé, 
senyor Riera, jo el que l i vull recordar.. . ,  nosaltres som un dels 
ajuntaments que més estem actuant en aquest sent it ,  no?, que més ha 
fet en polít ica d’asi l,  que més ha fet.. .  Ara, per exemple, em preguntava 
el cas de l ’Inst itut Vi ladomat, aquí, a l ’Eixample. Evi dentment, aquí 
nosaltres, efect ivament, estem col· laborant amb la General i tat,  perquè 
el tema dels MENA és una competència de la General itat.  Però jo he 
parlat personalment amb el conseller El Homrani sobre aquest tema i l i  
he dit  que nosaltres col· laborar íem en allò que poguéssim per resoldre 
conjuntament aquest tema i per trebal lar de manera conjunta. Vostès, 
desafortunadament, el que van fer, jo l i  ho recordo , el que va fer el 
Part it  Social ista és pactar amb el Part it  Popular del senyor Albiol,  el  
Part it  Popular més xenòfob de tot Catalunya per fer fora un govern a 
Badalona i  per governar, doncs, amb el seu suport.  I  això sí que l i  
haur ia de plantejar alguns t ipus de dubtes, no?  

No soc –no soc–  cofoista respecte de les dades que tenim en matèria 
de seguretat ni de la situació, diguem-ne, en general.  És una situació 
que ens preocupa. Ho hem dit  per act iva i per passiva, nosaltres estem 
fent tot allò possible, sempre es pot fer més, però estem par lant amb el 
consel ler d’Interior  per poder treballar amb Mosso s d’Esquadra sobretot  
en temes que són competència de Mossos d’Esquadra, quan hi ha en 
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joc del ictes, etcètera. Però jo els recomano, eh?, un art ic le que va sort ir  
fa poc del senyor Antoni Puigverd a La Vanguardia ,  que no és gens 
sospitós de ser una persona, diguem-ne, del Govern actual,  on deia que 
no podíem fer tampoc demagògia i pensar que hi havia fórmules 
màgiques sobre això, que hem de posar alternatives concretes sobre la 
taula i pensar, efect ivament, on estem fallant i on hauríem de fer un 
esforç més gran. Al là on puguem detectar això, jo tota la disposició per 
parlar-ho, efect ivament, amb l’oposició i  poder avançar conjuntament en 
aquests temes.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, regidor.  

Doncs, ara obrirem el segon torn d’intervencions. Pel PSC, el conseller 
Riera.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

Sí, moltes gràcies, presidenta.  

Al ser el pr imer, encara no tenia la nota preparada, però, bé, és igual.  

M’agradaria aprof itar . . .  Quan de  temps em queda? 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Un minut quaranta.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

Doncs, mira, amb un minut quaranta, voldr ia demanar - l i  al senyor 
regidor una qüest ió, i és tenir una mica  més de r igor en les seves 
intervencions,  perquè jo realment tenia dubtes de si ho havia entès bé o 
no això dels tres-cents pisos, eh? I gràcies a la meva pregunta i a la del 
consel ler Rodríguez, doncs, vostè ha rect if icat i ha fet una ràpida 
radiograf ia de la realitat del distr icte, cosa que agraïm. Però, clar, s i no 
arr ibem a repreguntar , això ja queda l lançat el missatge: tres -cents 
habitatges fets, com una postverdad .   

A mi, en aquest sentit ,  m’agradaria demanar - l i  una mica de r igor en les 
seves intervencions.   

Jo he qüestionat una qüestió, jo he qüestionat s i Barcelona acoll ia o no 
acoll ia bé, i he posat uns arguments damunt de la taula. Vostè, 
simplement, s ’ha l imitat a dir:  «Som els que més hem fet.» Molt bé, 
doncs, què han fet,  de quina manera, en quines condicions. Jo no dubto 
que vostè par la amb consel lers, però entr i en matèr ia.  Si el seu 
argument és vendre el PSC com si fóssim ínt ims de l ’Albiol,  és obvi que 
és una falsedat això,  és r idícul.   
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O sigui,  per això, jo l i  voldria demanar en les seves intervencions una 
mica de r igor tant en els plantejaments com en els arguments i en les 
mesures. Jo l i he donat la percepció que tenia la sensació que la ciutat  
de Barcelona no estava acoll int en les condicions que diu que acul l,  ho 
dic així.  Home, doncs, espero una resposta mínimament raonable.  

I  ho deixaria aquí.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler R iera.  

Ara té la paraula, pel Part it  Popular, el consel ler Zayas.   

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):  

Presidenta, quant em queda? 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Li queden dos minuts i trenta segons.  

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):  

Sí, gràcies, presidenta.  

Mire, yo no le puedo aceptar los términos que… ,  supongo, no sé, debe 
tener usted un mal día o no sé, no sé qué le puede pasar. Mire, ni  soy 
sospechoso de ser antidemocrát ico ni usted t iene ningún derecho, 
porque no me conoce, a decírmelo, ni  t iene ninguna razón. Y se lo 
repito para que lo sepa y para que quede, eso que se dice, en acta: 
ustedes, su Gobierno, que ustedes supuestamente son equidistantes, 
pero es una suposición y es una mera apariencia, sistem áticamente 
siempre en todas y cada una de las ocasiones en que se han podido 
manifestar o actuar, ustedes han ido en contra de la mitad de 
barceloneses que no somos independentistas. Se lo he repetido igual 
para que vuelva a quedar constancia, porque dígam e en qué ocasión no 
ha sido así, porque entonces yo lo ret iraré. Pero no es verdad. 
Entonces, como es así, yo le hago un favor y como creo que usted está 
pendiente dentro de ocho meses en pescar en caladero revuelto, se lo 
diré, porque no tengo ningún prob lema: para mí ustedes son 
independentistas, porque sus actos les acreditan como tales.  

Mire, oiga, yo no voy a hablar de Badalona porque no…, evidentemente,  
ni conozco la situación ni es mi ámbito.  

No me ha hablado nada, no me ha dicho nada sobre la DGAIA  y sobre lo 
que le han preguntado antes sobre los menores acompañados que se 
han instalado y si se ha hablado con la asociación de vecinos y con los 
vecinos afectados, porque usted sabe que donde han ido … ,  antes se 



Dist r icte  de l ’E ixample                                                                                                                                                                     

Depar tament  de  Serv e is  Ju r íd i cs  -Sec re ta r ia  

 
hablaba de Esplugues, en Esplugues ha hab ido problemas con los 
vecinos de estos menores acompañados. Y no sé hasta que punto se ha 
hablado con los vecinos sobre esto.  

No me ha dicho nada sobre cómo va a afectar la sentencia del Tribunal 
Const itucional sobre los clubs de cannabis, sobre las superi l las ,  esto 
que era uno de sus proyectos estrel la. Acordémonos hace cuatro años 
la pacif icación del carrer  Girona era,  bueno, lo más. Ahora ya debe ser 
lo menos.  

No me ha dicho nada de este mil lón de euros para un área d’esbar jo  
para gossos ,  que debe ser para gossos  de lujo, como mínimo, vaya.  

Mire, y lo últ imo, al compañero…, a  Roger, de la CUP, mira, este verano 
he tenido la oportunidad de ir  al campo de exterminio de Auschwitz . Yo 
te recomendaría que fueses al lá para aprender y para no ut i l izar en 
vano este concepto de fascistas o ant i fascistas. Por el hecho de que 
nos manifestemos con una bandera española ni somos fascistas ni somo 
nada parecido. Eso es una cosa que creo que h ay que aprender, o venir 
aprendido ya.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Molt bé. Moltes gràcies, consel ler.  

Té la paraula, pel Grup de Ciutadans, la consellera Jiménez de Parga. 
Dos minuts, consel lera.  

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  

Bueno, yo voy a empezar dir igiéndome a mi compañero  Joan Rodríguez 
porque no le voy a tolerar que tergiverse mis palabras. Yo he dicho que 
nosotros estábamos en contra de la violencia y que nos había parecido 
una torpeza por parte del Gobierno del PP ofrecer las imágenes que 
estaban buscando. Pero él me quiere tergiversar y no es así. Y no le 
voy a tolerar que me diga eso tampoco porque yo, por mi edad, viví los 
f inales del f ranquismo. Y yo sí estuve delante de los g rises, cosa que 
muchos de ustedes, evidentemente, ni idea.  

Y eso no t iene nada que ver, no sé qué dice… No sé.  

A mí me maravi l la, por ejemplo, que ahora… ,  porque ustedes ahora que 
si hay represión, que si hay terror, que si hay esas cosas, el 90 por 
ciento de las personas que yo veo por la cal le luciendo lacito amari l lo 
son mayores que yo. ¿Por qué no se manifestaban cuando Franco 
estaba vivo? ¿Por qué no daban la cara? Porque aquí los 
antif ranquistas todo el mundo los conocía – todo el mundo los conocía. 
¿Por qué no lo hacían? Porque entonces sí que había un régimen de 
terror y se jugaban el t ipo. Ahora, como no se juegan nada, porque 
vivimos en una democracia, se pasean alegremente, todos, venga, con 
el lacito amaril lo y lo que haga falta, porque saben que  no pasa nada. 
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Esa es la gran diferencia: que entonces se iba uno a la cárcel y se 
jugaba el t ipo; ahora, no.  

Y hablando, ya dir igiéndome al señor Pisarel lo, bueno, dice usted unas 
cosas que si el  señor Val ls… Bueno, el señor Val ls se ha declarado 
social ista independiente. Albert Rivera,  yo no le oigo decir  que es de 
izquierdas, dice que es l iberal.  Pero, bueno, no sé, usted igual oye una 
cosa diferente a la mía. Pero, sobre todo, yo no soy ni uno ni otro, yo 
soy una consejera evidentemente del part ido de el los, pero yo soy 
Paloma Jiménez de Parga, con lo cual pregúnteme a mí cómo me def ino 
yo,  pero no me empiece a hablar de otras personas. Porque esto es lo 
mismo que si…  Con quién se ident if ica más, usted, por favor, con el 
señor Coscubiela, que tuvo los d ías 6 y 7 de sept iembre, que aquí…  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel lera… Consellera, se l i  ha acabat el temps.    

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  

. . .no se mencione y estén esperando una declaración inst itucional…  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel lera…  

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  

…metiéndose con lo que sucedió en aquel los días ;  declaración que no 
se ha producido…  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel lera Jiménez de Parga, se l i ha acabat el temps.   

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  

. . .o con el señor Dante Fachin.  

Presidenta del Consell del Districte de  l ’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies.  

Molt bé. Doncs, ara passaríem a la CUP, que l i queda un minut i trenta 
segons. 

Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 
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Bé, una altra vegada va bé parlar darrere del PP i Ciutadans, perquè 
això dels.. .  Bé, jo parlava de la manifestació, s i ho he dit  bé, de la de 
sindicats polic ials o la de feixista a València convocada per grups que 
es fan dir ells mateixos feixistes, però que m’ho recordi n els amics del 
Serrano Suñer de la Fundación Francisco Franco , o que avui ens estan 
acusant a nosaltres, no ho he dit  abans, però se’ns està acusant 
d’ i l· legalització.. .  Tenim molta sort que, com a mínim, a la societat 
catalana aquest discurs és el que és minoritar i i  és el que és mal vist i  
el que pinta molt poc, s igui gent gran o gent jove la dels l lacets grocs, 
perquè viviu en una altra galàxia , per sort nostra.  

Dit  això, sí que volia plantejar, doncs, demanar - l i al regidor que he fet 
tres o quatre o cinc preguntes i no n’ha respost ni una –a veure el 
segon torn–  en relació amb la plataforma de famíl ies d’Esquerra de 
l ’Eixample, el tema tanteig i retracte, el  tema de Borrel l,  59, el tema 
dels permisos de l ’1 d’octubre o el cas de la Bibl ioteca Agustí Centel les 
i  la del cas del Vinito –he dit  «Vinitus», és el Vinito–  del carrer 
Parlament amb el canvi de l l icència.  

Ah, i per acabar, també es parla d’això,  per whatsapp avui m’avisaven 
que els UPAS, la Guàrdia Urbana, aquest vespre està repart int als 
manters pel mig de la Barceloneta. I  després par larem d’aquest tema, i  
realment és que vivim en dimensions paral· leles de falta de seguretat,  
quan ara mateix estan havent -hi corredisses i cops de porra a, bé, 
l ’altra punta de la ciutat.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  

Ara té la paraula, per Esquerra Republ icana, el consel ler Cuscó. Li 
queda un minut trenta segons, consel ler.  

Sr. Eduard Cuscó i Puigdellívol (GMERC-AM): 

Gràcies. No l ’esgotaré, em sembla.  

Jo, davant d’algunes intervencions que hi ha h agut, a veure, comentar 
que segurament no estem com al f ranquisme, però sí que hi ha gent a la 
presó, no?, per qüestions polít iques.  Per tant, no ho sé, resolguem-ho a 
l ’escocesa, no? I tot aquest problema que tenim ve que alguns pensen 
que hem de votar i altres pensen que no. Per tant, bé, tenim sobre la 
taula un repte que es pot resoldre polít icament o que es pot resoldre,  
doncs, a garrotades.  

I  respecte,  bé, a la qüestió de la seguretat,  que s’ha comentat, és 
ver itat que és una qüestió dif íc i l,  no és fàc i l.  En qualsevol cas, pensem, 
doncs, que nosaltres estenem la mà, ja ho vam fer el  darrer Consell  
Plenar i a l ’Ajuntament, i estem a disposar per arr ibar a acords entre 
administracions, grups municipals i àmbits de l ’Ajuntament per mil lorar 
aquesta seguretat,  diguéssim, de la ciutat.  
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Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  

Ara té la paraula, pel Grup Municipal Demòcrata, el  consel ler 
Rodríguez.   

Sr. Joan Rodríguez i Portell  (GMPDeCAT):  

Gràcies, presidenta.  

Bé, jo, en aquest punt hem de debatre amb el regidor, però no puc 
deixar passar per alt  tampoc algunes referències que m’ha fet la 
consel lera Jiménez de Parga. Consel lera Jiménez de Parga, si vostè 
considera que la gent que va anar a les escoles l ’1 d’octubre el que 
estava fent al là era buscar aquestes imatges de l ’agressió, s implement 
és que no va entendre re. La gent que va anar allà a defensar les 
escoles i a votar anaven a votar, no anaven a buscar les imatges de les 
agressions de la pol icia i molt menys a rebre -les. En tot cas,  forma part 
de la seva confusió permanent en la dist inció de la realitat que els 
porta, per exemple, a presentar un candidat a l ’alcaldia que es def ineix 
com a republ icà, d’esquerres i f rancès, quan vo stès són un part it  
monàrquic i espanyol, com a mínim. I  ja no entro si d’esquerres o de 
dretes, perquè això ho ha de dir vostè.  

Però, tornant a l ’ informe del regidor, que és pel que som aquí ara. 
Regidor, una mica el que l i deia el consel ler Riera, s ’agrae ix però 
sempre es lamenta que arr ibi tard aquest r igor. És a dir,  vostè ha dit  a 
la seva pr imera intervenció tres -cents pisos construïts a l ’Eixample i 
després ens ha obsequiat amb un  seguit de números, que jo, 
sincerament, no he t ingut temps d’apuntar.  

En tot cas, siguin els que siguin, benvinguts són, i  segur que són 
insuf icients, però també m’agradar ia aprof itar que t inc temps per 
explicar, perquè ja sé que vostè no ho farà, quin és el paper del nostre 
grup en tot això, que també el tenim.  

Nosaltres vam donar suport al Pla de l ’habitatge. Vam donar suport 
també a la iniciat iva del 30 per cent de protecció of icial,  l ’obl igatorietat 
que hi hagi el 30 per cent. Vam donar suport al tema del dret de tanteig. 
I  no només això. Jo crec que està bé expl icar, qua n vostè diu que es 
compraran aquests pisos, que en el passat plenar i de ciutat ,  de la 
setmana passada, com aquell qui diu, hi  va haver, per exemple, un punt 
en què s’habil i tava l ’Inst itut Municipal d’Habitatge a tenir crèdits per un 
valor de vint mil ions d ’euros amb la General itat per comprar aquests 
habitatges.  

És a dir,  com s’exerceix aquest dret de tanteig i retracte? Amb quaranta 
mil ions d’euros. I  d’on surten aquests quaranta mil ions d’euros? Doncs, 
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vint els posa la General itat.  Aquesta Generalitat que  només trebal la per 
la independència,  per cert.  Vint els posa la Generalitat.  I  els altres vint 
els posa l ’Ajuntament. Però, d’on els treu? Doncs, els treu d’un crèdit  
que l i dona la General itat,  a través de l ’ICF.  

Per tant, jo crec que està bé que s’expl iquin aquestes coses i que 
s’expl iqui que l ’habitatge és un tema de ciutat,  que no ha de ser només 
un tema de ciutat,  sinó que ha de ser un tema metropolità i que ens 
interpel· la a tots. Llavors, jo l i  reconec els seus mèrits. A mi, com 
sempre dic, també m’agradaria que, de tant en tant, ens en reconegués 
algun a nosaltres. Perquè és així,  perquè s’ha fet,  perquè a dins 
d’aquests habitatges que vostè ha anunciat,  o dels que constaven en 
aquest informe que ens han enviat avui a les dos del migdia, doncs, hi 
havia promocions en marxa: Alí Bei i Germanetes. Aquestes promocions 
no són atr ibuïbles al Govern actual;  són promocions que ja venen 
d’abans. I  no passa re. I  és així perquè l ’habitatge és un tema a l larg 
termini.  

Però, escolt i,  precisament per això, a mi em sap greu aquestes coses. 
Com em sap greu que l ’altre dia al plenari  em digui que nosaltres, el 
Govern del Trias només va fer el  passeig de Gràcia. Quan, a més a 
més, considero que és un error, perquè si vostè entén que el passeig de 
Gràcia és només per als r ics, és que té un problema, perquè vol dir que 
entén que la gent de Nou Barr is no va a passejar al passeig de Gràcia, 
o que no hi ha d’anar o que no l i  pertoca. Però, en tot cas, aquest és un 
tema que l i pertoca la seva vis ió de tot plegat.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Rodríguez.  

Té la paraula el regidor.  

Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E): 

Sí, moltes gràcies, regidora.  

No, només molt de passada, el que deia la conselle ra Jiménez de 
Parga, bé, jo la conec i vaig conèixer també el seu pare i sé la 
impl icació que va tenir en la l lu ita, diguem -ne, en la cr ít ica del 
f ranquisme. El que passa és que, sap què l i dic?, vostè pertany al part it 
que pertany, potser està en el l loc equivocat, ja l i  ho dic, perquè és un 
tema molt important, no?, i el seu part it  no ha donat suport ni a 
l ’exhumació de Franco, consellera –ni a l ’exhumació de Franco– ,  
després del discurs que ha fet vostè. I ,  per tant, això jo crec que és una 
cosa greu. Jo l i  valoro el seu posicionament, però estem parlant d’una 
discrepància molt gran amb el seu part it .  Igual que vostè diu «no, el 
l loguer s’ha de l imitar», però el seu part it  no ho diu. Bé, el que no pot 
ser és que t ingui discrepàncies bàsiques i fonamentals  en pràct icament 
tots els temes.  
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Regidor Rodríguez Portel l,  té raó. És a dir,  és cert que van donar suport 
al Pla d’habitatge, a mi això em sembla bé i l i  ho reconec; a la mesura 
del 30 per cent, també li  ho reconec i em sembla que està molt bé.  Ara, 
també és ver itat que l ’aposta per l ’habitatge públ ic de l loguer i per 
col· locar l ’habitatge al centre l ’està fent l ’Ajuntament de Barcelona, que 
és qui posa gairebé el 80 per cent dels recursos aquí,  tenint un 
pressupost que és quinze vegades més petit  que el d e la General itat –
quinze vegades més. Ja està bé que el seu part it  es comport i així aquí.  
Però nosaltres el que hem demanat a la Generalitat,  quan ha t ingut 
responsabi l itats en aquest tema, doncs, és que posi els diners que 
s’havien de posar perquè el salt  en habitatge sigui possible. I  ara estem 
parlant del mateix.  

Nosaltres sabem que tot l ’habitatge que construirem...  I  efect ivament jo 
aquí t inc molts números i ja em passa que em puc confondre, per això 
els he corregit .  El problema que tenim és que tot e l que estem 
construint i posant en marxa, doncs, això tr iga un temps. I  la pregunta 
és: què fem amb tota la gent que ha de marxar de casa seva perquè l i 
puja el preu de l l loguer mentre construïm habitatge de l loguer o mentre 
comprem habitatge, com hem fet en alguns casos. Bé, és el que haurien 
de fer, regular els preus de l loguer. I  aquí el  seu part it  no ha donat 
suport a això. Al contrari,  ha votat en contra d’aquesta possibi l i tat al  
Congrés dels Diputats. I  aquí estaria bé que, de la mateixa manera que 
han fet aquest esforç, doncs, també s’hi afegeixin ,  siguin coherents, i 
en aquestes qüest ions que són absolutament centrals, doncs, també 
puguin votar a favor.  

Jo, sobre el tema de l ’asil,  podríem tenir un debat, senyor Riera, sobre 
això, no? Les demandes d’asi l en aquest any només, eh?, ja són 4.567 
demandes d’asi l,  que ja superen tot el que es va fer l ’any 2017. O sigui,  
estem pujant un 74 per cent. El SAIER ha atès 12.621 persones només 
en el pr imer semestre. Totes aquestes xi f res no tenen comparació a cap  
altre ajuntament de l ’Estat.  Vostè les pot estudiar o podem tenir  un 
debat. Jo podria enumerar xif res, podríem discut ir  aquí quinze minuts, 
vint minuts, però l i  asseguro que és així,  no és una cosa que me 
l ’est igui inventant. En un tema molt dif íc i l,  perq uè, efect ivament, aquest 
est iu, han vingut moltes persones, no a través del mar, no a través del 
Mediterrani,  s inó persones que han arr ibat per la f rontera sud. I  això 
ens planteja un repte enorme en matèria de gestió de recursos, en 
matèria de com atenem aquesta gent. I  per això en molts casos, com li  
deia en el cas dels MENAs, dels menors no acompanyats, que és un 
tema que ha sort it  aquí.. .  Això és una competència de la General itat,  
però nosaltres tenim l’obligació de poder col· laborar en la mesura que 
sigui possible. I  si la Generalitat ens diu « tenim uns mòduls a l ’ Inst itut 
Vi ladomat que no s’estan fent servir,  els podríem fer servir  de manera 
temporal – temporal–  per poder donar resposta a aquesta situació i que 
aquests menors no dormin en comissaries», doncs, nosaltres hem parlat 
amb les associacions de veïns, ho hem explicat prèviament, 
evidentment, i l i  hem dit  al consel ler de la General itat que temporalment 
ho poden fer. Perquè si volem ser una ciutat que, efect ivament, actuï 
com una ciutat refugi,  és  una de les mesures que hauríem d’adoptar.  



Dist r icte  de l ’E ixample                                                                                                                                                                     

Depar tament  de  Serv e is  Ju r íd i cs  -Sec re ta r ia  

 
Han sort it  molts altres temes. Esperem que, en el cas de Girona, 
t inguem un avantprojecte sobre superi l la. Sabem que aquest es 
supercruïl les no exist ien abans. I ,  per tant, aquest és el pr imer Govern 
que ho ha fet.  A mi m’encantar ia anar molt més ràpid,  però podem tenir 
abans que acabi aquest mandat un avantprojecte per deixar clar que 
al là avançarà una super il la , i segur que el consel ler Óscar Zayas, 
doncs, donarà suport a aquesta mesura i  l i  prestarà consens.  

La zona... ,  el que preguntava de l ’àrea de gossos. Estem parlant d’una 
zona d’esbarjo, eh?, que té 1.900 metres quadrats i que està, per tant, 
dins del parc de l ’Estació del Nord.  I  aquí hi ha pressupostat,  
efect ivament, a un projecte , un mil ió d’euros en un p rojecte execut iu 
que s’ha de desenvolupar en dos anys. Això, conseller, l i  asseguro que 
té tot el  sent it  del món, no és cap bogeria ni cap inversió que est igui. . .  
Per tant, quan faci aquestes intervencions ... ,  bé, nosaltres tenim el 
deure de donar-l i expl icacions, però està bé que ho faci de manera 
r igorosa, perquè entra dins de la normalitat del que és una inversió 
municipal en aquests t ipus de qüestions.  

El conseller de la CUP ha plantejat moltes preguntes, hi havia una 
sobre el pla d’usos a Sant Antoni.  Efectivament, els bars que poden 
obrir al là són els bars que havien, diguem -ne, presentat les l l icències 
abans que es produeixi  la moratòr ia. Potser vostè s’està referint a 
aquests casos. I  si  no fos així,  doncs, estaria bé que ens ho faci arr ibar, 
quins són els casos concrets que té sobre la taula perquè es facin les 
tasques d’ inspecció corresponents.  

I  sobre el tanteig i retracte, no sé exactament quina era, diguem -ne, la 
pregunta que s’estava plantejant, però crec que és una mesura que, 
diguem-ne, és una mesura important, no?, igual que la del 30 per cent, 
es una mesura absolutament central per l lu itar contra l ’especulació, 
perquè permet a l ’Ajuntament tenir el  dret de compra preferent –
preferent–  quan puguin haver-hi altres operacions especulat ives que es 
produeixin a la ciutat.  

I ,  després, el consel ler Riera també m’havia fet un comentari a la xif ra 
que vaig donar –però, per cert,  que no ho he aclar it–  del 9 per cent 
d’atur, no?, que tenim les xif res del 2008. Són xif res de ciutat,  no 
estava donant xif res de l ’Eixample.  Evidentment, al distr icte de 
l ’Eixample sempre tenim xif res mil lors que la resta de distr ictes de la 
ciutat.  Però que sigui una xif ra mit jana en tota la ciutat crec que és una 
bona notíc ia, tot i que, com deia abans, no podem abaixar els b raços 
perquè el t ipus de feina que s’està generant encara és feina precàr ia, 
encara és feina amb una alta temporal itat .  Però, ja dic, crec que és una 
bona xif ra i que desmenteix, en bona mesura, el que deia la consel lera 
Jiménez de Parga, doncs, que no s’estan creant empreses, que 
l ’economia va malament . . .  No, l ’economia de Barcelona no va malament.  
Els problemes que tenim són problemes d’habitatge, i per això l i donem 
central itat,  són problemes de gentr if icació, són problemes de 
precar ització en l ’ocupació ,  i  per això estem fent, no?, estem impulsant 
el salar i mínim de mil euros de ciutat,  que els contractes siguin de sis 
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mesos, estem introduint  clàusules socials en la contractació pública, per 
combatre això, precisament. Però Barcelona no s’està enfonsant.  I  no l i  
fem un favor a la ciutat . . .  Evidentment,  que no hem de ser cofoistes, 
però no l i fem un favor a la ciutat si dibuixem aquests escenaris 
apocalípt ics que no es corresponen amb el que està passant.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Molt bé. Doncs, moltes gràcies, regidor;  encara l i quedarà un temps, l i  
queda un minut i mig, per si després vol respondre.  

A veure, ara els grups, de fet,  gairebé tots han esgotat el  temps. El 
PSC, per exemple, al conseller Riera l i  queden deu segons. Si. . .  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

No, simplement per agrair les dades que ha facil i tat abans el regidor i la 
rect if icació d’això de l ’atur.  

Ja està.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel ler.. .  El consel ler Zayas deu segons també.  (Veus de fons i 
r ial les.)  

A la CUP l i queden trenta segons.  

Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 

Bé, n’ha respost, més o menys, dos de cinc; tanteig i retracte en 
parlarem després, perquè és el prec que portàvem. I  em faltarà temps. 
El cas que deia.. . ,  sí que el que tenim documentat és el Vinito, carrer 
Parlament, tancat dues vegades i tornat a reobrir darrerament per un 
tema d’una l l icència que tenia que es va tancar perquè no complia per 
obrir com a bar, i ha tornat a obrir igualment i no hauria de ser.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  

Al consel ler  Cuscó l i  queden trenta segons, també. (Pausa.)  No en farà 
ús. 

Al consel ler Rodríguez, trenta segons.  

Sr. Joan Rodríguez i Portell  (GMPDeCAT):  

Gràcies, presidenta.  
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Només per aclar ir  al  regidor que a la proposta d’En Comú - Podem que 
va anar al Congrés demanant el que vostè deia hi vam votar a favor. Qui 
va votar en contra van ser PP, Ciutadans, PNB, UPN,  Foro Astur ias i  
Coal ición Canaria. Nosaltres hi vam donar suport.  Vull  dir que vostè 
sempre resulta que de bona fe s’equivoca, però sempre una mica com 
qui torna el canvi malament a la botiga. Li vam donar suport nosaltres, a 
aquesta moció.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler. Això del canvi a la botiga m’ha agradat.  

Regidor, un minutet l i  queda.  

Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E): 

No, està bé, si en la darrera votació que s’ha produït és així,  regidor, 
rect if ico, perquè havien votat en contra, potser han canviat d’opinió, que 
em sembla bé. Això,  rect if icar és de savis, per tant. I  s i  s’ha canviat de 
posicionament, em sembla que està bé. El que sí que l i dic és que qui té 
la competència en aquesta matèria és la General itat de Catalunya, que 
té un pressupost quinze vegades més gran que el de l ’Ajuntament de 
Barcelona. No l i ho dic com a retret a vostè, l i  d ic que estem negociant 
amb el Govern de la Generalitat i que aquí hem de fer un esforç tots 
plegats – tots– ,  nosaltres també, per poder arr ibar a aquests acords amb 
el Govern de la General itat i també amb el Govern de l ’Estat per poder  
tenir un pacte de mínims quan el que està en joc és la qual i tat de vida 
dels veïns.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Molt bé. Doncs, amb la intervenció del regidor, acabaríem aquest punt.  

Passaríem a la part decisòr ia, al punt de les propostes d’acord.  

La primera és informar del Pla especial integral d’ordenació i 
rehabi l itació de la casa Oller, s ituada a la Gran Via de les Corts 
Catalanes, 658, aprovat inic ialment per la Comissió de Govern de 
l ’Ajuntament en sessió celebrada el 19 de jul iol del 2018.      

Té la paraula el Govern.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 

Bé, aquesta és una aprovació que va anar a la comissió de seguiment 
de l ’Eixample i que, doncs, no té més detall que la seva mateixa 
aprovació.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  
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Molt bé. Per expressar el suport,  el Grup del PSC.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

Després de l ’exhaustiva expl icació del portaveu . . .  (Riu.)  No, informarem 
favorablement.  

Informem favorablement.   

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Molt bé. Part it  Popular, conseller Zayas.  

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):  

Sí, a favor.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Ciutadans, consel lera Jiménez de Parga.  

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  

Como se trata de una casa catalogada, yo me voy a abstener.   

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Perdó? 

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  

Me abstengo.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Molt bé. La CUP? 

Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA):  

Sí, abans de parlar de l ’ informe, m’agradaria comentar - l i  a l consel ler del 
PP, no?, ja que l ’ha transformat tant aquesta vis ita a Auschwitz que el 
fa renegar del feixisme, deu ser que s’ha tornat antifeixista,  perquè hi 
ha opcions ideològiques que són dico tòmiques. I  vostès o són feixistes 
o són ant ifeixistes.  I  com que vostè avui s’ha declarat antifeixista, 
espero veure’l el 12 d’octubre, a les onze, als Jardinets de Gràcia, a la 
manifestació que convoca la plataforma antifeixista.  
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Respecte de l ’ informe, nosaltres informarem negativament. No tenim 
garanties que aquesta reordenació no faci que es converteix in en pisos 
tur íst ics de luxe. És més, tenim indicis que pugui ser així.  I ,  per tant, 
informem negativament.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Gràcies, consellera.  

(Veus de fons.)  

Ja està?, consel ler. Molt bé.  

Doncs, ara té la paraula, per expressar el seu suport o no, el conseller 
Cuscó. 

Sr. Eduard Cuscó i Puigdellívol (GMERC-AM): 

Abstenció.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Abstenció.  

El consel ler Joan Rodríguez...  

Sr. Joan Rodríguez i Portell  (GMPDeCAT):  

Votarem favorablement.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Favorablement. Molt  bé.  

Doncs, quedaria informat favorablement.  

I  passaríem al proper punt, que és: informar la denominació de l ’Escola 
Bressol Municipal Leonor Serrano per a la nova escola bressol 
municipal s ituada al carrer Cartagena, 159. 

Sra. Carme Méndez Bota (GMBC-E):  

Gràcies, presidenta.  

El que volem portar avui aquí és l ’acord del Consel l Municipal Escolar i 
el desig i l ’aprovació que van fer l ’escola bressol de proposar el nom de 
Leonor Serrano a la nova escola bressol del carrer  Cartagena. 

És per això que demanem el vot af irmatiu en aquesta informació.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel lera Méndez.  

Consel ler Riera, pel PSC.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

Sí, també informaríem favorablement.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Favorablement. Molt  bé, moltes gràcies.  

Consel ler Zayas, pel Part it  Popular.  

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):  

Favorablement.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Gràcies.  

Consel lera Jiménez de Parga, per Ciutadans.  

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  

Sí, nosotros también favorablemente.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sr a. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

La CUP? 

Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA):  

L’últ im que m’esperava quan preparava el Ple és que vostè es declarés 
antifeixista, eh?  

Nosaltres informem favorablement.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra.  Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies.  

Esquerra Republ icana, el conseller Cuscó.  



Dist r icte  de l ’E ixample                                                                                                                                                                     

Depar tament  de  Serv e is  Ju r íd i cs  -Sec re ta r ia  

 
Sr. Eduard Cuscó i Puigdellívol (GMERC-AM): 

A favor.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

I  el consel ler Rodríguez, pel Grup Municipal Demòcrata?  

Sr. Joan Rodríguez i Portell  (GMPDeCAT):  

A favor, també.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Molt bé.  

Doncs, també quedaria informada favorablement.  

Passaríem, doncs, a la part d’ impuls  i  control amb les 
proposicions/declaracions de grup.  

La pr imera presentada pel Grup Municipal Demòcrata i l i  dono la 
paraula al conseller Albert Cerr i l lo.  

Sr. Albert Cerril lo Lladó (GMPDeCAT):  

Bé, gràcies, presidenta.  

Doncs, la proposició seria instar el Govern del Distr icte a vet l lar perquè, 
dins del nou Pla de mobil itat urbana, es contemplin les actuacions 
següents: la reordenació de les parades del bus de la ronda Universitat 
i la ronda Sant Pere, la pacif icació del carrer Girona i  la implementació 
de la D30 a l ’avinguda Diagonal.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  

Per expressar el sentit  del seu vot, té la paraula el consel ler Joan 
Ramon Riera, pel PSC.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

Perdó, eh?, és que estava despistat.  

És la «propo» del Grup Demòcrata, oi? (Veus de fons.)  Vale ,  sí,  no, 
no...  
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A veure, molt ràpid. Nosaltres compart im aquest plantejament, sobretot i 
molt especialment pel que fa a la ronda Universitat.  O sigui,  la r onda 
Universitat té un problema greu de mobil itat que ja aquest Govern ha 
intentat abordar, i a mi em consta perquè jo mateix m’he reunit  amb els 
veïns afectats, i encara avui no s’ha trobat la solució tècnica, eh? I fan 
falta solucions tècniques, que si es poden posar en aquest Pla de 
mobilitat,  doncs, fantàst ic, i s i no...  Però s’han de trobar igualment.  

I  és per això que votaríem favorablement a la proposició.  

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. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):  

Gràcies, presidenta.  

Nosaltres també votarem favorablement.  

Mir i,  clar, però aquesta proposició pensem que parteix d’una premissa 
que és molta premissa, no? Diu «la reordenació de ronda Universitat,  
ronda Sant Pere, pacif icació del carrer Girona» i  que això s’inclogui en 
el nou Pla de mobil itat del 2019.  

Clar, la pregunta que em sorgeix és: i el Govern té voluntat de fer 
aquest Pla de mobil itat? Perquè, clar, estem a vu it  mesos de les 
eleccions, és un pla que pot ser compromès, és un pla complicat, i 
donada la capacitat negociadora del Govern, no sé si aquest pla estarà 
l ’any que ve, que és quan acaba el pla vigent, que era del 2015 -2019.  

Per tant, no sé f ins a quin punt  això podrà ser així.  

I  la segona qüestió que em sorgeix –o dubte–  és dir:  «Escolt i,  jo sé que 
per a vostès el tema de la mobil itat és un tema principal,  no? Tenim el 
tema de les superil les, el tema dels carr i ls bic i.  És a dir,  les 
supercruïl les, com vostès els hi vulguin dir.» Clar, però em sorprèn que 
el problema de mobil itat potser més evident o dels problemes de 
mobil itat més evidents que és ronda Universitat,  com s’ha dit  ara,  i  
ronda Sant Pere no s’hagi encarat de cap manera f ins.. . ,  estem a vuit  
mesos, o menys, d’acabar la legislatura. Home, em sorprèn molt –molt–  
aquesta inact ivitat seva respecte a aquest problema que em sembla, 
com s’ha dit  abans, és bastant evident.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  
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Per Ciutadans, consel lera Jiménez de Parga.  

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  

Sí. Nosotros también vamos a apoyar la proposición.  

Lo de la reordenación de las paradas de autobús, bueno, es una 
reivindicación ya casi histórica. A ver s i encuentran una solución para 
los vecinos.  

Lo de la cal le Girona, ya es que me entra la r isa casi,  porque hace tres 
años que, justamente ahora, tomé posesión como consejera, ya desde 
la pr imera reunión se hablaba de la cal le Girona y  de la pacif icación. 
Llevamos tres años para una cosa que es relat ivamente fácil,  no creo 
que sea tan complicado ni tan costoso ni nada. Y estoy segura que 
acabará el mandato y no se habrá hecho.  

Pero, bueno, voy a apoyar esto, sí.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel lera.  

Per Esquerra Republ icana, té la paraula el consel ler Viladot.  

Sr. Albert Viladot i  Solé (GMERC-AM): 

Gràcies, presidenta.  

Bé, des d’Esquerra,  hem defensat en diverses ocasions mesures com 
les que es demanen en aquesta proposició. Per tant, doncs, fem un 
posicionament favorable.  

Aprof item per reiterar el nostre suport que s’actuï i es planif iqui una 
reordenació de les parades  de l’autobús de les rondes Universitat i Sant 
Pere. És un tema que coneixem profundament, perquè vam ser els que 
vam obr ir les portes d’aquest plenar i a la plataforma «SOS Ronda 
Universitat». I ,  per tant, el nostre suport en aquest sent it .    

Evidentment,  també estem d’acord amb la pacif icació del carrer Girona. 
I  avui,  precisament, portem un prec en aquest sentit .  I ,  per tant, és un 
tema que podrem debatre més tard. Evidentment, nosaltres demanem 
que hi hagi algun t ipus d’actuació o que se’ns digui què és vol fer.  

I  també creiem que el Govern ha d’arr ibar a consensos ,  pel que fa a la 
Diagonal,  no s’han arr ibat. I ,  bé, no sé sap què es vol fer. Per tant, 
instem també que s’arr ibi a consensos.  

I ,  per tant, ens sembla una proposició per votar favorablement.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  

Demano disculpes al grup de la CUP, que me l’he saltat.  Consel lera 
Serra.. .  

Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA):  

No passa res. Gràcies.  

Bé, ordenarem els tres punts que tracta : la reordenació dels busos, el  
bus D30 i la pacif icació de Girona.  

Respecte a la reordenació de busos, és clar que hi ha un problema molt  
greu amb el volum de vehicles, perquè a la ciutat impera un model que 
està basat en el vehicle privat.  I ,  en tot cas, creiem que ser ia necessari  
fer una ordenació del transport a tota la ciutat i no de forma 
segmentada, que creiem que no és la manera de funcionar.  

Respecte a la Diagonal i al bus D30, és un exemple més, no?, dels 
conf l ictes que hi ha a la ciutat.  De fet,  Diagonal està en un col· lapse 
crònic produït pels vehicles pr ivats que, no només entorpeixen els 
busos, s inó que, a més a més, provoquen més de set -centes morts 
prematures a la ciutat anuals. Per tant, està clar que la Di agonal 
necessita fer un gir cap al foment del vehicle de transport públ ic i 
col· lect iu. Com seria també, per exemple, el cas del tramvia, sempre 
que fos de gestió i t i tular itat pública. I  com que ara mateix la prior itat de 
l ’Ajuntament i de la General itat és aquest cent per cent públ ic, doncs,  
l ’aposta de l ’autobús veiem que és necessària.  

Tot i així,  creiem que aquesta aposta no és efect iva si no es planif ica 
també una reducció dels carr i ls que hi ha per al vehicle privat i un 
desdoblament dels carr i ls de  bus. 

I ,  respecte a Girona, ho hem dit  diversos cops, nosaltres creiem que la 
pacif icació dels carrers és molt important per recuperar aquesta part 
dels carrers i,  en aquest cas, recuperar - lo respecte al vehicle privat.  El 
que passa és que és necessar i que , quan hi ha un procés de 
pacif icació, vagi acompanyat de mesures que evit in la gentr if icació. 
Perquè, si no, una mesura que s’havia planif icat per ser benef iciosa per 
als veïns d’aquel la zona el que acaba sent és perjudicial,  perquè els pot 
exposar al mobbing  immobil iar i i ,  per tant , a l ’expulsió de casa seva per 
la gentr if icació i l ’augment dels pisos.  

Per això...    

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  
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Consel lera Serra, hauria d’anar dient el  sent it  del seu v ot, perquè se l i 
ha acabat el temps.  

Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA):  

Per això ens abst indrem.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel lera.  

Té la paraula, per Barcelona en Comú, el conseller Magrinyà.   

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Bones. En aquest sentit ,  votarem a favor, perquè és en la l ínia en què 
estem tots plegats.  

Aquí sí que vol ia dir  dues coses. Pel tema de la ronda Universitat,  aquí 
tenim un problema, perquè ho en tenguem tots plegats: nosaltres les 
parades les traurem quan la Generalitat  faci els canvis de concessions i  
els canvis de l ínies perquè no aparquin en or igen i f inal a la ronda 
Universitat.  Nosaltres, com a ajuntament, hem elaborat un estudi sobre 
la reub icació dels or ígens i f inals amb unes estacions d’interurbans per 
la c iutat.  I  que una de les parts importants és reubicar moltes 
d’aquestes l ínies a l ’estació del Nord. Això ho hem adreçat a la 
General itat,  però la General itat és la que ha de fer aquest c anvi.  I ,  
malauradament, nosaltres hem adreçat aquest estudi,  hem demanat 
bastantes reunions a la Generalitat,  i  la Generalitat,  de moment, no 
dona resposta.  

Aquesta torna a ser una competència de la General itat de Catalunya, 
que fa trenta anys que no ha assumit el tema dels interurbans amb 
estacions ben organitzades a la ciutat.  I  nosaltres,  per primer cop, en 
aquest mandat, l ’hem encarat realment.  

I  la segona, perquè el tema dels eixos verds i les superi l les que 
plantegem...  A veure, la ciutat ha fet un es forç, ve del mandat anter ior, 
nosaltres el cont inuem, és un trebal l que requereix consens i porta 
potser una mica més de temps del que teníem previst.  Però, en 
qualsevol cas, nosaltres acabem aquest mandat amb cinc superi l les. En 
el cas de l ’Eixample, el que estem molt contents és que la super il la de 
Sant Antoni ha marcat el  camí i el perf i l  de com fer les coses. Com ho 
fem? Amb consens veïnal i amb recolzament de tots els grups.  

I ,  per altra banda, també crec que aquesta és la l ínia que hem de 
continuar. I ,  en aquesta l ínia, penso que avui al carrer Girona hi ha un 
consens bastant general itzat,  que no és el mateix que el que hi havia al 
començament del mandat, i  que amb això estem contents. I  nosaltres,  
tant en aquest com en Consell de Cent, arr ibarem abans  de mandat amb 
un avantprojecte, però...  
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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):  

. . .clar, tot això es basa en aquest consens q ue busquem. I això és el 
que hem trebal lat durant aquests tres anys, que no és  poca cosa.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel ler Magrinyà, moltes gràcies.  

Molt bé, doncs, ara té la paraula el grup proposant, el consel ler Cerri l lo.  

Sr. Albert Cerril lo Lladó (GMPDeCAT):  

Gràcies, presidenta.  

Bé, en aquests tres anys de mandat,  la c iutat de Barcelona i,  en 
especial,  els veïns i veïnes del distr icte estan patint diferents problemes 
entorn de la mobil i tat,  i  creiem que el Govern no està posant f i l  a 
l ’agul la, tal com requereix la situació, i el mandat és més aviat  
decebedor.  

Vostè ha par lat,  evidentment, d’aquí, de la ronda Universitat,  però no 
ens ha par lat de la D30, que hem comentat ara, el carrer Girona, 
etcètera.  

Evidentment que, quan par lem dels problemes de mobil itat,  de 
contaminació i sorol l,  s ’ha de fer d’una manera global i metropolitana, 
que va més enllà dels l ímits de la nostra ciutat.  Però veiem amb 
preocupació com l’Ajuntament no és capaç de donar una solució, com 
bé he dit ,  a la cont inuïtat del transport públ ic en el trajecte de Francesc 
Macià i Glòr ies. I  per aquest motiu, després del f racàs del tramvia –que 
no l ’ha anomenat– ,  demanem la implementació  del bus de la D30.  

I ,  bé, per tant, el nexe en comú de la nostra proposició és reclamar a 
l ’Ajuntament i al Distr icte que faci un ver itable esforç per facil i tar la 
convivència entre els ciutadans i els vehicles de motor.  

Presidenta del Consell del Distric te de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  

Si algun altre grup vol intervenir,  té algun temps. Per exemple, al PSC li  
quedarien trenta segons.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  
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Sí,  molt ràpid, presidenta.  

En primer l loc, celebrar que el Govern vingui a les tesis del PSC que les 
pacif icacions de carrer es facin des del consens. Ara faltar ia que 
assumissin la segona part,  que és que les pacif icacions a l ’Eixample 
s’han de fer amb obra civi l i  no tàct iques.  Esperem que el pro per plenar i 
ho agaf in. 

I  la segona part que vol ia comentar és: carrer Girona, aquí s ’ha 
enganyat els veïns. O sigui,  si des del primer moment s’hagués informat 
les entitats que el carrer Girona no estava en el Pla d’ inversions 
municipal,  eh?, la gent és prou madura...  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel ler Riera, han passat trenta segons.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

. . .per entendre certes coses i això es pot entendre.  

Presidenta del Consell del Distr icte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Gràcies, conseller; moltes gràcies per la seva intervenció.  

Té la paraula el consel ler Zayas, que també té trenta segons.  

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):  

Sí, gràcies, presidenta.  

No, constatar –jo m’ho crec–  que ha dit  que... ,  bé, no m’ho crec, és 
ver itat que hi ha una part que és tema competencial de la General itat,  
però no sé f ins a quin punt el Govern ha l iderat aquesta demanda cap a 
la Generalitat que això canviï.  Vostè ho diu, jo m’ho crec, eh? Però ,  
clar, portem quatre anys i em sorprèn la dedicació a altres temes i 
aquest, que és molt evident, no.  

El carrer Girona ja l i  vaig dir al darrer plenar i extraordinari que jo penso 
que és una víct ima de les retallades i,  com el consel ler, penso que ha 
estat una gran enganyifa.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel ler.. .  

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):  

Mir i,  el D30 també penso...  Bé, no t inc.. .  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Gràcies, conseller, se l i  ha acabat el temps.  

La consel lera Jiménez de Parga si vol afegir alguna cosa, l i  queda un 
minut.  

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  

Sí. Yo, con todo el cariño que le tengo al señor Magrinyà, pero, c laro, 
me dice « tres años para ir  cambiando…». Hombre, es que se van a ir  
muriendo los vecinos, van a l legar otros. O sea… Cada vez irán 
cambiando las opiniones sobre el tema. O lo hacen ustedes ya y rápido, 
o si  no, c laro, la población va cambiando y, entonc es, podemos estar 
así indef inidamente. Pero, bueno.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Doncs, moltes gràcies, consellera.  

Consel ler Vi ladot, l i  queda un minut.  

Sr. Albert Viladot i  Solé (GMERC-AM): 

Gràcies, presidenta.  

Doncs, molt  ràpid. El conseller Magrinyà ara comentava que hi ha un 
informe, un estudi que han fet des de l ’Ajuntament per reordenar tot el 
que és l ’autobús interurbà. Bé, ens consta que els veïns l ’han vist,  i  en 
la mesura que això fos possib le ens agradaria als grup, almenys al 
nostre grup, també veure aquest informe, si és que això és possible.  

Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies a vostè, conseller.  

El consel ler Magrinyà ha esgotat el temps. Al consel ler Cerri l lo, del grup 
proposant, l i  queda encara temps, s i el vol. . .  

Sr. Albert Cerril lo Lladó (GMPDeCAT):  

Res, valorar posit ivament les gestions que diu que ha fet l ’Ajuntament 
amb la General itat i estaria bé veure l ’ inform e que han fet.  

Gràcies.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Molt bé. Moltes gràcies, consel ler.  

Doncs, aquesta proposició que ens ha presentat el Grup Municipal 
Demòcrata quedar ia aprovada amb els vots a favor de tots els grups i  
l ’abstenció de la CUP.  

Passaríem a la propera proposició, que ens presenta el Grup Municipal 
d’Esquerra Republ icana. Té la paraula el consel ler Eduard Cuscó.  

Sr. Eduard Cuscó i Puigdellívol (GMERC-AM): 

Gràcies, presidenta.  

Bé, el 2013 es va concloure el túnel de l ’AVE que unia Sant s amb 
Sagrera, de sis qui lòmetres, i per tal d’inaugurar - lo es van construir s is 
sort ides d’emergència: una a Mallorca -Biscaia; l ’a ltra a Trinxant; a 
Padil la; Provença-Bruc, Enric Granados i Entença, i vam quedar tres 
sort ides d’emergència, una a Provença -Urgell,  l ’a ltra a Mallorca -Nàpols 
i  l ’a ltra a Mallorca - Independència, que s’havien de fer.  

Ara han arrencat de nou les obres d’Adif  i s’han començat a construir 
aquestes noves sort ides d’emergència. Les que afecten el distr icte de 
l ’Eixample, que són Provença -Urgel l i  Mallorca-Nàpols, doncs, s ’ha 
començat a construir Mallorca-Nàpols. I ,  bé, les obres han t ingut una 
afectació important,  diguéssim, en la cruïl la dels carrers on es 
comencen a construir,  diguéssim, valgui la redundància.  

La principal afectació, més que el tal l  de trànsit ,  que, bé, això és 
raonable, no?, doncs, representa la instal· lació d’un tancat que afecta el 
que és tota la total i tat de la cruïl la i deixa un espai mínim de pas pel 
que fa a les voreres i fa que siguin espais, doncs, poc agradables, amb 
poca seguretat i,  diguéssim, bé, amb poca vis ibi l i tat,  també, no?  

Llavors, la durada d’aquestes obres ha de ser de dos anys.  És veritat  
que ara ocupen més espai que d’aquí a un temps. Però, en tot cas, el 
conjunt de l ’obra acabarà en dos anys.  I ,  després d’anar a vis itar les 
obres, hem pogut constatar, des d’Esquerra Republ icana, que hi ha 
unes afectacions a nivel l,  per exemple, del comerç, que ens han 
comentat els comerciants que han deixat  de vendre un 70 per cent. Això 
és molt íssim. I  també problemes vinculats a la seguretat.  Ens comenten 
que hi ha hagut bastants atracaments,  per exemple, l ’Hotel Ibis n’ha 
denunciat quatre, no? I això ens preocupa pel cas de Nàpols -Mallorca,  
però també per preveure la implantació de l ’obra de Provença -Urgell.  

Llavors, què proposem? Proposem prendre mesures econòmiques de 
compensació per als comerços afectats, diguéssim, ja sigui a nivell de 
subvenció, de compensació o bé que quedin exempts dels impostos que 
cobra l ’Ajuntament; que es mil lor i la senyal ització,  perquè ara mateix és 
força pobra. Es va prometre que es faria una senyal ització, però al f inal 
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ha sigut una cosa que no queda clara;  sembla,  doncs, que s’ indiqui cap 
a on s’ha d’anar per anar a Adif  i en reali tat,  doncs, s ’ha de dir cap a on 
s’ha d’anar per comprar als comerços, no?  

També creiem que hi ha mancances de seguretat,  pel que dèiem, doncs,  
els problemes que hi ha hagut. Pensem que s’ha de mil lorar la 
vis ibil i tat.  S’ha comentat que es podrien posa r tanques que fossin, 
diguéssim, glaçades, que hi hagués més vis ibil i tat per saber si hi ha una 
persona. Mil lorar l ’enl lumenat, o f ins i tot,  doncs, posar personal de 
seguretat,  que actualment n’hi ha, però es cuida sobretot del mater ial 
que hi ha a l ’ inter ior de l ’obra i no es cuida que sobretot durant la nit  
l ’espai del contorn del tancat sigui un l loc segur.  

Per tant, proposem això. També proposem... ,  i  això no ho recoll im a la 
proposició, però és una qüest ió que també ens han fet arr ibar els veïns 
i veïnes i comerciants, doncs, els problemes de contaminació ambiental 
i acústica que hi ha, la gent que viu al là ha de pat ir  el sorol l de 
generadors elèctr ics, el fum del gasoi l que desprenen aquests o, per 
exemple, la contaminació del c iment, diguéssim, que t ambé es va fa 
servir per a l ’obra.  

Llavors, considerem que això haur ia d’anar a càrrec d’Adif  i que 
l ’Ajuntament, doncs,  hauria d’ajudar que Adif  complís, no?  

També volem agrair,  abans de passar a les intervencions, la transacció 
de la CUP, que va en la l ínia que aquestes compensacions econòmiques 
es facin en base a la ponderació del t ipus de comerç. És a dir,  no és el 
mateix un pet it  comerç que una gran empresa, que té molt més marge a 
l ’hora de patir  una situació de l larga durada com són aquestes obres. I  
també especialment,  doncs, el  per i l l  que suposa d’agressió sexual per a 
les dones quan passen per aquest espai,  no?  

I  agrair aquesta transacció , i res més, f ins ara.        

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 

Moltes gràcies, consel ler. Ha esgotat els cinc minuts que tenia.  

En aquest punt de l ’ordre del dia, tal com deia el consel ler Cuscó, hi 
han tres paraules demanades de veïnes i comerciants de la zona. En 
primer l loc, l i  cedeixo la paraula a la senyora Ma ria Cr ist ina Al lén. Té 
dos minuts per intervindré, però si en necessita dos i mig, no hi ha 
problema.  

Sra. Maria Cristina Allén:  

Gràcies per tenir l ’oportunitat d’expressar el nostre problema. Portem 
cinc mesos, més o menys, des que van començar les obres.   

Bé, primer de tot,  en un país com Deu mana, amb un ajuntament 
gestionat per persones que fan la seva feina, que és vet l lar pels seus 
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ciutadans, jo ara no haur ia de ser aquí pidolant –perdó–  per tots els 
greuges que estem patint tant tots els comerciants com veïns de la zona 
afectada. 

Sou conscients que hi ha gent que viu del seu negoci i que aquesta 
situació pot arruïnar les famílies? Un ajuntament com cal,  des de la 
primera reunió informativa, ens haur ia d’haver posat a sobre de la taula 
totes les accions i compensacions que ens oferiu per pal· l iar tots els 
inconvenients. Per contra, després de cinc mesos i tres reunions 
deplorables, encara està tot en estudi:  «Quan Adif  respongui, ja us ho 
farem saber.» Publicitat vergonyosa dels comerços, inseguretat a la 
zona, s ’han comès atracaments, tal com ha dit  el senyor d’Esquerra. 
Hem demanat vigi lància, ens han dit  que aquesta vig ilància la feien els 
que estaven dintre del tancat, però són vigi lants d’obres, no són 
vigi lants de seguretat,  i no tenen cap obl igaci ó de fer- la. El control de 
plagues, que s’han vist rates, paneroles . . . ,  horrorós. I  després la neteja 
def icient de la zona.  

Arr ibant al tema de la salut,  al marge del gran estrès que suposa la 
contaminació acúst ica que pat im, parlaré també de la contaminac ió 
ambiental de l ’a ire que respirem. He portat aquí dos estudis cient íf ics 
que relacionen la contaminació de l ’aire amb un augment dels ingressos 
hospitalar is per ictus i per patologies cardiovasculars , i  l ’altre relaciona 
aquesta contaminació amb problemes de desenvolupament neurològic, 
tant cognit iu com conductual,  en els nens.  

Senyors i  senyores, el meu balcó està a dos metros de la xemeneia del 
generador, que emet gasos de la combustió durant tretze a catorze 
hores al dia.  La meva veïna de balcó té un n adó de tres mesos, que els 
seus pulmons dubto que encara hagin respirat  un aire mit janament 
decent. A l ’altra banda del meu balcó ,  també t inc a dos metres dos si los 
de ciment, que venen a reomplir pràct icament a diar i,  generant pols 
altament tòxica.  

Sabeu el que és l ’epigenèt ica? Aquesta contaminació de l ’a ire extrema 
pot fer despertar pol imorf ismes genèt ics individuals de cadascú que 
determinen la susceptibi l i tat a patir  determinades malalt ies. I  posant 
tota aquesta maquinària al costat mateix de les nost res cases ens heu 
regalat números de la loter ia perquè despert in aquests pol imorf ismes i 
acabem patint malalt ies com càncer de pulmó, EPOC, Alzheimer, 
etcètera.  

Si us plau, feu d’ajuntament i vet l leu pels nostres interessos i  per la 
nostra salut.  

Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies.  
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Ara té la paraula, demanada també en aquest punt,  la senyora 
Purif icación Gómez.  

Sra. Purificación Gómez:  

Bueno, yo también quiero darles las gracias por esta oportunidad. 
Decir les que tengo un restaurante desde hace casi catorce años, hemos 
superado una crisis y cuando ya empezamos a ver un poco de luz, viene 
el Ayuntamiento y Adif  y nos coloca una val la de casi tres metros y en la 
acera, pues, un metro y medio para que la gente pase. Pasan motos, 
pasan bicicletas y patinetes y pasan de todo. Hemos perdido 
muchísimos cl ientes que necesitábamos, que nos los habíamos estado 
trabajando durante muchos años. Somos cinco personas trabajand o y 
casi todas mayores de cincuenta años. Necesitamos seguir ahí 
aguantando. Pero necesitamos ayuda. Para el los somos daños 
colaterales, o sea, nada.  

Quizá si cobran un poquito menos de comisión y nos pueden ayudar 
económicamente,  lo agradeceríamos. Nos sent imos solos, 
desamparados. Y, bueno, no sé qué más decir les. Que estamos 
trabajando con dolor de cabeza, con nauseas, mis compañeras y yo. 
Que cada día viene menos gente y que nos sentimos solos. Y que, por 
favor, si nos pueden ayudar, pues, lo agradecer íamos. 

Gracias.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies a vostè.  

I  també ha demanat la paraula la senyora Laura Planas.  

Sra. Laura Planas:  

Hola, bona tarda. Moltes gràcies.  

D’acord amb la l ínia de  les meves companyes, soc l ’ú lt ima que parlaré, 
doncs, és una miqueta el resum, no? Nosaltres tenim una bot iga de roba 
de senyora,  agafa tot el  xamfrà Nàpols -Mallorca. I ,  per tant, paguem 
local de xamfrà. I  a mi els propietaris m’han dit  que ho he de resol dre 
amb l’Ajuntament, amb Adif ,  però que realment el ls no en tenen la 
culpa. I  l ’Ajuntament no ens respon.  

L’Ajuntament fa com sis, set mesos inclús ens va fer enviar els nostres 
logos amb uns formats que desconeixíem, que vam haver d’encarregar, 
per fer uns tòtems t ipus centre comercial,  bonics, que veiessin els 
turistes o la gent que passava que allà hi havien comerços. Inclús un 
company de l ’Ajuntament se les va donar que ja n’havia fet més d’un,  de 
tòtem, i que havia quedat molt mono. I  això fa com uns  set  mesos. Aquí 
ha desaparegut tothom, ningú ens contesta els mails ,  perquè sembla 
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que una senyora ha anat de part.  I  estem esperant, estem sols, darrere 
d’una val la  enorme i l larguíssima, eh?  

I  realment els propietar is tenen tota la raó , són víct imes com tu: 
«Demana ajuda a qui l ’has de demanar.» I,  en aquest cas,  en primer 
terme, sou vosaltres; sou vosaltres que hauríeu de vet l lar pels 
ciutadans, pels comerciants i pels veïns. I  són set mesos. Tenim 
l ’històric dels mails ,  i  és vergonyós. I  em sap greu d ir-ho. És la meva 
ciutat,  i  és vergonyós que se’ns hagi estat torejant per mail  durant set 
mesos, que no hi hagin tòtems, que no hi hagi publ ic itat,  que hi hagi un 
passot isme...  Vaig fer un mail  a l ’Ajuntament dient que havíeu agafat el 
sou, la paga doble,  les vacances i havíeu marxat, perquè vam estar un 
mes i  mig sense saber re. I  jo em vaig quedar sense sou, sense paga 
doble i sense vacances. I  no t inc la culpa jo que s’hagi de fer. Tinc la 
mateixa culpa jo com vosaltres que s’hagi de fer una obra Adif . 
Vosaltres heu cobrat  i jo no.  

Penso –penso–  que, per just íc ia, se’ns haur ia d’escoltar,  perquè són 
tres obres molt enormes, són d’una envergadura molt important ,  i  no 
podeu quedar aliens.   

Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. T rini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies a vostè, senyora Planas.  

Ara passarem la paraula als grups municipals perquè expressin el sentit  
del seu vot. Comencem pel PSC, el consel ler Riera.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

Sí, moltes gràcies, presidenta.  

En primer l loc, expressar la sol idaritat amb aquestes veïnes i  
comerciants. Vul l dir,  des del nostre grup entenem perfectament i hem 
viscut des del Govern i des de l ’oposició múlt iples obres i moltes d’el les 
ferroviàr ies, podem entendre que una obra públ ica p ot generar sinergies 
i  genera sinergies negatives sobretot en l ’entorn més immediat i mentre 
duren les obres.  

Ara bé, quina és la mil lor manera per afrontar aquestes sinergies 
negatives? Home, doncs, nosaltres pract icarem una abstenció a la 
proposició més que res perquè realment planteja el problema, però no 
planteja la solució.  O sigui,  per exemple, podríem dir ,  per què en 
aquests veïns i no els veïns que estan patint l ’ampliació de les andanes 
de l ’estació de Provença dels Ferrocarri ls de la General itat,  que han 
viscut unes obres potser encara amb més afectació a l ’espai públ ic, eh?  

Parlava el conseller Cuscó «via subvenció, via f iscal itat». Home, per 
nosaltres, no és el mateix. Per nosaltres, jo crec que, a nivel l de ciutat,  
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es podr ia plantejar  una reducc ió f iscal de l ’IBI en aquel ls veïns i 
comerciants que acredit in una sinergia negativa d’una obra públ ica. I  
creiem que una mesura d’aquest est i l  podr ia ser molt més equànime, 
equitat iva, eh?, i no tant ad hoc  aquests sí i aquests no. Crec que aquí 
hem de trebal lar més curosament.  

I  sobretot  perquè la solució al problema no passa per una subvenció en 
un moment donat, s inó que...  O sigui,  això no et traurà de la cris i,  no et 
traurà de la fal l ida, ni et dispararà  cap amunt el negoci.  En tot cas, el  
que et pot ajudar és que l ’Ajuntament de Barcelona est igui del teu 
costat.  De quina manera? Doncs, mira, a nivel l obres, doncs, amb 
mesures d’ insonor ització, s istemes d’extracció, s istemes de reg...  Bé, 
múlt iples mesures de contenció de les obres.  

Altres coses, a nivel l comercial,  doncs, dinamització comercial ben feta, 
ben or ientada, no només un tòtem, eh? Fomentar la formació, 
fomentar.. .  Un munt d’actuacions de promoció econòmica, que en 
parlava abans el regidor a la  part informativa, ha citat de ref i ló les 
qüestions de promoció econòmica, doncs...  

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):  

Doncs, acabo. No, no, perquè, s implement, esmentar que el comerç de 
Sagrada Famíl ia, no només aquest, sinó tot el comerç de Sagrada 
Famíl ia, té un problema de feblesa...  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

. . .que algun dia hem d’abordar.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel ler.. .  Molt bé.  Doncs, el seu vot ha dit  abstenció, eh? (Pausa.)  
Perfecte.  

El Part it  Popular, el consel ler Zayas.  

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):  

Sí, gràcies, presidenta.  
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Mir i,  jo, la veritat,  ho sento, però t inc un problema; ja l ’he resolt ,  ara 
l ’expl icaré, però és que t inc un problema. Jo venia amb la intenció clara 
de votar c larament a favor, però s’ha introduït aquesta modif icació amb 
la CUP, amb la qual cosa hem decidit  canviar el vot a l ’abstenció. Ara 
ho expl icaré també. Però ara, evidentment, davant els test imonis que 
han expressat aquí vostès, doncs,  f rancament, em veig en l ’obl igació, 
explicant el vot,  de votar a favor.  

Mir i,  jo entenc que totes les obres – i  a ixò és reiterat iu i obvi–  causen 
problemes i causen incomoditats als veïns de l ’entorn. Això és evident. I  
és evident també que això no es pot per llongar e n el temps, perquè té 
una afectació directa en el comerç i en els veïns.  

Ara bé, el que nosaltres.. . ,  en concret, aquesta esmena que han 
acceptat  de la CUP, que diu «excloure de la compensació grans 
empreses i mult inacionals», doncs, home, jo no t inc cap interès a 
defensar, perquè no sé s i vostès representen... ,  potser algun restaurant 
representa alguna empresa o no, o mult inacional.  No seré jo aquí qui 
els defensi.  Però això, d’entrada, és i l· legal.  D’entrada, és i l· legal.  És a 
dir,  això, qualsevol persona que est igui afectada i que perta nyi a una 
gran empresa ho guanyar ia en el contenciós administrat iu perquè això 
és i l· legal.  Que es vol posar per quedar bé i tal,  bé, posem -ho. 

Nosaltres votarem a favor, jo ho he dit ,  però que s’ha de fer constar que 
em sembla f rancament absurd, perquè, escolta,  els perjudicis són per a 
tothom, eh? I a les grans empreses que estan tan absolutament 
est igmatitzades trebal la gent que no és una gran empresa, són petits 
trebal ladors que treballen a la gran empresa. A veure si,  d’alguna 
vegada, també ens quedem amb aquesta idea.  

I ,  per tant, ja dic, votarem a favor i s ’ha d’estudiar tot.  El que penso que 
s’ha de fer.. .  Ells diuen que els correus . . . ,  és a dir,  que entenc que hi 
ha hagut act ivitat entre vostès. Doncs, tampoc entenc aquesta lent itud 
en treure endavant aquest tema.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Zayas.  

Per Ciutadans, consel lera Jiménez de Parga.  

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  

Sí, yo tampoco he entendido la transacción que nos han pasado a 
últ ima hora de la CUP, porque yo creo que estaba mejor antes. Porque 
esto de excluir  de la compensación y tal… A ver, cómo se mide a quién 
se excluye y a quién no. Los perjuic ios son para todo el mundo. Ya 
sabemos que las obras, evidentemente, se hacen para mejora r una 
ciudad y perjudican al que las t iene cerca, desgraciadamente. Yo he 
tenido que vivir las del metro ese de Diagonal tal,  horroroso; luego las 
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de la Diagonal, horrorosas. O sea, ya sabemos. Evidentemente se 
hacen para la mejora después de todos los ciudadanos.  

Nos parece justo, pero, claro, esto de excluir … Bueno, ustedes verán 
cómo se lo organizan. Y, ya digo, en qué momento se considera grande, 
mediana… Me parece que estaba muchísimo mejor antes de esta 
transacción. Pero, bueno.  

Votaremos a favor.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Doncs, moltes gràcies, consellera.  

Per part de la CUP, consel lera Serra.  

Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA):  

Sí. Bé, explicaré una miqueta el mot iu d’aquesta esmena: era sobretot 
perquè entenem que hi ha grans empreses –que no hem dit  
«empreses» ,  d’altra banda, hem dit  «grans empreses i mult inacionals»–  
que tenen recursos suf icients per fer f ront als danys que el s pot 
provocar la baixada de vendes o el que sigui pel fet de les obres. Que, 
a més a més, molts d’aquests comerços o altres establ iments,  
justament, van en detr iment del petit  comerç i de les persones que 
tenim aquí assegudes ara mateix. Per tant, només f altaria que a sobre 
els est iguéssim donant una compensació econòmica a empreses que 
tenen capital suf icient per fer -hi f ront.   

D’altra banda, sincerament, doncs, s i és i l· legal,  ja ho hem dit  molts 
cops, no?, quan la legalitat  és injusta, doncs, potser el  que hem de fer 
és desobeir- la. I  en això jo crec que ens hi hauríem de posar una mica 
més. 

Com que s’han acceptat les transaccions, nosaltres votarem a favor.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies. 

Pel Part it  Demòcrata, té la paraula la consel lera Pallejà.  

Sra. Isabel Pallejà i  Milà (GMPDeCAT):  

Gràcies, presidenta.  

Bé, nosaltres votarem a favor. Però comentar que , entre les mesures 
econòmiques de compensació, suposem que seran mesures també de 
caire f iscal,  com pot ser la reducció de l ’IAE .    
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També vul l recalcar que el Grup Municipal Demòcrata ha demanat, en 
diverses ocasions, que el Govern municipal apliqui la mesura de govern 
que ja es va decidir a la Comissió d’Economia i Hisenda de l ’Ajuntame nt 
de Barcelona perquè s’ident if iquessin les zones de comerç suscept ibles 
de ser afectades per obres de l larga durada per poder endegar accions 
compensatòries i pal· l iat ives per als comerços afectats. Aquestes 
accions també han d’incloure mesures de segure tat extraordinàries, que 
no s’han t ingut en compte ,  per tota l ’afectació de l ’entorn i que afecta 
tant els comerços com el veïnat.  

I ,  senyores i senyors del Govern, només han d’aplicar la proposició que 
ja es va acceptar a l ’Ajuntament de Barcelona.  

Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies a vostè, consellera.  

Per Barcelona en Comú, té la paraula el consel ler Magrinyà.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Bé, nosaltres, des del Govern,  hem fet tres reunions prèvies, que en 
algunes van assist ir  vostès. I  en la darrera que hi va haver el mes de 
jul iol,  per exemple,  vam tractar el tema de l ’escola i vam fer unes 
apl icacions en el cas de l ’escola. Ara, amb això  que diuen vostès, 
doncs, nosaltres prenem nota. Fem un punt d’autocrít ica en aquest 
sentit .  I  potser el que farem serà que, si vostès s’adreçaven directament 
a Ecologia Urbana, a Casa Gran, ara nosaltres intervindrem com a 
distr icte, així com també ho hem fet al carrer Balmes, que també va 
funcionar, perquè vam fer una mediació en el tema, doncs, de la 
benzina i del tractament dels àrids, que s’han pres algunes mesures... 
Vam fer d’intermediació amb l’empresa. Ara seria amb Adif ,  doncs, amb 
l’empresa que gestiona això.  

Nosaltres trebal larem en això i en la mesura...  Com deia el Grup del 
PDeCAT, en aquest sentit ,  doncs, hi ha aquesta mesura, nosaltres 
intentarem trebal lar  des de l ’OPE, l ’Ofic ina de Promoció Econòmica, 
d’aquí, que tenim al Distr icte, i amb els plans que tenim de Barcelona 
Activa mirarem també d’algun programa per poder - los recolzar, tot i 
entenent que, bé, això és un problema, com deien abans els altres 
grups, doncs, que és de relació amb l ’Adif ,  però que nosaltres, en la 
mesura que puguem, com a govern, hi intervindrem.  

I ,  l lavors, si us podeu adreçar directament, quan feu qualsevol 
demanda, també la feu al Distr icte i,  l lavors, nosaltres en la mesura que 
puguem fer mediació, doncs, intervindrem. I  properament muntarem una 
reunió als veïns un  altre cop, la que vam anunciar després de la del 
mes de jul iol,  la que faríem ara, i la farem i tractarem aquests temes.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel ler Magrinyà, el sentit  del seu vot.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Votem a favor.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Doncs, moltes gràcies, conseller .  

A veure, tothom ha esgotat el  temps; només l i queda deu segons al 
Grup Municipal de Ciutadans. Si vol intervindre, consellera. No? 
(Pausa.)  Molt bé. I  l i  queda... ,  a la CUP, sí,  a la consel lera Serra l i  
queda temps. (Pausa.)  No. 

Molt bé, doncs, aleshores, quedaria aprovada la proposició que ha 
presentat Esquerra Republicana, també, com en el ca s anterior, amb el 
vot favorable de tots els grups i l ’abstenció, en aquest cas, del PSC.  

Passaríem ara a la proposta d’acord que ens presenta la CUP. I  té la 
paraula la consellera Serra.  

Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA):  

Gràcies.  

La proposició que presentem és sobre el cas de la situació 
d’emergència que estan vivint des de fa bastant de temps les veïnes de 
Roger de Flor, 209. Expl icar que el 18 de setembre es va intentar 
desnonar un dels pisos de Roger de Flor i que, per sort,  gràcies a la 
mobil itzac ió popular, es va poder aturar. Però que és una l luita 
incansable que estan fent des de fa molt de temps. Que, com sabeu, 
l ’estratègia que tenen els fons voltors és fer obres en alguns dels pisos 
buits que ja han aconseguit desnonar o que ja han aconseguit  expulsar 
a través de l ’assetjament immobil iar i i ,  a través de les obres,  fer encara 
més assetjament a les veïnes que queden, a través de les molèst ies, els 
sorol ls, etcètera.  

Quan en vam par lar aquí, al Distr icte, anter iorment, el  Govern va 
assegurar que ut i l i tzaria tots els mecanismes al seu abast per garantir  
que les veïnes es poguessin quedar a casa seva i  que, entre aquestes, 
hi constava una possible negociació amb la propietat i que el Govern 
també feia el seguiment de quin era l ’estat del procediment  judicial.  

Llavors, en aquest sentit ,  nosaltres proposàvem que el Govern exposi 
quin és l ’estat de les negociacions amb la propietat,  quin seguiment 
s’està fent des del Distr icte del procediment judicial i  quina és 
l ’estratègia a seguir per aconseguir que les veïnes de Roger de Flor i la 
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resta d’edif icis amb situació d’emergència al distr icte no siguin 
expulsades de casa seva, així com les mesures que es desenvoluparan 
a nivell de l l icències d’obres per evitar aquestes pràct iques que 
explicàvem de mobbing  a través de les obres en els pisos que ja han 
aconseguit desnonar.  

I ,  per últ im, demanàvem que el Consel l Plenar i del Distr icte difongués i 
donés suport públ icament a les accions de mobil ització de les veïnes en 
l luita per un habitatge digne i que denunciés l ’especula ció immobil iàr ia 
dels fons voltors.  

Vicepresidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Laia 
Canet i  Sarri : 

Gràcies, consellera Serra.  

Té la paraula el Grup Social ista, consel ler Riera.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

Sí, molt ràpid, consellera vicepresidenta.   

Des del Grup Socialista votarem favorablement a la proposició de la 
CUP, i ho dic així,  vul l dir,  compart im la preocupació amb Roger de Flor 
i  és evident que l ’act ivitat  econòmica dels fons voltor no és el model  ni  
econòmic ni d’habitatge que nosaltres defensem. Amb la qual cosa, 
votem favorablement.  

Vicepresidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Laia 
Canet i  Sarri : 

Molt bé, moltes gràcies.  

Passaríem el torn al Grup Popular, senyor Zayas.  

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):  

Gràcies, vicepresidenta.  

Bé, nosaltres ens abstindrem. Ens abstindrem perquè pensem que el 
format potser és més de prec o de pregunta, perquè demanar que 
exposi l ’estat tampoc és una proposició pròpiament dita, no?  

Però, bé, ens abstindrem. Sobre la primera part no tenim res a dir.  La 
segona, «que publicit i  les mobil itzacions»...  Llavors, el Govern, per 
exemple, hauria de publicitar potser totes les mobil itzacions de tots els 
veïns de l ’Eixample, no? Pensem que això no és la tasca del G overn 
municipal.  I ,  per això, ens abst indrem.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Molt bé. Moltes gràcies.  
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Per Ciutadans...  

Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMCs):  

Gràcies, senyora presidenta.  

Ens sembla molt bé recol l ir  la informació respecte d’aquesta f inca. 
Creiem que fora bo que aquesta informació, una vegada recol l ida, es 
faci arr ibar a tots els grups. Ara bé, tenim un petit  problema: creiem que 
no és missió ni feina d’aquest Distr icte difondre i donar pub l icitat a 
aquest t ipus d’accions. Per això, el nostre vot serà abstenció.  

Gràcies, senyora presidenta.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies a vostè, conseller.  

Té la paraula, pel Grup d’Esquerra  Republ icana, la consel lera Raf í.    

Sra. Tània Rafí i  Galindo (GMERC-AM): 

Gràcies, presidenta.  

És evident que el fenomen de l ’habitatge a Barcelona s’ha convert it  en 
un problema greu tant per a la ciutadania com per a l ’Administració. 
L’elevat preu del l loguer alimenta l ’especulació i,  en conseqüència, els 
anomenats fons voltors i  les grans societats immobil iàr ies han anat 
guanyant terreny i l ’amenaça és que en guanyin més si no s’hi posa f re.  

Considerem intolerable que veïns i  veïnes que, ja de per si,  han de 
passar per la mala experiència d’haver de deixar la «vivenda» en la qual 
porten anys vivint  hagin de patir ,  a més, aquest mobbing  per part 
d’ inversors l ’únic object iu dels quals és l ’ànim de lucre.  

Des d’Esquerra condemnem les pràct iques abusives i poc èt iques 
d’aquests fons voltors que actuen de manera nociva contra l logaters i 
l logateres degradant les seves condicions de vida i  f ins i  tot  arr ibant a 
uti l i tzar la violència per tal d’aconseguir el seu object iu de fer - los fora.  

Tal com demana la CUP, és totalment necessar i que el Govern prengui 
mesures per tal d’acabar amb la impunitat per assetja ment immobil iar i,  
que es trobi una solució immediata per a aquel ls edif ic is en situació 
d’emergència i que es f ixin procediments per tal d’evitar  que es tornin a 
donar casos com aquest.  

En aquest sent it ,  i  ara que des d’aquí,  fa uns mesos, l ’Ajuntament pot  
actuar des de la via administrat iva contra les pràct iques de fons voltors 
i grans propietar is,  conf iem que així s igui i que cada vegada siguin 
menys els veïns i veïnes expulsats dels seus habitatges.  
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I  el vot és favorable.  

Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies a vostè, consellera.  

Té la paraula, pel Grup Municipal Demòcrata, el conseller Albert 
Cerri l lo.  

Sr. Albert Cerril lo Lladó (GMPDeCAT):  

Gràcies, presidenta.  

Bé, com s’ha expl icat,  el ju l iol de l ’any passat, als veïns del número 209 
del carrer Roger de Flor, a la Dreta de l ’Eixample, se’ ls va comunicar 
que la f inca passava a mans d’una empresa, a través d’un burofax. La 
propietat els va donar un termini màxim d ’un any i mig perquè els 
inqui l ins amb contractes de l loguer temporals abandonessin la f inca.  I  
entenem perfectament la situació d’extrema impotència, indefensió, a 
causa de la impossibi l i tat  de diàleg o de negociació per part de 
l ’Administració i de la propietat.  Per tant, ens posem a la pel l  
d’aquestes cinquanta persones, de les vint - i-quatre famílies.  Tot plegat, 
un drama personal i familiar.  

I ,  des del Part it  Demòcrata, doncs, valorem molt posit ivament totes 
aquel les mesures que vagin encaminades a dona r suport als veïns i 
veïnes que pateixin el mobbing .  

Per tant, votarem a favor.  

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 Eduard Corbel la.   

Sra. Eduard Corbella Cervelló (GMBC-E):  

Gràcies, presidenta.  

Des del Govern, evidentment, també votarem a favor. Ser ia dif íci l donar 
tota la informació de com ha anat tot el cas a Roger de Flor, 209.  

Molt resumidament, i s i cal que els en donem més in formació, després 
la passem. És un cas que, des de l ’agost del 2017, ens arr iba al 
Distr icte, aquí es comença a trebal lar amb la Taula d’Habitatge que 
tenim on tots els departaments.. . ,  els que estan implicats, eh?, des de 
Ll icències, Guàrdia Urbana, etcètera, es trebal la conjuntament. I  des del 
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novembre es comença a donar assessorament, amb l’advocada, a 
aquest bloc de pisos. Hi ha una reunió amb les responsables 
d’Habitatge de Casa Gran. I  a part ir  d’aquí és quan s’estudia si es pot 
arribar a obrir algun l it ig i,  s i hi ha alguna mancança f lagrant per part de 
la propietat.  I ,  en el cas de Roger de Flor, concretament, no hi ha hagut 
un assetjament de mobbing  immobil iar i,  segons està est ipulat,  i  no es 
pot obrir aquest l i t ig i .  

Què es fa en aquesta situació, quan no hi ha aquests indicis? S’obre en 
aquel l cas, també, a petic ió dels veïns, una mediació , que l ’Ajuntament 
oferim entre veïns i propietat de mediar  perquè arr ibin a acords,  
sobretot dedicant-nos a les famíl ies vulnerables, que es va fer un estudi 
i en aquest bloc, doncs, n’hi havia. I  aquesta mediació va f inal itzar poc 
abans de l ’est iu amb l ’abandonament de la taula de negociacions, 
digues- li mediacions, per part de la propietat.  

En aquest cas ens trobem amb al lò habitual,  és: les propietats,  en 
aquest cas, fons inversors, que fan aquestes pràct iques tenen la l lei  de 
cara. I  amb això estem nosaltres, com a ajuntament, per molt que anem 
fent, i som conscients que les competències en Habitatge són l imitades, 
però quan se’ns acaben les competències hi posem  totes les capacitats 
i  tot l ’enginy per treure les mesures que ens han de poder permetre que 
dels nostres barr is la gent no hagi de marxar de casa seva.  

Dit  això, votarem a favor.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  

Té la paraula el grup proposant, consel lera Serra.  

Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA):  

Sí. En molts casos veiem, no?, que les vies inst itucionals queden 
esgotades quan es t racta de par lar de drets que, tot i que la Co nst itució 
no consider i fonamentals, sabem que haurien de ser drets inherents a 
l ’existència, inherents a la persona, com és el dret de l ’habitatge.  

Si la via administrat iva no ens funciona, bé, crec que s’ha de donar 
suport i  des de l ’Administració s’ha de  donar suport  a tota la 
mobil ització que es pugui fer des del carrer i posar -hi el cos.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel lera.  

El PSC vol afegir alguna cosa? (Pausa.)  No. El Part it  Popular? (Pausa.)  
Tampoc. Ciutadans? (Pausa.)  Tampoc, consel ler Sánchez. Consel lera 
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Rafí? (Veus de fons.)  No cal;  molt bé.  El Grup Municipal Demòcrata, 
consel ler Cerri l lo.  

Sr. Albert Cerril lo Lladó (GMPDeCAT):  

No, no cal.  

Presidenta del Consell del Districte  de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel ler Corbel la. . .  

Sra. Eduard Corbella Cervelló (GMBC-E):  

Sí, quant temps t inc? 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Deu segons.  

Sra. Eduard Corbella Cervelló (GMBC-E):  

Com? 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Deu segons.  

Sra. Eduard Corbella Cervelló (GMBC-E):  

Doncs, subscriure el que ha dit  la consellera de la CUP i ho seguirem 
fent, donar suport a aquest bloc i a tots els altres que trebal lem.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Doncs, moltes gràcies.  

La proposició que ha presentat la CUP, doncs, quedar ia aprovada amb 
el vot favorable del PSC, de la CUP, naturalment, d’Esquerra 
Republicana, del Grup Municipal Demòcrata i  de Barcelona en Comú; i 
les abstencions de Ciutadans i del Part it  Popular.  

Passaríem, doncs, a la propera proposició, que és la que ens presenta 
el Grup de Ciutadans. Té la paraula la consel lera Jiménez de Parga.  

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  
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Bueno, el año 2018 está siendo un año malo, desde el punto de vista de 
la seguridad. Y digo «malo» por no decir  catastróf ico, para que el señor 
Pisarello no se me enfade.  

Pero que Barcelona hoy es una ciudad más insegura que el año pasado 
no es una percepción subjet iva, s ino que lo avalan las estadíst icas que 
el Ayuntamiento y la General itat van aportando.   

Según la Guardia Urbana y los Mossos, la delincuencia en Barcelona ha 
aumentado desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto un 18 por ciento 
respecto a los mismos meses del año pasado.  

Entre jul io y agosto, se produjo en Barcelona un hecho del ict ivo cada 
dos minutos. Y eso que la ciudad ha recibido menos turistas, cosa que 
parece que aumenta el número de del itos.  

Y, por lo tanto, hacemos la siguiente proposición: que se elabore un 
informe exhaust ivo y que se entregue a todos los grupos municipales, 
en un plazo no super ior a un mes, sobre el número de agentes 
pol ic iales que tenemos adscr itos en la actual idad en el Distr ito; los 
criterios ut i l izados para decir cuántos agentes se asignan a cada uno de 
los barr ios y cuáles son los criter ios para decidir el t ipo de operat ivo y 
cuál es la presencia en las cal les; que se elaboren nuevas  campañas 
para la prevención de conductas incívicas que ayuden a mejorar la 
seguridad de los barr ios; que se facil i ten órdenes precisas a los cuerpos 
de segur idad para que se cumplan las ordenanzas  vigentes, y que se 
aumente el número de agentes en las cal les.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel lera.  

Per expressar el sentit  del seu vot, té la paraula el PSC, consel ler 
Riera.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

Sí, moltes gràcies, presidenta.  

Des del Grup Socialista donarem suport a la proposició del Grup de 
Ciudadanos.  

I ,  si em permet, aprof ito per fer una petic ió, i és que potser no caldr ia 
que ens preparés el Govern un informe «exhaustivo y entregarlo a los 
grupos» si el Govern complís amb el que diu que va fer. Vul l dir,  el mes 
d’abri l,  recordo, va fer una nota de premsa dient que començava el 
trebal l de camp per fer l ’enquesta de vict imització i que estava previst 
publicar- la al mes de juliol.  Doncs, va passar el jul iol i  no es va publicar  
l ’enquesta de vict imització. Va passar l ’agost i tampoc. Ha passat 
setembre i encara esperem l ’enquesta de vict imització de l ’Ajuntament 
de Barcelona, que jo crec que, de forma ininterrompuda des de fa més 
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de vint- i-c inc anys, es publ ica i són les dades q ue realment són f idels 
dels fets del inqüencials, és l ’enquesta que trebal la amb una mostra 
tècnicament més potent i més gran.  

Nosaltres, o sigui,  votarem a favor de la proposta, però sí que voldríem 
aprof itar per demanar al senyor regidor que facin públic a d’una vegada 
l’enquesta de vict imització. Perquè l ’únic que s’ha publ icat és un breu 
avenç al web de l ’Àrea Metropol itana, eh? A la web de l ’Àrea 
Metropol itana hi ha un petit  avenç. Però les dades de fons, que a 
nosaltres ens agradaria treballar - les com a grup, encara les estem 
esperant des del mes de jul iol.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Riera.  

Pel Part it  Popular, té la paraula el conseller Alejandro Muñoz.   

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

Gracias, señora presidenta.  

Nosotros votaremos a favor esta proposición. Aquí hay una clara 
relación causa-efecto :  el Gobierno ha bajado…, hay menos efect ivos 
pol ic iales, han bajado las operaciones, ha bajado todo lo que  es la 
presión, un poco, en la cal le en cuanto a presencia pol ic ial,  han subido 
los del itos y las faltas.  

Nosotros lo l levamos advirt iendo desde hace meses, incluso algún año, 
desde que empezó la legislatura. No hace falta, ya digo, ser un l ince 
para saber que si bajaba esta presencia iban a subir los del itos.  

Aquí yo creo que es un problema, en este caso del Gobierno, del juic io 
de valor que hace siempre con estos temas. El Gobierno… Hay un 
binomio que es prevención-represión. Los gobiernos de izquierdas 
acusan a los gobiernos de derechas de que solo emplean la represión; 
los gobiernos de «derechas», entre comil las –o algunos– ,  siempre 
acusan a los gobiernos de izquierdas de que con la prevención solo no 
es suf iciente.  

Nosotros creemos que lo pr imero es la prevención, pero siempre habrá 
gente y siempre lo que son faltas, del itos, estar algo fuera de la ley, 
siempre va a exist ir ,  siempre t iene que haber un t ipo de represión, bien 
entendida. Esa represión que signif ique que las normas que nos hemos 
dado la ciudadanía se cumplan.  

A part ir  de ahí, ya digo, lo que es el Gobierno desde los juegos 
olímpicos han bajado los efect ivos. Durante las épocas socialistas hubo 
épocas que la del incuencia estaba…, los datos iban a mejor a mejor. 
Este año los datos son bastante a peor. Barcelona e s la ciudad con más 
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del incuencia en toda España. Y son datos claramente con esa relación 
causa-efecto que hemos comentado.  

Votaremos a favor  todo lo que sean estudios, ya no solo estudios, sino 
que se apl ique lo que dice la proposición.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Muñoz.  

Té la paraula ara la CUP.  

Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA):  

Sí.  Bé, un cop més, Ciutadans fa una proposta que només ataca la 
superf ície del conf l icte i e l  PP ho secunda amb l ’anàl is i absolutament 
naïf  que ha fet respecte a les causes i les conseqüències i la polic ia i  
els furts.  

Reclamar més agents per evitar els furts és invisibil i tzar i ocultar  
absolutament quines són les causes que comporten aquests possibles 
furts, que són, en general,  la pobresa i l ’exclusió social.  

Si qual if iquen la ciutat com a insegura, segurament també és perquè no 
hi podem viure i perquè ens estan expulsant de la nostra ciutat,  que 
això per casual itat també és una causa del s istem a socioeconòmic en 
què estem vivint,  i  que tots els part its prorègim que estan aquí avui no 
estan fent res per evitar -ho.  

Per tant, nosaltres votarem en contra.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel lera Serra.  

Té ara la paraula, per Esquerra Republicana, el consel ler Vi ladot.   

Sr. Albert Viladot i  Solé (GMERC-AM): 

Gràcies, presidenta.  

Bé, a nosaltres, òbviament, ens preocupen aquestes dades que es van 
conèixer. De fet,  qualsevol ciutadà q ue les l legís est ic convençut que el 
va preocupar .  Nosaltres som defensors de l ’espai públ ic de qual itat i  
aquesta qual itat ha d’ incloure sí o sí la seguretat.  

De tota manera, no creiem que la seguretat s’aconsegueixi només 
mitjançant agents. Com deia la consel lera Serra, n’hi han molts motius i 
cal anar a buscar les causes de la inseguretat i de la del inqüència per 
afrontar- les amb condicions.    
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De tota manera, ens sembla interessant una part de la proposició que 
demana que s’ incloguin o que se’ns faci l i t i  a l ’oposició quina és la 
situació actual.  Creiem que és necessar i,  no se’ns ha informat d’això. I  
sobretot el  que ens interessa és saber quina és l ’estratègia de futur i 
què proposa el Govern per enfocar aquesta situació alarmant.  

Per tant, fem un vot favorable, però centrant -nos sobretot en aquesta 
falta d’informació i en l ’estratègia de futur.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Vi ladot.  

Ara té la paraula, pel Grup Municipal Demòcrata, el Xavier Ortega. 

Sr. Xavier Ortega Codines (GMPDeCAT):  

Gràcies, presidenta.  

Bé, com s’ha comentat, nosaltres constatem que hi ha un augment de la 
inseguretat en els últ ims anys a la ciutat .  Hi ha fons que asseguren que 
els del ictes han pujat un 20 per cent a tota la ciutat.  I ,  concretament, a 
l ’Eixample, els barr is que més ho pateixen són el barr i  del Fort Pienc i 
Sant Antoni.  

Quant a la proposició de Ciutadans, estem d’acord en saber quants 
agents destinats per barr i i  els cr iter is que s’ut i l i tzen per fer aquestes 
atr ibucions. Però també haguéssim afegit  a la proposició saber si està 
previst,  o si ja s’ha fet,  el desplegament de la polic ia de barri al  
distr icte, saber si  hi  ha unitats de paisà per  prevenir  furts i  robator is, 
que han augmentat en algunes zones del distr icte. I  també estem 
d’acord amb l ’apartat f inal de la proposició, quan ens par la d’augmentar 
la planti l la de la Guàrdia Urbana. Actualment estem en una etapa de 
reposició de la planti l la. Jo crec que hem d’avançar cap al camí 
d’ampliació de la planti l la de la Guàrdia Urbana, perquè f ins que no 
t inguem aquesta ampliació no podrem dotar els nostres distr ictes de 
major presència policial.  Som conscients que aquesta ampliació no 
depèn únicament de l ’Ajuntament, sinó que també intervé aquí el 
Ministeri d’Hisenda.  

I  també demanaríem al Govern saber en quina situació estan les USP, 
les unitats de suport pol ic ial de la Guàrdia Urbana, ja que avui mateix 
en una operació contra el top manta hi han hagut accions violentes 
contra aquesta unitat,  i  creiem que està sent molt maltractada pel 
Govern de la ciutat.  Per tant, demanaríem en quina situació es troba 
aquesta unitat.  

Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  
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Consel ler Ortega, el sentit  del seu vot no...  

Sr. Xavier Ortega Codines (GMPDeCAT):  

El vot és a favor.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies.  

Per Barcelona en Comú, té la paraula la consel lera Marina Marcian. 

Sra. Marina Marcian García (GMBC-E):  

Bé, des del Govern reconeixem... ,  i  hem estat al Consell de Seguretat, 
que va ser el 18 de jul iol,  i  e ls cossos de seguretat van af irmar que 
havien pujat els del ictes, però també que havien  pujat les detencions. O 
sigui que això és una bona notíc ia. Però, de totes maneres, també és 
important  des del Govern remarcar aquelles altres mesures que s’estan 
fent, que no són només «seguretàries» ,  que també s’han fet,  perquè el 
cos de Guàrdia Urbana s’ha augmentat en 319 places en aquest 
mandat, 150 han estat convocades aquest est iu.  

Tot i que aquest no és el l loc per donar aquesta informació, perquè 
existeix el cos de seguretat,  tota aquesta informació que es demana a la 
proposició, sí que puc dir que hi ha 341 agents a l ’Eixample, que 4 són 
per cada barri,  i ,  a part d’aquests, estan les patrul les de reforç per barr i 
i  a ls punts f ixos.  

I  sobretot això, destacar que l ’òpt ica del Govern no és només la 
«seguretària», s inó que també es destaca el tema de  la convivència 
vista des del punt de vista dels drets de les persones.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Doncs, moltes gràcies, consellera.  

Ara t indria la paraula la consel lera Jiménez de Parga, com a grup  
proposant.  

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  

Bueno, es que no he entendido bien esta últ ima intervención, y quería 
que lo repita y que apunte el número más de agentes. O sea, no he oído 
bien la intervención.  

Y, luego, a mi compañera de la CUP le diré que sin seguridad no hay 
l ibertad. Y esto lo sabe cualquiera, porque las leyes para que los 
ciudadanos las cumplan necesitan tener un órgano represor,  porque, si 
no, nadie pagaría los impuestos si no hubiera inspe ctores de Hacienda. 
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¿Usted cree que todos somos seres maravi l losos que nos…? No, se 
pagan los impuestos porque se sabe que hay inspectores de Hacienda 
que, si no, lo hacen cumplir.  

Y las leyes pasa lo mismo con ellas. Entonces, desgraciadamente, para 
que uno pueda gozar de l ibertad t iene que haber seguridad, y es así.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel lera.  

A algun grup l i queda temps encara. Per exemple, al conseller Vi ladot ,  
d’Esquerra Republ icana, l i  queden quaranta segons. (Veus de fons.)  
Consel ler Riera, perdoni, sí ,  l i  queda, trenta segons. Trenta, trenta.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

Trenta, doncs, no els gastaré.  

No, només comentar que cada vegada que surt alguna «propo» de 
seguretat podem constatar com el referent en matèria de seguretat del 
Grup Popular és la pel· l ícula RoboCop .   

I  després comentar que la seguretat és d’esquerres, nosalt res sempre 
l ’hem defensat, és la base per al l l iure exercic i dels drets i de les  
l l ibertats. I  demanaríem que aquesta «propo» servís per fer pública 
d’una vegada l ’enquesta de vict imització.  

Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Riera.  

Li queden, com deia abans, al consel ler Vi ladot també quaranta segons, 
si els vol ut i l i tza. No? (Pausa.)  

Al consel ler Ortega l i queden trenta segons.  

Sr. Xavier Ortega Codines (GMPDeCAT):  

Sí, no, molt breument també.  

Una cosa que és estranya per nosaltres també és que duran t aquests 
quatre anys les competències en seguretat se les ha quedat 
l ’alcaldessa, no tenim ningú amb rang de regidor que t ingui competència 
en matèria de seguretat,  sinó que les té delegades en un comissionat, 
que també ens sembla molt estrany, perquè la seguretat és un tema 
principal a la nostra ciutat i hauria d’estar delegada en un regidor que 
s’encarregués de la matèria de seguretat .  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  

La consel lera proposant vol afegir alguna cosa.  

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  

No, solo que, por favor, me repitan los datos estos que han dado del 
número de agentes más que hay; es que no lo he oído bien.  

Sra. Marina Marcian García (GMBC-E):  

En aquest mandat s’han convocat 319 places de Guàrdia Urbana; 150 
han estat convocades aquest est iu .  I  a l ’Eixample tenim 341 agents i 4 
són per barr is, a més a més de les patrul les de reforç i els punts f ixos.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel lera.  

Doncs, la proposició presentada per Ciutadans queda aprovada amb els 
vots a favor del PSC, del Part it  Popular, naturalment de Ciutadans, 
d’Esquerra Republ icana i del Grup Municipal Demòcrata, i el vot en 
conta de la CUP i de Barcelona en Comú.  

Passaríem a la propera proposició, que la presenta el Part it  Popular.  Té 
la paraula el conseller Óscar Zayas.  

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):  

Sí, gràcies, presidenta.  

Mir i,  l ’octubre del 2015, c inc mesos després d’ inic iat aquest mandat, ja 
vam presentar una pregunta dir igida al primer regidor, al senyor Colom, 
sobre l ’augment que ja era percept ible del top manta. Ens va dir que hi 
havia una comissió de trebal l  amb els manters en l ’àmbit de ciutat,  «que 
és global,  que estem fent aquest treball  amb la perspect iva de trobar 
una solució més general». I  després em va obsequiar amb una 
qualif icació dient que jo era alarmista.  

El 28 de novembre del 2017, en aquest mat eix plenari,  vaig demanar -l i  
ja a aquest regidor quina era l ’opinió sobre l ’augment descontrolat –hi 
posava aquest qual if icat iu, «descontrolat»–  del top manta al nostre 
distr icte. Sembla ser que aquest qualif icat iu, o la pregunta, o jo mateix, 
no ho sé, no l i  va agradar, el  senyor Pisarel lo no em va contestar i em 
va contestar el consel ler, que ara ja no hi és, Javier Dabbah. Em va dir 
que si ja estàvem en campanya electoral i que intentàvem agitar el  vel l 
monstre del top manta. A part de les desqualif icaci ons,  ja l i  vaig 
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demanar si tenia alguna solució més o tenia alguna proposta més, que 
em va dir que negava taxativament l ’augment del top manta.  

Mir i. . .  Ah, i que plantegés aquesta pregunta d’una altra manera. Això no 
ho vaig entendre, però, bé, jo he fet cas i,  com veig que el monstre 
se’ns està menjant, se’ns ha menjat ja, doncs, el que he fet és plantejar  
la pregunta o la iniciat iva d’una altra manera ,  que és en el sent it  de 
reprovar el senyor Pisarello Prados, com a màxim responsable del 
Distr icte de l ’E ixample, per la gestió del top manta i especialment per la 
presència massiva i cont inuada de venda i l· legal als espais més 
emblemàt ics de la ciutat de Barcelona.  

Mir i,  la seva gestió,  com a màxim dir igent, en aquest aspecte concret 
del top manta, és nefasta. És nefasta perquè el top manta s’ha 
cronif icat en aquells espais, ja ho dic, emblemàt ics, s ingularment plaça 
Catalunya, el tram inic ial de passeig de Gràcia i Sagrada Famíl ia, sense 
que vostès hagin estat capaços de trobar una solució a aquest 
problema.  

Dia a dia apareixen en els mit jans de comunicació informacions que el 
que donen és vergonya, perquè donen una imatge del top manta com un 
autènt ic negoci paral· lel davant del qual el Govern municipal d’aquest 
Distr icte està absolutament inactiu i amb una deixadesa absoluta de les 
seves funcions.  

I  paro aquí, perquè no sé quant em queda de temps per al segon torn.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Molt bé.  

Doncs, té la paraula, per expressar el sentit  del seu vot, el  conseller 
Joan Ramon Riera, del PSC. 

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

Sí, moltes gràcies, presidenta.  

Des del Grup Socialista donarem suport a la proposta de reprovar el 
senyor Gerardo Pisarel lo. A veure, hi ha molts mot ius perquè el senyor 
regidor sigui reprovat. Vull dir,  jo m’he fet una l l isteta molt ràpida, eh?, i  
celebro que vostès hagin fet un esforç de síntesi i centrar -ho només en 
el top manta.  

Però, per exemple, podríem afegir,  doncs, la mala solució del «mercat 
de la misèr ia»,  perquè trasl ladar un mercat.. . ,  traslladar - lo al distr icte 
de Sant Mart í per nosaltres no és una solució; la manca de diàleg amb 
el món educatiu, eh?, la no resolució dels problemes educatius tant de 
la públ ica com de la concertada; la cris i de convivència a Fort Pi enc; la 
inexistència del regidor en el seu dia a dia; la manca de l ideratge del 
Distr icte, la manca d’ inic iat iva  – jo, així de memòria, dir ia que ha 
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presentat cap mesura de govern des que el senyor Pisarel lo és regidor –
;  per la violació de la neutral itat administrat iva inst itucional;  per retal lar 
el PIM, com l ’altre dia va reconèixer, quatre mil ions d’euros de 
reprogramacions.  

En qualsevol cas, hi ha molts motius per posar sobre la taula que el 
senyor Pisarello, de moment, no està sent un bon regidor d’aq uest 
Distr icte.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Riera.  

Per Ciutadans, qui intervé? (Pausa.)  Consellera.. .  

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  

Bueno, ya he hablado antes en la contestación del informe del regidor 
del top manta y tampoco quiero repet irme mucho.  

Pero, a modo de resumen, quiero dejar claro que no se puede permit ir  
la venta en las cal les de la ciudad de productos falsif icados, es decir,  
que son i legales y que distr ibuyen unas maf ias. Hacer la vista gorda, 
como hacen ustedes, es incumplir con la Ordenanza de civismo y 
perjudicar a los comerciantes que sí que pagan sus impuestos y venden 
productos absolutamente legales. Ser demasiado laxos en el 
cumplimiento de las ordenanzas municipales, como hacen ustedes, 
conduce a la degradación del espacio públ ico, a la prol i feración de 
conductas incívicas,  a la insegur idad ciudadana, que es uno de los 
puntales del estado de derecho, porque sin segur idad no hay estado de 
derecho. 

Pero, aunque usted, señor Pisarel lo, es el teniente de alcalde de esta 
ciudad y nuestro regidor, hay que recordar que las competencias de 
seguridad las asumió la señora alcaldesa, la señora Colau. Y, por lo 
tanto, creemos que es a el la la que habría q ue reprobar.  

Y nos vamos a abstener.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel lera.  

Per la CUP, qui intervé? (Pausa.)  Consel lera Serra.  

Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA):  

Bé, en aquesta proposició nosaltres veiem que la diferència que hi ha 
entre la solució, diguéssim, que proposa el PP respecte a la venta 
ambulant i la que apl ica Barcelona en Comú i que el PP l i vol reprovar 
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és la intensitat amb què s’apl ica la repressió a les persones que es 
veuen obligades o es veuen abocades a fer aquesta pràct ica per poder 
sobreviure.  

Considerem que és crit icable la gest ió del Govern o que el Govern ha 
fet en aquesta temàtica, perquè creiem que, com abans es comentava, 
s’ha servit  dels clàssics recursos de la dreta per «gestionar», entre 
cometes, la s ituació,  com és la repressió, i que les propostes que... ,  bé, 
que no s’han fet propostes que vagin més enl là del terreny simbòlic o 
estèt ic i  que t inguin una implicació material en les condicions de vida 
d’aquestes persones.  

De tota manera, sabem que la polít ica xenòfoba i classista del PP situa 
aquesta proposició en la direcció d’augmentar les mesures punit ives i  
repressives cap a aquest col· lect iu. I ,  evidentment, hi estem en contra. 
Per això, votarem en contra de la proposició.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel lera Serra.  

Ara té la paraula, per Esquerra Republicana, la consel lera Rafí.  

Sra. Tània Rafí i  Galindo (GMERC-AM): 

Gràcies, presidenta.  

És evident que la venda ambulant i l· legal a la via pública és una 
problemàtica que ha anat augmentant i consol idant -se en la ciutat 
durant els darrers anys. Però, des d’Esquerra, fugim del mal ús que 
s’està fent en general del fenomen top manta  i  seguim insist int que cal 
abordar- lo des de dos àmbits. En pr imer l loc, des de la vessant contra 
les xarxes de vendes de productes i l· legals. I ,  en segon l loc, però no 
menys important, des de l ’atenció social als més vulnerables.  

Els f luxos migratoris indiquen que cada vegada arr ibaran més 
immigrants, i cal que el Govern pensi en com afrontar -ho i  gestionar-ho.  
Aquest és un assumpte molt complex que parteix d’una problemàtica 
clarament social i que s’ha de mirar de resoldre amb una mirada àmplia 
i  act ivan t  diferents mesures assistencials d’ inserció laboral,  de 
seguretat,  etcètera, per tal de mil lorar la vida d’aquestes persones.  

Les conseqüències que provoca la venda ambulant i l· legal són molt 
clares: presència de xarxes de venda de productes i l· legals,  e xplotació 
a persones, ocupació i pr ivat ització de l ’espai públ ic, incompliment de 
normatives i competència desl leial amb el comerç de proximitat de la 
ciutat,  entre d’altres. En conseqüència s’estan produint casos de tensió 
i  enfrontament entre els venedors ambulants i altres col· lect ius.  

Des d’Esquerra Republicana vam oferir ajut al Govern municipal 
l iderant, a través del regidor Jordi Coronas, una taula que tenia com a 
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object iu dialogar amb tots els agents impl icats i plantejar mesures que, 
des de diferen ts àmbits, com l ’econòmic i sobretot el social ,  ajudessin a 
solucionar aquesta problemàtica i reduir el  seus efectes. La manca de 
resposta del Govern municipal i l ’augment de les persones que real itzen 
aquesta act ivitat han anat agreujant aquest fenomen. P erò abordar- lo 
només des de la vessant repressiva i  pol ic ial no ajuda a millorar la 
convivència ni a resoldre aquest assumpte. Cal que tots plegats siguem 
molt prudents i evitar que al carrer brot in discursos de xenofòbia i  
racisme.  

En tot cas, i com que entenem que la l lu ita contra el top manta 
requereix una estratègia global i  un pla de xoc que impliqui les diferents 
administracions, ens abstindrem.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel lera; ha acabat el temps.  

Pel Grup Municipal Demòcrata, el conseller Joan Rodríguez.  

Sr. Joan Rodríguez i Portell  (GMPDeCAT):  

Bé, gràcies, presidenta.  

Jo he de confessar que he t ingut molts dubtes – i  encara els t inc–  
respecte a la proposició del Grup Popular, perquè, una mica, recol l int 
l ’esperit  del que s’ha anat dient, jo comparteixo molt la intervenció del 
consel ler Riera. És a dir,  considero que hi ha molts motius per reprovar 
el regidor del Distr icte. I  que s’hagi tr iat justament aquest, a mi em 
planteja dubtes.  Perquè entenc que és cert que s’ha fet una molt mala.. .  
Tampoc m’agrada parlar, com es fa aquí, de gestió del top manta, sinó 
que s’ha abordat malament aquesta problemàt ica, la realitat d’aquestes 
persones.  

Però, en tot cas, sí que considerem que, per tot el que s’ha anat dient, i 
tal com ha anat tot el tema del top manta a Casa Gran i  també aquí, al 
Distr icte, les oportunitats que ha t ingut el Govern actual d’actuar -hi i 
que no s’han aprof itat. . .  Sí que donarem suport a la proposició.  

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 regidor G erardo Pisarel lo.  

Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E): 

Sí, bé, jo la ver itat és que crec que és una manera força irresponsable 
de plantejar aquest tema, no perquè el tema sigui irrel levant. No ho és 
al Distr icte en el sentit  que el Distr icte ha disminuït  la presència de la 
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venda ambulant no autoritzada, passeig de Gràcia, plaça Catalunya...  
Però per a vostè és un tema com global de ciutat.   

Nosaltres ho hem dit  moltes vegades: és un tema que és efect ivament 
complex, ho deia ara la consel lera d’Esquerra Re publ icana, perquè és 
ver itat que està arr ibant molta gent a la ciutat,  molta gent que no té com 
sobreviure. I  la pregunta aquí és: què fem? Sens dubte quan hi ha 
xarxes maf ioses darrere que traf iquen amb productes, etcètera, bé,  ha 
d’haver-hi una actuació pol ic ial.  Això està clar íssim. I  quan hi ha 
efectivament ocupacions intensives de l ’espai públ ic que poden produir  
conf l ictes amb petits comerciants, doncs,  també. I  això és com s’actua. 
Però ha d’haver -hi una sort ida social per a aquesta gent. Ha d’haver -hi 
una sort ida. Jo no vul l que est iguin al carrer. Jo el que vul l és que 
puguin treballar de manera legal.  I  això passa per qüestionar una l lei  
d’estrangeria que vostès van defensar ,  i  que amb molt íssimes dif icultats 
nosaltres van aconseguir que 130 persones –no és simbòlic–  surt in del 
carrer, formin una cooperat iva, etcètera.  

La pregunta és, clar, sempre podem... Nosaltres estem trebal lant amb la 
General itat perquè hi hagi més seguretat,  perquè hi hagi més mossos 
d’esquadra, perquè el Port s ’hi impl iqui,  p erquè es facin decomisos 
quan s’hagin de fer, perquè aquestes mesures socials augmentin. Però 
la pregunta és: quina és l ’a lternativa que plantegen vostès? La del 
senyor Salvini a I tàl ia? Si la resposta no és Salvini,  quina és 
exactament l ’a lternativa que esteu plantejant? La d’Albiol a Badalona? 
Jo l i dic, Barcelona no acceptar ia mai una alternat iva d’aquest t ipus. 
Podem fer més per buscar que hi hagi seguretat,  podem fer més perquè 
hi hagi mesures socials. Hem de fer tot al lò possible perquè aquella 
gent que està trebal lant en condicions d’irregular itat pugui t reballar en 
condicions dignes i  regulars.  Mentrestant, quina és l ’alternativa que 
planteja el Part it  Popular?  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, regidor.  

Doncs, ara té.. .  El sentit  del seu vot contrari,  suposo, no?  (Pausa.)  

Té la paraula el grup proposant, el conseller Óscar Zayas. (Veus de 
fons.)  Dos minuts i mig.  

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):  

Jo, f rancament, no deixo de sorprendre’m ,  perquè, escolt i,  i  vostè on 
posa el pet it  bot iguer que té una l l icència i  que vostè demà al matí 
enviarà la Guàrdia Urbana si no té l l icència per obr ir? On queda aquest 
petit  bot iguer, davant d’això? On queda el venedor del Cort Inglés que 
trebal la per vendre i  que té davant, sota del seu edif ic i,  gent que està 
venent les mateixes coses que ell està venent a un preu absolutament 
«disparatat»? On queda aquesta gent que paga impostos? On queda, 
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regidor? On queda? Que tenen més drets aquestes persones que la ge nt 
que està legalment, eh?, que treballa legalment.  

No, escolt i,  mir i,  no expliqui històr ies.  Mir i,  vostès, quan han volgut 
acabar amb els apartament tur íst ics, vostès per terra, ma r i aire han 
intentat acabar amb els apartament tur íst ics i l· legals. I  ho h an fet bé. És 
a dir,  per què aquí.. .? Perquè falta l ideratge, a vostè l i  falta coratge. I  l i  
falta coratge per l iderar aquest Distr icte, senyor regidor. I  l i  falten idees 
i no està sotmetre la seva ideologia .. . ,  perquè vostè.. .  Jo no l i  he dit ,  en 
cap moment –està aquí, en aquesta proposició–, jo no l i he dit  d’enviar 
la Guàrdia Urbana. Jo l i he dit  que busqui solucions; solucions com ha 
buscat amb els apartaments tur íst ics. Per què aquí sí i per què aquí no? 
Per aquest buenismo  absurd i inút i l  que condueix  que...   

Mir i,  senyor Pisarel lo, jo l i  l lanço un repte: anem ara mateix –anem ara 
mateix–  al tram de davant de l ’Apple de passeig de Gràcia. Escolt i,  no 
es pot caminar. No es pot caminar. Sí, sí,  sí. . .  No es pot caminar entre 
els turistes, una zona estreta , els top manta, la gent que es posa al là a 
agafar el wif i de l ’Apple, els de plaça Catalunya...  No es pot caminar.  

És que estem parlant d’una cosa molt senzil la que és la ut i l i tzació de 
l ’espai públic, això que vostè tant l i  agrada: l ’espai públic. No es pot 
caminar, si no és que vagis saltant o fent contorsions.  

No l i est ic dient que enviï la Guàrdia Urbana. Escolt i,  mir i,  jo, si  algun 
dia arr ibem al Govern, ja farem...  Jo l i  ho est ic dient a vostè perquè 
vostè és el president del Distr icte. No l i ho est ic dient a una altra 
persona. 

I ,  per una altra banda, em sorprèn Ciutadans , que a part ir  d’ara jo 
penso que està inhabi l i tat absolutament tant aquí i a Casa Gran per 
parlar del tema del top manta davant d’aquesta abstenció i,  per 
nosaltres, l ’absoluta nefasta gestió del regidor.  

(Veus de fons.)  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Li queden... ,  deu segons l i queden.  

Molt bé, doncs, a veure, cont inuem amb el torn de paraules. Al PSC l i 
queden quaranta segons.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

No, ja està, ja.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

No els ut i l i tzarà.  
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Consel lera Jiménez de Parga, l i  queda un minut. (Pausa.)  No l’ut i l i tzarà.  

A la consel lera Serra també l i queda un minut.  

Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA):  

Bé, fer un aclariment, eh?, que la gent que pract ica la venda ambulant 
no és que t inguin més drets, és que tenen menys oportunitats, i això és 
el que les fa mereixedores d’una atenció especial.  

I  després, com que l i queda temps per al tercer torn, crec que té 
l ’oportunitat de dir s i Salvini punt sí o Salvini punt no, i així ens acaba 
de tornar boges amb les seves intervencions respecte al feixisme avui.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample ,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

La consel lera Raf í havia esgotat el temps.  

Al consel ler Rodríguez l i queda un minut.  (Pausa.)  No l ’ut i l i tzarà.  

I  al regidor Pisarel lo l i  queden nou segons.  

Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E): 

Amb imaginació, conseller, hem tret 130 persones del carrer. Vostè ha 
dit  que és el monstre i  que el monstre ha crescut. Jo mai no faré servir  
aquest terme, l i  ho asseguro.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Doncs, conseller Zayas, s i  vol dir  alguna cosa en deu segons, doncs, l i  
queden això, deu segons.  

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP):  

Mir i,  la real itat,  només l i par lo de la real itat.  Li ho torno a dir,  anem ara 
mateix a passeig de Gràcia, plaça Catalunya. O demà al matí,  quan 
vostè vulgui.  Anem-hi.  Només l i dic això.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Gràcies, conseller Zayas.  

Doncs, la proposició que ha presentat el Part it  Popular quedar ia 
aprovada amb el vot favorable del PSC, del Part it  Popular i del Grup 
Municipal Demòcrata ; hi ha els vots en contra de la CUP i de Barcelona 
en Comú i les abstencions de Ciutadans i Esquerra Republ icana.  
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Passaríem, doncs, a la propera proposició, que és la que presenta el 
PSC. Té la paraula el conseller Joan Ramon Riera.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

Sí, moltes gràcies, presidenta.  

A veure, hem presentat una proposició, jo crec, una mica tècnica, s i es 
pot dir.  I  diré per què. Des del Grup Social ista considerem que aquest 
mandat s’ha fet bona feina en matèria d’escoles bressol i  també en 
matèria educat iva. I ,  de fet,  vam fer f ront a una crisi molt important que 
es va atr ibuir a una manca de planif icació de les places escolars del 
Govern anter ior, del Govern de Trias, i al f inal,  doncs, entre la feina de 
la regidora Ballar ín, el comissionat Miquel Àngel Essomba i el Consorci 
d’Educació, doncs,  es va aconseguir t irar endavant tres escoles i set 
l ín ies de primàr ia en aquest distr icte.  

Dit això, en aquel l moment vam par lar de cris i de planif icació o d’errada 
en la planif icació. Doncs, bé, ara és moment de planif icar i començar a 
preveure els propers anys. Ens hem trobat .. . ,  o podem veure al nostre 
distr icte que si volem que el proper mandat hi hagi noves escoles 
bressol,  hauríem de prendre unes quantes decisions  abans, eh? Si 
volem que el govern que sigui,  tant de bo sigui socialista .. . ,  però el 
govern que sigui si voldrà fer escoles bressol,  doncs, algunes decisions 
s’han de prendre avui,  no? Alguns projectes s’han d’encarregar avui 
perquè tots sabem – i  ho sabem–  que aquesta casa és un gran 
transatlàntic que es mou a poc a poc, és un gran transatlànt ic que costa 
t irar endavant els projectes, costa engegar, adjudicar, fer el projecte, 
etcètera.  

Llavors, què és el que nosaltres hem portat avui? Doncs, escolta, t ire m 
endavant ja el projecte executiu per a l ’escola bressol prevista a 
l ’Esquerra de l ’Eixample a la placeta Brossa. I  que sigui un èxit  
col· lect iu de tots, diguem-ne. 

És el que nosaltres posem damunt de la taula. O sigui,  hi ha un 
planejament aprovat des de l 2010 que preveu al là una escola bressol.  
Doncs, escolta, acabem-ho de desl lor igar, t irem endavant un projecte 
execut iu perquè en el proper pla d’ inversions, i ho dic, governi qui 
governi,  puguem dir entre tots que hi haurà nova escola bressol.  
Perquè, s i  no, no serà fàci l al  proper mandat obr ir escoles bressol 
noves en aquest distr icte.  

I  és per això que demanem el vot favorable de tots els grups.  

Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Riera.  
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Pel Part it  Popular, té la paraula el conseller Alejandro Muñoz.  

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

Gracias, señora presidenta.  

Nosotros, desde el Part ido Popular, votaremos a favor. Pr imero, porque 
es un planeamiento que está aprobado y, por tanto, ha de cumplirse. No 
estamos de acuerdo, o podemos estar más o menos de acuerdo, con 
alguno de los puntos del planeamiento,  como es que nosotros somos 
part idarios de que haya contactos con los dueños para que se compren 
las propiedades de las que se están hablando. En el planeamiento se 
habla, s i no me equivoco, de expropiación de ciertos espacios, aparte 
con un estudio el cual ya t iene que estar, del 2010, bastante obsoleto.  

Queríamos hacer un apunte, y es: por qué un planeamiento, desde el 
2010, si está aprobado…, ¿por qué no se ha l levado a cabo ocho años 
después?   

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  

Per Ciutadans, té la paraula la consellera Jiménez de Parga.  

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  

Sí, nosotros también vamos a apoyar la proposición. Y, realmente, en el 
Ayuntamiento es lo de las coses de palacio van despacio, porque desde 
el año 2010, estamos en el 18, yo creo que algo se podría haber hecho . 

Por eso mismo estamos de acuerdo en el planteamiento y votamos a 
favor.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel lera.  

Per la CUP, consel ler…  

Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 

Des de la CUP pensem que és una proposta.. . ,  doncs, no, no podem 
posar-nos en contra de la demanda d’escoles bressol,  més quan, si no 
ho t inc mal entès, a l ’Eixample aquest any ha estat l ’any on hi havia 
més demanda i més gent ha quedat fora de les places públ iques, que hi 
ha una aposta no per les escoles bressol,  s inó per l ’escola pública 
davant de la concertada. I  que aquí patim un problema d’equipaments i 
en el cas de l ’Eixample f ins i tot de sòl per dest inar -hi  equipaments o 
f ins i tot habitatge,  que al seu moment podríem e ntroncar-ho, que 
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tampoc estem per fer concessions...  El sòl va molt  car, per totes les 
polít iques que s’han fet al l larg de tots aquests anys que fan que 
s’aprovessin coses, doncs, el 2010 i molt abans que no s’acabessin 
d’executar.  

En aquest aspecte, doncs, bé, sí que l i volem dir al Part it  Social ista que 
ha estat governant, va governar aleshores i no va executar,  coincidim 
amb el que deia el Part it  Popular, també hi ha estat f ins ara i que 
aquestes mesures ara que es comença a acabar el c ic le, doncs, ens 
semblen una mica barates i,  en canvi,  poder era més interessant la 
ref lexió que feia de pensar en termes de futur com distr ibuir necessitats 
d’espais educatius, amb les escoles Entença, tal,  que estem pendents 
d’on es pot ubicar tot plegat, que no anar ara  per un centre aquí i dir 
que tenim això i ja ho tenim tot arreglat.  

En tot cas, doncs, en aquest cas concret , fem un vot favorable.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler .  

Per Esquerra Republ icana, el consel ler Viladot.  

Sr. Albert Viladot i  Solé (GMERC-AM): 

Sí, gràcies, presidenta.  

Bé, des d’Esquerra sempre hem defensat un model d’escola públ ica de 
qualitat i a l ’abast de tota la ciutadania .  Crec que és un object iu que 
gairebé tots el que som aquí compart im. I en el cas de les escoles 
bressol,  a l ’Eixample, doncs, no es compleix. I  no es compleix de molt.  
És compleix.. .  Bé, t inc dades d’aquest últ im any i,  s i les dades són 
correctes, el 45 per cent de les persones que van demanar plaça e n una 
escola bressol públ ica no la van obtenir.  Gairebé la meitat de la gent es 
va quedar sense. Jo crec que tots els part its, tota la gent del distr icte és 
conscient d’aquesta situació. I  creiem que cal aprof itar cada ocasió que 
se’ns presenti per revert i r- la.  

Per tant, votarem favorablement.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Vi ladot.  

Pel Grup Municipal Demòcrata, te la paraula el Xavier Ortega.  

Sr. Xavier Ortega Codines (GMPDeCAT) : 

Gràcies, presidenta.  
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Bé, respecte a la proposta que ha fet el  PSC, i atès que les dades a la 
ciutat evidencien la urgència de bast ir  un gran consens de ciutat per 
solucionar la falta de places a les escoles bressol públ iques i fer que 
tots els centres t inguin una qual itat homogènia, ja s iguin públic s o 
concertats, i també com que creiem que cal promoure el creixement de 
les escoles bressol públiques i que siguin l ’e ix vertebrador del s istema i 
posar una especial atenció al fet que cal augmentar les places , tot i que 
aquestes places creiem que no han de perjudicar les ràt ios d’ infants, 
sinó que el que cal és augmentar escoles bressol per no perjudicar la 
ràt io d’ infants a les escoles bressol.  

És per això que donarem suport a la proposta del PSC d’executar e l  
projecte d’escola bressol a l ’ i l la Rossel ló, Ar ibau, Còrsega i Enric 
Granados, ja que el Govern municipal es va comprometre a augmentar 
les places públ iques d’escoles bressol,  i  ja que aquest és un 
planejament que ja està planejat i està pendent d’execuc ió.  Per tant, l i  
donem suport.  I  també, com hem comentat abans amb el consel ler 
Riera, doncs, una frase molt bona que ha dit  el consel ler  i que jo 
subscr ic totalment és que qui vulgui fer escoles bressol en aquest 
mandat ara és una bona oportunitat per com ençar. Jo est ic plenament 
d’acord amb aquesta frase. I ,  bé, hi donarem suport.  

Gràcies.  

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 Matas.  

Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 

Bona nit  a tothom.  

Celebro que el Grup Municipal Demòcrata s’apunt i a les escoles bressol 
públiques.  Recordo que al pr incipi de mandat vam haver -ne de 
remunicipal itzar les tres que vau pr ivat itzar durant el mandat passat,  
dissenyades durant l ’etapa social ista.  

Ha sort it  la pregunta aquesta diverses vegades: per què des del 2010 
no s’ha executat? Doncs, els social istes a f inals del seu mandat la van 
dissenyar i durant quatre anys –això potser ho podeu expl icar més 
vosaltres–  això no va avançar. La situació en aquest mandat va ser que 
a l’hora de planif icar, doncs,  aquí,  al distr icte de l ’Eixample, es tenia 
l ’oportunitat de trebal lar amb terrenys municipals a les escoles bressol 
de Germanetes i d’Encants i l ’ampliació de Tres T ombs. I,  per tant, 
doncs, aquestes van ser les que es van prioritzar.  

I  votarem a favor d’aquesta proposició, sobretot perquè, efect ivament, 
per planif icar de cara al mandat següent i seguir ampliant l ’oferta 
d’escola públ ica al distr icte de l ’Eixample, qu e és el distr icte que menys 
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demanda cobreix de la ciutat,  i  que tot i  l ’esforç durant aquest mandat, 
doncs, s ’ha passat d’aquest 33 per cent de cobertura a un 40 per cent.  
Però, efect ivament, Brossa i la futura escola de La Model, doncs,  són 
les dues prope res escoles bressol que crec que s’hauran de defensar en 
el proper mandat.  

Dir també que a l ’etapa de la petita infància, zero -tres, aquí, la 
General itat i l ’Estat haur ien d’assumir les seves competències, perquè a 
dia d’avui aporten zero euros per infant,  per plaça i en la construcció de 
les escoles bressol.  Per tant, aquí sí que invito, tant al  Grup Municipal 
Demòcrata com als social istes, que tant d’una banda com de l ’altra,  
doncs, facin les seves aportacions.  

Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies a vostè, conseller.  

Té la paraula el grup proposant . Li queden dos minuts i mig, consel ler 
Riera.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

Sí, en pr imer l loc, agrair el suport de tots els grups. Crec qu e Barcelona 
en Comú també votarà a favor. Agrair el suport de tots els grups. És 
una necessitat que tots compart im .  I  a l ’hora de f ixar prioritats, doncs, 
jo crec que per les xif res que han deixat anar altres grups, doncs, pocs 
àmbits se m’acudeixen més pr ioritar is que l ’Esquerra de l ’Eixample com 
un espai de la ciutat que t ingui dèf ic it  de places d’escola bressol.  

Per tant, encara és més urgent la tramitació i l ’ in ic i de la redacció del 
projecte executiu.  

I ,  en referència amb el perquè del 2010, contesto el que ha plantejat 
algun grup. Aquesta escola bressol es va fer el planejament, estava 
dins del pla de les quaranta escoles bressol del mandat 2007 -2010, o 
2006... ,  no, 2007-2011, que va aconseguir doblar l ’oferta de places de 
dos mil a quatre mil,  en aquell moment, però aquest planejament va ser 
dels últ ims que es va portar a tramitació i,  ho ha expl icat el consel ler  
Matas,  va quedar aprovat, tal,  però després va venir  la cr is i i  va venir,  
doncs, l ’a lcalde Trias, van venir  moltes coses i va quedar al là ,  en el 
calaix.  

Què és el que posem sobre la taula? Doncs, treure’l del calaix. És així 
de senzi l l .  Vul l dir,  és treure’ l del calaix i  plantejar -nos que a l ’Esquerra 
de l ’Eixample hi manca una nova escola bressol.  

I  res més. Moltes gràcies.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies a vostè, conseller Riera.  

Al consel ler Muñoz, del Part it  Popular, l i  queda temps, si el vol ut i l i tzar. 
(Pausa.)  Molt bé.  

A la consel lera Jiménez de Parga l i queda temps. No?  (Pausa.)  

Al consel ler  de la CUP l i queden trenta segons, s i els vol ut i l i tzar.  
(Pausa.)  

Al consel ler Vi ladot l i  queda un minut. (Pausa.)  No.  

Al consel ler Joan Rodríguez –contestarà–  l i  queden trenta segons.  

Sr. Joan Rodríguez i Portell  (GMPDeCAT):  

Gràcies, presidenta.  

Contesto jo perquè el conseller Ortega no té l ’h istòr ic.  

Bé, ja ho veuen, aquí es busquen consensos i,  al f inal,  sempre respon 
atacant. Escolt in, vostès han obert sis escoles bressol aquest mandat, 
de les quals tres se les han trobat fetes, i de les altres tres n’hi ha una 
a l ’Eixample. I  sap què vam fer al mandat passat, nosaltres? Acabar 
amb els barracons en aquesta ciutat,  fent l ’Escola dels Encants, fent 
l ’Escola Mediterrània ,  i  acabant amb totes les escoles –set en concret–  
que vostès havien deixat en barracons en aquesta ciutat,  cosa que 
haurem de tornar a fer el proper mandat, perquè obrir escoles sense 
ubicacions def init ives i en barracons tampoc és la solució.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  

Molt bé, doncs, si vol afegir alguna cosa, consel ler.. .  

Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 

No t inc res de temps, jo? 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

No, consel ler Matas.  

Al consel ler  Riera, si vol afegir alguna cosa, l i  queden...  (Pausa.)  No? 
Molt bé.  
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Doncs, queda la proposició que ha presentat avui el PSC aprovada per 
unanimitat amb el vot favorable de tots els grups.  

Entraríem en el proper punt de l ’ordre del dia, que és l ’ap artat de precs. 
I  el primer prec el presenta el Grup Municipal Demòcrata i té la paraula 
el consel ler Josep Soldevil la.  

Sr. Josep Lluis Soldevilla i  Cabau (GMPDeCAT):  

Gràcies, presidenta.  

Bé, aquest prec és per resumir el que ja s’ha anat par lant una miqueta 
al l larg del plenari,  i  és que el Govern del Distr icte  actuï sobre els 
problemes d’ incivisme i inseguretat per revert ir  la degradació dels 
nostres barr is.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  Li respondrà la consel lera Marina Marcian.  

Sra. Marina Marcian García (GMBC-E):  

Bé, aquest és un tema que s’ha tractat  ja des del principi amb les 
diferents propostes i les discussions que hem t ingut amb els grups. I  
tornem a repet ir,  doncs, que s’està.. .  O sigui,  rebutgem el prec i que 
s’està treballant en aquest sentit ,  tant  des de l ’àmbit de la seguretat  
com des de l ’àmbit social.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel ler Soldevi l la. . .  

Sr. Josep Lluis Soldevilla i  Cabau (GMPDeCAT):  

Gràcies, presidenta.  

A veure, s i aquest prec és en posit iu. O sigui,  el que els demanem és 
que s’actuï i sobretot que siguin coherents, perquè el que ens trobem és 
que vostès van abanderar la bandera de la tur ismofòbia i  la toleren 
quan hi han hagut atacs, per exemple, contra elements públics, com el 
bus tur íst ic; després crit iquen la pr ivat i tzació d’espais públ ics i  obren 
una croada contra les terrasses, però, en canvi,  toleren la privat ització 
de l’espai públ ic en el fenomen del top manta.  Es queixen que la 
General itat  no ajuda i demanen dotació dels Mossos, quan vostès – ja 
s’ha comentat també–  el que fan és reposar únicament la planti l la de la 
Guàrdia Urbana.  

És a dir,  no assumeixen les seves responsabi l i tat.  I ,  per tant , si us plau, 
com indica el prec, actuïn.   



Dist r icte  de l ’E ixample                                                                                                                                                                     

Depar tament  de  Serv e is  Ju r íd i cs  -Sec re ta r ia  

 
Sra. Marina Marcian García (GMBC-E):  

Bé, sobre el tema de les campanyes per evitar  les conductes incíviques, 
doncs, la Guàrdia Urbana real itza campanyes permanents sobre temes 
de civisme, com són e ls animals de companyia, l ’oci nocturn, els 
controls de locals. I ,  a més a més, com ja em comentava i com vostè bé 
deia, doncs, sí,  els Mossos d’Esquadra porten des de l ’any 2012 sense 
incorporar cap agent. I  nosaltres, per tant, com ja he dit  abans els 
números, sí que hem fet increments de planti l la.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel lera.  

Doncs, passaríem en el proper punt, que és un prec que presenta el 
Grup Municipal d’Esquerra Republ icana. Té la paraula la consellera 
Rafí.  

Sra. Tània Rafí i  Galindo (GMERC-AM): 

Gràcies, presidenta.  

Nosaltres presentem aquest prec arran de la preocupació i les queixes 
de comerciants i veïns de l ’Eixample, bé, referits que contínuament 
veuen els conten idors molt saturats, o sigui,  plens de brossa, que això 
fa que quan vas a l lençar la brossa i el trobes ple, doncs,  l ’hagis de 
deixar fora; que no es compleixen els horaris de «l lençament» de 
trastos, cada barri té un dia i una hora concreta, i no s’estan complint,  i  
també que la recol l ida de cartrons als comerços no passa cada dia .  

Aleshores, el prec és que l ’equip de govern prengui mesures per tal que 
els contenidors es buidin amb més freqüència, que s’ instal· l in més 
contenidors, que s’ampli ïn els dies de  recol l ida de residus als comerços,  
que es facin més campanyes de conscienciació per tal  que els veïns i 
veïnes diposit in els mobles i altres elements de gran volum el dia que 
pertoqui a la zona on viuen i en cas d’incompliment que es mult i les 
persones que facin un ús indegut de la via pública.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel lera.  

En aquest punt de l ’ordre del dia ha demanat la paraula el senyor Xavier 
Llobet, que és el president de  l ’Associació de Comerciants Cor 
Eixample.  

Sr. Xavier Llobet (president de Cor Eixample):  

Primer voldr ia agrair poder estar aquí i  manifestar el que realment a 
nosaltres els comerciants ens està passant. Voldr ia també reconèixer 
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que vosaltres, tant la pres identa com el regidor com els consel lers, ens 
escolteu; l ’a ltra vegada ens vau escoltar. I  crec que la cosa pot anar 
endavant.  

El gran problema que tenim és l ’acumulació de productes que estan fent 
que els nostres comerciants davant de les seves bot igues, les quals el ls 
ja es dediquen a t indre-les en condicions, ens trobem una quantitat de 
productes no només cartrons, s inó també coses de construcció, pe r a la 
qual cosa hi ha una solució molt fàci l .  És fàci l i  reacciona i va de 
pressa: 900 226 226. Aleshores , truquem, tr iguen una mica a respondre,  
però aquest servei de l ’Ajuntament funciona. Però, clar, si cada vegada 
que trobem una situació d’aquestes hem de trucar al 900 226 226 ,  i  
funciona, per què no ho veu vosaltres, que ho veieu, que cada dia 
trobeu els contenidors.. .  Jo he passat aquí fotograf ies reiterades de...  
Perquè nosaltres som comerciants, però també els veïns ens envien a 
nosaltres, als comerços, fotograf ies d’aquests  contenidors. Aquests 
contenidors estan plens, però estan plens de cartrons i que la gent no 
només això, s inó que la gent deixa els productes fora del contenidor. 
Però perquè hi ha un problema molt gran, que és l ’educació, és el 
civisme. Perquè quan hi ha una caixa que està completa i no està 
aplanada, com fem els comerciants, que agafem el cartonatge, el  
pleguem, l ’encintem i el deixem al là, a la vorera, perquè el vinguin a 
recol l ir ,  està molt bé. Però per què això passa al carrer Consel l de Cent 
i no passa al carrer Girona, que el mateix comerciant agafa , doblega el 
cartró, l i  posa la cinta, i  no passen a recol l ir .  I  al dia següent es troba el 
seu producte amb el seu... ,  que l ’ha deixat el l la nit  anterior, i l ’ha de 
t indre altra vegada dintre el seu local .  Doncs, per què el carrer Girona 
no és el mateix que el carrer Consel l de Cent i el carrer Diputació i  per 
què aquí hi han carrers de primera i  carrers de segona? O que hi ha un 
carrer que funciona i l ’a ltre no? No, senzil lament el que passa, que 
abans hi havien uns senyors que recol l ien els cartrons i ara aquests 
senyors no hi són, i la feina l ’ha de fer l ’Ajuntament.    

Aleshores, jo penso que volem una ciutat digna, volem una ciutat sense 
pintures, sense graf its, l ’a ltre problema. L’altre problema és el  tema 
dels gossos en el pati  de la torre de les Aigües; allò no és un 
«cacacan». I  el c ivisme no només actua en el cartrons, actua en les 
deixalles dels gossos i en les pintures a les persianes. Que voleu que 
fem alguna cosa? Vale ,  fem una cosa: agafem graf iters acreditats, tenim 
una reunió comerciants, Ajuntament i graf iters i parlem -ne. Fem alguna 
cosa digna. El que no podem fer és que vinguin aquí gent de turisme , a 
fer turisme graf iters de fora del país, facin la intervenció una nit  i  ens 
deixin les persianes com ja us he enviat fotograf ies a vosaltres. Totes 
les persianes dels carrers Consell de Cent, Girona, Bruc pintades però 
que són...  La porta és meva. I  Paisatge Urbà em diu: «D’aquest color o 
d’aquest color.» I què passa? La meva porta no me la dei xeu pintar com 
jo vulgui,  l ’he de pintar com diu Paisatge Urbà. I ,  en canvi,  el ls me la 
pinten i jo he de cal lar,  perquè l ’he de resist ir .   

Aleshores, jo crec que no ens mereixem això.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, Xavi,  per la teva intervenció.  

I  ara contestarà, pel Govern, el consel ler Magrinyà.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 

D’entrada, com ja hem parlat en algunes reunions i,  precisament, m’h o 
has anat a ensenyar personalment i ho hem anat veient, carrer Girona, i 
teniu raó.  I  això,  doncs, nosaltres hem donat not íc ia als nostres serveis 
i ara hem de tractar aquest tema.  

Però també hem de dir una cosa: que el 2018 han augmentat les tones 
de residus recol l i ts a la ciutat.  Han augmentat un 9 per cent els 
envasos, un 3 per cent el vidre, però el paper cartró ha augmentat un 27 
per cent, eh? I aquest potser és el problema de fons que tenim i  haurem 
de trobar mesures en aquest sentit .   

El 85 per cent dels contenidors de paper es buiden dos cops al dia. 
Potser no és suf icient. I  el que sí que hem de revisar és que al carrer 
Girona... ,  a veure si  això es compleix. Aquest és l ’e lement que haurem 
de plantejar.  

Diàriament, bé, s’anal itzen dades de recol l ida ,  això és el que ens diuen 
els serveis. Però ara haurem de concretar en aquest cas. Però, en 
principi,  ells ajusten freqüències de buidat i de qüest ió dels it inerar is. 
Això és el que diuen. Per tant, haurem de revisar -ho en el cas del carrer 
Girona.  

I  en el tema de voluminosos, eh?, cada dia també hi ha recoll ida de 
voluminós i també hi ha equips de neteja i recol l ida de voltants. I  el que 
sí que diem és que aquest mes d’octubre s’ inic ia la campanya de 
comunicació per reforçar la informació i  el funcionamen t de la recol l ida 
de voluminosos a la ciutat.   

Però, en qualsevol cas, en el tema cartrons haurem de fer una 
insistència i començar a donar resposta davant aquest increment del 27 
per cent.    

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Ha clavat el temps, consel ler.  

La consel lera Raf í. . .  

Sra. Tània Rafí i  Galindo (GMERC-AM): 

Ha acceptat el. . .? (Veus de fons.)  Ah, val,  perfecte.  



Dist r icte  de l ’E ixample                                                                                                                                                                     

Depar tament  de  Serv e is  Ju r íd i cs  -Sec re ta r ia  

 
Doncs, res, agrair l ’acceptació del prec i esperar que aviat vegem el 
resultat.  

Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Molt bé. Doncs, ara hi ha un segon prec, que presentarà el consel ler 
Albert Vi ladot.  

Sr. Albert Viladot i  Solé (GMERC-AM): 

Gràcies, presidenta.  

Bé, aquest prec, el  que demanem és que el Govern es comprometi a 
defensar, a promoure i a agi l i tzar un acord urgent abans d’acabar la 
legis latura en el marc del grup impulsor de la super il la del carrer Girona 
per tal que quedin def inits el calendari ,  el  format i la implantació del 
projecte a curt termini mentre se segueix def inint el projecte def init iu i a 
fer totes les accions paral· leles que es derivin d’aquests acords amb la 
màxima celer itat.  

Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol : 

Moltes gràcies a vostè, conseller.  

I  l i  respondrà la consel lera Carme Méndez.  

Sra. Carme Méndez Bota (GMBC-E):  

Gràcies, presidenta.  

Bé, nosaltres acceptem el prec, perquè és una de les nostres voluntats 
prior itàries que abans d’acabar el mandat t inguem  l ’avantprojecte del 
carrer Girona.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Doncs, moltes gràcies, consellera.  

El consel ler Vi ladot.. .  

Sr. Albert Viladot i  Solé (GMERC-AM): 

Sí. Bé, m’agradar ia que aclar íssim si e l  projecte del que parles és el 
def init iu d’obra civi l o es planteja també algun t ipus d’ intervenció a curt 
termini.  En tot cas, el prec també anava en el sentit  que en el marc del 
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grup impulsor, que entenc que és en el l loc on s’ha d’arr ibar als 
consensos necessar is, l ’ú lt ima sessió que es va tenir es va presentar 
una sèrie de conclusions a debat d’una sèrie d’associacions, i en base a 
aquest document va semblar com que es quedava en l ’aire o que es 
renunciava al projecte a curt termini.  I ,  en tot cas, alm enys la meva 
sensació com a assistent no va quedar clara.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Hauria d’anar acabant, conseller.  

Sr. Albert Viladot i  Solé (GMERC-AM): 

En tot cas, m’agradaria que s’aclar ís la s i tuació i que es resolgués en el 
grup impulsor.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Molt bé. Gràcies, conseller.  

Té la paraula la consel lera Méndez.  

Sra. Carme Méndez Bota (GMBC-E):  

Bé, a veure, nosalt res en el grup impulsor anem fent les reunions i,  
mica en mica, es van def inint les posicions de les ent itats, dels veïns i  
de les entitats també de comerç. Hem estat fent.. . ,  ja portem com quatre 
sessions d’aquest grup impulsor. Hem recoll i t  propostes de veïns que 
ens han fet arr ibar. L’associació de veïns ens va demanar temps perquè 
el ls volien discut ir  i  par lar de les propostes que havíem presentat. I  
potser el r itme no és el que voldríem, perquè voldríem anar més de 
pressa. Però sí que estem trebal lant d’una forma conjunta amb el grup 
impulsor. Justament l ’altre dia ens vam reunir a pet ic ió dels comerciants 
que estan aquí, a la sala, perquè vol ien que expliquéssim aquest 
procés. I  el que és evident és que el model encara no està def init ,  
perquè el grup impulsor el va trebal lant i  és una transformació del dia a 
dia. I  el que és evident és que f ins que no t inguem un consens del 
comerç, del veïnat, de l ’associació de veïns no podem fer un acord 
def init iu. Però la voluntat és que en aquest mandat acabem en aquest 
acord per fer el projecte o l ’avantprojecte i t irar endavant.. .  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel lera Méndez.. .  Moltes gràcies.  

Doncs, passaríem al prec que ens presenta el Grup Municipal de la 
CUP. Té la paraula el conseller Bujons.  

Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 
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Sí. Entrem aquest prec aprof itant la recent aprovació d’un seguit  de 
mesures encaminades a facil i tar l ’accés a l ’habitatge. Entenem que 
aquest és un, bé, dels drets fonamentals que les administracions 
haur ien de cobrir i garantir  el dret a un habitatge digne. No ho fan a dia 
d’avui cap de les inst itucions. Es parlava abans, no?, del tema del 
l loguer, de regular els preus de l loguer. Parlàvem del cas dels fons 
voltors i de l ’especulació, les mesures del 30 per cent d’HPO. Però ara 
sorgeix la possibi l i tat,  no?, d’aquestes mesures de tenir Barcelona com 
a àrea de tanteig i  retracte. Crec que en vam parlar en un plenar i 
recent. I  al nostre entendre aquesta mesura en concret era tan sols 
òptima i realista si hi  havia una planif icació darrere.  

En aquests tres o quatre anys ens hem trobat amb alguns blocs en el 
cas de l ’Eixample que, amb aquest problema de sòl,  hem vist. . . 
Segurament el problema de l ’habitatge no es compra comprant a preu 
de mercat edif icis en l lu ita, tot i que aquesta Administració entenem que 
ho ha hagut de fer en algun cas, a Lancaster, em sembla que... ,  el de 
Sants, Aragó, 317, ara al f inal,  fet que pot generar un cert efecte crida. 
Però és una eina més que tenim i és una eina  més que tenim si,  com a 
mínim, se sap preveure i dimensionar.  

Si vol ser una eina út i l ,  en aquest prec el que demanàvem, doncs, que 
el Distr icte l iderés la posada en marxa d’un grup de trebal l amb 
formacions polít iques, però sobretot amb moviment veïnal,  més o menys 
formal, preocupat pels temes d’habitatge per no acabar fent un mercat, 
com hem pogut trobar en algun cas de ...  [2.52.16#], que entre alguns 
blocs de pisos s’acabin discutint per qui entra a la bo ssa que es pugui 
rescatar o no. No és la solució als problemes de l ’habitatge que tenim, 
però per persones en situacions concretes sí que, arr ibat el cas, podria 
ser-ho...  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel ler, se l i  ha acabat el temps.  

Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 

I  amb aquest tema no hauríem de jugar i  hauríem de trebal lar sobre una 
planif icació i uns criteris real istes i compart its.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  

Pel Govern, contestarà el consel ler Eduard Corbel la.  

Sra. Eduard Corbella Cervelló (GMBC-E):  

Gràcies, presidenta.  
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Compart im diagnosi,  si tampoc és la polít ica pr incipal la d’anar 
comprant blocs, però, per descomptat, les mesures com el tanteig i 
retracte ens ofereixen la possibi l i tat d’anar guanyant, no?, una mica 
espai.  

De cara al prec, l ’acceptaríem. El que sí que ja està previst és.. .  L’any 
passat, quan vam posar en marxa la taula d’habitatge d’aquí, el  
Distr icte, que és interna, que és una taula d ’habitatge composta per tots 
els departaments que estan involucrats en temes d’habitatge, des de 
Guàrdia Urbana, Ll icències o l ’Of icina d’Habitatge mateixa. Ens va 
quedar la idea de convocar una taula d’habitatge veïnal també, val? 
Això ho vam començar a p lanejar poc abans de l ’est iu i,  en teoria, està 
tot previst perquè es pugui convocar d’aquí a molt poquet.  

Jo crec que, pel que hem par lat,  ser ia més interessant que poguéssim 
fer aquesta proposta en aquesta taula veïnal i que també siguin una 
mica aquestes entitats i col· lect ius que es dediquen a temes d’habitatge 
les que decideixin una mica com volen seguir treballant.  

Llavors, acceptem el prec amb aquesta proposta de fer -ho o de 
vehicular-ho una mica a través d’aquesta taula veïnal que ja està 
prevista.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  

Doncs, passarem al pròxim prec, que el presenta el Grup de Ciutadans. 
Té la paraula la consellera Jiménez de Parga. No? (Veus de fons.)  El  
consel ler Sánchez. Doncs, perdó.     

Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMCs):  

Moltes gràcies, senyora presidenta.  

Aquest prec neix d’un grup de veïns que l ’últ im Consel l de Barri de la 
Sagrada Famíl ia va mostrar la seva preocupació pel nivel l de sorol l qu e 
s’acumula entorn del metro de la Sagrada Famíl ia. És un tema que porto 
des del principi de la legislatura. I  atès que el nivel l de sorol l produït  
pel pas del metro a les f inques del voltant de l ’estació és insuportable i 
que la resposta per part de l ’Adm inistració municipal sempre ha estat  
que no es superen els nivell de sorol l,  en paraules dels mateixos veïns 
en el Consel l de Barri,  atès que les veïnes i els veïns han instat  
l ’Administració a fer una nova revisió d’aquestes «medicions», tal  com 
es va dir  en l ’últ im Consel l  de Barr i,  fem el següent prec: que 
l ’Administració municipal encarregada de les mateixes es reuneixi de 
nou amb els veïns de les f inques afectades i es tornin a real itzar les 
«medicions» i proves de sorol l a f i i  efecte que t inguem la i nformació 
actualitzada per poder dur a terme les mesures adients.  

Gràcies, senyora presidenta.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies a vostè, consel ler. I  l i  respondrà, pel Govern, el 
consel ler Matas.  

Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 

Sí, acceptarem el prec, com no pot ser d’una altra manera, ja que, bé, 
va ser a l ’ú lt ima Audiència Pública que vam fer al là, al centre cívic, ja 
ho vam acordar davant dels veïns. I ,  per tant, doncs, el compromís hi és  
de reprendre tot aquest tema.  

Sí que puntualitzar, i entenc que a vegades es fa farragós  això, però jo 
crec que hem d’entendre que l ’Ajuntament i,  en aquest cas, el Distr icte 
som la pr imera administració, no?, més directa amb el ciutadà, però és 
ver itat que hi ha moltes vegades que el que fem és com acompanyem 
aquestes demandes que ens semblen totalment legít imes, no?, i  
l ’Administració competent, doncs, hi posa f i l  a l ’agul la, en aquest cas, la 
General itat,  que és qui és responsable de les vies del metro.  

I ,  per tant, doncs, aquí s ’haurà de reiniciar tot aquest procés de presa 
de mesures, que ja vam fer en el seu moment, i que, efect ivament, 
estaven just per sota de normat iva, que això no vol dir que no t ingui 
afectacions en els pisos, eh?, però que a nivell legal estaven just per 
sota de la normativa. I ,  per tant, veure quines accions es pod en fer 
perquè es redueixi el nivell d’afectació en els habitatges.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies. Consel ler Sánchez, vol afegir alguna cosa?  

Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMCs):  

La idea suposo que seria reunir -nos com més aviat  mil lor.  Ho dic perquè 
anem tard en aquest tema. I  també ser ia important portar en aquesta 
reunió que el tema de les «medicions» es faci en un horar i diferent del 
que s’ha fet f ins ara. Perquè una de les que ixes dels veïns era que en 
el moment que es fan, clar, el sorol l o la «medició» no donava la 
mesura que ells entenien que produïa aquest sorol l o produïa aquest 
greuge. A tenir en compte, simplement per enr iquir aquesta futura 
reunió, que suposo que serà entorn d’aquest mes o l ’a ltre. No sé si és 
possible que els grups municipals de l ’oposició puguin ser -hi  en aquesta 
reunió, pregunto. No ho sé.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Doncs, ara l i  respon. Consel ler.. .  

Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
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A veure, sí,  tot  es pot fer. Jo proposo que rendim comptes a la Comissió 
de Seguiment de Sagrada Famíl ia, que ja és un l loc on ja ens trobem, i,  
en canvi,  en el moment que ens veiem amb els veïns tampoc siguem 
més de la part administrat iva, bé, de la part del Distr icte que no pas de 
l ’altra.  

I  aclar ir  que no és un problema de sorol l,  sinó de vibracions, eh?, en 
aquest cas.  Vul l dir ,  és una mica diferent. Ho dic perquè hi ha n uns 
pisos, per exemple, que estan més amunt que potser no senten tan de 
sorol l,  però que, en canvi,  es veuen afectats més que un pis de més 
avall .  És complicada la situació.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Molt bé. Moltes gràcies.  

Doncs, passaríem al  proper prec, que el presenta el Grup del Part it  
Popular. Té la paraula el conseller Alejandro Muñoz.    

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

Gràcies, senyora presidenta.  

A veure, ateses les queixes reiterades que han plantejat els veïns de 
l ’actual recorregut de la l ínia d’autobús V9, fem un prec: que el Govern 
del Distr icte inst i  TMB per tal de canviar el recorregut de la l ínia V9 de 
tal manera que la l ínia V9 arr ibi a la plaça Catalunya i l ’anada del 
trajecte es faci pel carrer Calàbr ia, tot mantenint la b aixada pel carrer 
Vi ladomat.  

Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Molt bé.  Doncs, en aquest punt de l ’ordre del dia hi ha una paraula 
demanada de la senyora Antònia Sánchez, de la plataforma «Salvem el 
41».  

Senyora Sánchez, té dos minuts; si necessita una miqueta més, doncs, 
seré indulgent en aquest sent it .  

Sra. Antònia Sánchez (plataforma «Salvem el 41»):  

No, seré bastante breve.  

Buenas noches. Ya nos conocéis, somos la plataforma independiente de 
«Salvem el bus 41». Y aquí, en el Pleno anterior, se nos dijo que 
teníamos que esperar a ver cómo funcionaba la l ínea del V9. Bueno, 
pues, ya hemos comprobado cómo funciona, mejor dicho, cómo no 
funciona para una extensa parte del barr io de la Esquerra de l ’Eixample, 
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que nos hemos quedado incomunicados con el centro neurálgico del 
centro de…, digamos, la Diagonal y…, y la plaza Catalunya, que es un 
centro vital.  Y sobre todo que siguen sin tener comunicación ninguna 
los tres centros sanitarios que se unen, q ue son desde el Sagrat Cor 
hasta Manso, en la cal le Manso.  

Bien, lo que sí estamos incrementando…,  y los taxistas están 
completamente contentos es que ahora t ienen unos trayectos 
asegurados con gente con poca movil idad, con gente con pocos 
recursos, porque, aunque sea un barr io de clase media, hay muchísimas 
viudas que t ienen una pensión r idícula y que se t ienen que gastar ocho 
euros de ida y ocho euros de subida de su casa para ser atendidas,  s i 
viven en Manso, en el Sagrat Cor, que es donde nos at ienden, o en los 
centros sanitar ios que hay entre medias.  

Me parece que…, hemos comprobado in situ  que no nos sirve la l ínea 9 
para nada en absoluto, y mucho menos también para comunicarnos con 
el centro de la ciudad. Tenemos que coger dos autobuses y un trayecto 
que salía en veinte minutos o así, pues,  lo mínimo son tres cuartos de 
hora u hora y pico, teniendo que bajar y subir de dos autobuses, que 
son incómodos para la gente joven, pues f íjense ustedes ya para la 
gente mayor, como somos nosotros.  Son autobuses modernos, pero 
incomodísimos para poder sentarse en el los, dentro de el los.  

Mire, ya lo voy a ir  dic iendo, en la últ ima reunión que se hizo en la 
asociación de vecinos, porque han tomado también esta cosa parte, en 
principio, no nos hicieron ni caso, pero parece que ahora todos los 
socios de la asociación se ven involucrados en que no pueden acudir a 
los sit ios como acudimos nosotros.  

Presentamos unos planos, unos pl iegos, en los que se señalaban 
posibles recorridos que incluso el autobús V9 podía hacer pa ra 
acercarnos a la plaza Catalunya y de regreso otra vez. Es decir,  sin 
modif icar la bajada por Viladomat, pero sí sol ic itamos que nos suban la 
subida por Calabr ia,  porque es de una cosa… ,  de una mente poco clara 
de poner cuatro cal les del Ensanche de dife rencia de la bajada del 
autobús a la subida.  Eso es medio kilómetro, señores. Medio kilómetro 
que hay de diferencia de la subida a la bajada.  

Entonces, el barr io en sí nos hemos quedado sin servicio. Tenemos que 
ut i l izar taxis para acercarnos a los centros  sanitarios, taxis para 
acercarnos al centro de la ciudad. Entonces, tenemos, en el barr io, tres 
l íneas vert icales, que son la 7, la 9 y la 11, parten y van al mismo sit io. 
Y, señores, el V9 yo lo he recorr ido a bastantes horas del día, cuando 
suben los co legios, cuando bajan los colegios, a mediodía, a media 
tarde… Mire, en el V9 empieza a subir gente en Francesc Macià, porque 
desde Sarr ià bajan una, dos o tres personas. Entonces, qué necesidad 
hay de mantener un autobús que a nosotros nos prestaba un serv icio 
vital para el barr io y poner una l ínea que a nosotros no nos da el 
servic io y los que viven por encima de la Diagonal t ienen las calles 
enteras l lenas de pancartas dic iendo que les quiten el autobús, sobre 
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todo la cal le Calatrava, que es intransitable, porque han quitado los 
aparcamientos de coches y han puesto toneladas de aparcamientos de 
motos donde no hay ni una moto nunca.  

Entonces, señores, piensen ustedes y ya hemos demostrado claramente 
que lo que han hecho con el barr io es una canal lada. Porqu e la gente 
mayor está ut i l izando taxis, y piensen ustedes que mucha gente que el 
taxi que coge ese día se lo quita de la comida de la noche o de la 
mañana, ¿eh? Así que, señores míos, en la últ ima reunión le 
presentamos…  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Senyora Sánchez…  

Sra. Antònia Sánchez (plataforma «Salvem el 41»):  

. . .al señor Magrinyà, quedó en recibirnos  y en darnos una contestación, 
que todavía estamos esperando que nos den una contestación.  

Así que, señores, si no tenemos contestaciones ninguna de ustedes, 
que son los responsables, y el barr io está levantándose en guerra… Y, 
señora Trinidad, usted ya sabe que cuando el barr io de la Esquerra se 
levanta, se levanta. Y estamos dispuestos a volver. A  mí me dijeron que 
yo era una antigua act ivista vecinal.  Sí que soy antigua por edad y por 
activista. Pero yo no he perdido ni…  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Antònia, hauries d’anar acabant.  

Sra. Antònia Sánchez (plataforma «Salvem el 41»):  

¿Ya está? Lo único que decimos es que queremos otra vez…, se l lame 
41 o se l lame Pepito Pérez, pero un autobús que nos l leve al centro de 
la ciudad y a los centros neurálgicos y que no nos deje sin servicio en 
los centros más importantes, que son los sanitarios.  

Eso es lo único que pedimos en este barr io. Y, bueno, seguiremos 
luchando, ¿eh? Eso sin duda ninguna.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, senyora Sánchez.  

(Aplaudiments.)  

A veure, jo,  d’entrada, els vul l  agrair  a les tres senyores que han vingut , 
que, de fet,  estan aquí des de primera hora de la tarda , i els vul l dir que 
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quan vulguin intervindré, ja els ho he dit ,  però els ho dic ara,  si demana 
una persona la paraula, jo només puc donar una vegada la paraula a 
aquel la persona que l ’ha demanat. Per tant, he sigut molt indulgent; els 
assistents tenen dos minuts i has parlat . . . ,  Antònia, els assistents teniu 
dos minuts al plenar i i has parlat cinc minuts i mig, gairebé sis. (Veus 
de fons.)  No, no,  de nada. Però vul l dir que, s i alguna altra vegada 
voleu tornar i voleu demanar la paraula, cada persona que vulgui 
intervindré ha de demanar torn de paraula. D’acord?  

Molt bé. Doncs, ara respondrà, pel Govern, el conseller Magrinyà.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Molt bé. Bé, gràcies per la vostra part icipació. Ens coneixem ja.  

A veure, ho dic perquè també hem rebut especialment dues de les 
persones companyes que teniu aquí. (Veus de fons.) Sí? Val,  d’acord.  

Llavors, en pr incipi,  nosaltres hem estat parlant amb TMB i,  l lavors, el ls 
ens han demanat que les dades, per tenir unes dades més f iables, com 
que a l ’ in ic i del setembre amb el tema de les escoles, doncs, no... ,  bé, 
és un moment encara on la gent es reubica i és el mes d’octubre . . . ,  
doncs, ens donaran les dades d’octubre i,  l lavors, farem el Consel l de 
Barri,  el tenim previst en principi,  ho hem de conf irmar, però seria el 14 
de novembre, que és quan tractarem aquest tema que us van contestar.  

De totes maneres, ja avançant unes dades, el que sí que podem dir és,  
en pr imer l loc, que si comparem el 41 amb l ’V9, l ’V9 ja porta més 
passatge que el 41.  És a dir,  estàvem al voltant de 7.500 i pugem a 
8.100, eh?, de viatges. Això són dades que ens ha pass at TMB. Jo parlo 
de les dades de la l ínia.  

(Veus de fons.)  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Senyora Sánchez, ara no està en l ’ús de la paraula.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Jo l ’he escoltat ,  ara. . .  

Llavors, podem acabar de donar més informació, sobretot amb els 
tècnics de TMB, en aquest sentit .  

Nosaltres el que sí que és ver itat és que aquesta proposta que s’ha 
plantejat que pugés per Calàbr ia, en comptes de fer -ho per Entença, és 
una cosa que ara ja estan considerant des dels serveis de TMB, eh? I,  
per tant, doncs, ara s’ho estan estudiant i  sobretot per acabar de 
just if icar. El ls, d’alguna manera, el que diuen és que...  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel ler Magrinyà, haur ia d’anar acabant.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Val. Home, si. . .  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Sí, sí,  sí,  però a vostè no t inc per què donar - l i  més temps del  que l i 
toca. Ja l i en dono una miqueta més, però...  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

D’acord. Val,  ho entenc.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

. . .per això l i dic que haur ia d’anar acabant.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

En aquest sentit ,  s i  després voleu ho acabem de comentar. Però, en 
principi,  el que sí que nosaltres veiem clar, i això perdoni que l i ho 
digui,  és que l ’anada a Catalunya s’ha de fer amb un intercanvi,  no 
canviarà això. El  que sí que podem considerar és el trajecte del 54 i  del 
59, que són trajectes que a la mil lor podr ien servir mil lor fent una 
var iació, eh? En canvi,  sí que considerem l’estudi de la possibi l i tat de 
pujar per Calàbria.  

I  portarem les dades el 14 de novembre, a part ir  de les dades del mes 
d’octubre.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Magrinyà.  

El proper prec el presenta el Grup Social ista.. .  (Veus de fons.)  

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

Perdoni, senyora...  Jo crec que no he fet segona intervenció. No...  
(Pausa.)  Val,  gràcies.  

(Veus de fons.)  ¿Un minuto solo?; bueno.  

Entonces, el prec  interpreto que no lo aceptan...  (Veus de fons.)  
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A ver,  yo creo que se lo habíamos…, se lo he puesto muy fácil.  Hay una 
problemática, y es una problemát ica importante, y es que la Esquerra de 
l ’Eixample para ir  a plaza Catalunya no t iene una buena conexión, se la 
han quitado. Además, han puesto una conex ión a Sarr ià que es que no 
ut i l iza nadie. O sea, han fast idiado por un lado y por otro. Pero lo de 
Sarrià ya no es cosa nuestra. Lo principal no es que suba por Calabria, 
eso es importante; lo principal es que l legue a plaza Catalunya, porque 
toda esta gente quiere ir  a plaza Catalunya sin gastar tres cuartos de 
hora, sin tener que hacer transbordo, quieren un autobús, l lámele l ínea 
41 o l lámele cómo quiera. Eso es lo pr incipal.  

Si no lo hacen, los van a tener en pie de guerra; son cinco mil f irmas 
ya. Ya no es cosa mía. Y luego serán seis mil y luego siete mil,  s i no 
hacéis nada. Yo creo que…, es que es de sentido común. Y no se 
escude en TMB, ¿no? «TMB dirá…» Han de ser ustedes. Han de ser 
ustedes los que les presionen y los que l leven un autobús a la gent e de 
la Esquerra de l ’Eixample a plaza Catalunya, pero por sent ido común, 
no por otra cosa.  

Yo es que no lo entiendo. Aquí hay algo que se me escapa. No entiendo 
por qué no t iene que l legar a plaza Catalunya. Y han fast idiado a toda 
esta gente…     

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Ara sí,  consel ler Muñoz, se l i ha acabat el temps.  

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

Ustedes están para…  

Gracias, señora presidenta.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler, a vostè.  

Ara el prec el presenta el Part it  Social ista. Té la paraula el consel ler 
Riera.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

Sí, moltes gràcies, presidenta.  

Presentem aquest prec bàsicament per posar damunt de la taula una 
real itat social de la ciutat  i  especialment de l ’Eixample i  de l ’Esquerra 
de l ’Eixample, que és la necessitat de crear servei públ ic dir igit  a la 
gent gran. I  especialment perquè això, diguem -ne, unes dades que són 
públiques, de l  mateix Govern, eh?, l ’ informe de la necessitat 
d’equipaments que es va fer en el procés part icipat iu de La Model, la 
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xif ra de la l l ista d’espera de vuit  mil  veïns i veïnes que resten a l ’espera 
per tenir plaça de residència.. .  Bé, diversos, l ’estratègia de gent gran 
que recentment ha fet públ ica l ’Ajuntament. Tot va dir igit  o tot s’orienta 
a la necessitat de places residencials en el nostre distr icte en matèr ia 
de gent gran.  

I  nosaltres què és el que posem damunt de la taula? Doncs, que no 
renunciem a la presó Model com un espai també residencial per als més 
grans. 

I ,  dit  això, no hi ha...  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  

Li respon, pel Govern, el conseller Magrinyà.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Gràcies, presidenta.  

Nosaltres, en aquest sent it ,  el que podem dir  és que ens remetem a les 
conclusions del procés part ic ipat iu que hi va haver a La Model, i al là es 
va arr ibar a un alt  consens que l ’habitatge dotacional ha d’ incloure 
diferents col· lect ius vulnerables i contemplar serveis específ ics per a la 
gent gran. I  això és el que considerarem.  

I ,  en aquest sent it ,  jo proposo rebutjar el prec, perquè és acordar una 
cosa de forma uni lateral entre PSC i Gover n quan, de fet,  hi  ha un 
procés part ic ipat iu en marxa.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  

Té la paraula el consel ler Riera; trenta segons.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

Si el procés part ic ipatiu està en marxa, per tant, les conclusions encara 
no estan tancades, diguem-ho així.  Però, en qualsevol cas, he donat 
èmfasi en la necessitat mater ial de la ciutat.  O sigui,  tots podem voler 
fer els equipaments i consensuar els equipaments qu e vulguem, però 
quan hi ha una necessitat real d’al lot jar uns menors no tutelats, doncs,  
es posen en uns barracons. Va bé, perquè has de donar una resposta 
urgent a una situació. Doncs, siguem conscients que la ciutat està 
demandant i els mateixos informes  del Govern diuen això, no els 
informes que jo faig.. .  Els informes del Govern diuen això. Llavors,  
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compte, en construir  segons quins consensos i amb qui es construeixen 
aquests consensos.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Gràcies, conseller Riera.  

Li queden trenta segons al consel ler Magrinyà.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Bé, no es preocupi vostè, perquè aquest consens... ,  que això que 
demana vostè està recoll i t  en el consens. Ara nosaltres,  aban s d’acabar 
l ’any, haurem trobat la forma en l ’espai per donar resposta en aquest 
consens, que dona resposta al que vostè demana.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Molt bé. Doncs, el  proper prec també el presenta el Grup del PSC. Té la 
paraula el conseller Joan Ramon Riera.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

Sí, bé, avui he sigut tot en clau futur. Aquest també és un prec en la 
l ínia que el Govern ens informi en quin estat es troba el calendari 
d’actuacions de l ’expropiació del solar que es va inic iar.. . ,  l ’empresa 
pública Bagursa va iniciar l ’expedient  expropiator i,  el solar de l ’ i l la 
Mirúrgia, on és previst fer el centre de serveis socials de Sagrada 
Famíl ia.  

(Pausa.)  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Gràcies, presidenta.  

En pr incipi,  una mica per concretar això que vostè demana ...  Per tant, 
acceptem aquest prec. Fins ara el que s’ha fet és desvincular 
l ’expropiació de la baixada de l ’espai de gent gran a la planta baixa. 
L’est iu del 2019 es baixarà el súper, i el projecte bàsic i  funcional de 
l ’espai de gent gran es farà mit jançant una part ic ipació prèvia per 
def inir les bases del concurs i s’està ja preparant el concurs per al 
projecte que, en pr incipi,  es faria aquest octubre. I ,  l lavors, d’aquest 
projecte, que inclouria la bibl ioteca, el mercat i el centre cívic, en 
principi,  són vuit  mesos del projecte, el procés per al projecte execut iu, 
la l ic itació de l ’obra.  Per tant, l ’ inic i d’aquestes obres ser ien al 2020.  

Presidenta del Consell del Districte de l ’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  
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Moltes gràcies, consel ler Magrinyà.  

Té la paraula el consel ler Riera; l i  queda un minut.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

Ja em miraré pel Youtube la resposta que m’has fet,  perquè és una 
mica...  (r ial les)  embolicada, no l ’he pogut apuntar. Però, vaja, estem 
parlant d’inici d’obres 2020...  (Veus de fons.)  El centre de serveis 
socials a Mirúrgia, eh? (Veus de fons.)  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Estàs par lant del centre cívic.. .  L’espai de gent gran de la Sagrada 
Famíl ia. En aquest prec...  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

A veure, s i els sembla, que pregunt i el consel ler Riera i vostè, com que 
l i queda temps, el contesta.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

D’acord. Si s ’accepta el prec, això ja m’ho miraré i ja seguirem parlant, 
perquè això és més l larg i més complicat.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

A veure, el conseller  Magrinyà vol afegir alguna cosa?  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Em sembla que hem contestat a la seva pregunta.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Molt bé. Doncs, moltes gràcies a tots dos.  

I  passaríem a l ’apartat de preguntes. La prime ra la presenta,  o la fa, el 
Grup Municipal Demòcrata. Té la paraula la consel lera Crist ina 
Cabal ler.  

Sra. Cristina Caballer i  Ferrater (GMPDeCAT):  

Gràcies, presidenta.  

Bé, nosaltres tornarem a parlar de La Model, i ja que s’ha fet aquest 
procés part ic ipatiu i s ’han presentat tres projectes, sí que voldríem 
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saber quin és l ’estat actual del procés part ic ipatiu i quin calendar i té 
previst el Govern per a l ’espai de La Model.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel lera.  

Té un altre cop la paraula el consel ler Magrinyà.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

En pr incipi,  a veure, hi va haver el procés part ic ipat iu del decret, que 
són els quatre mesos, d’aquests van sort ir  les conclusio ns, que són els 
criter is bàsicament , especialment, tot el tema del pla director del 2008, 
que s’han concretat  i especif icat.  I  a part ir  d’ara es fa amb el grup 
impulsor, la comissió de seguiment, es farà la concreció ja espa cial 
d’aquests espais. I ,  en principi,  això ha de ser abans d’aquest any, vul l 
dir,  abans d’acabar aquest any estarà ja concretada la distr ibució dels 
espais a part ir  del consens amb el grup impulsor.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies.  

Té la paraula la consel lera Cabal ler.  

Sra. Cristina Caballer i  Ferrater (GMPDeCAT):  

Sí, només dir - l i ,  com ja l i  he dit  moltes vegades, que ens agradaria 
estar més informats sobre com va funcionant aquest procés, perquè ens 
anem «enterant» per la pàgina web, per altres coses. Sabem que s’han 
presentat tres propostes: una que era preservar al màxim l’edif ic i,  una 
major projecció de zona verda o igual zona verda que equipaments. 
Volíem saber una mica quan es farà la propera reunió, o sigui,  serà 
abans de f inal d’any,  però no sabem ben bé quan serà, no?  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel lera.  

El consel ler Magrinyà té la paraula. Cinquanta segons.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

D’acord. En pr incipi,  durant aquest mes d’octubre tornar à a fer una altra  
reunió el grup impulsor, eh? Per tant , al là ja farem la concreció.  
Aquestes tres solucions no eren solucions, eren cr iteris, eh? Els criter is 
de si donar més privi legi a l verd o més presència al patr imoni o una 
solució intermèdia,  com a cr iter i.  Ara s’ha fet tot un trebal l per tots els 
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criteris del procés part ic ipat iu, d’aquests quatre mesos, traspassar - los a 
la distr ibució en els espais. Això es presentarà aquest octubre , una 
primera sessió. I ,  l lavors, f ins a ajustar la solució, arr ibarem a la 
presentació ja d’aquesta solució més definit iva.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Magrinyà.  

I  ara passaríem a una altra pregunta, que la fa el Grup Municipal de 
Ciutadans. Qui pren la paraula? (Pausa.)  El conseller Sánchez.  

Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMCs):  

La nostra pregunta és referida al tema de la neteja a la zona de 
l ’Eixample. Després si necessita adreces concretes de xamfrans 
concrets.. .  Però, quines són les mesures que té pensades aquest 
Govern per poder controlar la quantitat de brut íc ia al voltant dels 
contenidors a tota la zona de Sagrada Famíl ia, Eixample Esquerra,  
principalment. I ,  d’alguna  manera, quin és el pla entorn de la salubr itat 
per poder minvar aquesta mena de nou Eixample o de nou turisme que 
tenim per davant, amb el tema dels xamfrans plens de brut íc ia que 
sobresurt al voltant. No est ic parlant només de mobles, s inó brut ícia al 
voltant del xamfrà i dels contenidors.  

Gràcies, senyora presidenta.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Gràcies a vostè, consel ler. I  l i  respon el consel ler Magrinyà.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Bé, nosaltres, en la mateixa l ínia que hem contestat abans a la 
demanda que ha fet Esquerra Republ icana, en pr incipi,  el que fem és 
seguiment de les demandes que ens estan fent els veïns. I ,  l lavors, és 
en aquest seguiment que nosaltres farem seguiment al ser vei de neteja 
a l ’Ajuntament.  

Llavors, en principi,  nosaltres tenim aquesta campanya que fem de 
sensibil i tzació, que és la que farem ara el mes d’octubre com a forma 
de treball,  i  en la mesura que hi hagin punts que se’ns plantegin, com 
els que planteges tu, si  ens els fas arr ibar, nosaltres els farem arr ibar 
als serveis de neteja.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  
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Consel ler.. .  Està? (Pausa.)  

Molt bé. Doncs,  passaríem a la propera pregunta,  que la planteja, 
doncs, el  Grup del Part it  Popular. I  té la paraula el consel ler Alejandro 
Muñoz.   

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

Gràcies, senyora presidenta.  

Ateses les f i l t racions que han aparegut en el Mercat de Sant Antoni i els 
perjudicis que aquestes han provocat als paradistes, la pregunta és: 
quines mesures o accions pensa portar a terme el Govern del Distr icte 
de l ’Eixample per, s i escau, reclamar als contract istes que van fer les 
obres de rehabil itació de la coberta les responsabi l itats que es puguin 
derivar per aquests vic is construct ius.  

Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies a vostè, conseller. Li respon el consel ler Eduard 
Corbel la.  

Sra. Eduard Corbella Cervelló (GMBC-E):  

Gràcies, presidenta.  

Aclarir . . . ,  no és només f i l t racions, és un aiguat que va caure...  No se 
sent? Ara?  

Només un aclar iment, que no es tracta només de f i l t racions d’aigua, 
sinó que realment la pluja torrencial d’aquel ls dies ha fet que l ’aiguat 
entrés. Ho dic perquè a les imatges també es veu. I  per això els danys 
han sigut, doncs, els que han estat,  eh?  

Aquí el que s’ha fet,  per part de Mercats, sobretot,  és detectar primer 
per on ha entrat l ’a igua i com,  i  veure si hi havia alguna def iciència 
estructural que s’hagués de solucionar. I ,  en aquest sentit ,  s’ha trobat 
algunes parts que, per exemple, no estaven del tot ben segellades, que 
s’estan arreglant, temes més decoratius que estaven pensats per 
aguantar aigua, però no aigua que l i caigués tot de costat com va entrar 
aquel l dia, i per això es va colar, i algun altre aspecte construct iu que 
per nos posar-nos molt tècnics.. .  Tot això és el que està arreglant ja 
Mercats, val? 

I  després em feia la pregunta de  si. . .  Bé, això, les responsabi l itats, 
etcètera. Tot això s’està arreglant i,  l lavors, tot el que són els vicis 
construct ius aquests que comentava, doncs, ja estan resolts per 
l ’adjudicatari.  I  l ’ impacte sobre els venedors s’està tramitant via les 
asseguradores.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Corbella.  

Té la paraula el consel ler Muñoz.  

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

Entiendo que está arreglado ya digamos todo  lo… Está arreglado el 
techo. En pr incipio no t iene por qué volver a pasar , según he entendido.  

A ver, en principio,  ha comentado el tema de las l luvias torrenciales, 
pero después l lovió menos, l luvias normales, y también hubo ese 
problema. A los paradistas se les dijo, en  principio, que cubrieran con 
un plást ico la ropa. Bueno, esa solución yo creo que ellos ya fueron lo 
suf icientemente espabi lados para hacer la. Y se les comentó incluso que 
el Ayuntamiento pagaría. El Ayuntamiento, que somos todos, no t iene 
por qué pagar una pif ia de los contrat istas, evidentemente, en una obra 
que vale ochenta mil lones de euros.  

En principio, se supone que ha sido el seguro de los contrat istas el que 
t iene que pagar. Hasta le preguntaría, ustedes t ienen estudios, ¿cuánto 
ha costado o cuánto cuesta esa, digamos, reparación?  

Sra. Eduard Corbella Cervelló (GMBC-E):  

Doncs, no t inc la dada aquí, però la consulten a Mercats i us la diem. 

(Veus de fons.)  

Home, no t inc la dada aquí de quant ha costat,  però ho podem consultar 
a Mercats i us ho diem. 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, als dos consel lers.  

I  seguim. Ara ja amb l’últ im punt de l ’ordre del dia, que és un seguiment 
de proposició que presenta el Grup Municipal d’Esquerra Repu bl icana. 
Té la paraula la consel lera Raf í.  

Sra. Tània Rafí i  Galindo (GMERC-AM): 

Gràcies, presidenta.  

Nosaltres entrem aquest seguiment d’una proposició que vam entrar al 
plenar i de maig de 2016 i que es va votar  per unanimitat,  on 
demanàvem una ordenació provisional del parc de l ’Estació de la Nord 
per tal de garantir  la convivència entre usuar is i usuàries del parc i 
animals de companyia.  
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Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Gràcies, consellera. Li respon la consellera Marina Marcian.  

Sra. Marina Marcian García (GMBC-E):  

Bé, com ja s’avançava abans el regidor,  el projecte execut iu de l ’àrea 
d’esbarjo per a gossos està aprovat amb un pressupost d’un mil ió 
d’euros, però que s’ha d’executar a dos anys. Aquest acord està 
informat a les enti tats de la comunitat canina del parc i també a 
l ’Associació de Veïns de Fort Pienc. És un pressupost elevat, com 
comentava el regidor, perquè es troba dins la primera fase del Pla 
director del parc de l ’Estació del Nord i  perquè incorpora dues coses ,  
que, per una banda, és l ’àrea d’esbarjo per a gossos, que és de 1.900 
metres quadrats, que està situada a l ’espai de darrere de l ’Arxiu de la 
Corona d’Aragó, i també el canvi d’ubicació de la zona infanti l.  Aquest 
canvi d ’ubicació està previst fer - lo el 2019.  

I  ara segueix habi l i tada l ’àrea de tolerància perquè els gossos puguin 
anar desl l igats, i això es troba situat entre el pont de Sardenya i de 
Lepant. I ,  a més a més, també hi ha agents cívics, que van estar des de 
ma ig a juny del 2017 i ara han estat des d’abr il  i  estaran f ins al 
novembre del 2018. I ,  a més a més, també tenim... ,  la Guàrdia Urbana 
també fa campanyes de sancions, que això es fa un cop al mes.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Tri ni 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel lera.  

Té la paraula la consel lera Raf í.  

Sra. Tània Rafí i  Galindo (GMERC-AM): 

He entès, no?, d’aquí a dos anys estarà fet. . . ,  bé, la reforma?  

Sra. Marina Marcian García (GMBC-E):  

Sí,  hi ha dos anys per executar  el projecte execut iu que s’ha aprovat,  
que ja està aprovat.  

Sra. Tània Rafí i  Galindo (GMERC-AM): 

Molt bé. Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  
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Molt bé. Doncs, ara passaríem la paraula al Joan Ramon Riera que fa 
un seguiment d’una proposició.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

Sí, moltes gràcies, presidenta.  

Demanem seguiment de la preposició aprovada el passat 3 de maig que 
és el resultat d’un treball conjunt entre el Grup d’Esquerra Republ icana i  
el Grup Social ista on hem presentat un seguit de mesures per abordar 
la problemàt ica de.. . ,  el conegut com el «mercat de la misèria», s i es 
vol dir així. . .  Bé, la venda ambulant i l· legal a l ’entorn de Glòr ies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  

Té la paraula el consel ler Matas.  

Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 

Bé, venda i l· legal. . .  El problema és sobretot d’ocupació d’espai públ ic, 
perquè és un fenomen diferent al top manta, eh? Aquí el que  és veritat  
és que vam aprovar aquesta proposició i  tots els esforços al Fort Pienc 
els hem centrat en el que era el pla de convivència. I  la veritat és que 
aquest encara és un tema que s’ha d’encarar.  

El que sí que s’ha fet és, sobretot,  després de...  Bé,  perquè quan va 
haver-hi aquesta proposició sobretot hi  havia comerços afectats de la 
Gran Via i  veïns que tenien ja molt a prop tot aquest mercat.  Amb l ’ in ici  
de les obres i  la pressió que, per altra banda, fa Guàrdia Urbana, que hi 
manté una presència, d iguéssim, habitual,  és que tot això està a una 
banda on afecta menys els veïns i el petit  comerç.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Doncs, moltes gràcies.  

Té la paraula el consel ler Riera.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

Sí, molt ràpid. Agrair la sincer itat del Govern referint -se que aquest 
tema s’ha d’encarar,  perquè, efect ivament, des del nostre punt de vista 
és impropi que la solució plantejada f ins ara sigui el canvi d’ubicació. O 
sigui,  el problema és exactament el mateix, però en comptes d’estar al 
distr icte de l ’Eixample està sobretot al  distr icte de Sant Mart í.  I  em 
sembla que és una solució molt insolidària i que segurament també ha 
d’ insatisfer el Govern.  
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Presidenta del Consell del D istricte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies.  

Consel ler Matas, l i  queden trenta segons.  

Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 

No és només un canvi d’ubicació, Joan Ramon, sinó que el que s’ha 
mirat és on afecta menys veïns i menys petit  comerç. És diferent la 
vorera de Gran Via amb Padi l la que la Gran Via del Centre Comercial 
Glòries i els veïns que hi ha a part ir . . . ,  vul l dir,  a la banda est -oest de la 
plaça les Glòr ies, doncs, no té la mateixa proximitat i,  per tant,  
l ’afectació sí que és menor.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Matas.  

I  passaríem al seguiment de prec que presenta la CUP. I  té la paraula el 
consel ler Roger Bujons.  

Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 

Aquest seguiment de prec, bé, és el debat que s’ha t ingut fa una estona 
en la pregunta que feia el Part it  Popular.  Segurament, centrar -me en un 
debat que vam tenir el darrer plenar i que la supressió del bus 41 per la 
nova xarxa ortogonal havia portat una sèrie de conseqüències 
negatives.  El Govern, en aquel l moment, doncs, es va comprometre a 
escoltar- les i treballar -hi, i s’ha començat a donar resposta.  Però jo sí 
que vol ia reforçar la idea que... ,  portem aquest prec perquè la gent de 
la plataforma, uns dies abans al Distr icte, ens expl ica com ha de fer per 
parlar, perquè durant tres o quatre mesos ningú els ha dit  res.  
Aleshores, aquestes coses han de poder entrar de tant en quant, però 
l ’Administració haur ia de poder tenir canals on anar tractant aqu est 
procés. Ara, f ins i tot emplaço... ,  s’ha dit  que serà al Consel l de Barr i  
del 14 de novembre, queden cinc o sis setmanes on poder avançar, 
parlar, fer números. No s’ha par lat,  de moment, de les xif res de retard 
en f reqüències de pas de l ’V9, que crec q ue això no ha sort it ,  i  era una 
de les coses que al seu moment estava damunt de la taula.  

I  gairebé té més temps el consel ler per si vol seguir expl icant alguna 
cosa, perquè el tema sí que ja està per nosaltres plantejat.    

Presidenta del Consell del Dist ricte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  

Té la paraula el consel ler Magrinyà.  
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Depar tament  de  Serv e is  Ju r íd i cs  -Sec re ta r ia  

 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Sí, gràcies, presidenta.  

Amb això que dèiem sí que és veritat aquests temps. Nosaltres el que 
esperem a tenir ja una mica la normalització, perquè és diferent a l ’ in ici  
de curs escolar que...  I ,  per tant, amb dades d’octubre podrem 
contrastar aquestes diferències de f reqüència, que és el que vosaltres 
reclamàveu. I  en això sí que hi ha raó i això és el que mirarem amb més 
detal l ,  el que implica en temps el que era el trajecte del 41 amb 
l ’ intercanvi entre dues l ínies, que és el. . .  (veus de fons) ,  i  la ubicació de 
les parades.  

I ,  en aquest sent it ,  també vol ia fer referència que, bé, és amb aquestes 
dades del mes d’octubre que t indrem al consell .  I  l ’altra és fer 
referència també a la reunió que vam tenir a l ’associació de veïns el 
mes de juliol i  que ara.. .  És a dir,  vam fer una reunió abans de l ’est iu 
per prendre... ,  i  és el que ens vam comprometre, a ten ir aquesta reunió. 
I ,  l lavors, el retorn,  el que ens diuen amb dades a TMB és que les 
dades... ,  ens referirem a les dades d’octubre, eh?, per poder fer tant la 
valoració de temps de f reqüències com...  (Veus de fons.)  Bé, però, en 
principi,  són mesos diferents i a l ’hora de par lar.. . ,  els moviments més 
carregats és durant el curs, eh?, escolar , i que prenem com a referència 
el mes d’octubre.  

(Veus de fons.)  

Al Centre Cívic Urgell.  Centre Cívic Urgell.   

(Veus de fons.)  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Perdoni, perdoni. Com que ja estem acabant, s i després volen fer 
alguna pregunteta, eh?  

Ara té la paraula el conseller de la CUP, si vol afegir alguna cosa, l i  
queden vint- i-c inc segons. No? (Pausa.)  

Molt bé. Doncs, donem per acabat aquest plenari.  Moltes gràcies al 
públic assistent sobretot i moltes gràcies també als companyes 
consel lers i consel leres per posar -me tan fàcil quan els faig cal lar i em 
cal len. 

Gràcies.  

 

S’aixeca la sessió a les 22.45 hores.  


