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Consell Plenari                                                                                                         
Districte de l’Eixample 

5 de juliol de 2018 

ACTA núm. 3/2018 

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 5 DE JULIOL DE 2018, s’hi  reuneix el 
Consel l  del Distr icte, en sessió ordinària, sota la 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 Sarr i 

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 

Sra. Eulàlia Corbella Cervelló 

Sra. Carme Méndez Bota 

Sr. Jordi Matas Vi là 

Sra. Mar ina Marcian Garcia 

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

Molt bé, doncs, molt bona tarda a totes i a tots. Bé, si  els sembla, 
començarem el plenari d’avui,  dia 5 de jul io l.  Aquest plenari ,  de fet,  és 
l ’últ im plenar i abans que marxem tots plegats de vacances i ,  d’alguna 
manera, doncs, representa com el tancament del curs polí t ic aquí, al 
Distr icte de l ’Eixample. De fet,  no ens tornarem a veure f ins al proper 
plenar i que, com cada any, serà a pr imers del mes d’octubre.  

Aquest curs polít ic,  efect ivament, han passat moltes coses en aquest 
país i a la nostra ciutat.  Han passat coses molt importants per a la 
històr ia del nostre país i han passat també coses extremadament dures, 
no? Avui, fent una mica de repàs, per exemple, pensava en el plenar i 
del dia 16 d’octubre que, a mig plenari,  va arr ibar la not íc ia que 
quedaven det inguts i passaven a la presó el Jordi Cuixart  i  e l Jordi 
Sànchez i major itàr iament tots els grups municipals vam decidir,  doncs, 
que en senyal de protesta, efect ivament, suspeníem el plenar i .   

A mi, com a presidenta del Distr icte de l ’Eixample, doncs, m’agradaria 
pensar que les coses s’aniran solucionant, que totes les coses tornaran 
al l loc que han d’estar i que, efect ivament, doncs, la democràcia tornarà 
a regir els destins de Catalunya i de la nostra ciutat.  

Això ho dic ara perquè al f inal,  doncs, segurament quedarà menys gent, 
us vul l desit jar a tots i a totes unes molt bones vacances, als meus 
companys, i agrair- los a tots els companys consel lers i consel leres com 
m’han faci l i tat la feina durant tot aquest curs. El meu agraïment també a 
la secretàr ia jur ídica, la senyora Ana Cachafeiro; moltes gràcies, Ana. 
Efect ivament, com no podia ser d’altra manera, també moltes gràcies al 
regidor. I  vul l agrair  molt especialment l ’ajuda de la Laia Canet, que és 
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la vicepresidenta, però, de fet,  el que em fa és ajudar-me molt a tots els 
plenar is, doncs, controlant-me el cronòmetre per, així,  que els plenaris 
siguin i segueixin el temps que marca la Junta de Portaveus.  

Sense més, ho repeteixo, molt bones vacances a totes i a tots; gaudiu, 
«disfruteu», que t ingueu salut,  passeu-ho bé. I ,  doncs, també –me n’he 
descuidat– el meu agraïment.. . ,  agrair a totes les entitats del distr icte 
que seguiu treballant per al vostre distr icte de forma absolutament 
desinteressada des del voluntar iat.  Moltes gràcies a tots els 
representants d’ent itats, que, a més, ens aguanten el rot l lo la major ia 
d’el les f ins a l ’últ ima hora del plenar i,  eh?, a vegades f ins a les dotze 
de la nit ,  perquè, efect ivament, els interessa el distr icte i els interessa 
que hi passa.  

Sense més, donaríem inici al plenari  d’avui.  Al plenari  d’avui es 
presenten dos declaracions inst itucionals. La primera la presenta el 
Grup d’Esquerra Republ icana i és una declaració inst itucional amb 
motiu del dia 28 de juny. Aquesta declaració inst itucional ha t ingut el  
suport de tots els grups polít ics. I  la l legeix el portaveu Edu Cuscó. 

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

Gràcies.  

El 28 de juny de 1969 el col· lect iu LGTBI va iniciar la l luita pels seus 
drets arreu del món a part ir  de la rebel· l ió que va generar els fets 
d’Stonewall,  a la c iutat de Nova York, quan gais, lesbianes i trans es 
van enfrontar a la pol ic ia durant  dies en protesta per la persecució que 
patien. També el 26 de juny de 1977 més de cinc mil persones es van 
manifestar a la Rambla de Barcelona en la que va ser la primera 
manifestació d’orgul l LGTBI+ del nostre país. Aquesta marxa 
organitzada pel FAGC reivindicava la derogació de la Llei de 
pel igrosidad y rehabi l i tación social ,  una l lei f ranquista dest inada a la 
repressió i al càst ig de les persones homosexuals.  

Quatre dècades després, el col· lect iu LGTBI+ ha assol i t  de forma 
desigual el  reconeixement legal dels seus drets en alguns països del 
món, sense obl idar que l ’or ientació sexual i la identitat  de gènere 
encara és perseguida i  cast igada en molts estats, f ins i  tot amb la pena 
de mort.  En molts d’altres, el col· lect iu viu una situació de desprotecció 
al no disposar d’un marc legis lat iu que garanteixi els seus drets i en els 
pit jors dels casos, en canvi,  dona cobertura a l ’LGBTIfòbia.  

Durant els darrers anys, al nostre país s ’han produït importants avenços 
a part ir  del dret al matr imoni entre persones del mateix sexe, els drets 
dels infants a ser adoptats i formar part de famíl ies diverses i la 
creació, per part del Govern de Catalunya, de polít iques adreçades 
específ icament a aquest col· lect iu.  

Catalunya va ser pionera en l ’aprovació de la Llei 11/2014, per garantir  
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per 
erradicar l ’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Recentment també s’ha 
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aprovat la Llei per als drets de les persones LGTBI de les I l les i la Llei  
per al dret a la identi tat i  l ’expressió de gènere al País Valencià.  

A casa nostra, tot i aquests avenços, se segueixen pat int agressions i 
discr iminacions al col· lect iu LGTBI+, posant especial èmfasi al jovent. A 
Catalunya, d’acord amb dades de l ’Observatori  contra l ’Homofòbia, 
gairebé el 60 per cent de les incidències detectades són a joves entre 
divuit  i  t renta-cinc anys i un 43 per cent  de les agressions, del total de 
Catalunya, es dona a la c iutat de Barcelona, fet preocupant i  
inadmissible. De fet,  al nostre distr icte s ’han donat agressions 
homòfobes, com la que va succeir el mes de març d’enguany a la plaça 
del Fort Pienc.  

Així doncs, tot aquest marc legal s’ha d’acabar de desplegar per tal de 
garantir  la seva apl icació efect iva en tots els àmbits i terr itor is i ens ha 
d’ajudar a combatre l ’homofòbia que encara perviu a la nostra societat,  
garantir  els drets de les persones més vulnerables del col· lect iu, com 
els joves, la gent gran o les persones trans, així com implementar 
polít iques en favor de la diversitat sexual i de gènere que t inguin 
efectes posit ius sobre el conjunt de la societat.  

Per tots aquests motius,  formulem la següent declaració inst itucional 
amb motiu del 28 de juny. 

Ú, el Consell Plenari de l ’Eixample referma la seva declaració com a 
distr icte respectuós amb la diversitat sexual i de gènere i s ’adhereix a 
la commemoració que les entitats i  inst itucions del nostre país 
celebraran –bé, ja han celebrat– amb motiu del 28 de juny,  Dia per a 
l ’All iberament o l ’Orgull de les Lesbianes, Gais, Bisexuals i  
Transsexuals.  

El plenari acorda posar cada 28 de juny en un o diferents l locs vis ibles, 
com el balcó de la seu del Distr icte, la bandera o penó amb els colors 
de l ’arc de Sant Mart í com a gest de reconeixement vers el col· lect iu de 
persones LGTBI+. 

El Distr icte de l ’Eixample expressa el reconeixement del dret que tenen 
totes les persones de viure amb igualtat de drets i amb diversitat 
afect ivosexual, identitat de gènere, i es compromet a trebal lar per la no 
discr iminació del col· lect iu de persones LGTBI+. 

El Distr icte de l ’Eixample es compromet a l lu itar contra l ’LGTBIfòbia i a 
instar el  Govern de la General itat a desplegar, dotar pressupostàriament 
i apl icar la Llei 11/2014, per garantir  els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres, intersexuals i  per erradicar l ’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia, per tal de poder aplicar- la també en el nostre 
distr icte.  

Per últ im, comunicar aquests acords per via electrònica a la General itat  
de Catalunya, la Mesa i els grups parlamentar is del Par lament de 
Catalunya i difondre a través de les xarxes del Distr icte l ’acord plenar i.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 

Moltes gràcies, consel ler.  

Ara hi ha una segona declaració inst i tucional presentada pel Grup 
Municipal de la CUP. És una declaració per la no discr iminació de les 
persones trans. Ha t ingut el suport de tots els grups, exceptuant el Grup 
Municipal de Ciutadans i el Grup Municipal del Part it  Popular.  

Té la paraula la consel lera Serra.  

Sra. consellera Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA): 

Moltes gràcies. 

Estaria bé també que, quan acabi,  el Grup de Ciutadans i del Part it  
Popular expliquin el perquè del seu posicionament.  

Faré un petit  resum de la pr imera part per passar a fer lectura de 
l ’últ ima.  

Atès que les persones trans són uns col· lect ius que pateixen 
discr iminació a la nostra ciutat i que existeixen l leis que obl iguen les 
administracions a atendre la diversitat de situacions de discr iminació en 
què es poden trobar les persones LGBTI, atès també la demanda de les 
entitats per l ’a l l iberament trans per establ ir  espais no discriminatoris, 
atès que les dependències municipals dels distr ictes segueixen 
dist ingint els seus espais en base al binarisme dona-home, atesa la 
discr iminació laboral que pateixen aquestes persones a l ’hora d’accedir 
al mercat laboral,  el  Distr icte de l ’Eixample dona suport a les següents 
propostes, que moltes d’elles ja s ’estan desenvolupant pel Govern de la 
ciutat,  per fomentar un entorn segur als espais municipals del distr icte 
per a les persones trans i en farà seguiment amb els mecanismes 
est ipulats en el Pla de Diversitat Sexual i de Gènere, en el si  del 
Consel l Municipal LGBTI de Barcelona, on part ic ipen els col· lect ius i  
ent itats LGBTI de la ciutat.  Inclou sis punts.  

El pr imer, inclusió de mesures de discr iminació posit iva en les ofertes 
laborals que depenguin de l ’Administració pública, així com fomentar 
que les empreses external itzades que ofereixen serveis a l ’Ajuntament 
t inguin a la seva planti l la persones t rans o d’altres que pateixin 
discr iminació de qualsevol t ipus.  

Dos, oferta de formacions sobre feminisme, ident itat sexual i de gènere 
al personal del Distr icte amb tasques d’atenció a la c iutadania, als 
cossos de seguretat o d’altres que puguin estar relacionades amb el 
col· lect iu trans i real itzar plans pedagògics que posin en rel leu la 
diversitat sexual i de gènere de la nostra societat.  

Tercer, desenvolupament del protocol per a la prevenció i resposta a les 
agressions LGBTIfòbiques al distr icte,  especialment en els entorns 
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educat ius i de convivència, com els casals, els ateneus i les festes 
majors, amb una campanya específ ica dir igida a les persones LGBTI. 

Quart,  visibi l i tzació de la l lu ita per l ’al l iberament LGBTI al distr icte 
generant accions públ iques, especialment a les diverses diades que hi 
ha, que són el 28 de juny, que és el Dia de l ’Al l iberament LGBTI; el 17 
de maig, que és el Dia contra l ’LGBTIfòbia; el 26 d’abri l,  que és el Dia 
de la Visibi l i tat Lèsbica; el  31 de març, Dia de la Visibi l i tat Trans, i el 23 
de setembre, Dia de la Visibi l i tat Bisexual.  

Cinquè, inclusió en formular is, censos o indicadors municipals d’opcions 
alternatives a les de dona-home. 

I  sisè i per últ im, canvi dels rètols dels lavabos individuals de les 
dependències municipals del Distr icte,  OACs, casals de barr i,  centres 
cívics, centres esport ius, ludoteques, casals de joves, casals de la gent 
gran, etcètera, i inclusió d’espais adequats a les necessitats de les 
persones trans als vestuaris dels equipaments esport ius municipals del 
distr icte.  

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

Moltes gràcies, consel lera.  

Els dos grups que no han donat suport volen fer ús de la paraula per fer 
alguna explicació? No.  

Molt bé. Doncs, començarem l’ordre del dia amb l ’aprovació de l ’acta de 
la sessió ordinàr ia del dia 3 de maig del 2018. Si alguna persona té 
alguna cosa a dir. . . ,  si no, la donaríem per aprovada.  

Doncs, la donem per aprovada.  

Passaríem al despatx d’of ic i i  té la paraula la secretària jur ídica, la 
senyora Ana Cachafeiro.   

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

Gràcies, presidenta.  

Bé, en aquest plenari cal donar compte d’una sèrie de contractes. En 
primer l loc, de l ’adjudicació pel gerent municipal del contracte de gestió 
i dinamització del projecte Eix Jove del Distr icte de l ’Eixample a Relleu 
Cultural,  SL, en data 31 de maig de 2018, per un import de 42.558,66 
euros corresponent a l ’any 2018 i un import de 73.077,53 euros a l ’any 
2019. També cal donar compte de la pròrroga de la gestió i dinamització 
del projecte Xeix a Sigma Servic ios Profesionales, en data 8 de juny de 
2018, per un import  de 49.315,90 euros per a l ’any 2018 i 28.983,79 
euros per a l ’any 2019. 
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Es dona compte també de l ’adjudicació pel gerent del Distr icte del 
contracte del servei de coordinació i producció del Fest ival Tangent 
Eixample a Calaix de Cultura, SL, en data 14 de maig del 2018, per un 
import de 58.172,20 euros.  

En matèria de subvencions, es dona compte de la s ignatura pel regidor 
del Distr icte dels següents convenis amb subvenció: conveni amb 
l’Associació de Veïns de Sagrada Famíl ia, aprovat el 25 de maig de 
2018, per un import de subvenció de 12.704 euros;  conveni amb 
l’Associació de Veïns de la Dreta de l ’Eixample, aprovat el 25 de maig 
de 2018, per un import de subvenció de 4.500 euros; conveni amb 
l’Associació de Veïns de Fort Pienc, aprovat el 19 de juny, per un import 
de 7.059 euros.  

També es dona compte de l ’ampliació del contracte central i tzat per al 
manteniment d’edif icis en el que correspon al lot 4, que és el del 
Distr icte de l ’Eixample,  per un import de 80.725,54 euros a Constraula 
Enginyeria i Obres.  

Això és tot,  presidenta. 

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

Moltes gràcies. 

I  ara ja passaríem a la part d’ informes. I  comencem amb l ’ informe del 
regidor. Regidor, té la paraula.  

Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E): 

Molt bé, moltes gràcies, presidenta. 

Jo començo també per afegir-me, doncs, a aquestes paraules 
d’agraïment per tot  el  que ha estat,  diguem-ne, aquesta pr imera part del 
curs, i especialment en el meu cas, que m’hi he incorporat de manera 
relat ivament recent.  

També vol ia començar per constatar una not íc ia que és la conformació 
de nous governs a la Generalitat i  també a Madrid, que això obre un nou 
escenari polít ic,  un nou escenar i que jo personalment espero que ens 
ajudi a sort ir  de la situació d’excepcional itat en què ens hem trobat en 
aquests últ ims mesos, que ha començat amb una bona not ícia, que és 
l ’acostament dels presos i preses sobiranistes a presons de Catalunya, i 
que això, evidentment, hauria de ser  un primer pas per al seu 
al l iberament. 

També, doncs, creiem que és una oportunitat per rellançar una agenda 
municipal,  una agenda de ciutat  que t ingui en compte també les 
responsabi l i tats que tenen tant el Govern de la Generalitat com el 
Govern de l ’Estat en alguns temes que són cabdals també per al nostre 
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distr icte, no?, com és el cas de les escoles bressol,  com és el cas de 
l ’habitatge o com és el cas del transport públic.  

Començant per algunes coses que em semblen rel levants que han 
passat en aquests últ ims temps, començaria, evidentment, per la 
inauguració del Mercat de Sant Antoni,  que f inalment ha arr ibat,  que ha 
estat un èxit  absolut ,  ja hem t ingut més d’un mil ió de vis ites.  S’ha posat 
en funcionament la super il la de Tamarit  i  Borrel l .  Això ens ha permès, 
doncs, guanyar un espai públic important íssim. Hi ha hagut una 
celebració veïnal i del món comercial enorme, i la veritat és que creiem 
que tenim un espai dins del distr icte que serà una referència no només 
de ciutat,  s inó que serà una referència f ins i  tot per a Europa, atès que 
és una obra d’unes condicions arquitectòniques que són exemplars, no? 

Un dels avantatges que té això és que ens permet fer una aposta també 
pel comerç de proximitat.  És un dels grans reptes que tenim. De fet,  fa 
pocs dies, a plaça Sant Jaume, vam tenir la presentació de la nova 
targeta de f idelització per als comerços de la c iutat «Viba Barcelona», 
que començarà a posar-se en marxa, precisament, aquí, a l ’Eixample, hi  
havia diverses organitzacions comercials de l ’Eixample, i que servirà 
també per avançar,  doncs, en la digitalització, que és un dels grans 
reptes que té aquest  sector.  

Un altre tema important és el tema de l ’habitatge, evidentment, que 
també està vinculat  a l ’ impuls d’obres, no?, com l’obertura del Mercat 
de Sant Antoni,  i  e ls reptes que es plantegen en termes de possibi l i tats 
de gentr if icació, que és una de les coses que hem d’evitar en una ciutat 
com Barcelona per garantir  el dret a l ’habitatge. I  aquí vul l dir  que el dia 
12 de maig vam presentar l ’ inic i  d’obra de dues promocions d’habitatge 
públic a Germanetes, sobretot per a gent gran, una not ícia important. 
S’ha comprat onze pisos a Aragó, 317, inclosos uns baixos, no?, que se 
sumaran al parc de l loguer. Això també és una bona not íc ia.  I  les obres 
dels pisos d’Alí Bei,  100-102, que també començaran ara i que serviran, 
doncs, per impulsar habitatge dotacional a la zona del Fort Pienc.  

Això és molt important perquè, com sabeu, l ’habitatge, a l ’ú lt im 
baròmetre municipal,  ha aparegut com la segona preocupació que té la 
ciutadania. I ,  de fet,  després es farà una proposta, no?, que surt del 
Govern per presentar totes les iniciat ives que s’estan t irant endavant 
per garant ir  el  dret a l ’habitatge a Barcelona, no?, des de la modif icació 
del Pla General Metropol ità que obl iga les noves promocions 
residencials a introduir habitatge assequible, més altres que escapen a 
les competències municipals, però en què estem fermament 
compromesos com l ’exigència de la reforma de la Llei d’arrendaments 
urbans per estendre el temps dels contractes i sobretot per posar l ímits 
a les pujades abusives de l loguer, que són una causa important de 
desnonaments.  

Un altre tema important és la implementació de la penúlt ima fase de la 
nova xarxa de bus, que inclou sobretot la substitució del 41 pel V9, que 
és un tema que es discutirà aquí,  que ja el vam discut ir  en Audiència 
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Públ ica. Hem dit ,  no?, moltes vegades ja que creiem que l ’ampliació de 
la xarxa mil lora la cobertura, arr iba a més gent, cobreix més terr itor i,  
però que, evidentment, necessita també ajustos. I ,  per tant, estem 
disposats, com sempre, a estudiar tot el que sigui necessar i per 
respondre, doncs, a les inquietuds que puguin tenir els nostres veïns i 
les nostres veïnes.  

Un altre tema important té a veure també amb la qüestió de l ’educació. 
Una bona not íc ia crec que és que, per primera vegada, la demanda de 
pública a P3 supera la de concertada a Barcelona. Això és, diguem-ne, 
una prova de l ’èxi t  del model d’escola públ ica en què creiem. A 
l ’Eixample, durant aquest mandat, s’ha passat d’oferir  600 places 
públiques a P3 a 875, i aquest proper curs s’atendrà una demanda amb 
una oferta ampliada respecte a l ’ in ic ial,  de 925 places. Per tant, estem 
davant d’un canvi molt important, no només en l ’àmbit de P3, s inó 
també de l ’escola bressol.  I ,  de fet,  el curs vinent començarem una nova 
escola bressol als Encants.  

Un altre tema del qual no vol ia deixar de fer esment és el Pla de 
Convivència de Fort  Pienc. El dia 28 de maig vaig tenir l ’oportunitat  de 
fer una passejada, doncs, amb veïns del barr i de Fort Pienc, amb 
associacions veïnals, amb l’Eix Comercial,  amb la gent del Club Roser. 
Després vam poder continuar aquesta conversa perquè vam compart ir ,  
doncs, amb la presidenta la inauguració de les festes precisament del 
Fort Pienc. I  aquí vul l dir  que es farà una sessió informativa, no?, 
precisament per tractar la proposta de Pla de Convivència el proper 
dijous 19 de jul io l a les 19 hores al Centre Cívic de Fort Pienc. Sabem 
que tenim una situació al là que és una situació que preocupa part dels 
veïns. I ,  per tant, hi  ha un Pla de Convivència, que contempla tant una 
part de seguretat com una part social,  que es tractarà en aquel la reunió,  
no? 

També hi ha novetats pel que fa a Fort Pienc. Avui,  precisament, 
aprovarem el nom de la nova plaça del  Fort Pienc, que serà la plaça 
Anna Lizaran, i que també servirà com una nova zona, diguem-ne, que 
permetrà ampliar la zona «peatonal», amb espais de jocs, de petanca... 
Crec que serà, bé, doncs, una conquesta important per al barr i.  

També al distr icte hem vist algunes mil lores importants en la qualitat de 
vida i en l ’espai públic. S’ha obert,  un any més, la platgeta de 
l ’Eixample, que havíem t ingut al là, no?, un debat al voltant d’això, amb 
algunes mil lores: hi  ha nous vestuar is,  s’han ajustat l ’aforament, els 
horaris i els grups. Però la ver itat és que és una inic iat iva,  doncs, que 
continua endavant i que ens agrada molt com a distr icte. El mateix que 
passa amb el Festival d’Arts del distr icte, va del 22 de juny al 26 de 
juliol i  és una de les iniciat ives culturals més importants que t indrem en 
aquesta època, no? 

Després hi ha alguns reptes que tenim per davant: acabar bé el procés 
part ic ipat iu de La Model, acabar l ’eix Borrel l dins la superi l la Sant 
Antoni per ampliar les zones verdes, tenim tot el debat de la posada en 
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marxa el mes de maig de Transformadors, amb el seu casal de barr i,  
amb l ’espai de gent gran, amb el Punt d’Informació Juveni l,  que és un 
tema que entenc que també tractarem, i  els estudis previs de l ’avinguda 
Roma per començar a conceptual itzar el  futur parc l ineal de l ’Esquerra 
de l ’Eixample. 

I ,  f inalment, vul l tancar, doncs, aquesta primera intervenció recordant 
que, efect ivament, el 28 de juny es va celebrar el Dia de l ’Orgull LGTBI, 
amb una manifestació unitàr ia on molts consel lers, consel leres, veïns i  
veïnes de l ’Eixample van tenir una part ic ipació molt destacada, i que, a 
més, coincideix amb una mostra important al  nostre distr icte com és 
«Eixamplem diversitats», no?, real itzada a diverses escoles i vinculada 
a la idea de pressupostos part ic ipat ius i que f inal itza amb una expo 
it inerant sobre diversitat sexual i transgènere, que forma part de tota 
aquesta tasca pedagògica i cultural que hem de fer,  doncs, per estar a 
l ’alçada de les declaracions que hem signat avui aquí.  

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

Moltes gràcies, regidor.  

Ara donaré la paraula als grups. Començarem pel Grup Municipal del 
PSC. Té la paraula el seu consel ler portaveu Joan Ramon Riera.  

Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC): 

Moltes gràcies, presidenta.  

Jo també començaré amb una ràpida referència a algunes felicitacions.  
En primer l loc, felic i tar els veïns de Sant Antoni pel nou mercat de què 
disposen. En segon l loc, fer arr ibar el  reconeixement i fel icitació a totes 
les entitats que han part ic ipat de l ’organització de la Festa Major de la 
Dreta de l ’Eixample i la Fira Modernista –aquest any va ser una 
magníf ica festa– i a totes les entitats que han part ic ipat a la Festa 
Major de Fort Pienc,  que també, recentment, hem tancat.  

Dit  això, ara en temps d’est iu, doncs, també toca recomanar a tothom, a 
tots els veïns i veïnes, part ic ipar del Festival de les Arts que se celebra 
al nostre distr icte, el  Fest ival Tangent.  

I ,  com ha comentat ara el senyor regidor, celebrar la rect if icació del 
Govern per l ’obertura de la platgeta de l ’Eixample.  Vul l dir ,  tot sovint 
diem que fer la feina d’oposició a vegades és àrdua i desagraïda,  però a 
vegades també resulta product iva, i en el cas d’assegurar l ’obertura de 
la platgeta de l ’Eixample, crec que també és mèrit  de tots els grups, no 
només del Govern, sinó de tots els que hi hem part ic ipat,  en aquest  
debat.  

Dit  això, entro en matèria en qüest ions de més de fons del plenar i 
d’avui.  Avui debatrem, més endavant, la qüestió de la plataforma que 
s’ha const ituït  en defensa de la l ínia 41 d’autobús. I  nosaltres, en 
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aquest plenar i,  no hem portat cap prec ni cap pregunta de suport per 
salvar la l ínia d’autobús 41 bàsicament per una raó: perquè hi hem estat 
ref lexionant i hi ha una qüestió de fons que nosaltres voldr íem demanar 
al Govern que hi pensés. I  és que la xarxa ortogonal de bus va ser 
ideada farà cosa d’uns deu anys,  eh?, amb tres object ius molt c lars.  
Ens podríem anar als documents de l ’època, eh?, i veuríem tres 
object ius: f reqüències de pas entre cinc i  set minuts, vale?, que fos una 
xarxa compet it iva amb el metro; segon object iu, intermodalitat bus i 
metro, i tercer object iu,  intermodal itat bus-bus. Això era el plantejament 
inic ial,  ara fa, doncs, deu, dotze anys. Em recordo del senyor Hereu, el  
senyor Portabel la, eren els grans impulsors d’aquesta nova xarxa 
d’autobús. 

Avui,  en què ens t robem? S’ha anat desplegant tot el projecte, els 
governs han respectat el projecte o la idea inicial,  però vam passar 
l ’època de les retallades del Govern de Trias. I  jo crec que podem dir 
obertament que amb el Govern de Colau la xarxa ortogonal s’ha seguit  
desplegant, però no ha estat una pr ior itat de les polít iques de mobil i tat i  
no s’han reposat les retal lades de servei que es van fer en períodes 
anteriors, de manera que avui estem vivint el  desplegament d’una xarxa 
ortogonal que simplement és la mera substitució del servei anterior. I  si 
ens parem a pensar,  quanta gent coneixem que per anar a la feina faci 
transbord de bus a bus? Jo no en conec, eh? 

Realment, per a la mobi l i tat obligada, l ’autobús, per als trebal ladors i 
trebal ladores que van a treballar,  l ’autobús és una oferta de mobi l i tat 
ef icient al nivel l del metro o de la bicic leta o del transport pr ivat,  com és 
la moto? Jo crec que ens hem de fer aquesta ref lexió. O sigui,  el  
problema a vegades no és potser només la l ínia del 41, sinó que hem de 
fer una ref lexió àmplia sobre si estem responent als object ius inic ials de 
la xarxa ortogonal.  Perquè realment la intermodalitat. . .  Crec que no 
s’estan complint els object ius pels quals, en el seu moment, va ser 
creada la xarxa.  

Dit  això, passo a una altra qüestió, i  és: en la passada Audiència 
Públ ica va sort ir  un col· lect iu de veïns,  bé, veïns paret per paret de 
l ’edif ici de Transformadors, i personalment a mi em va semblar que la 
resposta del Govern va ser s i més no tova; tova en el sentit  de dir,  uns 
veïns que van reclamar, clar i català, que no vol ien que el nou 
equipament de Transformadors esdevingués font de contaminació 
acústica, eh?, i no se’ ls va donar una resposta clara i  senzil la de dir:  
«Tranquils, l ’edif ic i de Transformadors no serà font de contaminació 
acústica.» En comptes d’això, es va dir:  «Bé, ja veurem, tal,  no sé què, 
arriba ,  pa bajo», saps? Però jo crec que una cosa tan senzi l la com 
aquesta, que és un equipament que està en construcció, un equipament 
que té un pla funcional,  jo crec que, o sigui,  un equipament que encara 
no està en funcionament, doncs, escolta, es pot donar una resposta 
clara, diàfana, als veïns dient: «Escolta,  tranquils, que aquí no hi haurà 
font de sorol l.» 
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Dit  això, hi ha un alt re tema, que després també en parlarem, que és el 
tema de l ’habitatge. I  és que recentment, ja ho ha comentat  el  regidor, 
s’ha portat a terme l ’adquisició d’Aragó, 317; farà uns mesos es va 
comprar Còrsega, 394, s i no m’equivoco. I  després parlarem a la part  
proposit iva dels locals comercials del carrer Aragó. Però jo voldria ara 
preguntar pels pisos, perquè, per exemple, es va fer el t i tu lar,  la gran 
not íc ia, de la compra de Còrsega, però immediatament després no tenim 
calendar is ni de l l icències de rehabil i tació de l ’edif ici ni quan estaran 
dins de la borsa d’habitatge públ ic els pisos de Còrsega. També 
podríem preguntar quan estaran a disposició de la c iutat  els pisos 
d’Aragó, 317, no? I hi afegeixo la pregunta que posem al f inal avui,  en 
el plenar i,  de quan t indrem acabades les obres d’Al í Bei,  102. Perquè 
vist el baròmetre d’aquesta setmana, senyor Pisarel lo, jo crec que 
vostès estan una mica cofois i una mica confortables amb la cr is i 
d’habitatge que vivim, eh? Fan molta polít ica de t itu lar,  molta polít ica 
així,  al lò, de sorol l,  no? Però després, en el fons de la qüestió, el Pla 
d’Habitatge està jo crec que ni al 15 per cent d’execució, es fan 
adquisic ions, però després els calendaris es perden en el temps i el que 
és la gest ió diàr ia de l ’habitatge en el nostre Ajuntament no avança. No 
avança i,  en canvi,  veiem un Govern que està relat ivament sat isfet que 
la c iutat comparteixi el seu diagnosi de l ’habitatge.  

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

Consel ler Riera, se l i  ha esgotat el temps. 

Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC):  

I  ho deixaria aquí; em quedaran trenta segons. 

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

No, no.  

Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC):  

Bé, doncs, cinc segons. 

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

Ha gastat set minuts i dos segons. Li queda zero.  

Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC):  

Ho deixaré aquí.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
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Molt  bé. Doncs, ara té la paraula el Part it  Popular, el seu consel ler 
portaveu, el senyor Óscar Zayas.  

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 

Sí, gràcies, presidenta.  

En primer l loc, m’adreço a la presidenta per manifestar la discrepància 
amb les paraules que ha dit  a l ’ in ic i d’aquest plenar i i ,  evidentment, 
quan diu aquestes paraules, entenc que no representa tots els grups,  
almenys a mi no em representa quan diu que «esperem que arr ibi la 
democràcia», perquè penso que ja estem en democràcia, mai no hem 
deixat d’estar-hi.  I ,  per tant, discrepem obertament d’aquestes paraules, 
que les diu a t ítol  part icular i part idista, però no com a presidenta 
d’aquest plenar i.  

Dit  això, agrair l ’ informe del regidor, que està eufòric pel canvi de 
Govern a Madr id. Simplement, com no és un tema de l ’Eixample, 
comentar que el que ha passat al Govern de Madrid,  al  Govern 
d’Espanya, és que algú que ha perdut les eleccions les ha guanyat per 
la via que tothom coneix, eh?, que no han estat els c iutadans espanyols 
els que han fet la moció de censura contra el Govern, s inó que han 
estat el Part it  Social ista, jaleado  pels part its popul istes de tot t ipus,  
eh?, que el que pretenen és el trencament del sistema democràt ic que 
ens vam donar l ’any 78. 

Per tant,  és un govern d’extrema debi l i tat i  ja veurem el recorregut que 
té. 

Entrant en qüest ions pròpiament dites de l ’Eixample, no he sent it  cap 
mena de... ,  que jo m’alegro molt que el Govern hagi canviat  de parer i  
s’hagi arr ibat a un acord per fomentar, per defensar una normativa de 
les terrasses molt més realista que la que el Govern vol ia apl icar. Per 
tant,  m’alegro que se sumi a aquesta demanda social i  que hagi canviat 
de parer.  

Sobre el tema del 41, ja parlarem després. 

Sobre el tema de Transformadors, jo voldria fer una pregunta, una 
pregunta que és tècnica. És a dir,  per què a un part icular se l i  demana 
una l l icència amb mesures correctores per la contaminació acústica, per 
evitar sorol ls, ja sigui per a un despatx, ja sigui per a un, no ho sé, saló 
de ball o el que sigui,  i  en el que es pretén instal· lar a Transformadors 
no, no es demana res d’això, no s’ insonoritza,  sabent que al costat  hi 
ha veïns. M’agradaria saber quines són les raons.  

També ja parlarem també de La Model, perquè penso que s’ha de parlar 
bastant del que ha passat a La Model,  perquè és bastant sorprenent.  

I  també m’alegro molt que, al  tema de Fort Pienc, s ’hagi sumat també a 
les demandes que l i  fèiem des de l ’oposició que vostès a Fort Pienc 
tenien un problema. Ara sembla que ho reconeixen i que el 19 de jul io l  



Dist r icte  de l ’E ixample                                                                                                                                                                     

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

 
explicaran aquest pla que vostè ha anunciat avui.  M’alegro molt 
d’aquest canvi.  

Jo em f ixaré, bé, perquè, si no, és que serien molts temes i  no par lem 
de res, en dos temes en concret. Mir i,  ahir va aparèixer a uns mit jans de 
comunicació.. . ,  no sé si és ver itat el  que l i  va passar a vostè, senyor 
regidor, amb les seves pert inences. Doncs, mir i,  jo això no és que 
vulgui. . .  Això ha aparegut a la premsa, no sé si és ver itat o no, no? Jo 
no és per casual itat,  perquè ja ho tenia preparat,  el  tema de la 
seguretat i,  en concret,  de la seguretat al  tema de l ’Eixample.  

Mir i,  a la Junta de Seguretat de Barcelona de l ’altre dia el  que es va 
constatar  és l ’augment en prop del 10 per cent,  deu punts, dels del ictes 
al distr icte de l ’Eixample. Són Sant Andreu i l ’Eixample els distr ictes 
que encapçalen el rànquing, diguem-ne, de creixement de la inseguretat  
i dels del ictes. Al distr icte, en concret, de 46.622, 127 diar is 
aproximadament, ha pujat 4.410 més. Estic par lant en concret del 
distr icte de l ’Eixample. 

Mir in, no crearem alarmisme ni farem demagògia; el que volem és 
solucions. Volem que, a més dels problemes que sempre –algú ha dit  
abans una mica així,  superf icialment– es tracten d’habitatge, de cultura, 
en f i,  de moltes coses, també aquest tema s’encar i d’una manera 
determinada. Es va arr ibar a un acord amb la f iscal ia i amb judicatura 
pel tema dels carteristes, tot això. Em sembla perfecte i esperem a 
veure quin retorn té i quina efect iv itat té.  Però que, a més, per exemple, 
tornin les parel les mixtes de guàrdia urbana i de mossos, que al 
distr icte de l ’Eixample han desaparegut,  o jo almenys –ja m’i l· lustrarà 
vostè sobre això–... ,  han desaparegut.  

Una segona qüest ió és una resposta que vostès ens van donar sobre el 
tema de la tramitació de les l l icències d’obres majors aquí, al Distr icte 
de l ’Eixample. Mir i,  a l ’ inici del 2015 tr igava una l l icència 181 dies; ara 
tr iga 304. És a dir,  un 68 per cent més en els dies de tramitació. El 
2005, inic is del 2005, f inals del mandat anter ior, hi  havia 115 
expedients en espera, en estoc, per dir-ho d’alguna manera; ara són 
219, un increment de prop del 90 cent.  

Mir in, són dades que vostès ens han proporcionat, eh?,  no les estem 
traient de la màniga.   

Parlem de molts temes, un altre cop, però aquest tema afecta moltes 
persones, són arquitectes, són aparel ladors, són petits comerciants, 
petites empreses que moltes vegades passen desapercebudes, perquè 
això no entra dintre d’aquests grans temes. I  ja, escolt i ,  quan un 
ingressa uns papers,  quan presenta uns papers aquí,  al Distr icte, el  que 
es mereix i el respecte que es mereix és una tramitació que est igui 
d’acord amb els valors que també des de Barcelona es volen imposar. 
Escolt i,  mir i,  no entenc que es pot par lar de Barcelona d’smart city  quan 
un expedient està tr igant 304 dies a solucionar-se. Francament, no ho 
entenc. I  entenc que això són qüestions que afecten moltes petites 
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persones, que no es veuen, no tenen transcendència a la premsa, però 
és molt important.  

I  ho deixaré aquí,  perquè no sé quin temps...  –m’he deixat el mòbi l al là 
darrere–, no sé quant.. . 

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

Li queda un minut.  

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 

Bé, doncs, ho deixo per a la segona part.  

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

Moltes gràcies, consel ler.  

Ara té la paraula la consel lera Paloma Jiménez de Parga, pel Grup 
Municipal de Ciutadans.  

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 

Muchas gracias, presidenta.  

Bueno, en primer lugar, también quería hacer una pequeña alusión a las 
palabras que ha pronunciado usted como presidenta de este distr ito 
para decir que, por supuesto, yo no me sumo a el las: la democracia no 
se ha ido nunca de esta t ierra, lo que se fue fueron unos polít icos que 
se la saltaron a la torera, las leyes y la democracia, y por eso acabaron 
en la cárcel.  Es así de senci l lo, no t iene más historia. O sea que 
democracia ha habido siempre porque tanto usted como muchísima 
gente ha podido seguir manifestando todo lo que ha querido, lo único 
que no puede hacer es saltarse la ley.  

Pero, bueno, hecha esta pequeña anotación, también mi grupo quiere 
felicitarse porque hoy luce la bandera española en la sede. Ahí la 
tenemos colgada.  

Nos unimos también, por supuesto, a las felic itaciones por el buen 
desarrol lo del Día del Orgul lo LGTBI, la fest ividad en la que, en f in, 
muchos part ic ipamos y que se desarrol ló, como siempre, en un clima 
fest ivo, alegre y cordial.  Y estoy segura de que este f in de semana, que 
se celebra en Madr id –mi ciudad de nacimiento–, pues, también va a ser 
todo un éxito.  

Llevamos ya más de tres años de mandato municipal y este Gobierno no 
ha cumplido con muchas de las promesas electorales que hizo. Es 
evidente que, cuando se gobierna con solo once concejales, uno no 
puede implantar exactamente el programa con el que ganó las 
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elecciones. Pero, por eso, es necesar io el diálogo con otros grupos 
polít icos, con agentes sociales para l legar a acuerdos. Y ustedes han 
demostrado que no han sido capaces ni de tejer al ianzas ni de l legar a 
acuerdos.  

Según el últ imo barómetro municipal,  el  45,6 de los entrevistados dice 
que Barcelona ha empeorado en el últ imo año. La movi l idad ha 
empeorado, no solo por la implantación de los carr i les bici,  que se han 
hecho sin el consenso vecinal –tanto hablar ustedes de part icipación de 
los vecinos y tal y no les han preguntado ustedes–, también porque se 
ha hecho mal.  Porque antes de implantar carr i les bic i hay que asegurar 
que la red de autobuses funcione correctamente. Antes y no después.  

Otro tema, que ya se ha hablado aquí, es la supresión sin aviso de la 
l ínea 41 del autobús. ¿Se molestan ustedes, los que nos vendieron el 
tema de los procesos part icipat ivos, en hablar con los vecinos? 
Normalmente hablan cuando el problema ya les ha estal lado.  

El aspecto estét ico de nuestra ciudad también ha empeorado 
considerablemente. Nuestra ciudad está sucia, hay pintadas por todas 
partes, en bancos, papeleras, ascensores, en f in, en mobi l iar io públ ico, 
pagado por todos nosotros.   

La inseguridad, tal  como han contado también mis compañeros, ha 
crecido un 15 por c iento en nuestra ciudad. Barcelona es una ciudad 
ahora menos segura. Han aumentado los robos en pisos part iculares 
con los vecinos dentro. También ha habido un incremento de los 
asentamientos de las personas sin hogar.  

La alcaldesa ha suspendido en el tema de la vivienda. Durante sus tres 
años de mandato, los precios de los alquileres han subido un 30 por 
ciento y la l ista de familias inscr itas para adquir ir  vivienda pública ha 
alcanzado la cif ra récord de 36.000. De las 4.000 viviendas que 
prometieron, solo van a poder construir 800. Han construido menos 
pisos sociales que Xavier Trias y Jordi Hereu. Mientras tanto, sigue la 
ocupación i legal de muchas viviendas.  

También la ocupación hotelera ha caído, según datos aportados por el 
Gremio de Hoteles.  

El famoso tranvía, que fue su gran promesa electoral,  por supuesto, no 
se ha construido ni se va a poder construir en este mandato.  

Finalmente, después de tres años, bueno, se ha aprobado la nueva 
ordenanza de terrazas, ha costado tres años conseguir lo.  

Las obras de las Glorias se eternizan.  

El l lamado «mercado de la miser ia» es un exponente de la pobreza que 
hay en nuestra ciudad y los servicios sociales de este Ayuntamiento 
deberían tomar cartas en el asunto para ayudar a todas esas personas 
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que venden productos de miseria y que perjudican a los vendedores de 
los Encantes.  

Porque ustedes no han f renado el tema de la venta i legal en las cal les, 
los vendedores del top manta campan a sus anchas,  no hay más que 
pasearse por el paseo de Gracia, por la plaza de Cataluña. Y están 
desarrol lando una act ividad i legal,  no solo porque perjudican a los 
comerciantes que pagan sus impuestos, sino porque es que están 
vendiendo productos i legales, productos falsif icados.  

Y, luego, otro de los temas que a mí siempre me ha gustado y que 
siempre hemos hablado mucho, que es el de la contaminación, pues, 
sigue sin solucionarse. Sabemos que es complicado, pero se han hecho 
muy pocas cosas. En este Pleno se aprobó una proposición presentada 
por nosotros para que se pusiera en la cal le medidores de 
contaminación, proposición que fue apoyada, no se han colocado. Y 
mientras no se vaya concienciando a la gente de que coger el coche o 
la moto innecesariamente perjudica a la salud de los demás, este tema 
no t iene mucho recorr ido, porque, es así,  la gente seguirá cogiendo el 
coche, seguirá cogiendo la moto. Hay que ir  concienciando a la gente 
para que vean los índices de contaminación. 

También se aprobó una propuesta nuestra de que se implantarán zonas 
verdes de aparcamiento justamente para que la gente no bajara al 
centro en coche, puesto que está muy bien conectado por medios de 
transporte. Jamás se ha l levado a la práct ica.  

Bueno, ahí me quedo. Bueno, también quiero decir lo de 
Transformadors, que, por supuesto, s i  no se insonoriza un edif icio, 
pues, entonces hay que poner un horar io clar ísimo de cierre, porque los 
vecinos también t ienen derecho al descanso, que como muy tarde 
debería ser las diez de la noche. Pero tampoco se ha hecho esto. 

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

Moltes gràcies, consel lera.  Doncs, l i  quedaran quinze segons per al  
segon torn. 

I  ara té la paraula el Grup Municipal de la CUP, la consellera Anna 
Serra.  

Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA): 

Moltes gràcies.  

Bé, nosaltres sí que ens sumem, evidentment, a les paraules de suport 
de la presidenta del Distr icte i  qual if iquem d’ofensives les del PP i 
Ciutadans respecte a la situació dels presos polít ics catalans. Ens 
alegrem que hagi canviat la s ituació d’aquestes persones, que hi hagi 
hagut el seu acostament a les presons catalanes, però denunciem que 
continuï exist int aquest estat d’excepció polít ica que es va instaurar a 
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Catalunya des de l ’octubre. Creiem que ens trobem en una situació 
absolutament injusta i seguirem exigint la seva l l ibertat,  de la mateixa 
manera que seguirem exigint i celebrarem l’aplicació del mandat de l ’1 
d’octubre, que és el que hauríem hagut de fer fa molts mesos.  

Volem aprof itar aquest espai també per fer un record i un agraïment a 
l ’Eva Serra, que va morir fa dos dies; era historiadora i era mil itant en 
l ’àmbit polít ic i social amb una l larga trajectòria en la independentisme 
d’esquerres i defensora dels Països Catalans, i per el la també seguirem 
lluitant per l ’a l l iberament del nostre poble.  

Un últ im punt genèr ic, que és parlar  sobre les mobi l i tzacions que avui 
ha fet la Plataforma Aturem la Subhasta, mostrar- los tota la nostra 
sol idaritat i  recolzament a totes les veïnes que, amb el seu cos, han 
defensat el dret a l ’habitatge i han intentat evitar aquesta subhasta dels 
pisos intestats. I ,  en aquest sentit ,  també, rebutjar i condemnar la 
brutal itat de l ’actuació dels Mossos d’Esquadra, que, un cop més, s’han 
posat en contra del poble en l loc de defensar- lo. 

Respecte a l ’hora en què ens han arr ibat els punts de l ’ informe del 
regidor, que sempre se’ns envia un pet it  resum perquè puguem 
preparar-nos el que és la defensa i  no simplement escoltem la 
intervenció, em sembla una falta de respecte que ens hagi arr ibat  avui 
al migdia, o poc abans del migdia, que no se’ns hagi fet arr ibar a temps. 
I  des de la CUP sempre hem denunciat,  no?, que el Distr icte és un 
espai que creiem que està buit  de poder i de decisió, però si,  a més, els 
responsables no se’ l prenen seriosament, doncs, una mica acaba de 
conf irmar la nostra teoria. 

S’ha parlat del PRIDE i  d’estar  a l ’a lçada de les declaracions 
inst itucionals que hem presentat avui.  Nosaltres creiem que cal cr it icar 
la part icipació de l ’a lcaldessa al PRIDE, que aquest any estava dedicat 
als refugiats LGBTI, i que considerem que, al f inal,  és una operació de 
pinkwhasing ,  és a dir,  un rentat d’ imatge apel· lant a una suposada 
amabil i tat cap al col· lect iu LGBTI. I  per què ho diem això, no? Doncs, 
perquè el PRIDE l ’han patrocinat empreses com Airbnb, B the travel 
brand o Mer lin Propert ies,  que són empreses que han estat i estan 
vinculades a la tur ist if icació massiva –i és un tema que coneixem 
perfectament en Airbnb–, però també amb els vols de deportació de 
persones migrades –alerta a la hipocresia– i amb els desnonaments que 
s’estan donant ara mateix a ciutat.  Llavors, ens sembla una vergonya i  
denunciem que el Govern de la c iutat hagi donat suport  a aquest acte 
d’hipocresia i de rentat d’ imatge d’empreses que estan vinculades a 
l ’especulació immobil iàr ia i a la deportació de persones migrants.  

I  parlant de persones migrants, no?, respecte a l ’Open Arms ens 
alegrem molt que s’hagi fet aquesta acoll ida de les persones migrades, 
però recordar que aquestes persones migrades que, en aquest cas, han 
estat més mediàt iques no són les úniques que tenen necessitats en el 
terreny de l ’habitatge; hi  ha molta gent a la c iutat de Barcelona amb les 
mateixes necessitats. I ,  en aquest cas, no només s’ha de respondre 
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quan un cas és mediàt ic, sinó que s’han de fer polít iques i,  si cal,  
accions de desobediència per aconseguir que cap persona dormi al 
carrer i t ingui aquest  t ipus de necessitats.  

I  recalquem que, si cal,  s ’ha d’aplicar la desobediència perquè, ho hem 
dit  molts cops i  ho sabem, no?, les l le is cr iminal itzen i  t i t l len d’ i l· legal 
aquel les accions que són profundament legít imes, com, per exemple, el  
fet de garantir  un habitatge digne.  

Ens agradar ia també que es pogués comentar alguna cosa sobre la 
massif icació tur íst ica que vivim durant tot l ’any,  però especialment ara, 
durant el període d’est iu, que tenim riuades de turistes que ocupen 
l ’espai públic, que s’al lotgen en pisos tur íst ics i que deixen 
contaminació a la ciutat,  amb els creuers i  els autobusos amb què es 
mouen i s ’acosten. Que consti,  però, que no estem fent responsables a 
aquests turistes d’aquesta problemàt ica, que entenem que qui porta tots 
aquests perjudic is a la c iutat i especialment al  nostre distr icte, que qui 
causa tot això és el model de ciutat.  Un model que creiem que no ha 
revert it ,  aquest Govern, i  que permet un escenar i que és perfecte per 
als fons d’ inversió que especulen amb l’habitatge, que provoquen 
l ’augment dels pisos dels nostres barr is. I  ho hem repetit  mil  cops, però 
tornem a dir que l ’habitatge és un dret i no un negoci.  

Respecte a l ’habitatge i l ’habitatge de protecció of icial,  creiem que ha 
estat un error i,  bé, valorem negat ivament, en tot  cas, que s’acceptés la 
renúncia a suspendre les l l icències f ins a l ’aprovació inic ial.  És un 
procés que Serveis Jurídics havien proposat, no?,  que hi hagués 
aquesta suspensió de l l icències i que és comú en els processos de 
reordenació urbaníst ica. Però,  bé, en tot cas, després, com que hi ha 
una part en què parlarem d’això, el meu company ja s ’hi estendrà.  

I  un parell de comentaris més sobre Transformadors. Suposem que el 
Govern respectarà la voluntat que la gest ió de l ’espai de 
Transformadors sigui cívica, però creiem que haur ia estat més 
interessant que la decis ió f inal la poguessin prendre el grup promotor i  
les entitats que ja n’estan formant part.  

I ,  per últ im, lamentar el procés de desal lot jament en què es troba El 
Rec, que, com sabeu, és un espai al l iberat de l ’Ateneu Popular del Fort 
Pienc, que està al l iberat des del 2014, abans era un espai desocupat i  
sense vida, i que ha fomentat molt,  no?, el teixit  associat iu, 
especialment el juveni l,  del barr i del Fort Pienc i que està amenaçat de 
ser un espai,  bé, que es desal lotgi i  molt probablement durant el 
període d’est iu. Així que animem totes les veïnes a estar atentes a les 
mobi l i tzacions que pugui haver-hi en aquest sentit .  

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

Moltes gràcies, consel lera.  



Dist r icte  de l ’E ixample                                                                                                                                                                     

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

 
Ara té la paraula el Grup Municipal d’Esquerra Republ icana, el seu 
portaveu, l ’Eduard Cuscó.  

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

Gràcies, presidenta.  

En primer l loc, també sumar-nos, doncs, a les paraules de suport als 
presos i,  bé, denunciar que el seu acostament a Catalunya només és fer 
complir ,  doncs, els seus drets, les l leis,  no?, i que, en canvi,  segueixen 
tancats injustament a la presó.  

En primer l loc, també ens agradar ia felic itar els organitzadors i 
organitzadores de les festes majors de la Dreta i de Fort Pienc i de la 
Fira Modernista, que també enguany van ser un èxit .  

I ,  bé, ja entrant en matèria, pensem que probablement el fet més 
important durant aquests dos mesos al distr icte ha sigut l ’obertura 
def init iva ja del Mercat de Sant Antoni.  Una obertura molt esperada, no 
només al barr i de Sant Antoni,  sinó a tot Barcelona, i que hem hagut 
d’esperar, doncs, molts anys, nou anys gairebé, no?, però que, 
f inalment, ha sigut un èxit  i  ha quedat prou bé. Semblava dif íci l ,  però al 
f inal,  doncs, hi  ha hagut un equi l ibr i entre totes les demandes dels 
comerciants i els veïns. I  estem contents en aquest sent it .  

Comentar que, fa tant temps, però, anecdòticament, l ’acord de 
remodelació del mercat es va f irmar l ’any 2006 i el va f irmar Esquerra 
Republicana des de l ’ Inst itut de Mercats, quan era Govern, o sigui,  
imagineu quants anys fa que això va engegar. I  també va passar per 
Esquerra Republicana la contractació dels arquitectes que l ’han dut a 
terme, Ravetl lat Ribas, no? És a dir,  molts anys des que va començar 
aquest projecte.  

Tot i així,  algunes qüestions menors que també, doncs, encara queden 
per tancar. Per exemple, avui comentarem després en un prec la 
recuperació dels colors originals dels escuts de Barcelona que coronen 
els braços, que no han estat pintats per cr iter is, doncs, dels serveis 
tècnics, entenem, i  que demanem que siguin pintats per acabar de 
donar la imatge original que tenia el mercat. També ha sort it  a la 
premsa, doncs, la queixa per part dels col· lect ius de gent amb mobil i tat  
reduïda en la dif icultat que hi ha d’accés a la planta baixa -1, 
diguéssim. També les dif icultats que crea, doncs, la plataforma única de 
la supercruïl la, no?, a les persones invidents. Caldrà veure com les 
persones invidents poden saber quan estan en una plataforma per on 
poden passar vehicles i quan no.  Això també és un debat recurrent a 
altres punts de la ciutat on hi ha pacif icacions d’aquest t ipus. El gimnàs 
low cost  que s’ha instal· lat a sota, no?, i que ningú esperava, però que 
acabarà fent competència als centres esport ius municipals,  i que s’ha 
de veure com es pot, bé, preveure en altres ocasions, doncs, que no 
torni a passar aquest t ipus d’ instal· lacions de gimnasos. També el 
desmantel lament de les carpes, el desmantel lament de la carpa sobretot 
de la ronda Sant Antoni,  que dif iculta la vis ió i  el pas per la ronda, i  que 
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també, doncs, representarà, amb la seva reforma, un darrer punt de 
canvi en la zona que ajudarà a tornar al barr i al l loc on era abans de 
l ’ in ic i de la reforma. 

També celebrem que hi hagi hagut un acord entre paradistes per tal  
d’obrir  c inc dies a la setmana, que fa una setmana semblava impossible,  
però f inalment s’ha arr ibat a aquest acord. I  també celebrem l’èxit  
relat iu, no?, que també ha t ingut la pacif icació de la supercruïl la. 
Pensem que, a diferència, doncs,  dels casos de Poblenou o altres en 
què hi ha hagut més conf l icte, aquí també hi ha un espai guanyat, 
diguéssim, on el veïnat ut i l i tza l ’espai.  Es va poder veure, per exemple, 
en la festa central del cinquantè aniversari de l ’associació de veïns. I  
aquí no hi ha hagut gaires problemes, entre altre coses també perquè hi 
ha hagut una inversió darrere i un projecte potent, no? És a dir,  no ha 
sigut posar quatre tanques i quatre pintades al terra i quatre testos, 
sinó que realment hi ha hagut un projecte potent. I ,  en general,  penso 
que és un bon exemple de cara a noves pacif icacions,  doncs, fer 
projectes amb cara i  ul ls com aquest.  

Per exemple, també hi ha hagut.. .  Bé, no s’ha esmentat,  però, en tot 
cas, també ha t irat  endavant la pacif icació de la part de davant del 
Clínic, amb el carrer  Rossel ló, que també ha quedat prou bé i ha sigut 
un guany en un l loc on hi ha certa massa cr ít ica d’af luència,  no?, i que 
representarà un guany i no representarà un problema de trànsit  
important.  

Celebrem que Alí Bei i Germanetes segueixin avançant. El que passa és 
que duem molt anys ja parlant d’aquestes promocions d’habitatge 
protegit  i  no sabem quan acabaran. Jo recordo a pr incipis de mandat, 
inclús el mandat passat, que ja parlàvem d’aquestes dues promocions. 
En principi,  les polít iques d’habitatge han sigut una prior itat ,  i  seguim 
parlant, doncs, que se segueixen avançant aquests dos espais. 
Esperem que realment acabin d’alguna vegada algun dia, no? 

També la compra d’Aragó, 317, considerem posit iva, també amb la nova 
mesura que, des de fa dos anys, des d’Esquerra Republ icana demanem, 
i que ja passarà a ser efect iva,  que és la del tanteig i  retracte. Esperem 
que això, doncs, pugui faci l i tar les adquisic ions d’ immobles. I ,  en aquest 
cas, en el cas de l ’Eixample i Ciutat Vel la, que concentren el 40 per 
cent de les adquisic ions, pugui haver-hi un canvi en aquest sentit .  

També ens alegrem que es mantingui la plat ja de l ’Eixample.  Com ha dit  
el conseller Riera,  doncs, també aquí l ’oposició va fer una feina 
d’oposar-se a la c lausura. No sé si mai es va plantejar, però, en 
qualsevol cas, des de l ’oposició vam recordar que era un espai 
important que cal ia preservar. I ,  per tant,  celebrem que se segueixi 
obrint.   

I ,  per últ im, una pregunta concreta que és que, al darrer  plenar i de 
ciutat,  vam fer una pregunta des d’Esquerra Republicana, que aquí vul l 
trasl ladar, doncs, al  regidor del Distr icte, amb relació a l ’estancament 
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en la recaptació sobre l ’ impost de plusvàlues, que serà força menor a 
l ’esperat enguany, i que, bé, probablement –considerem– afect i els 
diners disponibles a l ’Ajuntament a l ’hora de fer inversions, no?, a tota 
la c iutat.  Ens agradaria saber com afectarà –si és que afectarà, potser 
no afecta, no?– les inversions que hi havia previstes al distr icte de 
l ’Eixample, i amb la previsió d’ ingressos baixada, diguéssim, com 
quedarien aquestes inversions i s i es garantir ien les que estan 
previstes.  

Gràcies.  

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

Consel ler  Cuscó, l i  queden tres segons. Ha clavat el temps, 
pràct icament, eh? 

Molt bé, doncs, ara té la paraula el Grup Municipal Demòcrata, el seu 
consel ler portaveu, el Joan Rodríguez.  

Sr. Joan Rodríguez i Portell  (GMPDeCAT): 

Bé, gràcies, presidenta. 

Jo voldria començar la meva intervenció, doncs, amb una tanda de 
felicitacions. Evidentment, com fem sempre, no?, felic i tar el Cor 
Eixample, la Dreta de l ’Eixample,  l ’associació de veïns per 
l ’organització de la Fira Modernista, va ser un èxit ;  també a l ’Associació 
de Veïns de Fort Pienc i els veïns de Fort Pienc per la Festa Major.  

Crec que també ens hem de felic itar,  i  així ho han fet tots els grups, per 
l ’èxit  que va suposar l ’obertura del Mercat de Sant Antoni.   

I  també voldria felic i tar el Govern, i en concret el regidor –i això és un 
costum que tenia l ’actual presidenta del Distr icte quan era consel lera 
d’aquest plenari,  que sempre començava les seves intervencions 
destacant les coses posit ives del Govern–, doncs, crec que ens hem de 
felicitar per l ’adopció d’aquest Pla de Convivència a Fort Pienc, s’ha dit . 
Nosaltres ho havíem reclamat repet idament, tant a Casa Gran com aquí,  
al plenar i de Distr icte, dues vegades. I  igual que crit iquem quan 
crit iquem, perquè és la nostra tasca, doncs, també hem d’agrair quan 
se’ns escolta i quan se’ns fa cas i quan es rect if ica d’alguna manera,  
no? Doncs, per tant ,  fel icitats per això.  També pel que s’ha dit  de la 
plat ja de l ’Eixample. 

Respecte a les paraules que ha fet la presidenta a l ’ in ic i del plenari,  jo 
també m’hi voldr ia afegir.  Crec que tots som conscients que la s ituació 
que vivim actualment no és normal.  Est ic totalment d’acord amb el que 
s’ha dit  aquí. És a dir,  estem contents que hagin apropats els presos, 
però no deixarem de demanar-ne l ’al l iberament. Els volem a casa, no 
els volem a prop de casa, perquè no n’hi ha prou. Jo mateix vaig tenir 
oportunitat de vis itar  aquest dissabte passat el consel ler Joaquim Forn, 
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i  e ls ben asseguro que la dispersió dels presos, com en el cas del País 
Basc, és un càstig a les famílies. Al f inal,  els presos estan tancats i  
estan igual tancats a Extremera que a Lledoners. Però el que es busca, 
amb aquesta mesura, és castigar les famíl ies. I  no hem d’estar 
excessivament agraïts de l ’apropament, perquè, s implement,  és un tema 
de just íc ia.  

Dit  això, entrar ia una mica més en matèria sobre l ’ informe del regidor.  
S’ha dit  aquí, l ’hem rebut –el guió de l ’ informe– aquest migdia. Jo ho 
lamento, perquè ja ho havíem dit  també en el plenari anterior,  ens vam 
queixar també del mateix, que ens arr iba sense temps de poder 
preparar massa re. I  més enllà d’això, ho lamento perquè no és un fet 
aïl lat,  és un tema d’act ituds del Govern municipal de com es comunica 
amb la resta dels grups de l ’oposició. I  ho sento, però és així.  Nosaltres 
avui par larem a bastament, en aquest plenari,  de la compra dels pisos 
d’Aragó, 317, que jo crec que tots estem satisfets d’aquest compra. 
Però és cur iós, s i més no, que ens n’assabentem en un pregó de festa 
major. Tots els espais són bons, però, no ho sé, creiem que potser hi ha 
altres àmbits de debat amb els grups municipals o d’ informació amb els 
grups municipals per fer-nos sabedors, doncs, d’aquesta bona not ícia.  

En tot cas, com els deia, no és només l ’ informe del regidor, no és que 
ens assabentem de les coses per canals que sovint no són els que ens 
n’hauríem d’assabentar. És un tema de dinàmica general del Govern. 
Ens va passar, per exemple, també amb les subvencions. Les 
subvencions del Distr icte, vam rebre un correu el dia 14 de març en què 
se’ns informava de la proposta d’atorgament de subvencions i un correu 
al cap de vint- i- tres hores, el dia 15 de març, en què se’ns deia que 
aquel l mateix dia féssim les nostres aportacions. Sàpiguen que jo no 
vaig veure aquel l correu i que, per tant, no vaig fer cap aportació.  

Jo crec que és un tema prou important com perquè, no ho sé, encara 
queda poc de mandat, però intentem mil lorar  en aquests aspectes, 
perquè, al f inal,  el  funcionament dels grups i del Distr icte se’n ressent, 
no? 

I parlant de subvencions, jo voldria fer una nota, perquè també després 
en parlarem, en el tema del PRIDE. Aquí s ’ha anomenat, no?, el tema 
del PRIDE, jo discrepo una mica amb la consellera Serra respecte a la 
valoració que en fa, perquè no crec que el Govern est igui donant un 
suport excessiu al PRIDE, més aviat és tot el contrar i,  perquè les 
subvencions, malgrat que veiem l’alcaldessa a la desf i lada i faci les 
declaracions que fa, etcètera, i d igui el regidor que hem de fer  i actuar 
a l ’alçada de les declaracions inst itucionals que aprovem, com les que 
hem aprovat avui aquí, el fet real és que les subvencions del Distr icte 
als organitzadors del PRIDE han baixat un 85 per cent aquest any. Jo 
crec que és un esdeveniment prou important, més enllà del mateix 
PRIDE, sinó de tota la tasca que es fa, a través d’ACEGAL, a l ’Esquerra 
de l ’Eixample, de dinamització del comerç, etcètera, doncs,  com perquè 
es pateixi aquest càstig a nivel l de subvencions.  
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Dit  això, deia el regidor  «nous governs a la Generalitat,  a l ’Estat,  nou 
cl ima». Nosaltres també celebrem aquest nou cl ima, només l i 
demanaríem al Govern municipal –i  això no és tant  de l ’Eixample, però 
sí en termes de ciutat–, doncs, que sigui un clima de col· laboració i no 
d’excusa. És a dir,  recordem... ,  i  ens sembla bé que tots hem de ser 
conscients dels deutes que té l ’Estat amb la ciutat i  dels deutes que té 
la Generalitat amb la ciutat –tots n’hem de ser conscients–, però també 
hem de ser conscients de les responsabil i tats que té l ’Ajuntament 
respecte a la c iutat  que no depenen, necessàr iament, de l ’Estat i  que no 
depenen, necessàr iament, de la General itat,  i ,  doncs, que tampoc 
s’estan portant a terme d’una manera satisfactòria. Est ic parlant,  per 
exemple, de tema de civisme o de tema d’obra públ ica a la c iutat.  

S’ha fet també una referència ràpida al tema del baròmetre, la 
importància o la preocupació del tema de l ’habitatge. Se’ns ha fet una 
referència a promocions que s’estan aprovant, acabant. S’ha dit  també 
abans, Germanetes ve del mandat passat i e l planejament venia del 
PSC. Alí Bei també del mandat passat. M’alegro també que, f inalment, 
continuïn les obres. Sé que no és un tema de... ,  una aturada per culpa 
de l ’Ajuntament, era un problema ja. Però, en tot cas, és bona not íc ia 
que s’acabi.  Però sí que comparteixo la idea una mica de dir:  «Bé, 
escolt i,  s i el 85 per cent de la gent considera que aquest és el gran 
problema de la c iutat i vostès venien a solucionar- lo, doncs, potser 
tenim aquí un problema una mica greu.» 

I  respecte a altres coses que estaven aquí, a l ’ informe, i que no s’han 
dit ,  es parlava de l ’estació del Nord. Jo també voldr ia preguntar què 
passa amb l ’àrea de gossos que hi havia d’haver a l ’estació del Nord, 
que també estava prevista una gran àrea d’esbarjo de gossos.  

I ,  de moment, no dic re més per reservar-me una mica més de temps. 

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

Moltes gràcies, consel ler.  Li queden quaranta segons.  

Té la paraula ara per respondre el regidor.  

Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E): 

Molt bé, moltes gràcies. 

Bé, abans de tot,  vul l recordar que, és a dir,  presentar un guió de la 
intervenció de l ’ informe del regidor és una cortesia, diguem-ne, per 
mil lorar la qual itat del debat, però no és una obl igació en sentit  estr icte, 
de la mateixa manera que l ’oposició tampoc no presenta un guió de com 
farà les seves intervencions.  De totes maneres,  jo intento preparar 
aquest informe a part ir  dels pr incipals temes de debat que es 
produeixen al distr icte. No he plantejat cap debat que sigui al iè al que 
ha passat en aquest últ im temps, i sempre est ic disposat, per tant, a 
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contestar o a plantejar coses que moltes vegades s’han tractat f ins i tot  
en les audiències públ iques.  

Dit  això, començo pel conseller Riera, que ha fet,  bé, una intervenció, 
primer, sobre el tema de transport públ ic que és molt poc sustentada en 
els fets, en real itat,  no?, les xif res que efect ivament ha donat i en la 
qualif icació que ha fet de la xarxa ortogonal. Jo crec que la xarxa 
ortogonal, diguem-ne, està molt consol idada com a proposta en matèria 
de transport públ ic. Aquest Govern, s i ens f ixem en la inversió –jo aquí 
t inc les dades perquè les repeteixo molt,  a més, eh?–, l ’AMB ha fet un 
creixement d’un 21 per cent de la inversió en matèria de transport 
públic; la Generalitat,  un 26 per cent;  l ’Ajuntament de Barcelona, un 
86,7 per cent –86,7 per cent–, eh?, s’han recuperat vint l ín ies de nous 
busos de barr i que no exist ien abans,  250 l ínies noves. És a dir,  la 
inversió en f lota del mandat anterior va ser zero en comparació amb 
aquest mandat. Per tant, vostè no pot repetir  les xif res que ha repetit  
aquí, perquè són simplement falses, totalment falses, no? 

Pel que fa a la qüestió de l ’habitatge, jo també entenc, doncs, la seva 
preocupació, però l i  haig de dir que, precisament, la manca d’habitatge 
públic assequible a Barcelona té molt  a veure amb les gestions del 
Part it  Socialista. Nosaltres quan vam arr ibar al Govern ens vam trobar 
que s’havia fet molt poc en aquesta matèria i que la majoria d’habitatge 
que s’havia fet era habitatge de compra, no?, habitatge amb propietat ,  i ,  
per tant,  no queda re en el parc públ ic. Tenim un parc públic baixíssim. 
I  aquí la gent ens està dient dues coses, hi ha dos temes que són 
importants en el context actual.  El pr imer, doncs, controlar les pujades 
abusives de preus de l loguer, reformar la Llei  d’arrendaments urbans. I 
aquí el  Govern del Part it  Social ista té una gran oportunitat  per adoptar 
una mesura, doncs, en aquest sentit .  I ,  la segona, que hi hagi,  diguem-
ne, en les noves promocions, que a les noves promocions d’habitatge a 
la c iutat es pugui reservar una part per a habitatge que sigui social 
realment. I  aquí,  senyor Riera, vosaltres esteu posant  molts problemes 
a aquest t ipus de propostes. I  això ho fa el senyor Sadiq Khan, que és 
alcalde laborista de Londres; això ho fa la senyora Anne Hidalgo, que 
és alcaldessa de París, també socialista. I ,  tanmateix, vosaltres heu 
t ingut una act itud força pobre en aquest sentit ,  no?  

També Ciutadans, jo em recordo que la consel lera Jiménez de Parga ha 
dit  aquí que ella defensaria, no?, que els contractes de l loguer 
poguessin ser més extensos, que es controlessin els preus de l loguer.  
Jo aquel l dia l i  vaig dir:  «Prenc nota, perquè no est ic segur que el seu 
part it  est igui d’acord, però si és capaç de convèncer el seu part it  en 
aquests temes, em semblar ia fantàst ic.» 

Al consel ler Zayas, bé, jo no és que est igui tan content que hi hagi un 
nou govern, est ic content que no hi s igui el Part it  Popular. Això sí que l i  
puc dir,  amb tot  el  respecte, evidentment, però est ic content que el 
Part it  Popular no hi sigui,  entre altres raons perquè el Govern de 
Mariano Rajoy va ser un govern molt antimunicipal ista. Ho he dit  sempre 
i ho crec. S’han disminuït les transferències que fa l ’Estat als 
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ajuntaments. Per nosaltres, la l le i del ministre Montoro va ser terr ible,  
va ser una l le i terr ible, perquè va ofegar els ajuntaments.  Fins i  tot 
l ’alcalde de Màlaga, que és del Part it  Popular, sempre m’ho recorda 
quan ens trobem, no?, que el l va tenir  un govern a Madrid que anava 
f ins i tot contra els seus interessos. Per exemple, dif icultant que es 
pugui contractar, doncs, més personal de seguretat.  Nosaltres no hem 
pogut contractar més guàrdia urbana de la que hem contractat en part 
per les l le is del senyor Montoro. 

Vostè ara em treia el tema de les l l icències,  no? Efect ivament, des del 
2015 hem t ingut un avenç, no?, en les petic ions de l l icències, que ara 
tr iguen més o menys al voltant de tres mesos, i que esperem que amb el 
nou pla de xoc que hem fet de recursos humans, doncs, puguem 
compensar aquesta situació. Però l ’or igen de tot això és que 
l ’afebl iment de les planti l les municipals és producte de la polít ica que 
ha fet el  Part it  Popular. I  que aquí nosaltres també esperem que el nou 
Govern sigui capaç, doncs, de revert ir- la.  

La senyora Jiménez de Parga, perquè jo l i  t inc un «apreci», diguem-ne, 
personal, però ha fet com una intervenció, no?, l legida,  com si l i  
haguessin l legit  la intervenció. Clar, però això no es correspon amb el 
que ha passat. Quina interpretació fa vostè del baròmetre? Jo no soc 
autocomplaent, però, a veure, després de tres anys i mig es fa un 
baròmetre i aquest baròmetre diu,  doncs,  que, en aquest  context  actual,  
el Govern de Barcelona en Comú tornaria a guanyar les eleccions. És 
una data object iva, no? Set de cada deu barcelonins i  barcelonines 
diuen que la gest ió municipal és una bona gestió. L’alcaldessa aprova. 
Bé, i vostè em fa una intervenció catastròf ica. Jo no l i  dic que em 
reconegui tot això, però em fa una intervenció catastròf ica,  doncs, que 
no es correspon, efect ivament, a la realitat,  no?, ni tan sols matisant 
algunes de les qüestions que passen aquí. Per exemple, el tema del –
després es discut irà, eh?– 41 i del V9, però aquí c lar  que es va 
informar, si no s’hagués informat no t indríem quatre mil  signatures 
recol l ides, precisament, per demanar, doncs, que s’ajust i  la manera en 
què s’ha fet aquesta, no?, diguem-ne, or ientació de la xarxa ortogonal.  

Ha par lat del mercat de la misèr ia sense esmentar que molt íssima gent 
que hi ha en aquests mercats són gent que ve de fora de Barcelona. Per 
tant,  que és un problema complex. Vostè no l i  pot dir a la c iutadania de 
manera demagògica, no?, que això és un problema de la catàstrofe de 
com es troba Barcelona, no? Jo, honestament, crec que no i  molt  menys 
a un govern que object ivament ha tr ipl icat la inversió, diguem-ne, social  
i  és la c iutat,  Barcelona, ara mateix, que més inverteix socialment de tot 
l ’Estat.  Clar que tenim problemes, però hi ha coses que són complexes i  
s’han de plantejar, doncs, en aquests termes, no? 

A la consel lera Serra, bé, ha plantejat diversos temes, alguns dels quals 
jo no havia parlat,  perquè ni tan sols s’havia esmentat el tema del 
PRIDE, però ja veu que el consel ler del PDeCAT no té la mateixa opinió 
que té, efect ivament, vostè. Ha sort it  e l tema de pisos tur íst ics, això sí 
que a nosaltres ens preocupa i precisament el que hem aconseguit  –
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avui ho expl icàvem, no?– és que es tanquin 2.355 d’aquests pisos 
tur íst ics, s ’han apl icat més de 5.000 sancions. Per tant, hem sigut molt 
contundents en això,  perquè creiem que, efect ivament, això ataca i molt  
el dret a l ’habitatge. També compart im, diguem-ne, que ens preocupava 
molt que s’hagi produït aquesta subhasta de pisos intestats per part del 
Govern de la General itat.  I ,  de fet,  no?, és una de les coses que l i  volia 
dir al consel ler d’Esquerra Republ icana, que està molt bé preocupar-se 
perquè avancin les polít iques d’habitatge, que es facin amb la màxima 
ef icàcia, però aquí teníem una ocasió molt important de no perdre 
habitatge que podia ser habitatge públ ic assequible, i aquí també 
Esquerra Republ icana podr ia haver t ingut un paper evidentment molt 
més act iu en aquest sent it .  

Han sort it  a ltres temes, el tema de Transformadors, que també, bé, aquí 
s’ha de dir,  la sala -1 de Transformadors està aïl lada acúst icament, ja 
ho hem dit  en més d’una ocasió. I ,  després, en els pisos que donen amb 
paret t indrem un casal de gent gran, no? I,  per tant,  c lar,  quan s’han 
d’adoptar previsions en matèria de problemes acústics, doncs,  
s’adopten, però això no es pot fer preventivament perquè el que farem 
al là no és obr ir  un espai de festes, no? I,  per tant,  les mesures que 
s’han adoptat són les mesures que calen en aquest sent it .  

Bé, han sort it  més coses. El conseller del PDeCAT ha fet aquest 
comentar i també al PRIDE, però m’imagino que vostè no mesura el 
compromís del Govern amb els drets del col· lect iu LGTBI per si les 
subvencions al PRIDE són unes o són unes altres. Hi ha una polít ica en 
matèria de l luita contra l ’LGTBIfòbia que és molt c lara per part del 
Govern, que té molt íssimes vessants.  I ,  en tot cas, bé, ja dic, la 
presència de l ’alcaldessa allà va ser molt c lara i  crec que és un 
missatge molt c lar de ciutat.  

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

Moltes gràcies, regidor. 

Ara tornaríem a obrir  el torn dels grups.  El Part it  Socialista ha esgotat 
el temps. Per tant,  no podrà intervenir .  

Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC):  

Presidenta, em deixa trenta segons per contestar la interpel· lació 
directa que m’ha fet de la xarxa ortogonal.  

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

És que, consel ler,  se l i  ha acabat el temps. Perquè si l i  deixo ara trenta 
segons, l i  hauré de deixar, per exemple,  als altres consellers que només 
els queden quinze segons. 

Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC):  
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Bé, però, avui anem bé de temps. (Rial les.)  Vul l dir ,  trenta segons per 
contestar. Anem raonablement bé, no com altres vegades.  

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

Escolt i,  jo l i  recomano, senyor Riera.. .  

Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC):  

Ja sé és que estrany que l i  demani això, eh? 

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

Senyor Riera, quan acabi el plenar i,  contesta al regidor. Jo no l i  puc 
donar trenta segons, ha esgotat el temps en el pr imer torn. Ho sento 
molt.  

Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC):  

Molt bé.  

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

Té la paraula el Grup Municipal del Part it  Popular, que l i  queda un 
minut, consel ler Zayas. 

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 

Sí, gracias, regidor. Telegráf icamente, porque, si no, no me dará 
t iempo. 

Mire, de Transformadors me parece que lo que ha dicho es una absoluta 
barbar idad, todo es prevent ivo. Desde el mismo momento que cualquier 
persona que ingresa unos papeles para una l icencia es prevent ivo 
porque le van a pedir un proyecto de insonor ización si hace un taller de 
zumba al lado de una comunidad de vecinos. Pues lo mismo que se va a 
hacer en este sit io, que me parece muy bien, pero no entendemos por 
qué a un part icular sí y a Transformadors no. 

Segundo, se ha dicho de part icipación. Mire, ustedes t ienen una gran…, 
que a mí me produce la verdad dolores de cabeza, que es cómo es 
posible que ustedes sean los campeones de la part icipación y en los 
grandes debates que afectan al Eixample hay un si lencio absoluto, 
sobre los clubs de cannabis,  sobre la movi l idad, sobre los carr i les bic i,  
sobre el tranvía por la Diagonal y sobre La Modelo. Ustedes aprobaron 
un buen reglamento de part ic ipación,  lo normal sería que ustedes 
hubiesen preguntado a los vecinos del Eixample sobre todas estas 
cuestiones, que son las que realmente afectan y no pretender l levar… 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 

Consel ler Zayas… 

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 

…sobre los parques infanti les como pretendían l levar.  

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

Consel ler,  se l i  ha acabat el temps, consel ler.   

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 

Qué breve es el t iempo, ¿eh? 

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

Moltes gràcies, consel ler.   

Al Grup Municipal de Ciutadans, la consel ler Paloma Jiménez de Parga, 
l i  queden quinze segons.  

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 

Yo siento que mi intervención le haya sonado tan dramática, pero, 
bueno, la obl igación de los que estamos en la oposición es decir lo que 
hacen mal, porque si  fuera solo alabarlos, pues, estar íamos en su grupo 
municipal.  Claro está. 

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

Moltes gràcies a vostè, consellera.  

Té la paraula la consel lera Serra, que l i  queden també quinze segons.  

Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA): 

Val.  Bé, molt  ràpid,  eh? Celebrar que les subvencions al PRIDE hagin 
baixat.  De fet,  ja les entitats que dins de la Comissió Unitària del 28J 
organitzen també mobil i tzacions en favor dels drets d’aquest  col· lect iu i  
no en favor de tenir més benef ic is com... ,  en un nou mercat.  

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

Consel lera Serra, se l i  ha acabat el temps. Moltes gràcies.  
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Consel ler Cuscó, té tres segons. Si es veu capaç de dir alguna cosa...  

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

Bé, només reiterar si hi haurà retallades a les inversions als següents 
dos anys.  

Gràcies.  

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

Molt bé, moltes gràcies, consel ler.  

I  ara el Grup Municipal Demòcrata, que al consel ler  Rodríguez l i  queden 
quaranta segons.  

Sr. Joan Rodríguez i Portell  (GMPDeCAT): 

Bé, quaranta és un luxe. No, escolt i,  regidor, respecte al baròmetre, 
tothom podem fer la nostra lectura i  tots tenim raó. Vostè,  les dades que 
ha dit  del baròmetre són certes, efect ivament. Jo també l i podria dir que 
el l íder més valorat encara a dia d’avui és el Xavier Trias, que el 45 per 
cent dels enquestats consideren que la ciutat ha empit jorat el darrer 
any. Li podr ia expl icar que a vostès els van votar el 15 per cent de la 
població i que, en canvi,  són el 22 per cent d’aquesta mostra amb què 
s’ha fet l ’enquesta, o que a Esquerra els van votar el 6 per cent i són 
l ’11 per cent de la mostra amb què s’ha fet aquesta enquesta. I  tots 
t indríem raó. I ,  per tant,  fem-ne el cas que se n’ha de fer, del 
baròmetre, i no en fem més del compte.  

I  respecte al seu compromís amb les polít iques LGTBI i les 
subvencions, doncs,  segurament, però, l lavors, no entenc per què ha 
pujat un 78 per cent la subvenció del DESC. 

Gràcies.  

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

Consel ler,  ha clavat  el temps; bé, ha fet un segon de més, eh?, que no 
l i  descomptaré en la pròxima intervenció.  

Molt bé. Tancarà el punt, doncs, el regidor del Distr icte, que l i  queda un 
minut.  

Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E): 

Sí, bé, només en aquest minut, respondre al consel ler d’Esquerra 
Republicana, en tot cas, no?, que em plantejava, doncs, què és el que 
passarà. Nosaltres –no sé si ho ha vist avui– ja havíem anunciat fa molt 
de temps que les plusvàlues havien caigut a la c iutat,  no?, per més de 
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50 mil ions aproximadament, però nosaltres no donem per perduda 
aquesta batal la.  Avui hem sort it  vuit  c iutats de tot l ’Estat demanant- l i  al  
Govern de l ’Estat,  doncs, que compensi aquesta caiguda –que compensi 
aquesta caiguda–, que és el que té el  deure de fer i que espero que 
Esquerra Republ icana, com ha fet en el Congrés, ens acompanyi també 
en aquestes reivindicacions, perquè el nostre deure és exigir - l i  a l 
Govern de l ’Estat que compleixi amb els seus compromisos perquè a 
Barcelona no s’hagin de fer, efect ivament.. . ,  no ens haguem de t irar 
enrere en projectes que volem t irar endavant.  

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

Moltes gràcies, regidor. 

Doncs, ja passaríem al proper punt de l ’ordre del dia. Comencem la part 
decisòr ia amb les propostes d’acord.  

La primera diu: «Informar de la modif icació del Pla General Metropol ità 
per a l ’obtenció d’habitatge de protecció públ ica al sòl urbà consol idat  
de Barcelona, d’ in iciat iva municipal,  aprovat inic ialment per la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobil i tat de l ’Ajuntament en sessió celebrada el 
dia 18 de juny del 2018, d’acord amb el disposat a l ’art ic le 23 de la 
Carta Municipal de Barcelona.» 

Té la paraula el Govern, consel ler Magrinyà.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Bé, dir,  en primer l loc, que aquesta modif icació que ara es proposa és 
f ruit  de la declaració aprovada al plenari  del febrer per augmentar 
l ’habitatge assequible a Barcelona, que va ser presentada per cinc 
entitats c iutadanes: la PAH, el Sindicat de Llogaters, la FAVB, ABTS i  
l ’Observator i DESC, que avui tenim un representant d’aquestes ent itats. 
I  que va ser aprovat amb el vot a favor de tots els grups municipals, 
excepte el PP, eh? 

Aquesta proposta –ara en par larem– bàsicament vol incrementar el parc 
públic, regular el mercat immobil iar i i  fer possible aquest 30 per cent 
obl igatori d’habitatge de protecció.  

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

Moltes gràcies, consel ler Magrinyà.  

En aquest punt de l ’ordre del dia hi ha una paraula demanada del 
representant de la PAH, el senyor Santi,  no t inc cognom. Té la paraula.   

(Veus de fons.)  Si pot passar al far istol.   
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Recordar- l i ,  senyor Sant i,  que el públic té dos minuts d’intervenció, però 
no soc tan radical com amb els consel lers. Vull  dir ,  s i es passa un pelet,  
no el tal laré. L’avisaré quan acabi el f inal del temps, d’acord? 

Sr. Santi (representant de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, 
PAH): 

Li ho agraeixo, perquè ja que estem aquí almenys que se’ns pugui sentir  
una mica, la c iutadania, no? 

El motiu pel qual hem demanat aquest torn de paraula una mica era per 
explicar realment a tots els grups municipals i també, evidentment, a la 
gent del barr i d’on ve aquesta mesura. És una mesura que el que vol és 
forçar els propietar is, els constructors,  el sector privat a ajudar a la 
construcció de l ’habitatge protegit  a la ciutat de Barcelona. I  a part ir 
d’ara qualsevol nova construcció o rehabi l i tació al barr i haurà de 
destinar un 30 per cent a habitatge protegit ,  vale?  

I ,  aleshores, és una mesura que no ve ni de l ’equip de govern, ni ve 
d’Esquerra Republicana, ni del PSC, ni Ciutadans, ni PP, ni  PSC, ni de 
la CUP, sinó que és una mesura que ve de la ciutadania, dels col· lect ius 
que han mencionat abans, que no només estem dia a dia aturant 
desnonaments i  estant a les portes dels habitatges per protegir les 
famíl ies vulnerables, sinó que també fem propostes per mil lorar la 
situació. Propostes estratègiques que, moltes vegades, sembla ser que 
els part its polít ics no són capaços d’arr ibar a aquests acords.  

Aleshores, és una mesura que, davant dels 2.500 desnonaments que hi 
ha a la c iutat de Barcelona, davant de, com s’ha comentat  abans, les 
36.000 sol· l ic itants d’habitatge protegit ,  davant que només existeix un 
1,5 de parc públ ic a la ciutat de Barcelona, quan la mit jana d’Europa és 
un 15, un 20. Totes les famíl ies que veiem que tenen problemes per 
accedir a un habitatge a qualsevol al tra ciutat del món, i sobretot 
europees i moltes de Nord-amèrica, estarien vivint en habitatge públ ic, 
habitatge públ ic o habitatge protegit .  Aleshores, som una absoluta 
anomalia de responsabil i tats de tots els governs que han hagut a la 
ciutat de Barcelona, de tots els govern que han hagut a la General itat  
de Catalunya i de tots els governs que han hagut a l ’Estat.  Per tant,  no 
hi ha un que es pugui salvar d’aquesta situació.  

I  nosaltres el que fem és no inventar-nos re, aquesta proposta que fem, 
que es va aprovar a la Comissió d’Urbanisme del 19 de febrer, és una 
mesura que s’està fent a París, que s’està fent a Anglaterra, que s’està 
fent a Nova York, i a totes aquestes ciutats els promotors privats 
entenen que han d’ajudar a la construcció d’aquest parc protegit .  

A més, és una mesura que l ’únic que fa és desenvolupar una possibi l i tat  
que ja exist ia a la Llei de l ’habitatge del 2007, que es va aprovar aquí, a 
la General itat de Catalunya, on imposava... ,  l i  donava un mandat a totes 
les ciutats que assol issin un 15 per cent de parc públic per al 2025. 
Doncs, el 2007 teníem un 1,5, el 2018 tenim un 1,5. Evidentment, en 
aquests onze anys cap dels part its polít ics aquí presents s’han dedicat  
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a la construcció d’aquest parc d’habitatge públ ic. Bé, doncs, nosaltres 
forcem i agafem aquel la possibi l i tat,  que la mateixa l lei  ja indicava que 
es podia forçar les entitats pr ivades a la creació d’aquest parc públ ic,  
doncs, ara sí,  nosaltres volem que ho facin, com ja la l le i ho preveia.  

És una mesura legal,  com estem expl icant, és constitucional,  
evidentment.  

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

Perdoni,  ara porta t res minuts. Quan l i sembli,  pot anar acabant, s i us 
plau. 

Sr. Santi (representant de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, 
PAH): 

Ja? Vale ,  doncs, jo crec que no...  Amb un minut més ja.. .   

I ,  com comentaven, el febrer la van aprovar, una moció, tots els part its 
polít ics. La nostra sorpresa està sent ara, no?, i el  19 de febrer el PSC 
la va votar a favor, Esquerra Republ icana la va votar a favor, BeC la va 
votar a favor i també la CUP. I  és veritat el que comentava la companya 
de la CUP que vam haver d’haver de renunciar a una mesura que 
actualment està ja fent que perdem pisos i que perdem efect ivitat  
d’aquesta mesura, perquè Esquerra Republ icana de Catalunya i el PSC 
es van negar a votar- la s i no els donàvem que aixequessin la moratòria, 
no?, que durant  aquests temps que s’està acabant d’aprovar 
def init ivament, que seran dos o tres mesos, doncs, el ls vol ien que els 
promotors en poguessin continuar presentant.  

Bé, és una mesura que va ser un error, aixecar aquella suspensió.  I ,  
clar,  que l i  demanem especialment al Part it  Social ista.. . ,  que ara s’està 
abstenint,  que no ho entenem perquè a altres barr is s ’està abstenint.  Jo 
espero que avui vot i  a favor de la creació d’un parc d’habitatge públic. 
Igual que els demanem al PSC –ja acabo, ja acabo–, al PDeCAT i a 
Ciutadans, que es van abstenir,  doncs, que passin de l ’abstenció a un 
vot favorable, perquè al distr icte de l ’Eixample l ’única manera que els 
nostres f i l ls  o el nostres famil iars es quedin al  barr i és amb la creació 
d’un parc d’habitatge protegit ,  perquè no hi han terrenys per construir.   

Per tant, demanem el vot favorable de tots els grups municipals.  

Gràcies.  

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

Moltes gràcies. Gràcies, a vostè.  

Molt bé, doncs, ara donaríem la paraula, justament,  als grups 
municipals. Començaríem pel PSC, el conseller Joan Ramon Riera.  
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Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC):  

Abans que compti  el  temps, dir que jo t inc un minut i no crec que siguis 
tan generosa, eh?, però, bé, aprof ito el minut.     

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

Un aclariment, consel ler.  Jo soc molt estr icta amb els consel lers, amb el 
públic jo entenc que no puc ser tan estr icta com amb els consel lers. Per 
tant.. .  

Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC):  

Era broma –era broma. 

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

Per tant,  el senyor Santi ha par lat el  doble del que l i  tocava, però 
també, si ara hagués continuat, l ’hauria tallat,  eh? Vostè té un minut, 
consel ler Riera.  

Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC):  

Val,  un minut. A veure, nosaltres, com ja ha comentat  el senyor Santi,  
vam votar a favor de l ’aprovació inic ial i  ara, pràct icament com sempre, 
en aquest tràmit intermedi de distr ictes, sempre que presentem 
al· legacions, sempre que volem millorar la proposta, doncs,  pract iquem 
una abstenció. I  ara farem una abstenció, bàsicament perquè estem 
trebal lant en les al· legacions i bàsicament perquè volem escoltar la 
comissió tècnica que es va pactar en l ’aprovació inic ial  on és previst  
que tots els grups polít ics puguin escoltar tots els agents impl icats en la 
mesura, eh? I és per això que ara pract icarem una abstenció.  

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

Moltes gràcies, consel ler Riera.  

Té la paraula el consel ler del Part it  Popular, el conseller Óscar Zayas.  

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 

Sí, gràcies. Seré telegràf ic. Mir i,  aquest, que nosaltres vam votar en 
contra, diu el consel ler Magrinyà: «És que vol incrementar el  parc 
públic.» No, vol que el part icular f inanci el  parc públ ic. I  nosaltres no 
t indríem cap inconvenient si això revert ís i assegurés una «vivenda» de 
protecció of ic ial.  Però això el que farà serà un increment brutal,  o més 
increment brutal,  dels preus dels pisos a Barcelona. Passarà com a 
l ’hotel,  passarà com al Cinc d’Oros, com a passeig de Gràcia, Diagonal.  
Acabarem amb una dinàmica d’ increment de pisos perquè, òbviament, 
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els part iculars hauran de suportar el pagament d’aquest 30 per cent del 
seu, en f i,  benef ici.  Això suposarà un increment. Per això vam votar en 
contra i no veiem clar aquesta mesura, de cap de les maneres la veiem 
clar.  

I ,  a més, és que no garanteix la «vivenda» de protecció of icial,  perquè 
depèn dels part iculars, del que facin els part iculars.    

Sí? 

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

El sentit  del vot? 

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 

En contra, votarem desfavorablement.  

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

Molt bé. Té la paraula ara el Grup Municipal de Ciutadans, la consel lera 
Jiménez de Parga. 

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 

Sí,  gracias,  presidenta. Nosotros apoyamos el Plan de Vivienda, tal 
como ha dicho el conseller ,  y estamos dispuestos a cuando termine este 
proceso, a la aprobación def init iva, pues, quizá cambiar el sentido de 
nuestro voto. Nos hemos abstenido por la precipitación con la que se 
presentó, porque se presentó un pr imer informe jurídico diciendo que 
era necesaria la paral ización, después se presentó uno dic iendo todo lo 
contrario, redactado por los mismos Servic ios Jurídicos del 
Ayuntamiento, porque no se ha hablado con los agentes sociales, 
porque no se ha hablado con la gente implicada. Entonces creemos, 
bueno, eso, que ahora hay que hacer alegaciones y trabajarlo bien, 
porque es que, si no, no servirá de nada.  

Aunque el señor Pisarel lo está convencido de que van a ganar las 
próximas elecciones, puede que las ganen o puede que no. Y, entonces,  
un plan que está modif icándose todo el t iempo…, esto son medidas a 
medio y largo plazo, no es una cosa que se pueda hacer en un año. 
Entonces, t iene que estar  muy consensuado entre muchos part idos 
polít icos para que, gane quien gane, esto siga adelante.  Es que lo 
demás es perder el t iempo.  

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

Consel lera, el sentit  del vot,  si us plau. 
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Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 

Abstención.  

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

Abstenció. Moltes gràcies. 

Té la paraula el Grup Municipal de la CUP. 

Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 

Sí, hola. Des de la CUP, recordar,  com fem molts cops en aquests 
casos, que no estem votant a favor ni  en contra, estem fem un simple 
tràmit administrat iu que és informar favorablement o desfavorablement,  
que és el procediment que s’ha de seguir en aquests casos, i,  per tant, 
fem el que fem o decidim el que decidim... ,  podríem estar tots en contra 
i ja hauríem fet la feina, en aquest sentit .  

Dit  això, ens sumem a la intervenció que ha fet el company de la PAH. 
Això és una proposta que neix,  doncs, de diferents entitats. A 
l ’Ajuntament era prior itar i i  era una emergència donar suport i t irar 
endavant aquestes mesures. Sent ia ara, doncs, el representant del PP. 
Hem de ser conscients que en aquests tres anys hem anat a més, 
només al barr i de Sant Antoni hi han intents de desnonament gairebé de 
manera setmanal, s i no diàr ia en alguns casos. Portem un parell de 
mesos bastant complicats amb diferents desnonaments amb menors. I , 
per tant,  tota mesura que emprenguem és imprescindible i és urgent, 
perquè par làveu del baròmetre, i  és un problema greu que s’està 
donant.  

Dit  això, en el nostre cas ens preocupa. Hem...  

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

Consel ler,  ja no volem saber el que l i  preocupa, perquè ha acabat el  
temps. Digui ’m, si us plau, el sentit  del vot.  

Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 

Bé. Informem favorablement, però també volem denunciar que no 
s’hagués pogut debatre posteriorment aquesta suspensió de l l icències i  
ens preocupa...  

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

Se l i ha acabat el temps, conseller.  Moltes gràcies.  

Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 
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. . .què pugui passar al setembre,  si  el PSC i Esquerra han t ingut dubtes 
ja a aquestes alçades de la pel· l ícula.  

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

Consel ler,  que se l i  ha acabat el temps. 

Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 

Gràcies.  

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

Gràcies.  

El Grup Municipal d’Esquerra Republ icana, el conseller Cuscó. 

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

Votem a favor. En aquest sent it ,  no tenim dubtes. Considerem que és 
una mesura que es podria haver apl icat fa molts anys i hi hauria un 
parc, doncs, d’habitatge protegit  molt  més gran. 

Vam votar en contra la suspensió de l l icències per diversos motius, un 
d’el ls,  per exemple,  per evitar més contenciosos contra l ’Ajuntament i  
més quan no sabem quan s’aprova def ini t ivament aquesta mesura. I ,  tot 
i  així,  hi ha molts aspectes, doncs, que s’hauran d’acabar de concretar,  
per exemple, el fet que en un edif ici no passin a haver-hi portes de r ics 
i pobres, com es gestionarà aquest nou parc creat, des d’on, com, serà 
de venda, serà de l loguer, si  un propietari rehabi l i ta una f inca amb 
veïns que no compleixen els requisits, doncs, què es farà amb aquests 
veïns, se’ ls farà fora?, no?, és un dels altres aspectes que caldrà 
acabar de repassar. I  també què passarà quan perdi la qualif icació 
d’habitatge protegit  amb la l le i actual,  que el que diu és que al cap de 
vint anys, doncs, passen a deixar de ser habitatges protegits. I ,  per 
tant,  caldrà també canviar la l le i.  

Gràcies.  

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

Moltes gràcies a vostè, conseller.  

Té la paraula el Grup Municipal Demòcrata, el conseller Rodríguez.  

Sr. Joan Rodríguez i Portell  (GMPDeCAT): 

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres farem també una abstenció, perquè 
també és el posic ionament que vam prendre a Casa Gran i no perquè 
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siguem sospitosos,  penso, de no voler ampliar el parc d’habitatge 
protegit  de la c iutat.  Ho vam començar el mandat passat. Jo,  en aquest 
sentit ,  sí que est ic d’acord amb el regidor que hi va haver un canvi de 
model respecte al model del Part it  Social ista, que era un model de 
compra. Nosaltres vam apostar més pel l loguer, i dues promocions que 
es par laven avui,  de Germanetes, etcètera, eren de l loguer. Però sí que 
tenim certs dubtes seriosos respecte a com va tot això.  

Per tant,  de moment, abstenció i esperem poder acabar prenent una 
decisió que sigui encertada en qualsevol cas. 

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

Moltes gràcies.  

Doncs, quedaria informada...  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Tinc temps, no? 

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

Sí, té temps. El vol ut i l i tzar? 

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Sí. Quant t inc? 

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

Doncs, té la paraula.  Un minut.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Un minut. Bé, jo vol ia fer dos intents. Nosaltres hem recolzat totalment 
aquesta inic iat iva de les ent itats. L’altra cosa que volem dir és: el País 
Basc estan en percentatges del 60 per cent d’HPO, en la seva 
legis lació. Crec que no és descabel lat aquest tema del 30 per cent i que 
també és important tenir en compte que podem desenvolupar el  tema 
del tanteig i  retracte i,  a part ir  d’aquí,  introduir habitatge de l loguer, 
eh?, que també és una altra possibi l i tat que tenim. 

I ,  l ’a ltra cosa, l i  d ir ia també, en aquesta l ínia, doncs, a Esquerra 
Republicana que potser deixi de fer subhastes a la General itat  
d’aquests pisos que podr ia dest inar a habitatge de protecció.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
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Molt  bé, moltes gràcies, consel ler.  

Doncs, quedar ia informada favorablement amb els vots a favor de la 
CUP, d’Esquerra Republicana, de Barcelona en Comú; les abstencions 
del PSC, de Ciutadans, i e l vot en contra del Part it  Popular.  

La propera proposta d’acord és informar de la modif icació del Pla 
General Metropol ità per a la declaració de l ’àrea de tanteig i retracte a 
la c iutat de Barcelona i def inició dels terminis d’edif icació,  d’ in ic iat iva 
municipal,  aprovat inic ialment per la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i  
Mobi l i tat de l ’Ajuntament en sessió celebrada el dia 18 de juny del 
2018, d’acord amb el que disposa l ’art icle 23 de la Carta Municipal de 
Barcelona.  

Té la paraula el Govern. 

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Aquest punt el que permet és, precisament, posar en pràct ica l ’apl icació 
del dret de tanteig i retracte que permet la l le i.  

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

Moltes gràcies, consel ler.  

Té la paraula el consel ler Joan Ramon Riera, del PSC. 

Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC):  

Sí, no, en la mateixa l ínia d’abans, nosalt res farem una abstenció.  

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

Moltes gràcies, consel ler.  

Té la paraula el consel ler Zayas.  

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 

Gracias, presidenta.  En la misma l ínea que antes, nosotros votaremos 
en contra. Es una cort ina de humo, un conejo que se sacan de la 
chistera para tapar el f racaso del Plan de Vivienda que aprobaron en 
2017, con el apoyo de Ciudadanos y del Grupo Demócrata. Es la 
constatación de ese f racaso. 

Mire, la cuest ión es que todavía quedan ochenta solares vacíos en 
Barcelona por construir y quedan cinco mil viviendas de VPO que no se 
han hecho. Creo recordar que solo se han entregado, pues, esto, 
quinientas viviendas hasta ahora. 
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Es l ícito, gobernar es tomar decisiones y ustedes las han tomado y se 
han gastado el dinero l íc itamente en otras opciones en este distr ito, 
para otras cosas, también las podrían haber destinado para compra de 
vivienda de protección of icial y ustedes no lo han hecho. Pero creo que 
eso no impl ica que ustedes tengan que dar toda la responsabil idad a los 
part iculares y eludir  la suya, que la suya era, pues, haber decidido o 
haber tomado esas decisiones para favorecer esa compra de VPO que 
ustedes no han hecho. 

Todavía les recuerdo que ustedes entraron aquí… 

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

Consel ler Zayas, se l i  ha acabat el temps. 

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 

. . .diciendo que exist ía una emergencia habitacional.  

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

Moltes gràcies, consel ler.  

Té la paraula la consel lera Jiménez de Parga. 

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 

Nosotros también vamos a abstenernos.  

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

Moltes gràcies, consel lera.  

Té la paraula la CUP, conseller Bujons. 

Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 

Des de la CUP estem plenament a favor. Informem favorablement. Ens 
sembla una mesura molt important que pensem que és una de les 
mesures que pot servir,  doncs, per dissuadir i controlar l ’actuació dels 
fons voltors que tenim ara mateix, especialment en un distr icte com 
l’Eixample, on hi ha poc sòl on edif icar, però sí que em sembla que 
això.. .  L’únic que demanem –aprof item per demanar al Govern– és 
quina previs ió pressupostàr ia comença a fer i quin seguiment podem 
veure de quines capacitats reals any rere any hi han, doncs,  per poder 
exercitar aquesta opció de tanteig i  retracte i  poder planif icar el  procés 
d’ampliació del parc públic a través de desenvolupar aquesta mesura.  
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Si aquesta mesura no es concreta, el que estem t irant avui endavant és 
paper mullat,  i  aquí el Govern té un paper clau.  

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

Moltes gràcies, consel ler.  

Té la paraula el Grup Municipal d’Esquerra Republicana, consel ler  
Cuscó. 

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

Gràcies. Bé, no par laré sobre les intestades, perquè no t inc temps ni de 
parlar sobre el tanteig i retracte, però després, si un cas, podem parlar-
ne. 

En qualsevol cas, fa dos anys que, per exemple, demanàvem també 
aquesta iniciat iva, aquesta eina, el  tanteig i  retracte, i celebrem que 
f inalment arr ibi.  En dos anys, diguéssim, si calculem que cada any hi ha 
tres-centes f inques anuals, que és el r itme d’adquisic ions anuals de 
l ’Ajuntament, estar íem parlant, doncs, que a la ciutat de Barcelona hi 
haur ia hagut en dos anys el dret a tanteig i retracte sobre sis mil 
habitatges, el 40 per cent a l ’Eixample i Ciutat Vel la.  Per tant, 
diguéssim, per aquí també haguéssim pogut avançar força més.  

Ara demanem cr iter is d’ implementació,  prior itats, object ius i previs ió 
pressupostàr ia per poder-ho implementar.  

A favor, eh? 

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

Moltes gràcies, consel ler.  

Té la paraula el Grup Municipal Demòcrata, el conseller Rodríguez.  

Sr. Joan Rodríguez i Portell  (GMPDeCAT): 

Gràcies, presidenta.  Bé, nosaltres aquí també farem una abstenció,  
perquè també tenim molts dubtes. És a dir,  per exemple, per citar-ne 
un, que crec que tothom pot entendre, el dret de tanteig i retracte ens 
sembla bé, però quan la memòria econòmica que acompanya l ’aprovació 
d’això diu «faran falta molts recursos» i aquí es mata, diguéssim, doncs, 
potser estar ia bé que concretéssim una quantitat anual o,  no ho sé, que 
féssim alguna cosa més al là d’un nou anunci que darrere no sabem ben 
bé que hi ha. 

Dir també –que no ho he pogut dir abans pel tema del temps– que 
l ’Ajuntament disposa actualment de seixanta-sis solars on ja es podrien 
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edif icar  vint mil pisos. Per tant, tot això que anem fent està bé, però no 
estaria de més que es fes el que ja es pot fer des d’ara.  

Ja està. Se m’ha acabat el temps. Mir i,  l i  ho dic jo i tot.  

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

Molt bé. Senyor Magrinyà...  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Sí, jo vol ia comentar, en això que demanen dades, i que em sembla 
molt bé, en aquest sentit ,  amb aquesta mesura es podrien fer uns 334 
nous habitatges cada any. Vull  dir ,  amb el que és l ’ Inst itut del Patronat 
d’Habitatge, que era l ’ Inst itut d’Habitatge, té una capacitat de producció 
d’uns 800 habitatges anuals, que nosaltres hem pujat f ins a aquesta 
quantitat.  Per incrementar-ho, hem creat un operador metropolità de 
viatge per doblar la capacitat de producció. Evidentment que, per 
exemple, París ha construït  100.000 habitatges des que hi han nous 
governs social istes –100.000 habitatges– en vint anys.  Nosaltres 
estarem contents que en aquests vint anys potser en construïm 30 o 
40.000. Però hem d’arrencar la màquina i la màquina l ’hem posat a 
arrencar.  

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

Moltes gràcies, consel ler.  

Doncs, aquesta proposta d’acord, com l’altra, també queda informada 
favorablement, amb els vots a favor de la CUP, d’Esquerra Republ icana, 
Barcelona en Comú; les abstencions del PSC, de Ciutadans i del 
PDeCAT, i el vot en contra del Part it  Popular.  

Passaríem a la següent, que és informar de la proposta d’assignar la 
denominació de la plaça Anna Lizaran a l ’espai tr iangular s ituat entre el 
carrer d’Alí Bei,  carrer de Ribes i  Sicíl ia, i  e levar- la a la Ponència de 
Nomenclàtor per a la seva aprovació.  

En aquest punt hi ha una paraula demanada. Jo ara, pr imer, cediré la 
paraula al Govern, però els grups ja no faran intervencions posat que 
tots estan d’acord amb aquesta denominació.  

Per tant, té la paraula el Govern. 

Sra. M. Carme Méndez Bota (GMBC-E):  

Gràcies, presidenta. Bé, avui portem a plenar i informar per poder 
aprovar.. . ,  i  informem que a la Comissió de Nomenclàtor que té el  
Distr icte es va valorar posit ivament per tots els grups portar  el nom de 
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l ’actr iu catalana Anna Lizaran a la plaça de Fort Pienc, com ja ha 
del imitat la presidenta. 

Bé, tenim aquí la presidenta de l ’Associació de Veïns de Fort Pienc,  que 
ara, en tot cas, ens dir igirà unes paraules. Però també volem remarcar 
que és la pr imera plaça que hi ha no interior d’ i l la amb nom de dona, 
juntament amb un passatge que ja vam posar en marxa abans de l ’est iu 
amb nom de dona.  

És important que... , com ha sigut unanimitat l ’aprovació. Estem molt 
contents de poder ja passar això a Nomenclàtor. Recordem que l ’Anna 
Lizaran va ser una actr iu que va morir jove, als seixanta-vuit  anys –ara 
ja ha fet cinc anys–, que ha sigut reconeguda amb molts premis i amb la 
Creu de Sant Jordi i  que, bé, jo des d’aquí em felic ito i fel icito tots els 
grups per aquest informe favorable.  

Gràcies.  

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

Moltes gràcies a vostè, consellera Méndez.  

Ara té la paraula demanada la senyora Gisela Boronat, de l ’Associació 
de Veïns de Fort Pienc. 

Sra. Gisela Boronat (Associació de Veïns de Fort Pienc): 

Hola, bona tarda. Res, seré molt breu, només dir-vos que, des de 
l ’associació de veïns, estem molt contents d’haver pogut tornar a fer un 
procés part icipat iu per batejar un espai públic amb nom de dona, ja ho 
havíem fet el 2003 amb Lina Ódena, i que ens agradaria que aquest fet 
que a vegades és una mica ocasional es pogués ampliar tant amb el 
tema de nous batejos amb noms de dones...  Us recordo que el 
Nomenclàtor encara té un tant per cent  molt baix de noms femenins, i  
tenim moltes dones mereixedores de formar part d’el l.  I ,  d’una altra 
banda, perquè també ens agradar ia que a aquests pet its processos 
part ic ipatius poguessin arr ibar altres temes que també són d’ interès 
dels veïns.  

En el cas nostre, ara ha sigut una cosa anecdòtica de posar un nom de 
dona, però ja tenim coses engegades importants que també estaria bé 
que es pogués fer algun t ipus de procés i que els veïns poguessin dir la 
seva.  

Moltes gràcies. I  moltes gràcies per haver votat favorablement.  

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

Moltes gràcies, Gisela. Jo també em felicito i ens felic item tots que, en 
aquest cas, hi  hagi hagut unanimitat,  perquè entenem que l ’Anna 
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Lizaran mereix, com no?, doncs, una plaça. I ,  en aquest cas, al nostre 
distr icte, doncs, estem encantades i encantats.  

Per tant, també aquesta proposta queda informada favorablement.  

Passaríem ja al proper punt de l ’ordre del dia, la part d’impuls i control,  
les proposicions/declaracions de grup.  

I  començaríem per la pr imera, del Grup Municipal Demòcrata. Té la 
paraula el conseller Joan Rodríguez.   

Sr. Joan Rodríguez i Portell  (GMPDeCAT): 

Bé, gràcies, presidenta.  

Nosaltres portem avui una proposició en sentit  posit iu i per explicar- la 
només faré una mica de cronologia, diguéssim. Tots som conscients que 
les obres del temple de la Sagrada Famíl ia avancen a un r itme que en 
podríem dir desbocat, estan properes a la f inal ització, en termes del que 
han durat, no? 

Vist això i vistes les afectacions que preveu el PGM a les f inques que hi 
ha davant del que ha de ser la façana pr incipal,  és a dir,  les dos i l les de 
cases que hi ha entre Marina i Sardenya, Mal lorca i la Diagonal, en el 
mandat passat es va començar a fer algun grup de trebal l amb els veïns 
per mirar com es podien realment desafectar aquells habitatges que, 
f inalment, no fes falta que est iguessin afectats. Es va par lar  de reduir  
l ’amplada de l ’entrada de seixanta a vint,  etcètera.  

I ,  doncs, per tant, al lò es va quedar aquí. Després hi va haver el canvi 
de govern. Amb el nou Govern es va prendre una inic iat iva, que 
nosaltres considerem encertada, de tramitar una l l icència per al temple. 
Hi va haver una proposició, presentada pel Part it  Popular a Casa Gran 
el setembre del 2016, que instava, efect ivament, més enl là de la 
l l icència, a trebal lar  en la desafecció del màxim d’habitatges possibles 
d’aquestes f inques. Hi va haver després la suspensió dels deu solars de 
l ’Eixample en què s’ incloïa el solar del carrer Mal lorca, que sempre, no 
nosaltres, tothom entenia que havia de jugar alguna mena de paper. I  
f ins aquí nosaltres,  doncs, veiem que la cosa anava avançant. Però, 
doncs,  el febrer d’enguany, amb l’aprovació def init iva del tema de la 
suspensió, aquest solar va decaure.  

I  aquí nosaltres sí que estem una mica preocupats de veure que 
l ’Ajuntament desisteixi d’actuar sobre aquel l solar i volem demanar, 
doncs, a veure en quin punt està tot això i que es prengui una altra 
vegada la iniciat iva per intentar solucionar i aclar ir  quin és el futur dels 
veïns i les veïnes que viuen a les dos i l les davant del temple de la 
Sagrada Famíl ia. 

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

Té la paraula, pel Grup Municipal del PSC, el consel ler Riera.  

Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC):  

Sí, moltes gràcies, presidenta.  

Nosaltres compart im la preocupació pel planejament de Sagrada Famíl ia 
que ha portat avui el  PDeCAT, bàsicament per dos raons, vul l dir ,  
perquè cada vegada és més urgent donar una resposta al barr i i  perquè 
creiem que, des de l ’equip de govern, es van t irar a la piscina. O sigui, 
jo recordo quan la Janet Sanz, la t inent d’alcalde, va fer la roda de 
premsa presentant  la comissió tècnica per a la consecució de la 
l l icència, realment s’estava f icant en un jardí i  no estava, aquel la 
proposta,  ben trebal lada. Jo crec que això ho sabem tots. I  jo crec que, 
quan fas una roda de premsa, has de portar els papers una mica més 
trebal lats, has de portar la proposta una mica més avançada, eh? 

Dit això, nosaltres farem una abstenció, perquè, a la vegada que creiem 
que s’ha de donar una resposta, no compart im la proposta de 
planejament del mandat passat. No la compart im bàsicament perquè –i 
això ja es va discutir  en el seu moment– no va acompanyada del pla de 
f inançament. O sigui,  no queda clar qui paga què, eh? Perquè aquí 
també ha d’haver-hi una proposta de caire econòmic, eh? I jo ho he dit  
moltes vegades, l ’Ajuntament de Barcelona o la c iutat de Barcelona jo 
crec que no està en les seves top ten  de prior itats construir una 
catedral.  O sigui,  no ve de cent anys acabar una catedral.  I  això ho hem 
dit  moltes vegades.  

Dit  això, nosaltres,  com que compart im la preocupació, ja vam tramitar 
una pregunta –crec que al plenari  passat– preguntant quan el Govern 
ens presentaria la proposta de planejament nova i el  senyor Magrinyà –
que el t inc aquí al costat– ens va contestar que aquest mateix 2018. I  
nosaltres donem aquest marge, de dir,  estem esperant aquest 2018 
veure la nova proposta de planejament per poder- la estudiar amb 
atenció. I  ja posats, demanaríem que t ingués una proposta de 
f inançament.  

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

Moltes gràcies, consel ler Riera.  

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

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 

Gràcies, presidenta.  Nosaltres votarem que sí. . .  Bé, en pr imer l loc, s’ha 
de dir que –ho dic per als que no coneguin aquesta problemàtica– ja 
des d’una modif icació que va haver-hi,  bé, no modif icació, des del Pla 
General Metropolità que preveu una expropiació per fer una gran 
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avinguda que serveixi com a preàmbul,  diguem-ne, com a...  (veus de 
fons) ,  com a escales per al pòrt ic de la Glòr ia entre els carrers Mallorca 
i Aragó i entre Sardenya i Marina.. .  Aquesta era, seguint una idea que 
tenia Gaudí de fer,  doncs, una gran entrada a la Sagrada Famíl ia, la 
idea i es va decidir expropiar i,  l lavors, totes les f inques d’aquest entorn 
estan afectades urbaníst icament per aquest pla.  

Llavors, nosaltres votarem que sí,  amb prevencions, que ara expl icaré 
per què, perquè entenem quina és la f inal itat de la proposició, però amb 
dubtes respecte al contingut. Entenem que la f inalitat d’aquesta 
proposició és posar les pi les al Govern, que f ins ara ha mantingut una 
act itud absent i absentista en aquest tema, s’ha l imitat a dir que això 
era un tema de la basíl ica de la Sagrada Famíl ia, i  a ixò l i  ha servit  per, 
durant aquests tres anys, no fer absolutament res sobre això. Un tema a 
part,  però penso que no toca ara, és el tema de la l l icència de la 
Sagrada Famíl ia. 

Llavors, en aquest sentit ,  per això és el nostre sí i e l nostre recolzament 
a aquesta proposició. 

Les prevencions venen perquè diu, escolt i,  « l ’acord del 2015», jo no t inc 
tan clar s i al lò va ser un acord, perquè es van proposar set,  em sembla, 
crec recordar, propostes, entre d’altres hi havia, doncs, s i això, el carrer  
aquest, aquestes escales havien de ser en ziga-zaga, s i havien de ser 
totes en l ínia recta.. .  

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

Consel ler. . .       

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 

Ja està? Ostres, el temps amb el Grup Popular sembla que desaparegui 
màgicament –màgicament.  

Bé, en tot cas, era una broma, presidenta, no vul l dir  res perquè no és 
ver itat,  eh?, era una broma.  

Votarem favorablement.  

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 

Nosotros también entendemos perfectamente el objet ivo de esta 
proposición, porque creemos que hay que darle ya algún t ipo de 
solución a este tema. Los vecinos t ienen que saber qué va a pasar con 
sus casas, con sus viviendas, no pueden tener los pisos afectados sin 
saber si van a ser reubicados en otro si t io, o si no van a ser… Esto es 
inhumano. O sea, a mí esto…, lo ent iendo perfectamente. 

Parece ser que el solar donde se pensaba que iban a ser reubicados 
ahora ya no va a ser. Claro, yo también comprendo que todo esto se 
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t iene que aclarar. Pero, bueno, esto es un tema del Gobierno, el 
Gobierno t iene que proponer una solución, y del ant iguo Gobierno.  

Entonces, nosotros,  como no intervinimos en nada de esto, vamos a 
abstenernos a la espera de ver realmente si hacen algo y en qué 
sentido. Para mí personalmente tampoco creo que la construcción de la 
Sagrada Famil ia sea una pr ior idad,  pero, bueno, a mí personalmente. 
Pero es evidente que los vecinos t ienen la Sagrada Familia all í,  les 
guste o no les guste, les causa una cantidad de problemas, tampoco 
entiendo lo de la l icencia, que se esté construyendo un templo sin 
l icencia, tampoco lo puedo entender, y que este Gobierno todavía no 
haya sido capaz de solucionar eso.  

O sea, yo creo que, en un sentido u otro, todo este problema se t iene 
que resolver, saber qué t ipo de avenida se va a hacer,  qué pisos 
realmente van a estar afectados y dónde se va a reubicar a los vecinos.  

Nos vamos a abstener. 

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

Senyor Joan Ichazo, m’he obl idat,  perdoni,  de donar-l i  la paraula, que l i  
havia de donar abans de començar els grups. (Veus de fons. ) Sí,  ho 
hagués hagut de reclamar. Jo l i  demano disculpes. La vol ara o vol 
esperar a la ronda d’ intervenció.. .? Com vostè vulgui.  Ara? (Veus de 
fons.)  Jo l i  demano disculpes, però un altre cop que em torni a passar 
no dubt i ni un moment a reclamar-ho.   

Sr. Joan Itxaso (associació de veïns i veïnes de la Sagrada Família) 

Bé, jo voldr ia fer un aclariment, una petició i un posicionament respecte 
a la proposició que es fa en aquest plenari.  

A veure, en pr imer l loc, l ’aclar iment és que el 2015 –i és la tercera o 
quarta vegada que ho hem de dir– no va haver-hi cap acord veïnal entre 
l ’Ajuntament i veïns, eh? Va haver-hi unes converses que perseguien,  
bé, que tenien com tres object ius: def inir uns cr iter is, establir  uns 
compromisos i establir  un calendari.  El problema és que no vam passar 
del pr imer punt. És a dir,  vam acordar, amb bastant consens, alguns 
criter is, però no va haver-hi compromisos ni respecte a com es faria la 
modif icació del pla,  ni el compromís del temple en el f inançament, ni  
com s’establir ia la quantia de les indemnitzacions o la reubicació 
concreta dels veïns, tot i que havia de ser en l ’entorn. Per què? Bé, 
l ’Ajuntament considerava que això ho podria resoldre un concurs 
internacional,  cosa amb la qual els veïns vam estar totalment en 
desacord, perquè un concurs internacional dif íc i lment pot  resoldre un 
problema tan local i tan concret com és aquest.  

La pet ic ió és que...  Nosaltres cr it iquem l’equip actual perquè ens va 
presentar fa un any un pla que tenia semblava que una coherència, que 
era def inir un pla especial integral,  a part ir  d’al l í les l l icències i,  tot i  
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que nosaltres no estàvem massa d’acord, deixar per a més... ,  bé, i en 
últ ima instància la modif icació del Pla General Metropol ità,  una mica 
amb els acords a què es pogués arr ibar. Acords que, recordo, existeix 
una comissió de seguiment que, en aquel l anunci que l ’any passat ens 
va fer l ’Ajuntament el mes de jul io l,  ens va dir que caldr ia redef inir - la i  
f ins i tot reforçar- la amb actors més de ciutat,  com el Col· legi 
d’Arquitectes, com la Càtedra Gaudí o com la Federació d’Associacions 
de Veïns. 

A veure, nosaltres en això vam dir que ens semblava que era un pla per 
començar a caminar, però, desgraciadament, encara no hem començat.  

I ,  f inalment, el posic ionament, que té que veure una mica amb el sent it  
que actualment tenen els veïns i de com es veu com enfocar la solució 
futura.  

En pr imer l loc, nosaltres pensem que el temple s’ha d’ajustar a la 
real itat urbana actual.  Aquesta realitat és f ruit  de segles d’urbanisme, o, 
bé, quasi de segles perquè és de l ’any 1800, no?    

Després, ha de tenir present que la f inal ització del temple ha de ser 
compatible amb una convivència veïnal entre turisme i veïns, eh?, cosa 
que sembla ser que sovint se l ’obl ida sobretot amb la massif icació cada 
cop més que fa de les vis ites.  

Pensem que el nou Pla General Metropol ità ha de sobretot establir  la 
recuperació de l ’espai verd, dels interiors d’ i l la. I ,  bé, té bastant a veure 
amb un dels cr iter is que en el seu dia es va fer de fugir d’avingudes i  
coses d’aquestes, s inó que fer,  més aviat,  una recuperació d’ inter iors 
d’ i l la que pogués connectar Mallorca amb Aragó.  

S’haur ien d’aixecar les afectacions actuals. I  jo una ref lexió f inal que 
faig és que les noves afectacions, s i ja nosaltres pensàvem que havien 
de ser mínimes, nosaltres ara encara creiem que, amb la cr is i  
d’habitatge i la cr is i  habitacional que n’hi ha,  encara han de ser molt  
més mínimes.  

Res més.  

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

Moltes gràcies, senyor Ichazo. Li demano disculpes de nou, i  l i  he 
compensat donant- l i  més del doble del temps que l i  tocava. Somrigui ’m 
una mica,  home, no est igui tan seriós, si us plau. Jo m’equivoco molt  
sovint,  em sembla que com tothom, eh? Ja l i  he demanat disculpes.  

Molt bé, doncs, ara t indr ia la paraula el Grup Municipal de la CUP.  

Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA): 
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Sí,  moltes gràcies a l ’ Ichazo per la intervenció que ha fet.  Crec que era 
molt necessàr ia. Ell  sap que molts cops no estem d’acord amb alguns 
posicionaments del barr i,  però crec que, en aquest cas, coincidim 
plenament.  

Se’ns feia molt dif íc i l  a la CUP, no?, quan ho par làvem, pensar en la 
situació que estem vivint actualment, i  amplif ico algunes de les coses 
que ha dit  l ’ Ichazo, amb l’emergència habitacional que estem, amb la 
necessitat  que aquesta remodelació o aquesta ampliació del temple 
sigui compatible amb les veïnes i,  per tant, sigui compatible amb la vida 
i,  per tant, s ’ajust i  a la realitat que hi ha actualment al  barr i de la 
Sagrada Famíl ia. 

Llavors, aquesta proposició el que planteja és desafectar el màxim 
nombre d’habitatges possible. Clar, això vol dir que és una proposta que 
possibil i ta el fet que hi hagi alguns habitatges que no sigui possible i 
que, per tant,  s’hagin d’expropiar i que la gent hagi de marxar del seu 
barr i.  Amb la situació actual que estem vivint a Barcelona i  
especialment a la Sagrada Famíl ia, creiem que això és impensable. I ,  
en tot  cas, nosaltres estar íem molt  més a favor d’aturar aquesta 
ampliació del temple que no de fer fora veïnes que fa més de quaranta 
anys que viuen al là.  

Per això, votarem negativament.  

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

Gràcies, consellera Serra.  

Té la paraula Esquerra Republ icana, el consel ler Viladot.  

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

Sí, moltes gràcies, presidenta. Bé, primer també agrair  al  senyor 
Ichazo, doncs, que hagi centrat el debat en aquests temes tan cabdals 
per al futur del barr i.  

Bé, des d’Esquerra vam muntar, fa cosa d’un any i mig, un debat també 
amb els veïns sobre aquestes qüestions, que ens semblen cabdals. No 
m’hi entret inc perquè vul l intentar respondre a la proposta concreta, 
però, en tot cas, és un debat que s’ha d’anar seguint.  

Pel que fa a la proposta, efect ivament és una qüestió molt sensible,  
perquè afecta habitatges i,  per tant, afecta la vida de les persones, i és 
complexa perquè, al f inal,  també estem parlant de planejament 
urbaníst ic, que també pretén un benef ici per a la resta de la ciutadania. 
En aquest cas, per a espais verds. I ,  per tant, és una qüestió prou 
complicada com per afrontar- la amb temps suf icient.  

Creiem que aquesta és una de les virtuts d’aquesta proposició, que 
votarem favorablement, que és posar les pi les. Perquè ens sembla que 
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s’està deixant de costat.  No sabem si per manca d’una proposta 
concreta, no sabem si potser pensant en deixar la pi lota per qui vingui 
darrere. Però, en tot  cas, no ens sembla responsable deixar passar més 
temps, sobretot perquè, com més temps passi,  les propostes més 
dif íci ls seran d’ implementar. Sobretot tenint en compte el r itme al qual 
avança la construcció del temple.  

Dit  això, també tenim aquesta petita reserva que ha manifestat el 
senyor Zayas i que ara el senyor Ichazo comentava que no sabem ben 
bé quins són aquests compromisos, que sembla que tampoc són tal qual 
compromisos. Però, en tot cas, el que està clar és que ha d’haver-hi un 
acord veïnal amb la resta de grups municipals,  ha d’haver-hi un consens 
al voltant de com actuar. I  creiem que és responsabil i tat del Govern 
prendre la inic iat iva urgentment.  

Gràcies.  

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

Moltes gràcies, consel ler Vi ladot.  

Ara té la paraula el Grup de Barcelona en Comú, que no em diuen quin 
consel ler intervé.  

Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 

Sí, el Jordi Matas.  

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

El Jordi Matas.  

Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 

Bé, sovint va bé anar als debats veïnals i a les taules rodones per 
captar i saber què demanen els veïns i veïnes, i com ha dit  c larament el 
Joan Ichazo, no hi va haver tal acord veïnal.  Per tant, no es pot votar a 
favor d’impulsar una modif icació segons un acord veïnal que no hi va 
ser. 

Des del Govern el que sí que s’ha entès és que la primera cosa per la 
qual cal començar en el tema de la Sagrada Famíl ia és encarar la 
situació d’irregular itat respecte a la l l icència d’obres majors en què es 
troba el temple de la Sagrada Famíl ia,  dins de la mateixa i l la del 
temple. És a dir,  tenim la principal icona de la c iutat sense l l icència 
d’obres majors. Aquesta pr imera pr ior itat ha de ser que existeixi una 
l l icència que regul i tant les obres mateixes com l’act ivitat,  perquè aquí,  
segons el mateix gerent de la Sagrada Família, s’hi estan fent tres 
act ivitats: una act ivi tat construct iva, una act ivitat  tur íst ica i una tercera 
act ivitat que no me’n recordo, per tant.. .  (Veus de fons.) I  rel ig iosa, és 
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ver itat.  És que és tan pet ita la proporció de rel igiosa que se m’havia 
passat per alt .  I  l ’ impacte que té en el barr i,  com bé deia diversa gent, 
és clar que no és la ref lexió rel ig iosa,  sinó un impacte sobre la via 
pública, que això és el que s’està trebal lant,  justament, amb aquesta 
l l icència, on una de les qüest ions claus és la mobi l i tat que genera 
aquesta icona.  

Dit  això, l lavors entrem en què hauríem de fer.  Jo crec que en això 
caldrà, evidentment,  parlar molt i  escoltar els veïns per poder arr ibar a 
un acord. Aquí s ’està proposant fer un acord als r itmes. Jo crec que el 
r itme no l ’ha de marcar el temple de la Sagrada Famíl ia. El r itme l ’hem 
de marcar sobretot veient que es poden resoldre les coses,  sobretot el  
tema dels habitatges, i aquí és clau qui paga. 

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

Consel ler Matas, se l i  ha acabat el temps. 

Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 

Deixi ’m acabar amb una cosa, que és...  

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

És que se l i  ha acabat el temps, conseller.  

Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 

. . .el solar d’Aigües va sort ir  del pla de solars perquè ara està dins 
d’aquesta discussió i  no dins d’un altre on ho ha de pagar l ’Ajuntament.  

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

Moltes gràcies, consel ler.  Moltes gràcies. 

Proposant, conseller Rodríguez.  

Sr. Joan Rodríguez i Portell  (GMPDeCAT): 

Gràcies, presidenta.  Bé, jo intentaré respondre una mica a tothom. 
Respecte a l ’existència o no existència dels acords, potser el redactat 
de la proposició no és el més encertat,  però sí que hi ha una sèr ie de 
pactes a què es van arr ibar el mandat passat.  

En tot  cas,  s i vostès ara no s’hi sentissin obl igats, doncs, no passa re –
no passa re. Però sí que s’havia arr ibat  a una sèrie de consideracions 
generals (veus de fons)  –deixi ’m par lar–, que la pr imera, per exemple, 
fer les mínimes afectacions, s’ha dit  aquí, hi estem d’acord. (Veus de 
fons.)  Bé,  d’acord, doncs, són criter is, ja està. Hi havia una sèr ie de 
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cr iter is i un punt de part ida. El sentit  de la proposició és que s’havia 
començat a trebal lar  sobre això. Ja està. És aquest el tema.  

Respecte a la intervenció de la consellera Serra, i  una mica per a 
tothom. És a dir,  si arr ibem a la conclusió, f ruit  d’aquest debat i 
d’aquesta feina, que s’ha de desafectar totalment les dos i l les, doncs,  
desafectem-les, però fem-ho. És a dir,  no mant inguem al là una 
nebulosa, un dubte etern, que ve de l ’any 76, sobre aquel les dos i l les 
de cases. Escolt in, a les opcions, que abans hi feia referència el 
consel ler Zayas, una d’el les era aquesta, era no fer res. Però si hi ha 
l ’opció de no fer res, a vegades, jo sempre ho dic, en això, no fer re a 
vegades a la vida és una opció. Mir in el senyor M.  Rajoy,  era la seva 
f i losof ia de vida, diguéssim. 

Per tant,  es pot no fer res, però acordem-ho –acordem-ho–, no deixem 
aquesta nebulosa. Després jo també estic una mica sorprès d’alguns 
vots que s’han fet a la proposició. Perquè a la proposició del febrer del 
2016 del Part it  Popular, que instava a fer tot això,  ull,  en sis mesos –en 
sis mesos, eh?–, va votar tothom a favor menys la CUP, que com 
sempre són els més coherents de tots nosaltres, possiblement. Però hi 
van votar tots a favor. Llavors, ara hi ha certes abstencions, quan 
l lavors demanaven fer-ho en sis mesos i  ara simplement es demana que 
es torni a parlar de tot això, doncs, jo no veig tampoc massa quin és el 
problema. 

Si em pregunten la meva opinió part icular,  perquè crec que és un tema 
que està sobre la taula i que vostès l ’han tret,  l ’opinió nostra és que, 
efect ivament, l ’Ajuntament no ha de pagar ni c inc de tot això, ho ha de 
pagar el  temple. Però també vul l que quedi clar,  perquè crec que ha de 
quedar clar,  en efecte.  

Llavors, una cosa que sí que m’agradaria que em contestessin és 
respecte a la l l icència aquesta que està en tràmit.  Perquè no ho acabo 
d’entendre, i ho dic sincerament. És a dir,  la l l icència que s’està 
tramitant,  com s’està tramitant s i no sabem com acaba el temple? És 
aquesta la pregunta. Si no tenim def init  com s’acaba això, o és que ja 
han decidit  que no s’acabi. . .  Però, en quins termes s’està tramitant 
aquesta l l icència del temple? No sé si m’est ic expl icant.  

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

Moltes gràcies, consel ler.  

Doncs, els grups han esgotat el temps...  

Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC): 

Sí? Jo també he esgotat el temps? 

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

Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC):  

Bé. 

(Veus de fons.)  

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

Molt bé, molt bé, ho has fet molt bé aquesta vegada.  

Doncs, aquesta proposta d’acord queda aprovada amb els vots 
favorables del Part it  Popular, d’Esquerra Republ icana, del Grup 
Municipal Demòcrata; els vots en contra de Barcelona en Comú i de la 
CUP, i les abstencions del PSC i de Ciutadans.  

Passaríem, doncs, a la propera proposta d’acord. En aquest cas, la 
Junta de Portaveus va decidir que dels punts D.1.2, que seria el que 
tocaria ara, D.1.5 i  D.1.6 es faria un debat conjunt perquè les tres 
proposicions van en una l ínia molt s imi lar  i parlen d’un mateix tema, que 
és de la f inca del carrer Aragó, 317, concretament pel que fa referència 
als baixos de la f inca. 

Per tant, jo, en primer l loc, i per ordre, donaré la paraula al Grup 
d’Esquerra Republ icana, al consel ler Cuscó. Pr imer hi haurà un torn 
d’ intervencions per als grups proposants i després, hi han paraules 
demanades, intervindrà el públic que ha demanat la paraula.  

Té la paraula el consel ler Cuscó, d’Esquerra Republicana. 

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

Gràcies, presidenta. L’Associació de Comerciants i Professionals de Cor 
Eixample s’encarrega des del 1994 de la dinamització socioeconòmica 
de la Dreta de l ’Eixample. Amb més de cent vuitanta associats i des de 
fa catorze anys, ha estat el motor de la Fira Modernista i la Festa Major 
de la Dreta amb col· laboració amb altres entitats, com l ’associació de 
veïns.  

Actualment, duu a terme diferents act ivitats en favor del comerç, 
naturalment, com a associació de comerciants, com pot ser l ’esmentada 
Fira Modernista, però també s’han organitzat altres f ires com la Fira 
d’Estocs, la Cor Eixample Street Market , la i l· luminació de carrers i  la 
campanya de Nadal,  que es fa des del 94, la passarel· la de moda des 
del 2008, formacions per posar al dia els comerços en termes de 
packaging ,  xarxes, anglès, «escaparat isme», etcètera. Però també 
aquesta entitat duu a terme altres t ipus d’act ivitats, també per al veïnat  
i per al barr i,  com, per exemple, la ludoteca de Nadal, a la Casa 
El izalde, que es fa des de fa uns anys,  les havaneres, el  c inema a la 
f resca, la festa infanti l  a l ’ interior d’ i l la Jaume Perich, des de fa catorze 
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anys, la rua de Carnestoltes des d’aquest mateix any, organitzada 
conjuntament amb les escoles del barr i ,  els tal lers de cuina a la Sof ia 
Barat o col· laboracions amb les ent itats del tercer sector,  com poden 
ser La Merienda, no?, l ’ent itat La Merienda. 

Actualment, l ’ent itat  disposa d’un espai, com sabem, a l ’ interior d’un 
habitatge, l ’ant ic habitatge de la portera del carrer Consel l de Cent, 
352, que només té trenta metres quadrats, amb forces mancances 
importants,  doncs,  vinculades a temes d’humitats,  vent i lació, 
accessibi l i tat,  condicions d’ús i  adequació a la normativa actual,  que 
considerem que haur ien de ser molt mi l lorables.  

En aquest sentit ,  des dels anys noranta,  l ’ent itat reivindica un nou espai 
com a ent itat cabdal i de molta importància per a la Dreta de l ’Eixample, 
un l loc on el teixit  associat iu, doncs, sempre ha mancat força i el ls han 
pres un protagonisme, en aquest sentit .  I  quan han sabut que hi haur ia 
–que, de fet,  ho han sabut a través de les ent itats– un nou espai,  
diguéssim, al carrer Aragó, 317, ens han fet arr ibar una pet ic ió per tenir 
un espai,  no?, a compart ir ,  sempre ens ho han dit ,  amb alt res entitats, 
però que, com a mínim, hi fossin ells amb l ’object iu de vis ibil i tzar mil lor 
l ’ent itat,  guanyar en imatge, guanyar també en els temes que hem 
comentat anter iorment d’accessibi l i tat i  també, de pas, doncs, mil lorar  
les condicions de t reball,  que,  per cert,  tenen diversos treballadors,  
doncs, que est iguin en unes condicions més dignes, no?  

Pel pes que té, com he esmentat,  l ’ent itat,  en aquest sentit ,  
consideraríem inconcebible, no?, que Cor Eixample no t ingués un paper 
destacat  en el que seria el que s’està comentant, que serà un procés 
part ic ipat iu, un procés de públ ica concurrència, o com li vulguin dir,  
sobre aquest espai.  

Per tant,  si s ’ha de compart ir ,  que entenc que sí,  doncs, pensem que 
Cor Eixample, com a mínim, parcialment –el ls ho han dit  i  nosaltres 
també– hi ha de tenir un paper com a entitat,  diguéssim, important per 
al barr i de la Dreta de l ’Eixample.  

Un bon exemple d’aquest model de local municipal compart it  entre 
associació de veïns i associació de comerciants és el que hi ha a 
l ’Esquerra de l ’Eixample, no?, on l ’associació, l ’associació de 
comerciants, l ’associació de veïns i  també Ballets de Catalunya 
comparteixen un espai i ho fan, doncs, guanyant-hi tots plegats, no? 

A part ir  d’aquí, agrair la transacció del Part it  Popular. I ,  de moment, ho 
deixaríem aquí.  

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

Moltes gràcies, consel ler Cuscó.  

Ara té la paraula, per presentar la seva proposició, el Part it  Popular, el 
consel ler Zayas.  
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Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 

Gracias, presidenta.  Hay un déf ic it  evidente de equipamientos en la 
Esquerra del Eixample,  creo que en esto estamos todos de acuerdo y 
creo que no me voy a extender en este punto, porque es de sobras 
conocido, ¿no? 

La adquisic ión de la f inca de Aragón, 317, ha abierto una nueva 
posibil idad de tener un equipamiento, a parte ya de las viviendas que ha 
adquir ido con la f inca, que se ponga a disposición de las dist intas 
entidades de la Dreta del Eixample. Porque no tenemos, evidentemente, 
ninguna duda de que este ha de ser el dest ino de este local.  

Nosotros presentamos or iginalmente, y la mantenemos, una inic iat iva en 
el sent ido amplio de la palabra, hablábamos de un proceso de 
concurrencia públ ica. Quizá la f rase no está bien ut i l izada porque esto 
de «concurrencia públ ica» es más de l ici tación. Lo que queríamos es un 
proceso público y lo pedíamos, vistos los antecedentes del Gobierno, 
porque es evidente que no nos f iamos de este Gobierno municipal,  que 
coloca a sus entidades siempre favoreciéndolas f rente a los c iudadanos 
y a otras asociaciones que no pertenecen ideológicamente a su 
cercanía.  

Y, como no nos f iamos, por eso pedimos, y no lo pedimos directamente 
a favor de Cor Eixample, este proceso part ic ipat ivo, porque nos 
temíamos que se repart iese –así de claro lo digo, me ref iero, ut i l izo 
estas palabras expresamente– este local entre estas asociaciones 
af ines, como ha hecho en otras ocasiones. 

Ha l legado la posibi l idad de l legar a un acuerdo con otras fuerzas 
polít icas, en este caso con Esquerra Republicana, porque creemos que 
no es incompat ible el hecho de decir que Cor Eixample ha de estar y, 
además, como se pedía el uso alternativo de este local,  otras 
asociaciones que puedan establecerse al l í.  

Creemos que Cor Eixample –ya ha expl icado el curr ículum, no me voy a 
reiterar y repet ir  otra vez–, por just ic ia, por tradición, por historia y por 
compromiso, creo que se merecen disponer de este local.  Simplemente 
creo que es una cuestión de just ic ia y creo que es una cuestión de 
gobernanza, de decisión y de tener la decis ión polít ica clara y no acudir  
a apriorismos polít icos. 

¿Me queda algo de t iempo? (Pausa.)  Sí,  bueno, me lo dejo para… M’ho 
deixo per a la segona…  

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

Molt bé. Doncs, ara passaré la paraula al Grup Municipal del PSC, 
consel ler Riera.  

Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC):  
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Sí,  moltes gràcies, presidenta.  

A veure, independentment de les proposicions presentades, que tres 
grups polít ics hem coincidit  en propostes molt simi lars, jo sí que crec 
que d’aquest debat i  de la passada Junta de Portaveus el Govern haur ia 
de prendre alguna nota del que hem viscut els últ ims dies i hores, no? 

A veure, dit  c lar i català, ens va arr ibar un rum-rum que apuntava a un 
cl ientel isme, eh? Un rum-rum que apuntava molt directament cap a, des 
del moment en què es va anunciar la compra, que el Govern prenia un 
full de ruta amb la def inic ió dels usos d’aquest equipament amb una 
orientació molt c lara, molt def inida i sense tenir en compte la plural itat i  
la real itat social del barr i de la Dreta de l ’Eixample.  

I  això és el que...  I  penses, potser només ens va arr ibar a nosaltres, 
no? Però,  al trobar-nos a la Junta de Portaveus i  veure, doncs, que eren 
tres grups els que portaven això, doncs, a mi em sembla una cosa, 
deixa-m’ho dir,  a celebrar, eh?, vull dir ,  el control democràt ic i que tots 
els grups reaccionem davant d’un rum-rum. 

I ,  l lavors,  jo crec que el Govern, ara –espero–, en el torn de resposta, 
doncs, com a mínim digui que res d’això, que res d’or ientació polít ica 
ideològica d’aquest  espai i que, en tot cas, apostarà per la 
transparència i per un procés ampli i  obert. 

Perquè, moltes vegades, i sobretot en l ’escenograf ia d’aquest plenari,  
doncs, sembla que polít ics i ent itats no vivim realitats diferents, sinó 
que polít ics i ent itats a vegades sembla que vivim en planetes diferents, 
no? I la real itat és que no és el cas. Vul l dir ,  la gent de les ent itats, 
doncs, molts tenen f i l iació polít ica, molts f ins i tot tenen f i l iació polít ica 
pública, vul l dir  que ho han manifestat obertament. I ,  a més, nosaltres, 
des del Grup Social ista, considerem que és bo, eh?, que el moviment 
social,  veïnal,  comercial es manifest i  també públ icament en dir:  
«Escolta, aquesta proposta d’aquest polít ic ens agrada i aquesta no», 
eh?, i que t inguin opinió és bo i és necessari per a la c iutat.  

Dit  això, nosaltres ja anunciem que votarem favorablement a les tres, a 
les tres proposicions. Ens semblen raonables. Bé, les tres, òbviament la 
nostra no caldria ni  dir-ho. Però sí que demanem això, vul l dir ,  una 
rect if icació del Govern i  el procés transparent. I  nosaltres plantejàvem, 
de dir,  quin és el mi l lor espai per construir el consens polít ic i  social per 
def inir l ’ús d’aquest local? Doncs, la Comissió de Seguiment del Consel l 
de Barr i.  Ens sembla que és l ’espai natural on aquest debat es pot 
desenvolupar. 

I  hi ha una cosa de la nostra proposició que volíem subrat l lar,  eh?, s i  
em queda dal lò, i  és que nosaltres proposem de forçar el consens. O 
sigui,  no es tracta d’anar al Consel l de Barri i  votar. No es tracta d’anar 
al Consell  de Barr i i  anar a fer un rodi l lo  o anar a fer al lò, una lògica de 
majories i minories. No, no, es tracta d’anar al Consell de Barri i  posar-
nos d’acord, eh? I jo crec que el Govern té capacitat per, entre cometes, 
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«forçar l ’acord» en què ningú se sent i del tot sat isfet,  però tothom se 
senti còmode. 

I  és per això que demanem el vot favorable a la nostra proposició.  

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

Moltes gràcies, consel ler Riera.  

Ara tenen la paraula el públ ic que ha demanat intervindré en aquest 
punt de l ’ordre del dia.  

El primer és el senyor Xavier Llobet,  que és el president de Cor 
Eixample. Té la paraula.  

Sr. Xavier Llobet (president de Cor Eixample): 

Bona tarda a tots, senyora presidenta, senyors regidors, consellers, a 
tots, i veïns d’aquest  barr i.   

Pràct icament s ’ha dit  tot.  Tenim pocs equipaments, que fa vint anys que 
ho estem demanant. Ara tenim una possibi l i tat de tenir aquest 
equipament. Ara el que voldr íem que, part d’aquest espai nou,  
poguéssim comptar amb el l per t indre la nostra of ic ina. Ara treballem 
des de les nou del dematí f ins a les set de la tarda, amb feina al barr i 
tres persones i un becar i,  de tant en tant.  La junta es reuneix una 
vegada a la setmana, com a mínim. Fem feina per al barr i ,  ja siguin 
comerciants i altres accions de dinamització. Ara tenim més de cent 
vuitanta establ iments. Per tant,  pensem que, amb una of icina oberta al  
carrer, podríem mil lorar. Ara, actualment, estem en una of icina en 
l ’ interior d’un edif ici a Consel l de Cent, com molt bé ha dit  el  consel ler,  
és l ’ant iga casa de la portera. Poc, i mi l lor dit ,  res visible des del carrer.  

Tenint en compte que els comerciants som els ulls del barr i,  la nostra 
of icina està cega. Ara, aquest local ens donar ia visió i se’ns veur ia des 
del carrer, cosa que seria bo per a tots: comerciants, veïns i el barr i.  
Ara, ja és cosa vostra. Nosaltres, l ’any que ve farà vint- i-c inc anys que 
estem al barr i.   

L’única cosa que us demanem és que est igueu amb nosaltres, amb el 
barr i,  amb els veïns i amb totes les associacions.  

Moltes gràcies. 

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

Moltes gràcies a vostè, senyor Llobet.  

Ara té la paraula l ’Agnès Rosel l,  del Casal de Joves de la Dreta de 
l ’Eixample.      
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Sra. Agnès Rosell  (Casal de Joves de la Dreta de l’Eixample La 
Dreixa):  

Hola, bona tarda a tothom. El Casal de Joves La Dreixa hem demanat 
aquest torn de paraula perquè volem remarcar la importància i la 
rel levància de la cabuda de la nostra ent i tat dins del local Aragó, 317.  

El casal es va gestar a la Festa Major del 2017 i  es va començar a 
materialitzar al setembre del mateix any amb el suport i ajuda de 
l ’associació de veïns i veïnes.  

Des d’aleshores que trebal lem per la Dreta de l ’Eixample que volem, 
organitzant actes com una jornada ludicoreivindicat iva per reclamar el 
tal ler Masr iera com espai per al barr i,  part ic ipant a la rua de 
Carnestoltes i,  sobretot,  treballant molt  per organitzar la Festa Major 
Jove d’enguany.  

El Casal de Joves La Dreixa és de les poques entitats juveni ls del barr i 
de la Dreta de l ’Eixample. I  des del nostre inic i,  al setembre, el nostre 
l loc de reunió ha hagut de ser a diferents bars del barr i,  tant a l ’h ivern 
com a l ’est iu, o bé en locals d’altres entitats fora de la Dreta.  

Volem remarcar la nostra necessitat actual de tenir un local ja que, 
després d’organitzar la Festa Major, per exemple, hem acumulat molt de 
material i  no tenim espai propi on deixar- lo.  

A més, aviat esdevindrem una ent itat  formal i,  per tal de fer-ho, 
necessitem tenir un local social.  

Com és evident, aquesta manca d’espais suposa un gran entrebanc i 
dif iculta el nostre creixement. Creixement que considerem necessar i en 
un barr i que, malauradament, està perdent la seva identitat i  cada 
vegada està més enfocat al tur isme i on el moviment juveni l ha sigut 
pràct icament inexistent f ins ara. 

Amb referència a la intervenció d’Esquerra Republ icana, creiem 
necessari que l ’ús del local d’Aragó, 317, sigui pr ior itar i per a aquel les 
entitats i  col· lect ius que més ho necessitem, les que tenim més 
dif icultats per poder pagar un local propi i  les que trebal lem per 
dinamitzar el barr i i  crear teixit  associat iu.  

Volem remarcar el compromís verbal que Barcelona en Comú va adquir ir  
amb nosaltres d’oferir-nos un local on poder créixer i desenvolupar-nos. 

Finalment, ens consta la presència de persones sense sostre al local 
d’Aragó, 317. I ,  per això, volem deixar clar que en cap circumstància 
volem un escenar i en el qual es faci fora a les veïnes amb emergència 
social que estan ocupant l ’espai sense cap alternat iva relat iva a un 
habitatge digne.  

És per aquest motiu que, si fos necessari,  ens oferim a col· laborar com 
a part de la solució, com a gent del barr i que som. 
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Gràcies.  

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

Moltes gràcies a vostè. 

Ara té la paraula l ’Ariadna Forgas, també del Casal de Joves de la 
Dreta de l ’Eixample. (Veus de fons.)  No? Molt bé.  

Doncs, Jaume Art igues, de l ’Associació de Veïns de la Dreta de 
l ’Eixample. (Veus de fons.)  Molt bé. L’Aurora, doncs,  

Sra. Aurora (Associació de Veïns de la Dreta de l’Eixample):  

Bona tarda.  Està clar que no sóc el Jaume Art igues,  però,  bé, intentaré 
fer-ho el mil lor possible.  

Jo m’alegro que aquest rum-rum que ha arr ibat en el Govern d’aquest 
Distr icte és de les necessitats que tenim realment en aquest barr i per 
tenir un equipament per a totes les ent itats que hi treballem. 

Nosaltres som Associació de Veïns de la Dreta de l ’Eixample, de veïns i 
veïnes de la Dreta de l ’Eixample, i som Associació de Veïns de la Dreta 
de l ’Eixample i Veïnes des del 1973. Per tant, nosaltres com a 
associació celebrem l’adquisic ió de la f inca d’Aragó, 317, portada a 
terme per l ’Ajuntament de Barcelona per a dest inar- la a habitatges 
socials i amb uns locals comercials que permetran –i ens en 
congratulem– un equipament, per f i ,  de barr i.  

Aquests habitatges per ells mateixos és evident que no aturaran el greu 
problema de gentr if icació que pateix el barr i,  però és un pas endavant 
cap a una nova polít ica d’habitatge que arr iba tard,  però benvinguda 
sigui.  

De ben segur que, degut al gran dèf ic i t  d’equipament, com parlàvem 
abans,  de barr i que patim, el local no podrà sat isfer totes les 
necessitats existents i que caldrà avaluar quines són les urgències més 
importants de la Dreta de l ’Eixample.  

Demanem, us demanem, demanem a la ciutadania, us demanem a 
vosaltres, al Govern del Distr icte, que es t ingui en compte la nostra 
reivindicació d’un casal de gestió cívica per a les ent itats del barr i que 
sigui la incubadora d’un futur espai veïnal al tal ler  Masriera, que no 
obl idem. 

Som conscients que caldrà força enginy i  molta voluntat per part de tots 
per trobar un encaix que resolgui el major nombre de mancances 
possibles, però des de l ’Associació de Veïns i Veïnes de la Dreta de 
l ’Eixample ens oferim també a part icipar, com el Casal de Joves, i a 
col· laborar en aquesta tasca des d’ara mateix.  
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I ,  evidentment –ja acabo–, seguim encorat jant  els responsables 
municipals a trebal lar en l ’adquisic ió del taller Masriera, que no 
obl idem, de nou, i que donar ia una gran empenta a la vida social i  a 
l ’act ivitat veïnal d’un barr i que l lu ita contra corrent per a mantenir-se 
com a tal.  És a dir,  un l loc per viure i amb arrels de barr i.  

Gràcies.  

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

Moltes gràcies, Aurora. 

Ara hi haurà un torn per als grups municipals per un temps de tres 
minuts. I  començaríem donant la paraula al Grup Municipal de 
Ciutadans, el senyor Pedro Sánchez.  

Sr. Pedro Juan Sánchez Muril lo (GMCs): 

Gràcies, senyora presidenta. En pr imer l loc, agrair la feina feta per Cor 
Eixample i el senyor Llobet al l larg d’aquests vint- i-c inc anys.  

El tema que ha plantejat el senyor Riera, que és bo tenir una sèrie de 
seguretats abans de donat cap pas en fals, est ic d’acord que hi ha 
moltes associacions que han de concórrer i han d’estar-hi,  però la 
polít ica a vegades també és decidir.  La nostra proposta a favor de Cor 
Eixample, el trebal l que ha fet Cor Eixample, la dinamització de 
l ’Eixample, de la Dreta, per part d’aquesta associac ió, la visibi l i tzació té 
que veure molt amb un l loc on es pugui fer aquesta feina. I ,  per això,  
pensem que haur ia de ser-hi obligatòr iament Cor Eixample, al marge de 
totes aquelles associacions que puguin concórrer. Però la nostra aposta 
és que creiem que Cor Eixample ha de ser-hi i  ha de ser-hi,  f ruit  del 
consens?, f ruit  del consens. Però és una decisió polít ica. A vegades... , 
lo mejor es enemigo de lo bueno.  

La decisió és que Cor Eixample està dinamitzant. No pensem tant en un 
local i en una associació, s inó en tots els guanys que té aquest barr i i  
aquest distr icte gràcies a Cor Eixample.  

Només fer esment de la passarel· la que es fa a l ’octubre. El retorn que 
té aquella passarel· la després en quantitat de persones que poden 
mantenir  la seva feina, que poden tenir una sèr ie de guanys, que no han 
de tancar, penso que això és un exemple clar de la tasca que s’està fent 
i cap a on hem d’anar. 

L’aposta del Govern sempre ha estat fer recolzament i fer costat al  
comerç. Aquí tenim una ocasió d’or per fer aquest acostament.  

Moltes gràcies, senyora presidenta.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
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Moltes gràcies a vostè, senyor Sánchez.  

Ara té la paraula el Grup Municipal de la CUP, la consellera Serra.  

Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA): 

Moltes gràcies. Bé, en aquest cas, nosaltres creiem que la diagnosi de 
les necessitats que tenen les ent itats del barr i segurament ja fa temps 
que està feta, la diagnosi dels equipaments que hi manquen també, no? 
És evident que a la Dreta de l ’Eixample tenim un elevat grau de 
privat ització de diversos serveis.  

Llavors, nosaltres no tenim res en contra de l ’Associació de 
Comerciants de Cor Eixample, però sí que creiem que hi ha necessitats 
que són més prior itàr ies i més urgents que no passen, en aquest cas,  
pel foment del comerç del barr i,  sinó per proporcionar espais que 
impact in directament en les veïnes de la Dreta de l ’Eixample, sí,  
especialment en la gent gran i en les persones joves.  

En la gent gran perquè, bé, tenint en compte que els baixos estan al 
costat del mercat i que, sovint,  és un espai de social ització, creiem que 
podr ien ser un bon espai on dest inar-hi un casal.  Tenint  en compte 
també l ’a lt  percentatge de persones grans que hi ha en aquest barr i i  
que sovint tenen dif icultats de mobi l i tat,  ens semblaria interessant 
avaluar aquesta proposta.  

I  també, evidentment, la proposta del Casal de Joves La Dreixa. Les 
persones que hem nascut a l ’Eixample dret i que hem començat a mil itar 
i hem intentat organitzar-nos com a joves en aquest barr i sabem que és 
una dif icultat immensa. Des d’aquest sentit ,  doncs, tota l ’admiració a 
aquests joves que ara inic ien aquesta tasca. I  creiem també que ha 
d’haver-hi un recolzament explíc it  a aquest t ipus d’iniciat ives de 
social ització i de donar vida al teixit  associat iu d’un barr i  que n’està 
més mancat que d’al tres. 

I  respecte al fet de fer processos part ic ipat ius o els possibles 
cl ientel ismes que s’ha dit ,  nosaltres pensem que, quan hi ha polít iques 
que ja es porten en el programa, el  que s’ha de fer és apl icar- les, no fer 
processos part icipat ius que pot ser que di lueixin o que entret inguin, 
no?, l ’apl icació d’aquestes opcions.  

A part de tot això, però, creiem que el dest í d’aquests baixos ve marcat 
per una situació molt complexa, que l ’han anomenat en una de les 
intervencions,  que és que actualment en aquest espai hi ha gent que ja 
està vivint,  que ja estan vivint per necessitat no perquè l ’espai reuneixi 
unes condicions dignes on tenir-hi una vida digna. I  per nosaltres 
qualsevol proposta que es plantegi. . . ,  i  també avui ho hem comentat 
diverses vegades, no?, la necessitat,  l ’emergència habitacional que 
vivim en el barr i i  a la ciutat fa que no puguem admetre cap proposta 
que no t ingui en compte les necessitats d’aquestes persones que 
actualment viuen al là.  
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Com que les propostes no inclouen aquesta necessitat i creiem que és 
imprescindible tenir- la en compte, ens abstindrem en les proposicions.  

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

Consel lera, ha coincidit  que se l i  acabava el temps. Vostè em diu que 
s’absté a les tres? 

Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA): 

Sí.  

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

Moltes gràcies. 

Doncs, ara té la paraula el Grup Municipal Demòcrata, la consel lera 
Pal lejà. 

Sra. Isabel Pallejà i  Milà (GMPDeCAT):  

Gràcies, presidenta.  Bé, jo quan vaig rebre la documentació del plenar i  
d’avui i  vaig veure que hi havien tres proposicions molt s imilars totes 
referides als baixos del carrer Aragó, 317, vaig pensar, doncs bé, és 
una bona ocasió per fer polít ica municipal,  no? Aleshores, doncs, l i  vaig 
comentar al nostre portaveu, el senyor Joan Rodríguez, i,  bé, hem t ingut 
converses i f ins a la reunió de portaveus d’aquesta tarda, doncs, 
estàvem pensant que segurament podia haver-hi una transacció. No ha 
sigut així.  Bé, és una ocasió perduda, que crec que la polít ica municipal 
d’uns interessos d’un distr icte ha d’estar per sobre de cl ientel ismes, 
com diu el senyor Riera, no? 

Aleshores, en tot cas, la proposició que a nosaltres ens escau, perquè, 
precisament, l ’Associació de Comerciants del Cor Eixample és una 
associació que està arrelada al barr i,  que està demostrat que fa una 
feina social i  comercial reconeguda des de fa molts anys...  Aleshores,  la 
proposició que presenta Esquerra Republicana és la que nosaltres 
votarem favorablement.  

Quant a la proposició del Grup Popular, em sembla que és una mica 
simplista. No es mulla. Només diu que hem de fer un procés part ic ipat iu 
i no proposa cap més opció.  

I  la proposició del Part it  Socialista, doncs, al contrar i,  em sembla molt 
complicada. Aquí es requereix que el Govern.. . ,  s’encarregarà un estudi 
tècnic,  que es real itzarà un esborrany,  que es crearà un grup de treball.  
Bé, amb un local,  realment no calen tantes complicacions. S’ha 
d’agi l i tzar al màxim possible la polít ica municipal perquè aquest ús que 
es faci d’aquest local,  doncs, sigui al més ràpid possible.  
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Per tant,  fem una abstenció també en la proposta del Part i t  Popular i  
fem una abstenció a la proposta del Grup Social ista.  

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

Moltes gràcies, consel lera Pallejà. 

Ara té la paraula Barcelona en Comú. No em posen el consel ler. . .  

Sra. Carme Méndez Bota (GMBC-E):  

Gràcies, presidenta.  

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

Méndez. Consel lera Méndez, doncs.  

Sra. Carme Méndez Bota (GMBC-E):  

En pr imer l loc, realment est ic sorpresa per l ’expectat iva que ha mostrat  
aquest local que vam anunciar que compràvem. Una expectat iva que jo 
no sé si s’ha contemplat que estem parlant d’un pet it  local,  que no 
arr iba als vuitanta metres quadrats –en aquesta sala en què estem són 
noranta metres–, en què hi ha un petit  despatx, una sala que podria ser 
pol ivalent amb una gran columna al mig, uns lavabos i un pet it  
magatzem. És del que estem parlant,  d’un local de vuitanta metres 
quadrats. 

Estem par lant d’un espai municipal i ,  com a espai municipal,  el 
propietar i dels equipaments municipals és l ’Ajuntament. I ,  com hem 
vingut fent en aquest distr icte, quan fem o parlem d’espais veïnals o de 
casals de barr i,  el que es fa, i s’ha fet sempre, és en la Comissió de 
Seguiment dels Consel ls de Barri parlar amb totes les entitats, tant si hi  
estan vinculades com si no, perquè hi part ic ipin i parlar de quins usos 
poden ser compart its en aquest espai.  

Ens ha sobtat molt íssim que parl in de cl ientel isme quan aquí s ’està 
demanant l ’ús per a una ent itat molt en concret.  Nosaltres aquesta 
entitat la considerem tan important com les altres. Per nosaltres, les 
entitats del barr i de la Dreta de l ’Eixample tenen els mateixos drets i les 
mateixes obligacions. Ho hem fet amb l’Ateneu del Poblet ,  que és obert  
a totes les entitats i  on totes es posen d’acord per a l ’ús compart it .  Ho 
hem fet,  i  s’està trebal lant,  a Transformadors, en les reunions per a la 
gest ió cívica que es portarà a terme. No entenem per què aquest local 
petit ,  de vuitanta metres quadrats, ha de ser diferent de la resta.  

Per una altra banda, com a equipament municipal,  també t indrà un ús 
que l i  donarem un servei al barr i i  a l distr icte. És a dir,  a part ir  d’un 
servei d’assessorament sobre ocupació,  es posarà en marxa durant el 
dematí un servei de Barcelona Act iva adreçat a tots els veïns,  43.000 
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veïns, que viuen en aquest barr i i  també a tot el distr icte. Per tant, és 
un ús municipal que farem.      

Jo, des d’aquí, voldr ia recordar una mica que estem patint el que durant  
vint anys, o pràct icament trenta, no han fet els governs anteriors quan 
no han fet cap equipament per a aquest barr i,  quan es va vendre i  
malvendre la casa Burés, que eren els equipament de la Dreta de 
l ’Eixample i que ara s’han convert it  en uns pisos de luxe, perquè la 
General itat es va vendre aquest bloc al mil lor postor.  

Per tant, els equipament de la Dreta.. .  

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

Consel lera Méndez.. .  

Sra. Carme Méndez Bota (GMBC-E):  

. . .de l ’Eixample són un dèf icit  i  nosaltres no hi estem d’acord.  

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

Consel lera Méndez, el sentit  del vot el  vol fer ara o vol expressar- lo 
després, perquè se l i  ha acabat el temps, vul l dir .  

El fa ara? 

Sra. Carme Méndez Bota (GMBC-E):  

Ho fem ara? 

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

Bé, se l i  ha acabat el temps, vull dir .  Si el vol fer ara i,  si no.. .  

Sra. Carme Méndez Bota (GMBC-E):  

Votarem a favor de la proposta del Part it  Social ista i ens abstenim a les 
propostes d’Esquerra Republicana i del Part it  Popular.  

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

Molt bé, moltes gràcies, consel lera Méndez.  

Ara tornar ia a tenir la paraula el grup proposant Esquerra Republicana.  

Sr. Eduard Cuscó i Puigdellívol (GMERC-AM): 
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Bé, en pr imer l loc, agrair els vots a favor.  

Bé, aquí la qüest ió era si aquest local era compatible amb tothom i,  en 
aquest cas, també amb Cor Eixample. Era una mica el que nosaltres 
volíem assegurar, malgrat s ’hagi dit :  «No, es vol adjudicar.. .» Nosaltres 
el que volem és que es pugui compart ir  amb una ent itat que ens consta 
que ha fet molta feina i  aquestes són les raons que hem exposat, doncs, 
per què considerem que aquesta entitat té aquesta necessitat.  I ,  a part ir  
d’aquí, esperem que hi hagi una convivència en aquest espai com hi ha 
en molts altres espais de l ’Eixample. S’ha posat l ’exemple, per exemple, 
d’altres ateneus, no?, de Sagrada Famíl ia.  

També estem contents que hagi tornat a sort ir  el tema del taller 
Masr iera, perquè pensem que és un tema que no s’ha d’obl idar i que ha 
sigut reivindicat  en aquest Consel l Plenari moltes vegades i  que també 
farà que, diguéssim, tota aquesta demanda t ingui menys pressió i es 
pugui repart ir  mi l lor,  doncs, les necessitats que t inguin les entitats.  

I ,  f inalment, també dir  que farem una abstenció a la resta de 
proposicions. 

Gràcies.  

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

Moltes gràcies a vostè, conseller Cuscó.  

Ara té la paraula el consel ler Zayas.  

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 

Sí,  gracias,  presidenta. Mire, estaba buscando una comparación para 
ver con qué les podía comparar. Ustedes son como Iniesta, me ha 
parecido, ¿no?, porque son los que, ustedes, distr ibuyen juego, 
ustedes, entre sus asociaciones y nunca –nunca– consiguen o 
conseguimos que ustedes se mojen, ¿no? Ahora es un Consell  de 
Barri… No, mire, le estamos pidiendo una decisión polít ica. Yo creo,  
insisto, he dicho antes, de reconocimiento y de just ic ia. No es una 
asociación recién creada de hace un año ni hace… En f in, les estamos 
dic iendo una asociación, yo creo, nuclear en el distr ito del Eixample. No 
le estoy pidiendo un reconocimiento de una asociación de 
extraterrestres. Tomen alguna decisión alguna vez. No se escuden en 
sus asociaciones, en los consells de barr i .   

Por c ierto, señora Méndez, usted dice: «No, es que los otros 
gobiernos…» O sea, ¿sabe quién vendió casa Burés? Usted. Usted dice: 
«No, no, es que nosotros…» Usted, usted formaba parte del Gobierno 
anterior. Hombre, ¿cómo que no formaba parte del Gobierno anter ior? 
Es decir,  oiga… (Veus de fons.) En f in,  sí,  sí,  del Gobierno anterior… 
No, no, del Gobierno anter ior,  no de Trias, del anterior.  Ustedes les 
apoyaban –ustedes les apoyaban. 
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Mire, y me sorprende también el tal ler Masriera, me sorprende la 
benevolencia con la que se trata al Gobierno. El tal ler Masr iera lo 
perdió este Gobierno. Había un plan urbaníst ico, que nosotros 
apoyamos, en que se entregaba Masriera –se entregaba Masriera– y 9 
mil lones en efect ivo, que se perdió y lo perdió este Gobierno. 
Def iéndanlo, no digan… Reconózcanlo y ya está, no pasa nada. Ustedes 
decidieron, l ibremente, en su poder decisión, renunciar a esto.  

Mire, nosotros no pedimos nada y nos hemos sumado con una pequeña 
transacción que hemos hecho con Esquerra Republicana, pedimos, 
pues, a Cor Eixample, porque creemos que es de just icia, y a cualquier 
otra asociación que lo pueda necesitar, s iempre dentro de la 
racionalidad.  

Claro, yo oigo un casal… Hombre, con ochenta metros cuadrados, 
f rancamente, no creo que podamos hacer mucha cosa. Pero no 
excluimos a nadie. Yo creo que se puede incluir a todo el mundo, pero 
no excluir a alguien por apriorismos ideológicos de decir «ah,  no, a este 
ya no». Porque es la segunda vez que tenemos este problema. Les 
recuerdo que, en el tema de La Modelo, y luego en el seguimiento,  
seguramente no habrá nadie ya a esas alturas, a las once de la 
noche…, tenemos el problema de la Esquerra del Eixample, ¿eh?, y del 
eje comercial,  también. 

Es decir,  es que, c laro, cuando siempre va hacia el mismo sent ido,  
pues, hombre, suspicacias comprenda que las haya, ¿no? 

En f in, insisto, nosotros, nuestra intención no es ni sacar a nadie ni 
excluir a nadie, al contrario, que se pueda hacer, pero que no existan 
apriorismos de ningún t ipo, ¿eh?, en el otorgamiento del uso de este 
espacio, que creemos que es vital para el Eixample, para la Dreta del 
Eixample.  

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

Moltes gràcies, consel ler Zayas.  

Té la paraula el consel ler Riera. 

Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC):  

Sí, moltes gràcies, presidenta. Jo, molt ràpid, eh? En primer l loc, agrair 
el vot favorable del Govern a la proposta del PSC. En segon l loc,  
comentar, a la consel lera del PDeCAT, que té raó, vull dir ,  segurament 
és una mica enrevessat el pr imer punt i el segon de la proposta del 
PSC, però és que, realment, en el moment de la redacció de la proposta 
encara no sabíem materialment de què estàvem par lant,  de quants 
metres quadrats, en què consist ia aquel l espai,  i  per això vam posar.. . ,  i 
ho vam discut ir  a la Junta de Portaveus, i arran de la Junta de 
Portaveus, doncs, es va fer un mail a tots els portaveus, crec, expl icant 
les caracter íst iques tècniques del procés. 
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I ,  per últ im, només esmentar que té raó la consel lera Méndez quan diu 
que hi ha un dèf icit  d’equipaments molt gran a la Dreta de l ’Eixample.  
Però a mi m’agradaria destacar que tots i  cadascun dels equipaments 
fets a la Dreta de l ’Eixample, des d’El izalde, el Centre de Serveis 
Socials, la Biblioteca Sof ia Barat, l ’Escola Bressol Carme Biada, tots i 
cadascun els han fet els social istes.  

Ja està. L’Escola Concepció, l ’Of icina d’Habitatge...  

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

Moltes gràcies, consel ler Riera.  

Doncs, s’haur ien acabat les intervencions.  

I  ara, això és una mica embolicat, que és la primera vegada que em 
passa, eh?  

Per tant, la proposta d’acord que presenta Esquerra Republ icana,  a mi 
em consta els vots a favor del PSC, del Part it  Popular, del Grup de 
Ciutadans, d’Esquerra Republ icana, evidentment.. .  (veus de fons)  –
perdó? la d’Esquerra Republ icana–, del Grup Demòcrata; i em consten 
les abstencions de la CUP i de Barcelona en Comú.  

És correcte? Bé.  

Doncs, aquesta primera quedaria aprovada amb aquests vots que he dit .  

La segona, que és la del Part it  Popular,  em consten els vots a favor del 
PSC, del grup proposant, el Part it  Popular, i  l ’abstenció de la resta de 
grups. 

És correcte?  

Sr. Pedro Juan Sánchez Muril lo (GMCs): 

Perdó, senyora presidenta. En el cas del PP, nosaltres votem a favor.  

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

A favor, perdoni.  

Per tant,  la proposta del Part it  Popular t indria els vots a favor del PSC, 
del Part it  Popular, naturalment, i  del Grup de Ciutadans. Correcte? La 
resta són abstencions.  

Per tant, també quedaria aprovada.  
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I ,  per últ im, la del PSC, em consta, s i no ho t inc malament, els vots a 
favor del PSC, el vot a favor també del Part it  Popular i el vot a favor de 
Barcelona en Comú, i la resta abstencions. És correcte? Sí, oi? 

Doncs, quedaria aprovada.  

Molt divert it  e l resultat,  les tres proposicions aprovades.  

Molt bé. Doncs, ara passaríem a la proposta que ens presenta el Grup 
Municipal de la CUP, i té la paraula –a veure si m’ho diuen– l ’Anna 
Serra.  

Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA): 

Val. Bé, nosaltres hem preparat una proposició sobre l ’accés a les 
escoles bressol.  Passaré a l legir- la bàsicament.  

«L’educació i  la cr iança de la pr imera infància és a dia d’avui un dels 
grans reptes no resolts d’aquesta ciutat,  tal com recorda l ’ Inst itut  
d’Infància. Tant la demanda com l ’oferta de places d’escola bressol i l lar 
d’ infants tenen forts desequi l ibr is terr itor ials. Al distr icte de l ’Eixample,  
la taxa d’escolar ització d’ infants de zero a dos anys és del 42 per cent, 
que és similar a la mit jana de la c iutat.  Però el problema radica que 
l ’Eixample és el segon distr icte amb menys places públ iques per a 
residents menors de tres anys, que és només el 13 per cent.  

»Aquesta situació no només és injusta i  cast iga les famílies amb menys 
recursos econòmics, sinó que, a més a més, és un element que facil i ta 
la feminització de la pobresa. Què vol dir? Que moltes dones es veuen 
obl igades a deixar les seves feines remunerades per tal de tenir cura 
dels infants amb el que això impl ica a nivel l d’ independència 
econòmica, de cot i tzació, de relació,  etcètera, i,  evidentment, de 
feminització de la pobresa.» 

Aquí teníem escrit  que el proper curs l ’oferta de places públ iques al 
distr icte no var ia respecte a la d’aquest any. Ens han fet notar, des del 
Govern, que havíem de corregir-nos perquè l ’any que ve s’obrirà una 
nova escola d’Encants, que no havíem t ingut en compte que formava 
part del distr icte. Tot i a ixí,  tot  i  que hi hagi un pet it  augment d’aquestes 
places, el distr icte segueix sent el distr icte de Barcelona amb una taxa 
de cobertura més baixa.  

«L’educació infanti l  a Barcelona i a l ’Eixample no arr iba als entorns més 
desfavor its, i  a ixò és part icularment cert per a la població estrangera. A 
Barcelona, el percentatge d’infants estrangers de les escoles bressol i  
l lars d’ infants és un 7,9 per cent, que és molt inferior al percentatge de 
població estrangera de zero a dos anys, que és de gairebé un 20 per 
cent. 

»Per això, creiem que calen mesures específ iques per a aquests 
col· lect ius que són més vulnerables i  per permetre’ ls l ’accés a les 
escoles bressol públ iques.  
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»Per això, des de la CUP-Capgirem, proposem el següent.   

»Augmentar el f inançament municipal de les escoles bressol públiques 
municipals, que a dia d’avui estan clarament infraf inançades. 

»Augmentar el número de places de les escoles municipals. I ,  per fer-
ho, d’una banda es demana que es busquin les oportunitats, tant legals 
com econòmiques,  per remunicipalitzar les escoles bressol que 
actualment estan privat itzades o gestionades de forma privada. 

»Com a segona opció, es demana continuar augmentant  els espais 
familiars municipals en els quals es pugui tenir accés a una educació 
més familiar i col· lect iva.  

»Incrementar l ’equitat en l ’accés a les escoles bressol i a les l lars 
d’ infants. I ,  per fer-ho, es proposa revisar el sistema de preus públics, 
instaurar la tar ifació social tot avançant cap a la gratuïtat per tal de 
facil i tar que el preu públic inic ial no esdevingui una barrera d’accés i 
cal,  per tant,  reduir el preu de la matr ícula de les escoles bressol i les 
l lars d’infants. Aquests preus són desorbitats, són inassumibles per a 
moltes famílies i constitueixen aquest f re a l ’hora d’escolar itzar 
infants.» 

El penúlt im punt, «dur a terme un conjunt d’ in ic iat ives que siguin, d’una 
banda, informatives,  però també de dotar de faci l i tats econòmiques que 
facil i t in que els col· lect ius més desafavorits i  vulnerables» –dels quals 
parlàvem al pr incipi–, «com ara la població estrangera, t inguin també un 
accés a l ’educació infanti l  i  t inguin garant it  aquest dret».  

I ,  per últ im, «analitzar i valorar quines són les alternat ives socials i/o 
comunitàries d’educació i cr iança per tal  d’avaluar, reconèixer i regular, 
si escau, i oferir  ajudes, s i es valora convenient, per exemple, el 
f inançament, cessió d’espais, i seguint sempre criter is de qual itat 
educat iva i d’equitat social».  

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

Moltes gràcies, consel lera.  

Ara té la paraula el representant del PSC, el consel ler Riera.  

Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC):  

Sí, moltes gràcies, presidenta. Des del PSC, jo voldria anunciar el vot  
favorable a la proposta de la CUP. Vul l dir ,  no podr ia ser d’altra 
manera. El nostre compromís amb l’educació i amb l ’educació públ ica i 
amb l ’educació des del moment més... ,  des de la tendra infància, doncs, 
el compart im i és necessar i per al desenvolupament social de la nostra 
ciutat.  
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Ja ho hem demostrat altres vegades, bé, el darrer mandat en què 
governàvem, el pla d’escoles bressol en què...  –alguns se’n recordaran–
, la regidora Bal lar ín l i  agradava expl icar-ho sovint,  perquè eren els 
seus grans èxits, no?, que havia aconseguit  més que doblar  –més que 
doblar– les places d’escola bressol quan va ser regidora d’Educació. 
Però és cert,  i  té raó la consel lera Serra quan diu que encara hi ha camí 
per fer,  hi ha molt camí per fer, hi ha molt camí per avançar, hi ha molt 
camí per créixer.  

I  posaré un exemple, eh?, vul l dir ,  aquí, a l ’Esquerra de l ’Eixample, a la 
placeta Brossa, Rossel ló - Enr ic Granados, hi ha un planejament 
urbaníst ic per construir-hi  una escola bressol que encara no s’ha 
executat,  i  que nosaltres esperem, doncs, que en algun futur no molt 
l lunyà, eh?, com més a prop possible, doncs, s ’execut i i  t ir i  endavant. 
Vul l dir ,  hi ha encara camí per córrer, camí per créixer.  

Evidentment,  si  nosaltres haguéssim redactat aquesta proposició, 
hauríem... ,  ens discutir íem per matisos,  hi ha coses que no acabaríem 
de compart ir .  Però no creiem que sigui ara el moment per entrar en el 
detal l.  I ,  en tot cas, creiem que cal reivindicar l ’escola bressol a la 
nostra ciutat de la manera més ferma possible.  

I  és per això que votarem favorablement.  

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

Moltes gràcies, consel ler Riera.  

Té la paraula el consel ler del Part it  Popular, Óscar Zayas.  

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 

Sí, gracias, presidenta. Nosotros ya decimos que nos abstendremos en 
esta iniciat iva. Entendemos que la escolarización entre los cuatro 
meses y los tres años cumple una importante función educativa. Creo 
que eso está fuera de duda. Lo que nos motiva a abstenernos y no 
apoyar, evidentemente, los f ines de esta proposición, que creemos 
importantes y destacables, es, como siempre, una cuestión ideológica, 
¿no?  

Señala, dice «la remunicipalización». Nosotros, ya lo hemos dicho 
muchas veces, no creemos en la remunicipalización como un criter io 
ideológico. En esto, entiendo que el Gobierno y la CUP están de 
acuerdo, lo comparten, porque así lo han dicho aquí, lo han dicho en 
Casa Gran también.  Para nosotros no es ideológico. Para nosotros es 
una cuestión de ef icacia y de benef icio para los ciudadanos. Por lo 
tanto, todo lo que sea…, incluso, creo recordar, bueno, no creo 
recordar…, y también judic ial porque las últ imas sentencias que se han 
dictado en estos temas, pues, vienen un poco en el camino que yo 
estaba señalando.  
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Es decir,  ¿qué buscamos remunicipalizarlo por remunicipal izarlo o una 
ventaja para los ciudadanos que son usuarios de las escoles bressol? 
En 2016, el Gobierno anunció el intento de remunicipalizar tres escoles 
bressol de Barcelona: Caspol ino, Enxaneta y la otra creo recordar que 
era en Navas, estaba en Navas.  

También paralelamente, a través de un estudio, la Diputación de 
Barcelona, se estudió cuál era el nivel de sat isfacción de los 
ciudadanos respecto a estas tres escoles bressol que t ienen un servic io 
de gestión privada o semipr ivada. El nivel era alt ís imo, de satisfacción. 
Era en torno a un 80 por c iento de media de las tres. Creo que el más 
bajo era un 86 por c iento y el más alto era un 89 por ciento.  

Por tanto, nosotros en eso no vamos a… 

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

Consel ler… 

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 

¿Sí? 

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

Se l i ha acabat el temps. 

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 

S’ha acabat ja?  

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

Mir i,  porta dos minuts dotze segons.  

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 

Doncs, ens abstindrem per aquestes qüest ions que estava...  

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

Moltes gràcies, consel ler Zayas, moltes gràcies. 

Bé, doncs, ara té la paraula, pel Grup de Ciutadans, el senyor Pedro 
Sánchez.  

Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMCs): 
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Gràcies, senyora presidenta. Abans de tot,  comentar que Ciutadans 
aposta per un sistema de guarder ies públ iques ef ic ient  i  amb més 
places.  

En el tema d’augmentar el f inançament municipal de les escoles bressol 
el que no podem és estar donant voltes a un tema que ningú vol 
afrontar. Per què no es demana això a la Generalitat de Catalunya i es 
fa una cosa que en economia té que veure amb el cost d’oportunitat,  
que és un tema molt  bàsic que té que veure amb què haig de deixar de 
fer per poder tenir diners per poder arr ibar a necessitats com les que 
planteja la consel lera Serra? És qüest ió de decisió polít ica i de fer cost 
d’oportunitat i deixar de banda determinades polít iques per tenir  
tresoreria per poder afrontar problemes com el que s’està plantejant.  

El tema de la remunicipal ització en si no.. . ,  que una escola bressol 
t ingui una gestió pr ivada, la majoria d’estudis diuen que això no és el 
problema. Tu pots tenir gest ió privada directa, indirecta,  però el que has 
de fer és controlar,  perquè la t itu lar itat,  encara que la gest ió s igui 
privada, és de l ’Ajuntament. Per tant, tu pots controlar perfectament el  
servei.  No cal remunicipal itzar. Sí que cal controlar aquell servei que tu 
has deixat en gestió indirecta. 

Per tant, el nostre vot serà desfavorable i serà en contra.  

Gràcies, senyora presidenta.  

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

Gràcies, conseller Sánchez.  

Ara té la paraula Esquerra Republ icana, la consel lera Rafí.  

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

Gràcies, presidenta.  Bé, com la proposició està estructurada per parts, 
jo aniré responent també per parts.  

Sobre augmentar el f inançament municipal,  tal com va anunciar el 
consel ler d’Ensenyament, d’Esquerra, Josep Bargal ló, en la primera 
sessió de govern, la General itat tornarà a f inançar la part que l i  
correspon de les escoles bressol municipals amb la voluntat de fer-se 
càrrec d’un terç del cost de la plaça per alumne per tal de compensar 
els ajuntaments, que són els que s’han fet càrrec els últ ims sis anys.  

Respecte a remunicipal itzar les escoles bressol gest ionades 
privadament, ens consta que no queda cap escola per remunicipal itzar, 
ja que actualment totes les escoles bressol públ iques estan gestionades 
de manera directa. En tot cas, podríem contemplar l ’opció de 
municipal itzar escoles bressol pr ivades,  però, bé, tot fent un estudi de 
cada local i veure si es podr ia adaptar l ’espai als estàndards d’escola 
pública.  



Dist r icte  de l ’E ixample                                                                                                                                                                     

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

 
Sobre els espais famil iars, estem totalment d’acord en augmentar- los 
sempre que la demanda superi l ’oferta.  

Respecte a la tar if icació social,  ja es va instaurar el curs passar, el  
2017-2018, i entenem que amb aquesta tarif icació s’ha faci l i tat l ’accés a 
l ’educació 0-3 a famíl ies que abans no podien assumir el  cost.  Tot i 
això, considerem que s’haurien de reajustar els trams, ja que tal com 
està implantada ha afectat famíl ies de renda mit jana, que paguen més 
del que pagaven.  

Quant a avançar en la gratuïtat,  considerem que s’ha d’assegurar, com 
a mínim, aquesta gratuïtat a les famíl ies en situació de vulnerabi l i tat.  

Respecte a faci l i tar  que col· lect ius més desfavor its t inguin accés a les 
escoles bressol,  des d’Esquerra sempre hem expressat el nostre 
convenciment que l ’educació 0-3 forma part imprescindible de la 
formació a l ’ individu i de l ’educació al l larg de la vida com a eina 
d’emancipació i desenvolupament de la persona. Per tant,  s’han de 
posar tots els esforços...  

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

Consel lera, se l i  ha acabat el temps. El sentit  del vot? 

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

Val. Doncs, votem a favor.  

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

Moltes gràcies, consel lera.  

Ara té la paraula el Grup Municipal Demòcrata, el consel ler Xavi Ortega. 

Sr. Xavier Ortega Codines (GMPDeCAT): 

Gràcies, presidenta.  Bé, la veritat  és que nosaltres no entenem molt  bé 
aquesta proposició. Creiem que delata una mica de poc coneixement del 
tema. 

Punt per punt. Primer de tot,  com ha dit  la consel lera Rafí,  el  conseller 
d’Ensenyament ja ha dit  que retornarà l ’aportació de zero a tres anys. 
En segon l loc, quan diuen «remunicipal itzar», exactament de què 
parlen? Vull dir ,  les escoles que estaven en gestió externa ja han estat 
remunicipal itzades i  ara el que tenim és una xarxa públ ica d’escoles 
bressol i escoles privades, de t itularitat pr ivada, que no es poden 
remunicipal itzar perquè mai han estat municipals. Si no és que el que 
vulguin fer és expropiar, no?, ens pr ivats, al lò que els agrada tant.  
Però, en segon l loc,  un espai famil iar és un espai on la família va amb 
l’ infant, on l ’ infant es queda sol. . . ,  i  a l ’escola bressol sí s ’hi queda. Són 
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dues solucions diferents, no excloents, però que responen a voluntats 
de criança i necessitats diferents.  

Respecte al que ha dit  de l ’accés a l ’escola bressol,  en pr imer l loc, ja 
existeix la tar if icació social.  Estem acord en avançar cap a la gratuïtat  
del s istema, però nosaltres defensem que cal retornar a la quota del 
290, ja que l ’actual tar if icació l ’està pagant la c lasse mit jana de la 
ciutat,  a qui s ’ha pujat aquesta quota.  

Cal recordar que a les bressol no es paga matrícula, com a les escoles 
bressol pr ivades, sinó que es paguen només les deu quotes mensuals. I 
cal recordar que el preu va per sou, les quantitats per sota del tram 5 i 
6, que correspondrien al que es recul l  a la «propo», per a res són 
exorbitants, tot i que entenem que el futur és la gratuïtat.  Ara, parlar de 
gratuïtat quan el 50 per cent de la demanda es queda fora de la públ ica, 
doncs, em sembla una mica cur iós. Què els direm a la gent que es 
queda fora i que, a sobre, estan pagant una privada, que és molt més 
cara, i segurament no amb les condicions que tenen a la públ ica? 

La gratuïtat ha de ser conseqüència de la universalitat.  

Finalment, reconeixent l ’excel· lència arreu reconeguda de les escoles 
bressol de Barcelona, emplaçar-nos, no?, a seguir trebal lant per 
aquests dos pr incipis d’universal itat i  de gratuïtat.  

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

Consel ler Ortega, perdoni,  ha esgotat el seu temps.  

Sr. Xavier Ortega Codines (GMPDeCAT): 

Doncs, votarem en contra d’aquesta proposició.  

Gràcies.  

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

Perfecte, gràcies. 

Per part de Barcelona en Comú...  Consel ler Matas, té la paraula.  

Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 

Sí, gràcies. Bé, pr imer agrair la rect if icació, sí que crec que és 
important, doncs, que en aquests temes tan delicats s iguem curosos. I ,  
evidentment, com ha informat el regidor durant la primera part del Ple, 
aquest curs vinent, i ,  per tant,  les famíl ies ja s’han matr iculat,  han pogut 
matr icular-se a una nova escola bressol.  I ,  per tant,  l ’ampliació i el  
guany de plaça públ ica segueix en marxa a la c iutat de Barcelona. Tot i 
que comparteixo l ’anàl is i de la importància de tota l ’etapa 0-3, no és 
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obl igatòria i,  per tant,  la Generalitat i  l ’Estat han fet deixadesa de les 
seves funcions i per això, efect ivament, la General itat deu 40 mil ions 
d’euros a l ’Ajuntament de Barcelona pels passats quatre cursos. Fet 
que... ,  celebro que el consel ler Bargalló est igui disposat,  doncs, a 
començar a reinic iar aquesta aportació,  perquè, f ins ara, l ’Ajuntament 
de Barcelona és el que assumeix el 73 per cent del cost de la plaça 
pública. I ,  per tant,  a ningú se l i  escapa que això és el que dif iculta 
aquest augment d’ inversió a l ’escola pública, eh? 

Sobre el tema de les remunicipal itzacions, ara es comentava que totes 
les remunicipalitzacions ja s ’han fet.  I ,  per tant,  el  que queda és discut ir  
si poden passar a t i tular itat pública algunes de les escoles privades. A 
part de les dif icultats, diguéssim, òbvies,  cal també destacar els 
estàndards de qual itat.  És a dir,  qualsevol persona que es passegi per 
les escoles bressol,  la gran majoria de l lars d’ infants, diguéssim, que 
tenen t itular itat . . . ,  que tenen l l icència de la General itat de Catalunya no 
tenen res a veure amb els estàndards de les escoles bressol de 
Barcelona, un model d’èxit ,  que, efect ivament, aquí, al distr icte de 
l ’Eixample, només podem cobr ir un terç de la demanda. I ,  per tant, és 
obvi que aquí s ’h i ha de seguir invert int.  

Per acabar, tot el tema de...  

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

Consel ler,  se l i  ha acabat el temps. El sentit  del vot,  s i us plau? 

Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 

Votarem favorable.  

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

Moltes gràcies, consel ler.  

Té la paraula ara el grup proposant, consel lera Serra.  

Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA): 

Quant em queda? 

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

Li queda un minut i deu segons.  

Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA): 

Vale. Jo vol ia demanar a la resta de grups que reconsideressin el  seu 
vot,  però després ho he pensat i potser el que haurien de reconsiderar 
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és la seva ideologia neol iberal,  no? Perquè, de fet,  no hi ha res més 
ef icaç ni res que permeti més la universal ització, en aquest cas, de 
permetre l ’accés a les escoles bressol,  que, tot i no ser obl igada, és 
necessària, que un servei est igui gest ionat per l ’Administració. És a dir  
que un servei que és bàsic est igui –i molt  necessari– fora de la lògica 
del mercat i,  per tant, fora de les lògiques de l ’oferta, la demanda i  
est igui ut i l i tzant les nostres criatures com si fossin un bé amb el qual 
mercadejar.  

No hi ha res més universalitzador ni res més ef icaç que gestionar les 
escoles bressol des dels municipis o des de l ’Administració públ ica.  

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

Moltes gràcies, consel lera.  

Doncs, la proposta d’acord que avui presentava el Grup Municipal de la 
CUP quedar ia aprovada, amb el vot favorable del PSC, de la CUP, 
naturalment, d’Esquerra Republ icana i de Barcelona en Comú; en contra 
hi han votat Ciutadans i el Part it  Demòcrata, i h i ha l ’abstenció del Part it  
Popular.  

Passaríem, doncs, a la propera proposta d’acord, que la presenta el 
Grup Municipal de Ciutadans i té la paraula la consellera Jiménez de 
Parga. 

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 

Sí, muchas gracias, presidenta. Bueno, la proposición que presentamos 
es muy senci l la, se explica en dos minutos. Yo creo que estamos ya 
todos muy cansados. Y es una proposición que le pone deberes al 
equipo de gobierno. Simplemente para saber si  estas sesiones 
maratonianas que nos pegamos y el trabajo que hacemos entre todos 
sirve para algo, ¿no? 

Entonces, se trata simplemente de que nos elaboren un informe, que, a 
la velocidad que van, espero que sea antes de las elecciones, porque, 
si no, ya…, en el que se recojan las proposiciones que han sido 
aprobadas y los ruegos, y saber exactamente las que se han 
implementado, las que han caído en saco roto –que yo creo que han 
sido muchísimas–, y lo mismo digo de los ruegos. 

Yo me congratulo de que una que presentamos nosotros, que fue, por 
ejemplo, lo de la web en castellano, se haya l levado a cabo, la página 
web ha quedado muy bien y también está en castel lano, no he tenido 
que esperar, como me dijo…, ya no recuerdo quién fue que me dijo que 
también tenía que estar en inglés, ¿no?, ahora está en castel lano y en 
catalán. Bueno, a mí ya me basta. Bueno, le puede poner todos los 
idiomas que quiera,  pero, bueno, por lo menos que esté en el id ioma 
of icial del Estado, ese que…, ese se ha puesto. Y, bueno, pues, me 
congratulo de ello.  
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Pero quiero saber todas las demás que hemos presentado y que han 
sido aprobadas por el resto de los grupos en qué estado están, y lo 
mismo de los ruegos. 

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

Moltes gràcies, consel lera Jiménez de Parga.  

Ara té la paraula, pel Part it  dels Social istes, el consel ler Riera.  

Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC):  

Sí,  moltes gràcies, presidenta.  Des del Grup Social ista,  manifestar que 
votarem favorablement a la proposició de Ciudadanos, bàsicament –molt 
ràpid, eh?–, vull dir ,  creiem que és una proposició necessàr ia i  
oportuna. O sigui,  en aquestes alçades del mandat, que ja està una 
mica a les acabal les, no?, ja portem més de tres anys, doncs, 
certament, en el marc d’aquest mateix Consel l Plenar i,  jo crec que hem 
estat capaços i que som capaços d’arr ibar a acords bastant amplis, no?, 
i hem aconseguit acords que moltes vegades, segurament, les nostres 
direccions polít iques no hi arr ibarien.  Vul l dir ,  en el marc de la 
proximitat,  és més senzil l  construir consensos, és més senzi l l  compart ir  
diagnosis i hem aprovat moltes coses. Que té raó la senyora Jiménez de 
Parga, vull dir ,  a mi ara si em preguntes una proposició del PSC de jo 
què sé, del maig del 16, doncs, igual se m’escapa, eh?  

I  jo crec que sí que és del tot pert inent, doncs, fer un repàs de la 
situació de tot al lò aprovat, debatut.  Aquí parla de «presupuesto y 
estado de ejecución»; bé, escolta, moltes vegades hi han mesures que 
són decisió polít ica i que van sense pressupost. Però, vul l dir  que...  
Però, en qualsevol cas, sí que és moment de fer una repassada, eh?, i  
que el Govern rendeixi comptes d’al lò que el ls mateixos també moltes 
vegades han votat a favor.  

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

Moltes gràcies, consel ler Riera.  

Té la paraula el Part it  Popular, el consel ler Zayas.  

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 

Sí, gràcies, presidenta. Nosaltres voltarem a favor. Jo t inc aquí dos 
comentar is: un de fons i un de polít ic. Nosaltres pensem, i  ho hem 
pensat, ja ho hem dit  diverses vegades –em sembla que el consel ler de 
Demòcrates ho ha dit  abans–, que a vostès els part its polít ics els fan 
nosa. Això ho tenim clar, diguem-ne, la prova més anecdòtica és aquest 
informe que deia que ha arr ibat aquest migdia i l ’a ltra prova és que 
nosaltres ens «enterem» de moltes de les coses que passen al distr icte, 
tot i ser.. . ,  perquè això moltes vegades no es té en compte, és que som 
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Ajuntament de Barcelona. Nosaltres som part it  polít ic, Part it  Popular, 
però som Ajuntament de Barcelona. I  això es desconeix, eh? 

Ens trobem amb les informacions, doncs, moltes vegades per tercers, 
per associacions, per coneguts, quan no a la premsa, quan no al pregó, 
com va ser el dia que ens vam «enterar» que havia comprat Aragó, 317. 
Tenim clarament aquesta sensació, no? 

I,  per l ’a ltra part,  el  tema de fons. I és ver itat i  a ixò no és una qüestió 
seva, del Govern, pensem que aquest model organitzat iu de Barcelona, 
que estava molt bé i ha estat molt bé durant molts anys, doncs, és un 
model esgotat.  Penso que no serveix de res venir aquí i passar cinc 
hores i aprovar determinats acords si això no té una força execut iva. I  
creiem que –amb la normativa actual,  això és impossible– això s’hauria 
de canviar perquè, si no, el retorn que té la gent, doncs, és negatiu,  
d’aquest plenar i.  I  penso que és molt  important perquè representem 
150.000 persones, que van ser les que van votar a les darreres 
eleccions.  

Aquest és un debat de fons. Ara s’inic ia el procés de reforma a Casa 
Gran de la normat iva d’organització de distr ictes, i  penso que això 
correspon a tots els grups polít ics.  

Retornant una mica en el fons d’aquesta «propo», evidentment, ja he dit  
abans que donaríem recolzament, perquè hi ha moltes coses que no 
s’han portat a terme, les hem aprovat. I  penso, insisteixo, que tenim una 
representat ivitat. . .  

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

Consel ler. . .  

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 

. . .que s’ha de tenir en compte per part d’aquest Govern.  

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

Moltes gràcies, consel ler,  se l i  ha acabat el temps.  

Ara té la paraula el Grup Municipal de la CUP, el Roger.  

Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 

Des de la CUP, també hi votarem a favor. Entenem... No tenim clar que 
sigui un tema molt de debat. Tampoc tenim clar el tema que sigui un 
informe cap als part i ts polít ics, s inó que entenem que això hauria de ser 
una pràct ica, doncs,  de la regidor ia de govern de torn de qui ho fos, 
entre plenar i i  p lenari,  que despatxés les coses que s’han t ractat amb 
antelació i es fes aquest seguiment.  
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Amb aquest pet it  detal l,  doncs, tampoc resta tenir aquest informe i  que 
es faci públic. Per tant,  l i  donem el vot favorable.  

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

Moltes gràcies, consel ler.   

Té la paraula Esquerra Republ icana, la consel lera Rafí.  

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

Nosaltres també donarem suport a la inic iat iva, perquè, tal com diu la 
«propo», durant els tres anys que portem de mandat s’han aprovat i 
acceptat diverses inic iat ives de les quals no tenim constància que 
s’hagin dut a terme o que existeixi un projecte d’execució. I ,  per 
exemple, temes importants com la possible adquisició del tal ler  
Masr iera, que, en aquest plenari,  avui ha sort it  un parel l de vegades per 
part de veïns; la pacif icació del carrer Girona o la construcció 
d’habitatge social,  que, com sabem, avança a poc r itme, o la 
problemàtica de la gran concentració de l ínies de bus a ronda 
Universitat,  sobre aquest tema avui,  precisament, presentem un 
seguiment de prec.  

Per tant, considerem que seria de gran ut i l i tat que, de cara a l ’ú lt im 
mandat, puguem tenir aquest informe. 

Gràcies.  

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

Moltes gràcies a vostè, consellera.  

Pel Grup Municipal Demòcrata, té la paraula l ’Albert Cerr i l lo.  

Sr. Albert Cerril lo Lladó (GMPDeCAT):  

Gràcies, presidenta.  A falta de menys d’un any per a les eleccions 
municipals, doncs, creiem adequat que s’elabori un informe sobre l ’estat 
de la implementació de totes les proposicions aprovades per aquest Ple 
i de tots els precs acceptats per part de l ’equip de govern, així com el 
calendar i i  pressupost. D’aquesta manera, tots els grups del plenar i  
podrem veure quin és el grau de compliment que té el Govern sobre el 
que aquest Consel l Municipal de Distr icte acorda.  

Per tant, votarem a favor. 

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

Moltes gràcies, consel ler.  
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Té la paraula Barcelona en Comú. 

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Sí, volia agrair  la proposta que han fet.  I ,  en aquest  sent it ,  doncs,  la 
prenem i amb aquest esperit  de col· laboració. I ,  per tant,  doncs, la 
valorem molt posit ivament i la recolzarem a favor. Però també volem dir ,  
quan ha fet una mica el comentar i,  doncs, nosaltres hem engegat 
polít iques –ara semblava que no havíem fet cap polít ica–,  nosaltres hem 
engegat superi l les, hem engegat escoles, hem engegat habitatge i hem 
fet coses. I  també en el tema... ,  una mostra que teníem al plenar i d’avui 
és que se’ns ha felic itat perquè hem complert les mesures d’al lò de Fort 
Pienc.  

Per tant, d’alguna manera, sí que tenim aquesta l ínia. De fet,  nosaltres 
presentem balanç en les audiències, fem un balanç anual.  I  també 
recol l im aquesta idea amb el mateix esperit  i  farem també properament 
aquesta valoració de mesures de govern.  

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

Moltes gràcies, consel ler.  

Ara té la paraula el grup proposant.  

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 

No, yo doy las gracias a todos por el apoyo. Y ruego, por favor, que 
bajen el aire acondicionado, porque… El apoyo… Se me congelan las 
ideas, por favor.  

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

Molt bé. Doncs, algun grup vol afegir alguna cosa? No.  

Molt bé. Doncs, la proposta d’acord que avui ens presenta el Grup 
Municipal de Ciutadans quedaria aprovada per unanimitat.  

I  passaríem al proper punt de l ’ordre del dia, que és els precs.  

En aquest punt, ens trobem una miqueta com abans amb les 
proposicions, que hi han quatre precs que par len del tema de la l ínia del 
bus 41, eh? Per tant,  farem el mateix que hem fet abans. Farem un 
debat conjunt i e l Govern també contestarà els quatre precs, si els 
accepta o no els accepta, després de les intervencions dels veïns que 
han vingut a par lar també, doncs, d’aquest tema. 

Primer, té la paraula el Grup Municipal Demòcrata.  

Sr. Josep Lluis Soldevilla i  Cabau (GMPDeCAT): 
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Gràcies, presidenta. Doncs, el prec és que es creï un grup de trebal l  
entre el Govern del Distr icte per tal de fer un seguiment del 
funcionament de la l ínia V9, i  en un termini de tres mesos es plantegin 
alternatives de mil lora. 

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

Perfecte.  

Té la paraula el Grup Municipal d’Esquerra Republ icana.  

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

Sí, gràcies, presidenta. El nostre prec és que el Distr icte de l ’Eixample 
es compromet i a trobar una solució per tal de mil lorar la connect ivitat 
entre el barr i de l ’Esquerra de l ’Eixample i els equipaments sanitaris 
CAP Manso, Hospital Clínic i Hospital del Sagrat Cor, així com el Mercat 
de Sant Antoni,  contemplant la possibil i tat d’ implementar un bus de 
barr i  que cobreixi el  trajecte que ha quedat descobert i faci l i tant així la 
mobi l i tat dels veïns afectats per la supressió de la l ínia d’autobús 41.  

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

Moltes gràcies, consel ler.  

Ara t indria la paraula, té la paraula, mil lor dit ,  el Grup Municipal de la 
CUP. 

Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 

El prec de la CUP és gairebé calcat al d’Esquerra i,  de fet,  parlat també, 
doncs, amb la gent de la Plataforma en Defensa del Bus 41, que ara 
parlaran.  

Nosaltres la ref lexió al  prec... ,  ens preocupava sobretot,  no?, el procés 
de com en el desenvolupament d’aquesta xarxa ortogonal no s’ha t ingut 
en compte quines són les real itats un cop comença a desenvolupar-se, 
doncs, aquesta inic iat iva,  veïns que puguin anar més o menys tard en 
adonar-se de com afecten aquests canvis. I ,  a part ir  d’aquí, quina 
cintura o quina f lexibi l i tat té l ’Administració a l ’hora d’entendre i 
incorporar una demanda, doncs, que s’escapa una mica de tot al lò 
previst i que se’n pugui parlar amb un arguments que semblen raonats i  
raonables, que han recoll i t  un número de f irmes importants. 

I ,  com es deia anter iorment en algun debat, on l ’a lternat iva que s’havia 
de posar en marxa, que és aquestes f reqüències de pas en el cas de fer 
transbords, sembla que és bastant un fet demostrat que, a dia d’avui,  no 
estan complint amb les criter is que s’havia previst en el seu moment.  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 

Moltes gràcies, consel ler.  

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

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

Gràcies, senyora presidenta. Bé, el prec bàsicament és que el Govern 
municipal const itueixi una taula amb els veïns o convoqui de manera 
urgent un Consell  de Barr i extraordinari  per tal de donar expl icacions i  
una solució consensuada i  real ista a les queixes dels veïns respecte a 
la desaparic ió de la l ínia 41 i el nou traçat de la V9. 

Creiem que el fet que desaparegui la l ínia 41 és un error, bé, com ha 
estat palès en tots els grups i en les més de quatre mil s ignatures que 
han dut a terme.  

Bé, acabem i ens guardem per a la segona tanda. 

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

Moltes gràcies, consel ler Muñoz.  

Ara té la paraula la senyora Montserrat Gisbert,  de la plataforma 
«Salvem el 41».  

Sra. Montserrat Gisbert (plataforma «Salvem el 41»):  

Senyors, senyores, bona nit .  Sí se puede... ,  perquè, com avui ha dit  la 
senyora Colau, voler és poder. Doncs bé, la plataforma independent 
«Salvem el 41» som aquí pel coneixement dels precs presentats pels 
grups municipals del PDeCAT, ERC, la CUP i PP, la qual cosa els 
agraïm a tots. 

La plataforma està recolzada per més de 4.500 signatures recoll ides 
entre els veïns i veïnes i bot iguers de forma unànime en desacord amb 
la suspensió del bus 41 per les seves afectacions negatives que això 
està comportant en els nostres barr is: Sant Antoni i la Nova Esquerra de 
l ’Eixample.  

Després d’haver escoltat a la senyora alcaldessa a l ’entrevista de 
Catalunya Ràdio,  l i  preguntem en qui està pensant quan diu que està 
mil lorant les xarxes de bus de Barcelona. De ver itat,  senyora Colau, 
considera que anar a les consultes mèdiques facil i tant . . . ,  és un fet que 
hem de modif icar el costum? Quan els veïns i veïnes la trobem i l i  
preguem que no ens toqui el bus és perquè alguna cosa no està 
funcionant bé, no creu? 
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Com és una decisió dels governs anter iors, com és que s’ha posat en 
marxa i els c iutadans no hi estem d’acord? 

Vostè, senyora Colau, en unes declaracions fetes a la premsa Aldia.cat ,  
el 3 de febrer de l ’any 2015, abans de ser vostè alcaldessa, va declarar 
que no estava d’acord en oferir  als barr is de la part alta més xarxa 
d’autobusos, a la qual cosa ara s’ha posat. Aquesta nova xarxa 
d’autobusos sembla ser que és per cobrir les escoles privades, que són 
la seva gran majoria, o bé, com va dir algú en una reunió a la qual ens 
van convocar, que podia ser un autobús per a les minyones.  

En el nostre cas, la xarxa ortogonal no és adient als nostres barr is.. . ,  
que acul l el trajecte des de plaça Catalunya f ins a la plaça Francesc 
Macià, passant pel centre del barr i de Sant Antoni i la Nova Esquerra de 
l ’Eixample, en diversos punts d’ interès i  necessitats, com poden ser el 
mercat, l ’ambulatori  de Manso, l locs de treball  i  escoles diverses, tant 
públiques com pr ivades, i molt  important,  sobretot aquest és molt 
important, l ’Hospital del Sagrat Cor i d’alt res.  

L’ut i l i tzem persones grans, infants i persones amb diversitat funcional.  
En resum, un bus que cobreix moltes necessitats i que no és el V9 
implantat novament.  El bus V9 no correspon a les indicacions donades 
pel senyor Pisarel lo que només tr igaria entre uns vuit  minuts de l ’un a 
l ’altre. Hem pogut comprovar que el temps d’espera és d’una mit jana de 
vint minuts.  Així,  també val a dir que hi ha una gran descoordinació en 
les parades, de l ’una a l ’a ltra, perquè estan a una l larga distància dels 
punts d’interès. És a dir,  si baixem a la parada del nou V9 de Viladomat 
amb... ,  la que correspondr ia a l ’ambulatori de Manso, ens deixa a tocar 
del Paral· lel.  És a dir  que, a tocar del Paral· lel  f ins a Manso, les 
persones que estan malaltes tenen una l larga distància a caminar.  

És un dret poder arr ibar als l locs d’interès amb faci l i tat  i  que no 
comport i una pèrdua de temps i  diners innecessàr iament. Tenim el dret 
a tenir una vida amb una mobi l i tat digna i que no es converteixi 
diàr iament.. .  

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

Senyora Gisbert. . .  

Sra. Montserrat Gisbert (plataforma «Salvem el 41»):  

. . .en una aventura desagradable i per i l losa. 

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

Senyora Gisbert,  porta el doble de temps del que s’adjudica als veïns.  

Sra. Montserrat Gisbert (plataforma «Salvem el 41»):  
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D’acord.  

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

Jo l i  prego que, quan pugui,  vagi acabant, si us plau.  

Sra. Montserrat Gisbert (plataforma «Salvem el 41»):  

Estic acabant. El director de Mobil i tat de l ’Ajuntament de Barcelona, el  
senyor Adr ià Gomila, en unes declaracions fetes a la premsa va dir  que 
es mostrava obert a fer ajustaments si eren necessaris. I  creiem que cal 
posar f i l  a l ’agul la, ja que ha quedat més que demostrat que són 
necessàries.  

Per tot això, demanem la posada en marxa del bus 41 novament. I ,  per 
això, instem a fer un mil lor estudi entre tots de com cobrir aquesta 
mancança a dits barr is. Aquesta reunió la demanem que sigui juntament 
amb l’Ajuntament, amb el representant que correspongui de TMB, els 
grups municipals, que molt amablement han mostrat el seu interès amb 
el trebal l dut a terme per la plataforma independent «Salvem el Bus 
41», al més aviat possible, abans que les infraestructures no continuïn 
sent desmuntades i es puguin evitar grans despeses econòmiques, com, 
per exemple, de sis mil euros per parada, de les conegudes a 
informació de l ’equip.. .  Aquestes despeses són conegudes per l ’equip 
tècnic del Distr icte de l ’Eixample.  

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

Senyora Gisbert,  si us plau.  

Sra. Montserrat Gisbert (plataforma «Salvem el 41»):  

Repet im «se puede», perquè voler és poder. 

Moltes gràcies i bona nit .  

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

Moltes gràcies a vostè. 

Molt bé, doncs, ara té la paraula el Govern, el conseller Magrinyà. 

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

A veure, nosaltres acol l im i valorem molt  la seva intervenció. De fet,  ens 
vam reunir  amb vostès fa una setmana. I ,  en aquest sentit ,  el  que volem 
dir és que el que sí que nosaltres hem fet és passar d’un model a un 
model que es pot accedir a tot el terr itor i,  eh?, i que nosaltres al 41 l i  
diem V9. Nosaltres farem les modif icacions al V9 que calgui i  si  hem de 
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fer algun canvi,  que l ’altre dia comentàvem algunes possibi l i tats i el fet 
d’acabar de considerar alguna parada per ajustar- la més bé, com diu 
vostè, a les necessitats, jo crec que ho hem de fer,  perquè potser és 
més important no tant assegurar aquesta interdistància o els tres cents 
metres, que és el cr i ter i pel qual ho hem fet,  sinó que s’ajust i  més a les 
necessitats, com diu vostè, del Sagrat Cor i del CAP. I ,  en aquest sentit ,  
així ho estem estudiant i properament els convidarem, una vegada 
haguem fet aquesta anàlisi.  

De totes maneres, nosaltres el que sí que l i  hem de dir és que volem 
valorar com funciona i poder-nos reunir  properament amb vostès, però 
ja també amb una experiència de les dades, que impl ica unes setmanes 
d’apl icació de la nova xarxa.  

També li volem dir que hi ha una novetat, que és que la xarxa, és a dir,  
el 41 feia una L, val?, i en aquesta L el que hem substituït  –i  això sí que 
apostem per això– és que hi ha una vert ical que va des del Paral· lel f ins 
a la ronda de Dalt ,  eh?, f ins a la part  de dalt ,  i  que no es queda a 
Francesc Macià, s inó que continua per Fleming i després puja cap 
amunt. Aquesta és una aposta que tenim clara.  

El que sí que recol l im és que, si fem la comparat iva entre el V9 i el 41, 
ens hem d’apropar més al 41 del que la proposta ha fet.  I  en això 
trebal larem. Però també volem valorar una mica quins són els canvis de 
mobi l i tat.  I  també és ver itat això que diuen vostès de la f reqüència. Ara 
estem en el moment més cr ít ic.  Quan fem l’aportació de novembre, que 
hi han totes les l ínies, podem reordenar autobusos i és el moment més 
favorable. Ara és el moment més cr ít ic.   

I ,  per tant,  el model està pensat per als vuit  minuts, que és el que 
anunciem, i sí que hi ha el problema aquest que diu vostè que tenim 
unes f reqüències una mica més elevades de vuit  minuts,  i  això els ho 
hem fet arr ibar a TMB. 

Per tant,  nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta i farem aquest 
seguiment al Consel l  de Barri i  t indrem reunions amb vostès.  

(Veus de fons.)  

Doncs, com a mínim, jo espero que al setembre podrem fer una 
valoració del que ha sigut aquest pr imer arrencament, eh? (Veus de 
fons.)  

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

Si us plau, no facin diàleg. Si tenen alguna pregunta, els queda alguna 
pregunta, després,  quan acabi el plenar i,  parlen amb el conseller 
Magrinyà. (Veus de fons.) No, no,  vostès ja han par lat.  Bé, no.. .  (Veus 
de fons.) Jo els ho expl ico –jo els ho explico. Vostès han demanat.. . 
Aquí ha demanat una persona, que és la senyora Gisbert,  que és la que 
ha par lat,  i  tenia un temps, com tots els ciutadans, de dos minuts. Ha 
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parlat cinc minuts trenta segons. Crec que aquesta presidència ha sigut 
esplèndida a l ’hora de donar el temps, i els vul l agrair,  a més, 
especialment.. . ,  perquè quan els he vist a pr imera hora del plenari,  
vostès saben que els he dit  que els precs van molt a últ ima hora i 
vostès han decidit  quedar-s’hi.  Per tant,  estar aquí diu molt a favor seu.  
I  que hi ha gent que ve a lo mío i  la resta els importa.. . ,  no? 

Per tant,  jo els ho agraeixo,  però sí que no els puc tornar a donar la 
paraula. Per tant,  quan acabi el plenari,  que ara ja queda poquet, si els 
queda alguna pregunta concreta a fer, poden comentar-ho amb el 
consel ler Magrinyà.  

Consel ler Magrinyà, el que no sabem és quins precs accepta i quins no 
accepta, perquè...  

(Veus de fons.)  

Tots? (Veus de fons.)  

Ja ho diran els consel lers dels diferents grups, però jo crec que els 
precs no diuen el mateix els quatre. Si els accepta tots, em sembla bé, 
però...  

(Veus de fons.)  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Per tant,  nosaltres al que ens comprometem és a tractar-ho en Comissió 
de Seguiment, a tractar-ho en Consel l de Barri  i  en fer unes reunions de 
seguiment específ icament amb la plataforma que reclama el 41. Això és 
el que farem. 

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

Perfecte. Moltes gràcies, consel ler.  

Doncs, ara té la paraula, per ordre, el  Grup Municipal Demòcrata, el 
Pep Soldevi l la, que l i  queda un minut quinze segons.    

Sr. Josep Lluis Soldevilla i  Cabau (GMPDeCAT): 

Gràcies, presidenta.  I  gràcies per acceptar el prec, encara que ja 
veurem com fa la quadratura del cercle.  

En tot cas, no farem un debat tècnic, perquè aquest no és l ’espai,  ara sí 
que hem de fer palès els errors que s’estan cometent en la implantació 
de la xarxa quan fem quatre precs diferents grups polít ics i també hi 
intervenen els veïns.  

Per cert,  senyor Riera, dades of icials de TMB i dels s indicats: les 
retal lades van ser amb Assumpta Escarp el mandat 2007-2011 a TMB, 
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eh?, van començar al là. Vul l dir ,  és que, a l ’ inic i  del plenar i ,  no sé què 
ha dit  que en el mandat Trias. No, van començar amb el mandat de 
l ’alcalde Hereu.  

Per acabar, en tot cas, s’està implantant la nova xarxa de bus, hi han 
l ínies que s’han implantat amb bons resultats, però hi han l ínies que 
estan grinyolant. I  en l ’àmbit de l ’Esquerra de l ’Eixample, doncs, 
bastant. Primer va ser la V11, que va suposar moltes queixes de la 
suspensió de la 37 i  la mateixa Associació de Veïns de Sant Antoni es 
continua queixant del mal resultat del V11. Ara ens trobem amb el cas 
de la V9.  

Recordar el cr iter i  jeràrquic de la xarxa de bus. És a dir,  a les 
ortogonals,  hi ha un segon nivel l,  que són les convencionals, després hi 
han les de bus de barr i.  I  aquí el que estem demanant, doncs, és una 
solució a la mobi l i tat.  Perquè, és a dir,  la V9 perfectament cobreix un 
eix vert ical,  però, com han denunciat  els mateixos veïns,  no s’estan 
donant cap servei de proximitat ni als centres d’ interès, ni als centres 
assistencials.  

En aquest sentit ,  doncs, s igui amb la implementació d’una l ínia de bus, 
el manteniment del 41 potser amb menys f reqüència, donin resposta a 
aquest prec, tant al nostre com als dels altres part its.     

Moltes gràcies. 

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

Moltes gràcies, consel ler.  Se l i  ha acabat el temps.  

Ara té la paraula el consel ler Albert Viladot, d’Esquerra Republicana, 
que l i  queda un minut.  

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

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres, també una mica en el sent it  
d’aquesta últ ima intervenció, fer una ref lexió potser més general ista.  

Per començar, doncs, creiem molt important que les administracions 
públiques t inguin cintura davant de situacions com la que estem vivint.  
És a dir que una sèrie de ciutadans recullen unes signatures i  tenen 
unes reclamacions legít imes i les administracions han de ser capaces 
de saber incorporar aquestes reclamacions i trobar solucions 
consensuades.  

Per tant, més enl là del tema en concret ,  creiem que és una ref lexió a 
tenir en compte i que és important. I  estem contents, doncs, que s’hagin 
acceptat  aquests precs. I ,  en aquest sentit ,  nosaltres també ens posem 
a disposició per intentar trobar o ajudar a trobar les mesures concretes 
tècniques que puguin ser necessàr ies.  
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També, en aquest sentit ,  la valoració de la xarxa ortogonal és d’hora 
per fer- la, perquè és una xarxa que s’està implantant i que, de moment, 
no dona la garant ia ni les f reqüències de pas que s’havien pensat 
inic ialment quan es va dissenyar.  

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

Consel ler Vi ladot, se l i  ha acabat el temps. 

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

Gràcies.  

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

Moltes gràcies per la intervenció.  

Ara té la paraula, per la CUP, el conseller Bujons. Li queden, conseller, 
trenta segons.  

Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 

Sí. L’ important,  un cop aquí, un cop ja s’ha decidit  això, és que això t ir i  
endavant, no tant en el Consell de Barri pot ser urgent, s inó realment 
aquesta reunió de t reball,  dades concretes. I  la ref lexió important és 
que, quan vam veure la plataforma, hi havia bastant malestar amb... ,  es 
reconeixia haver- los atès, haver- los rebut en una reunió, però no la 
manera com s’havia fet. 

Llavors, sí que queda un any i és important en aquest any,  doncs, els 
moviments o confl ictes que puguin haver-hi,  s ’espera d’aquest  
Ajuntament que hi hagi unes maneres de fer diferents de les que 
històr icament podríem dir que hi havia hagut a la ciutat.  

Per tant, si avui s’aprèn, fantàst ic.  

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

Moltes gràcies, consel ler.  

Ara té la paraula el conseller del Part it  Popular, Alejandro Muñoz. Li  
queden cinquanta segons, conseller.  

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

Gràcies, senyora presidenta. El consel ler  del PDeCAT se ha dejado 
alguna l ínea, como la 66, que también puede generar problemas en 
algunas personas por el trazado. 
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Yo creo que la l ínea 41 no está tanto por arr iba como por abajo, en la L,  
y es una l ínea que conecta el Eixample, el Nou Eixample, la Nova 
Esquerra de l ’Eixample con la plaza Cataluña. Y es una l ínea directa y 
que genera muchos problemas a personas que quieran bajar y t ienen 
que hacer dos trasbordos. A estas personas hay que decir les que el 
problema principal,  nos da la sensación que para el Gobierno esta l ínea 
le estorba. Las cal les Rocafort y la cal le Calabria se t ienen que 
pacif icar, las van a pacif icar, y este autobús les estorba. Va a subir por 
Entenza, va a bajar por Vi ladomat, por dal lonses ,  porque les estorba.  

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

Consel ler Muñoz.  

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

Y ya está, y no hay otra. Y las cal les las pacif icarán… 

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

Consel ler Muñoz, no facin diàleg, si us plau, consel ler Muñoz.   

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

. . .y no l legarán a un acuerdo. Y se hará por eso.  

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

Consel ler Muñoz, moltes gràcies, se l i  ha acabat el temps. Gràcies, 
consel ler.  

Molt  bé. Doncs, bé.. .  (Veus de fons.) 

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Si em deixa... ,  vol ia fer un comentari.  És que nosaltres.. . ,  sí que s’havia 
proposat.. . ,  és a dir,  el parel l Rocafort-Calàbria pel Calàbria-Vi ladomat, 
eh?, que és el del costat.  Calàbria-Vi ladomat per Rocafort-Calàbria.  
Això és la.. .  

Però avui el  41, f ins ara fa poc,  anava per Calàbria i Rocafort.  (Veus de 
fons.) Sí. I  ara el que proposem és per Calàbr ia-Vi ladomat una possible 
aproximació. Aquesta af irmació que s’ha fet ara no és real.  El que se’ns 
ha dit  en aquel l moment és que ara per recursos era complicat i que 
preferien fer la implantació, veure com funcionava i poder reaccionar, 
eh? Però que, en pr incipi,  jo també veig que hi ha unes distàncies, que 
són tres carrers, i que això genera uns distorsió, i que l ’anada i la 
tornada ha d’estar  un carrer i el del costat.  (Veus de fons.) Molt 
descompensat. (Veus de fons.)  
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 

Si us plau.. .  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

I  en això els donem la raó. 

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

Moltes gràcies, consel ler Magrinyà.  

Seguim amb l ’ordre del dia. Hi ha un prec que presenta el Grup 
Municipal d’Esquerra Republ icana, i té la paraula la consellera Rafí.  

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

Gràcies, presidenta.  El nostre prec va sobre els escuts que hi ha en els 
braços del Mercat de Sant Antoni,  que, amb la reforma del mercat, han 
perdut el color original,  l ’escut de la ciutat de Barcelona, i s’han pintat 
del mateix color que la façana. I ,  bé, el dia de la inauguració vam poder 
veure que passen desapercebuts i no es dist ingeixen els escuts.  

Aleshores, el nostre prec és que el Govern del Distr icte de l ’Eixample es 
comprometi a pintar els quatre escuts de la c iutat. . .  Ai,  un moment, és 
que hi ha hagut una transacció d’aquest prec i est ic l legint  l ’anter ior.  
Perdó, eh?  

Aquest és el bo, perdó. «Que el Govern del Distr icte de l ’Eixample inst i  
qui correspongui a pintar els quatre escuts de la c iutat de Barcelona 
que coronen cadascun dels braços del Mercat de Sant Antoni per tal 
que recuper in el color original,  tal com reclamen molts veïns i veïnes 
del barr i i  comerciants del mercat.» 

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

Moltes gràcies, consel lera Rafí.  

Té la paraula el Govern. 

Sra. Eulàlia Corbella Cervelló (GMBC-E):  

Gràcies, presidenta.  Doncs, acceptem trasl ladar aquesta demanda a qui 
correspon i,  per tant,  acceptem el prec.  

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

Moltes gràcies, consel lera Corbel la.  
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Consel lera Raf í. . .  

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

Doncs, agrair  l ’acceptació del prec i celebrar que els escuts recuper in el 
seu color or iginal.  

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

Moltes gràcies. 

El proper prec el presenta el PSC. Té la paraula el conseller. . .  (Veus de 
fons.)  

Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC):  

Sí, molt ràpid.. .  Perdó, eh?, és que...  

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

No, no, perdona, que me n’havia saltat un. 

Té la paraula el Grup de Ciutadans i el consel ler Pedro Juan Sánchez.  

Vostè, conseller Sánchez, sí.  

Sr. Pedro Juan Sánchez Muril lo (GMCs): 

Bé, el nostre prec va encaminat a posar de manifest que hi ha una sèr ie 
d’ent itats sota una gran entitat  que és ACEGAL, en el GaiEixample.. . , 
ha presentat una sèrie de projectes, en aquests projectes treballen 
persones amb VIH, persones amb risc d’exclusió social.  Concretament, 
se’ ls ha denegat molts dels projectes i la subvenció ha minvat en un 50 
per cent. Efect ivament, s’han donat subvencions,  però alguns projectes 
com el Pink Friday no ha rebut res. I  no acabem d’entendre molt bé quin 
és el barem o els cr i ter is que s’ut i l i tzen,  tenint  en compte que aquestes 
persones estan fent un trebal l  al barr i  i  fent una sèrie de propostes que 
crec que ajuden no només un col· lect iu, s inó tot el barr i.  

Per això el prec és que des de l ’Of icina de Promoció Econòmica del 
Distr icte es f lexibil i tzin o es tornin a revisar els cr iter is d’atorgament de 
subvenció a entitats que fomenten aquest comerç en el GaiEixample i 
en especial a la Mostra de Comerç del juny.  

Gràcies, senyora presidenta.  

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

Moltes gràcies a vostè, senyor Sánchez.  
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Té la paraula el Govern. Consel lera Corbel la.   

Sra. Eulàlia Corbella Cervelló (GMBC-E):  

Gràcies, presidenta. Respecte als cr iter is d’atorgament, doncs, són els 
que marca la convocatòria de subvencions. Per tant,  són els que ens 
permeten també ser molt equitat ius entre les ent itats.  

En aquest cas, matisaré la informació,  perquè no és ben bé del tot 
exacta. Aquestes entitats de GaiEixample, a tota la ciutat,  l ’any 2017, 
van demanar 14.700 euros de subvencions i se’ls van atorgar 14.500. 
Enguany, l ’any 2018, n’han demanat 45.700 i se n’han atorgat 23.500. Li  
dic perquè la despesa és molt més gran enguany que l ’any anterior. No 
ho sé, això del 50 per cent que ha esmentat no sé ben bé amb quina 
diferència la fa, si són només de Distr icte. En aquest cas, el que hem 
hagut de fer és, per aquest cr iter i equitat iu que l i  he esmentat, 
equil ibrar totes les subvencions que es donen i ,  quan es donen tantes 
de ciutat,  s’han d’equi l ibrar dintre del Distr icte.  

A part d’això, al Pink Friday concretament, com un dels seus projectes, 
se l i  està donant tot el suport tècnic des de l ’OPE que se l i  havia donat 
abans igualment.  

Tot això ho dic sense comptar altres subvencions i sobretot ajudes en 
infraestructures que s’estan donant a aquestes ent itats que ascendeixen 
a més de 12.000 euros. Ho dic perquè són temes com molt de faves 
comptades i s ’ha de ser molt equitat iu, és una obl igació del Govern.  

Per tant,  en aquest  sent it ,  no acceptaríem el prec. Seguim recolzant 
aquestes ent itats i qualsevol cosa la podem parlar.   

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

Té la paraula el conseller Sánchez. Li  queden quinze segons només, 
consel ler.  

Sr. Pedro Juan Sánchez Muril lo (GMCs): 

No, no, després ho comentaré amb la consel lera, algunes concrecions.  

Gràcies.  

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

Val, molt bé, moltes gràcies a vostè.  

I  ara sí que és el torn del prec que ens presenta el Grup Municipal del 
PSC. Té la paraula el conseller Riera.  

Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC):  
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Sí,  moltes gràcies, presidenta. De tant en tant,  no tan sovint com ens 
agradaria, però jo crec que els polít ics i els governs fan algunes coses 
bé. I  una d’aquestes coses bé que de tant en tant es fan i que es va fer 
en el període de govern conjunt entre social istes i  Barcelona en Comú 
és que va impulsar un pet it  projecte que era mig de reforma urbana, mig 
de paisatge i enjardinament, mig de memòria històrica, de posar en 
valor la f igura de Nicolau Rubió i Tudurí amb un petit  projecte de 
remodelació dels jardins de la Reina Victòria Eugènia, que, si algú no 
sap on són, és Gran Via entre passeig de Gràcia i rambla Catalunya.  

El projecte el vam fer amb col· laboració i,  de fet,  a instàncies de 
l ’Agrupació de Treballadors Jubi lats de Parcs i Jardins i de l ’Associació 
d’Exalumnes de l ’Escola de Jardiner ia. Es van fer diverses reunions, es 
va encarregar un petit  projectet,  no? Fins i tot recordo que en vàrem 
estar par lant amb el cap de manteniment del Distr icte. I ,  bé, aquel les 
coses...  Només falta fer l ’execució de l ’obra. Només falta ja 
materialitzar aquesta acció de govern en l ’espai públ ic.  

I  és per això que ho portem avui com a prec, no?, que abans que acabi 
el mandat sigui una real itat aquesta petita reforma urbana. 

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

Moltes gràcies, consel ler Riera.  

Té la paraula el consel ler Magrinyà. 

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Sí. Volem dir que aquest és un cas una mica especial,  perquè, de fet, 
és un patr imoni,  per tant,  una obra històrica i,  com a tal,  doncs, ha 
hagut de passar per la criba  de la Comissió de Patr imoni i això ha 
endarrer it  una mica el tema. S’havia fet això que comentaves, bé, era el 
tema que es va fer en el seu moment un primer estudi i  ara ja, en 
aquests moments, hem encarregat el  projecte i  una vegada s’hagi 
acabat el projecte, que s’acabarà properament, perquè és una obra així ,  
pet ita, doncs, sí que farem el projecte executiu.  

I  és en aquesta l ínia que, per tant,  en aquest sentit ,  acceptaríem el 
prec, però que entenguéssiu quina ha sigut la dif icultat que ha 
representat el tema, perquè s’havia d’acabar de tractar amb Parc i 
Jardins a veure quines eren les espècies que s’havien de plantar i ens 
havíem de posar d’acord en aquest senti t .  

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

Moltes gràcies, consel ler Magrinyà.  

Consel ler Riera, vol afegir alguna cosa? 
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Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC):  

Sí,  no, res més. Moltes gràcies i,  bé, conf iant  que sigui una realitat  
abans d’acabar el mandat aquesta petita remodelació dels jardins.  

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

Moltes gràcies, consel ler Riera.  

Passaríem al proper punt de l ’ordre del dia, que és l ’apartat de 
preguntes. I  tenim la pr imera, que la presenta el Grup Municipal 
Demòcrata. Té la paraula el consel ler Albert Cerr i l lo.  

Sr. Albert Cerril lo Lladó (GMPDeCAT):  

Gràcies, presidenta.  La pregunta és: quin serà el model de gestió del 
nou equipament de Transformadors i quins cr iter is s ’ut i l i tzaran per 
garantir  que les act ivitats que s’hi port in a terme s’adeqüen a les 
caracter íst iques de l ’edif ici i  la seva ubicació.  

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

Moltes gràcies, consel ler.  

Té la paraula.. .  Qui contesta? (Veus de fons.)  

Sra. Marina Marcian Garcia (GMBC-E):  

Gràcies, presidenta.  Bé, a Transformadors hi ha tres serveis: hi ha un 
Punt d’Informació Jove, un casal de barr i i  un casal per a gent gran. I , 
aleshores, els horaris estan establerts, els models de gest ió depenen de 
cada un dels espais: el Punt d’Informació Jove és un servei 
external itzat,  el casal de gent gran funciona a nivel l de ciutat amb un 
sistema de gestió part ic ipada i el casal de barr i nosaltres, des del 
Govern, apostem per una gestió cívica,  que s’està trebal lant amb un 
grup impulsor.  

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

Moltes gràcies, consel lera.  

L’Albert Cerr i l lo.. .    

Sr. Albert Cerril lo Lladó (GMPDeCAT): 

Gràcies, presidenta.  Bé, aquesta pregunta al Govern la fèiem ja que el 
Grup Municipal Demòcrata, doncs, volíem saber això, la gestió si  serà 
directa, és a dir,  si l ’Administració gest ionarà l ’equipament amb 
personal laboral o funcionar ial,  si,  per contra, serà externalitzada o si 
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t indrem un sistema mixt entre els veïns i l ’Administració o serà una 
gestió íntegrament gest ionada per veïns i  per quins veïns en part icular.  

D’altra banda, dir,  doncs, que els veïns de la zona estan preocupats 
perquè el local no està insonoritzat i no saben si hi hauran act ivitats 
que malmetin el seu descans.  

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

Consel lera Marcian, si vol afegir alguna cosa...  

Sra. Marina Marcian Garcia (GMBC-E):  

Bé, com remarcava, els tres serveis tenen aquests t ipus de gestió 
diferent. Pel que fa al casal de barr i,  s’ha apostat per aquest model de 
gestió cívica, que s’està trebal lant,  encara no és def init iu perquè s’està 
fent un procés de part ic ipació. I  pel tema dels horaris i la preocupació 
dels veïns, que ja s’ha tractat en diferents ocasions,  a l ’últ ima 
Audiència, per exemple,  doncs, bé, les act ivitats que es reali tzaran al là 
són act ivitats homologades, les act ivitats que podrien tenir sorol l es 
faran a la planta -1, que sí que està aïl lada acústicament,  com deia 
abans el regidor, i  a les altres plantes, doncs,  es faran act ivitats de 
tal lers, d’ informació,  d’assessorament i,  en pr incipi,  no han de molestar  
els veïns. I  això és el que s’ha informat. 

I ,  a més, els horaris com a màxim podr ien ser per a l ’espai juveni l a les 
nou, només entre setmana; per al casal de gent gran poden tots els dies 
i f ins a les deu de la nit ,  i  per al casal de barr i  encara no està acordat, 
però l ’hora màxima també ser ien les onze de la nit .  

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

Gràcies, consellera.  

Passarem a la següent pregunta, que la formula el Grup Municipal de la 
CUP. Té la paraula el conseller Roger Bujons.  

Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 

Sí, des de la CUP.. . ,  el regidor Pisarel lo deia avui,  al  pr incipi,  que la 
preinscripció 2018-2019 ha tornat a remarcar una aposta cada cop, 
doncs,  més clara per l ’escola públ ica. Aquest fet va suposar que 
noranta-tres famíl ies, noranta-tres infants, quedessin fora en pr imer 
terme. Cal reconèixer que els últ ims anys hi ha hagut una aposta per 
ampliar l ’oferta educativa públ ica a l ’Eixample a diversos nivel ls, però 
també podem constatar que aquesta ampliació d’oferta segueix anant 
per sota la demanda que segueix havent-hi,  no?, cosa que és un bon 
senyal.  
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Dit  això, sobretot el cas de la gent que s’ha quedat fora és més f lagrant 
en el cas de Sant Antoni,  Esquerra de l ’Eixample, ha aparegut una 
plataforma per fer valdre els seus drets. Hi havien diverses 
intervencions en aquest sent it ,  com podrien ser aprof itar,  posar-hi una 
mica d’imaginació.. .  Hi havia la proposta,  i que es va acordar al seu 
moment, doncs, d’aprof itar un any més els barracons de l ’ inst itut  
provisional de Vi ladomat f ins que fes el salt  a Germanetes, com 
s’entenia una manera de la comunitat educat iva,  la que s’ incorporava 
ara o la preexistent,  de mantenir una l ínia per a un futur nou 
equipament educat iu que cobrís les necessitats de Sant Antoni,  que 
sempre ha anat molt  justet,  i  la part de l ’Esquerra de l ’Eixample.  

I  la pregunta que fem bàsicament és aquesta l ínia en què s’havia 
trebal lat,  en quin moment es canvia d’opinió, es trasl ladem aquests 
barracons cap a una altra escola a l ’a ltra banda de la ciutat i,  al  f inal,  si  
és mil lor oferta això que crear bolets, que desplaçar.. .  

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): 

. . .a altres barr is o que ampliar les ràt ios de massif icació a les aules.  

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

Moltes gràcies, consel ler.  

En aquest punt de l ’ordre del dia hi ha una paraula demanada de la 
senyora Laura Barriuso, de la plataforma de famílies sense plaça de P3.  

Sra. Laura Barriuso (plataforma de famílies sense plaça de P3): 

Vale. Bé, com ja han comentat, volia destacar que a l ’Esquerra de 
l ’Eixample són seixanta-quatre famíl ies inic ialment que no podíem optar 
a cap escola pública dels barr is. A part d’això, dir que el Consorci va 
adoptar unes mesures per ampliar l ’oferta, d’acord?,  que són obrir  un 
grup addicional a l ’Escola Ferran Sunyer, que està en una zona 
d’ inf luència amb altres barr is i que està al l ímit del distr icte, per la qual 
cosa segueix sent centre de proximitat,  i  l ’ampliació de ràt io a totes les 
escoles.  

El que volem destacar és que això no és una ampliació de l ’oferta 
pública, sinó que això és un pedaç que no arregla el problema 
sistemàt ic i estructural de la manca d’oferta de places a l ’Esquerra de 
l ’Eixample o a Sant Antoni i sobretot que va en detr iment de la qual itat 
dels centres.  
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Destacar també que, inicialment, si no ens haguéssim mobil i tzat,  les 
inst itucions planejaven deixar com a mínim dinou famíl ies fora de 
l ’escolar ització públ ica de proximitat.  

També volem destacar que s’ha evidenciat una manca de transparència 
en tot el procés, que se’ns ha amagat informació, que s’han manipulat 
els números i que hi ha hagut processos f raudulents, d’acord?, com 
intentar colar nens en centres públ ics saltant-se... ,  o sigui,  per part de 
les administracions públiques han intentat que es forcés la matrícula de 
nens sense estar en l l istes d’espera. Creiem que això s’haur ia, bé, 
d’arreglar d’alguna manera.  

Hem demanat un compromís ferm per arreglar aquest problema 
sistemàt ic, que es repeteix any rere any,  però no hi ha hagut cap 
resposta.  Trobem que només hi ha paraules buides i declaracions que 
queden bé davant l ’opinió públ ica.  

Com deia, l ’exemple més clar ha estat la negació d’adaptar els 
barracons de l ’ Inst itut Viladomat a un centre d’educació infanti l  per al  
curs 2018-2019, una solució que tenia el suport de totes les AMPAs del 
barr i,  de la xarxa d’AMPAs, de la FAPAC, de les associacions de veïns 
dels barr is, dels s indicats USTEC i CGT i,  entre altres ent itats, del teixit  
de la comunitat educativa.  

Aquesta solució permet col· locar totes les famíl ies en un centre de 
proximitat,  permet rebaixar les ràt ios de la resta de centres i afavor ir  la 
qualitat,  evitar la massif icació de les aules, que ja estan prou plenes, de 
l ’Eixample, que té les ràt ios més altes d’Europa. És una solució que 
dona un marge de tres anys per trobar una ubicació def init iva si 
realment hi ha voluntat d’apostar per l ’escola públ ica de qual i tat.  

Us hem proposat solars buits, pàrquings en terrenys municipals i,  f ins i 
tot,  desconcertar algun centre que no t ingués suf icients matrícules. 
Però no se’ns ha escoltat i no se’ns ha volgut fer cas. 

Tot el procés que hem passat les famíl ies és molt angoixant i  encara no 
està solucionat del tot a dia 5 de jul io l.  Creiem que mereixem un tracte 
més digne per part de les inst itucions públ iques. L’educació dels 
nostres f i l ls  és el futur de la nostra societat i de la ciutat i hauria de ser 
una prior itat.  No pot  dependre d’interessos polít ics o econòmics, ni pot 
ser qüestió d’atzar. No pot estar en mans d’un organisme corrupte que 
trenca les seves pròpies regles del joc quan l ’ interessa.  

Demanem un compromís públ ic per arreglar aquest problema i demanem 
també una comissió que investigui la mala gestió de tot el procés per 
part dels responsables del Consorci d’Educació de Barcelona. I ,  així 
mateix, volem demanar una escola nova per al curs 2019-2020 a la zona 
de l ’Esquerra de l ’Eixample. 

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

Moltes gràcies a vostè, senyora Barriuso.  Ara l i  contestarà el Govern. 

En nom del Govern, el consel ler Jordi Matas. 

Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 

Quant temps t inc, jo? 

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

Un minut i mig. 

Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 

No podré respondre a tot,  doncs.  

Començaré per la pregunta en concret. Bàsicament s ’ha estudiat,  
justament, la possibi l i tat de fer aquesta escola als mòduls de Viladomat 
i el que sí que és ver itat és que ja tenim, a dia d’avui,  una escola a 
l ’Esquerra de l ’Eixample que no té ubicació def init iva. De fet,  tenim 
dues escoles, tenim només una ubicació,  i,  per tant,  ens falta trobar-ne 
una altra. I  posar una escola d’una sola l ínia, que normalment les obrim 
de dues, als mòduls de Vi ladomat no assegurava la continuïtat 
educat iva. I ,  per tant, tot i  que sí que podia ser una solució a curt 
termini per a aquest curs vinent, no ens solucionava el tema.  

Bé, acompanyar l ’angoixa, perquè és ver itat  que aquests processos, 
doncs, quan a cadascú l i  toca al seu f i l l ,  doncs, són molt complicats. 
Però jo crec que hem de dir-nos que sí que se us ha escoltat i que sí 
que se us han donat solucions.  

És a dir,  el pr imer dia –el pr imer dia– que ens vam reunir  amb totes 
vosaltres al Consorci,  vau demanar tres coses: ampliació de ràt io, grup 
addicional i nova escola per al setembre 2019.  

Les dues pr imeres coses, a dia d’avui,  estan sobre la taula i  la tercera 
hi ha un compromís per part del Consorci de trebal lar perquè així pugui 
ser. Però setembre del 2019 no ens soluciona, és ver itat,  el problema 
de setembre 2018.  

Segons les dades que té el Consorci,  a dia 5, bé, a dia 4 de jul iol,  
perquè les van passar ahir. . .  

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

Consel ler Matas.. .  
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Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 

. . .només hi ha tres famílies que no se’ls hagi ofert una escola dins del 
seu distr icte.  

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

Moltes gràcies, consel ler Matas. Si després volen aclar ir  alguna cosa 
amb el consel ler,  estem a punt d’acabar el plenari.  

Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 

A disposició, sí.  

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

Ho dic perquè el l no té més temps per contestar.  

. . .a la propera pregunta, que la presenta el Grup Municipal de 
Ciutadans, i té la paraula el consel ler Sánchez.  

Sr. Pedro Juan Sánchez Muril lo (GMCs): 

Sí, nuestra pregunta va encaminada...  a conèixer el calendari exacte 
per al tema d’Angeleta Ferrer, in ic i de les obres, sobretot,  i  f inal ització 
d’aquestes.  

Gràcies, senyora presidenta.  

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

Moltes gràcies a vostè, consel ler Sánchez. Li contesta el conseller  
Matas.  

Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 

Sí. No hi ha dates concretes, d’acord? El que sí que hi ha és.. . ,  bé, el 
que sí que podem explicar és que s’està tramitant ara la l l icència i 
després s’ in icia tot el procés de fer elaboració del projecte def init iu, 
l icitació d’aquest projecte i construcció,  que es calcula que són entre 
dos i dos anys i mig,  d’acord?  

Llavors, aquesta és la informació que hi ha. 

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

Moltes gràcies, consel ler.  
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Consel ler Sánchez, té la paraula.  

Sr. Pedro Juan Sánchez Muril lo (GMCs): 

Entenc que al setembre no comencen. Tal com ho ha exposat, al 
setembre no començarien les obres.  

Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 

No. 

Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMCs): 

Ok .  

Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 

Ningú ha dit  mai que comencin al setembre. 

Sr. Pedro Juan Sánchez Muril lo (GMCs): 

No, no, és conèixer-ho –és conèixer-ho.  

Gràcies.  

Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 

El que sí que hi ha en marxa, respecte a l ’Angeleta Ferrer , és tot  el 
debat de quina és la necessitat i en quines condicions obrir- lo, o s igui,  
prematurament, abans de tenir la construcció def init iva. I  aquí jo crec 
que sí que hi ha tota una ref lexió de quina relació tenen les escoles 
amb els inst ituts i com la població es mou a escoles i inst ituts volguts o 
no volguts i com afecta la creació de places a l ’Eixample en els 
terr itor is, diguéssim, veïns. 

I  jo crec que aquí, des del Consel l Escolar de l ’Eixample, sí que s’està 
preparant tot un debat de cara a l ’octubre, perquè tota la comunitat  
educat iva, organitzacions polít iques i  veïnals, doncs, puguem tenir  
aquest debat tant obert i f ranc. 

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

Moltes gràcies, consel ler.  

Passaríem, doncs, a la propera pregunta, que la presenta el Grup 
Municipal del Part it  Popular. Té la paraula el conseller Alejandro Muñoz.  

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

Gràcies, senyora presidenta. A veure, atès el procés part ic ipat iu 
real itzat per def inir  els usos futurs de La Model, quines campanyes 
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publicitàr ies per afavor ir  la part icipació en el procés part icipat iu,  i a 
quins col· lect ius anaven dir igides, s ’han portant a terme i quines 
concretes part ides econòmiques s’han gastat en aquestes campanyes? 

Gràcies.  

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

Moltes gràcies, consel ler Muñoz.  

Té ara la paraula, per respondre, el consel ler Magrinyà.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Quan vostè pregunta «quines campanyes publ ic itàr ies per afavorir  la 
part ic ipació», nosalt res, tal com diuen els tècnics de part ic ipació, fem la 
metodologia que, en aquests moments, sabem fer, que és, per una 
banda, ho anunciem en el Decidim.cat, està anunciat a la pàgina web, i 
fem unes encartellades. I  aquesta és la despesa que cada vegada fem 
quan hi ha un procés part icipatiu. La majoria de les encartel lades que 
fem quan hi ha un Consel l de Barri són uns cinc-cents exemplars, eh? I,  
en principi,  sempre,  a qualsevol persona que s’apunta a un Consel l de 
Barri se l i  agafa l ’adreça i se l i  assegura perquè se l i  reenviï  després. I  
intentem que la gent que s’adreci normalment est igui vinculada a una 
adreça de mail i  podem capturar o captar nova gent a part ir  de les 
encartel lades.    

Aquest és el sistema amb el qual treballem. 

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

Moltes gràcies, consel ler Magrinyà.  

Té la paraula.  

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

És que no m’ha dit  a quins col· lect ius anaven dir igides les campanyes.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Van dir igides a tots els col· lect ius que els tècnics de barr i tenen adreça. 
I  els tècnics de barr i tenen coneixement del l l istat of icial de totes les 
entitats. Si teniu alguna entitat que no teniu adreça, nosaltres la fem 
arr ibar i la fem...  És totalment inclusiu i obert,  intentem sempre anar 
captant gent, cada vegada que hi est igui interessada i que hi vulgui 
part ic ipar. 

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  
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Es que es el mismo juego de siempre: nos enteramos porque…, de 
tapadil lo, había un grupo impulsor, nos tuvimos que enterar de ref i lón. 
Luego resulta que en el proceso part ic ipat ivo los part idos polít icos… Iba 
a haber un proceso, pero los part idos al f inal no tuvimos…, porque era 
para la c iudadanía. Había un día que era para el comercio y se le avisó 
también de tapadi l lo y ni  fueron. Y resulta que era para la c iudadanía y 
se enteraron los de los pisos de enfrente, los de las cal les de abajo, 
porque los de los pisos de enfrente les dijeron, y los de la calle 
Rocafort ya ni se enteraron, los vecinos. Y era un proceso para la 
ciudadanía, que se supone que eran los vecinos. Y al f inal han ido las 
asociaciones, pues,  que las miran…, algunas no tenían práct icamente 
nada que ver, los amigos suyos, y los que no les han interesado, pues,  
práct icamente ni han ido, es que ni se han enterado. Y los que se han 
podido enterar se han enterado de ref i lón y práct icamente… Y los 
part idos polít icos práct icamente hemos ido, pues, a t ítulo personal, 
porque resulta que íbamos a ir  y luego, al f inal,  no fuimos porque era… 
Es el pez que se muerde la cola y siempre es lo mismo. Todos estos 
procesos es que acaban siendo… 

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

Consel ler… 

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

…sus amiguetes los que hacen el proceso y los que deciden.  

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

Consel ler Muñoz… 

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

Y la ciudadanía, pues, decide muy poco.  

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

Se l i ha acabat el temps. Moltes gràcies.  

(Veus de fons.)  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Sí, home, però ara per al· lusions. (Veus de fons.)  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 
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Passaríem a la propera pregunta, que la presenta el Part it  dels 
Socialistes. Té la paraula el consel ler Joan Ramon Riera.  

Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC):  

Sí, moltes gràcies, presidenta. Simplement preguntem per les obres que 
estan aturades i a mitges dels habitatges públ ics ubicats a Al í Bei,  102,  
eh? Per la informació que tenim, aquestes obres s’havien de reprendre 
el març passat, el març d’aquest present any, i no han engegat.  

Llavors, preguntem per quin motiu no s’han engegat i demanem que es 
reprenguin al més aviat possible, i quan s’acabaran. 

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

Moltes gràcies, consel ler Riera.  

Pel Govern, l i  respon la consel lera Mar ina Marcian. 

Sra. Marina Marcian Garcia (GMBC-E):  

Bé, no sé d’on tenen aquesta informació, perquè a la pàgina de 
contractació públ ica de la General itat  de Catalunya pot  trobar un 
document de més de tres mil pàgines on s’ incorpora tota la informació 
sobre aquest procediment de l ic itació i  estan especif icades totes les 
dates de tot.  

Aleshores, l ’1 de febrer de 2018 es va obrir  la nova l ic itació i tots 
sabem el temps que dura això. De fet,  ho deia també abans el conseller 
Rodríguez, i deia, precisament, que això no responia a un endarreriment 
del Govern, sinó més aviat del funcionament de l ’Administració.  

Aleshores, com l i  deia,  el dia 1 de febrer es va obr ir  la l icitació, la 
signatura del contracte es va fer el 7 de juny i l ’ inici de les obres, 
doncs, afortunadament,  ha començat aquesta setmana. I  en el projecte 
de l ’expedient consta que aquesta obra durarà quinze mesos, que 
previsiblement serà cap a f inal de l ’any 2020.  

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

Moltes gràcies, consel lera.  

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

Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC):  

Sí, no, molt ràpid. Aquest és el t ipus de preguntes que sempre m’agrada 
fer perquè, quan las fas, és quan et diuen «l ’ inici d’obres és imminent». 
Dius, això és fantàst ic, no? Però, bé, només comentar que, òbviament, 
la lectura dels expedients a la web de contractació de la Generalitat no 
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és la meva lectura nocturna, d’abans d’anar a dormir cada dia, i és 
precisament arran d’això que tramitem aquestes preguntes de control 
polít ic que tenen la seva raó de ser en això.  

Celebrem la contractació. Ens sorprèn que es faci la l icitació al febrer i 
que no se signi f ins al  7 de juny. Però, bé, és igual,  s i  ens diuen que a 
f inals del 2020 tenim els pisos, doncs, escolta, mil lor.  

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

Moltes gràcies, consel ler Riera.  

Té la paraula la consel lera Marcian, si vol afegir alguna cosa.  

Sra. Marina Marcian Garcia (GMBC-E):  

Bé, m’imagino que no és la seva lectura habitual,  però ho deia perquè 
com que té la informació que al març.. . ,  doncs, aquesta informació d’on 
la treia, per això l i  ho deia. Però només això.  

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

Molt bé. Doncs, moltes gràcies.  

Passaríem a l ’últ im punt de l ’ordre del dia, que és el seguiment de 
proposicions. En aquest cas, en presenta un el Grup Municipal del Part it 
Popular. Té la paraula el conseller Zayas. 

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 

Atès que en el plenari del passat mes de febrer del 2018 es va aprovar 
la següent proposició: «Instar el Govern del Distr icte a manifestar el seu 
compromís per tal de considerar el document Proposta de dinamització 
comercial  a l ’espai de La Model a l ’Esquerra de l ’Eixample ,  com a base 
de les necessitats del comerç de l ’Esquerra de l ’Eixample dintre del 
procés part ic ipat iu de La Model, i  donar trasllat d’aquest acord al grup 
impulsor d’aquest procés», i considerant que es va aprovar, quin és 
l ’estat d’execució d’aquesta proposició? 

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

Moltes gràcies, consel ler.   

Qui respon? El consel ler Magrinyà.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  
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Bé, nosaltres, tal com es va acordar, vam traslladar aquest document al  
grup organitzador del procés part ic ipat iu de La Model;  el ls l ’han 
considerat i està al là, eh? 

El procés part ic ipat iu, que funciona amb el grup impulsor.. . ,  sobretot 
donem el consel l que l ’ent itat de l ’Associació de Comerciants part ic ipi 
del grup impulsor,  perquè és al là on es decideixen les diferents 
act ivitats que s’han d’acoll ir  f inalment a La Model.  

De totes maneres,  sempre hi ha la possibil i tat,  perquè en aquests 
moments només estem def inint el que és la modif icació del pla general 
per poder acol l ir  la distr ibució dels espais, però la seva act ivitat,  en 
qualsevol cas, seria en una planta baixa d’algun dels edif ic is. Per tant, 
sempre hi ha marge de fer aquesta intervenció. Però això serà a part ir  
de la decis ió del grup impulsor.  

És a dir,  els comerciants poden ser una entitat més, el ls defensaran la 
part ic ipació.. . ,  la demanda d’aquest equipament, que és perfectament 
assumible, però s’ha d’acoll ir  en el que decideixi el grup impulsor, que 
continuarà, vul l dir ,  durant els propers mesos.  

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

Moltes gràcies, consel ler Magrinyà.  

(Veus de fons.) Sí, sí,  l i  queda un minut, consel ler.  

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 

Mir i,  conseller Magrinyà, és el mateix que hem repetit  ja diverses 
vegades, però es tracta de fer polít ica. Qui és el grup impulsor –qui és 
el grup impulsor– per decidir si l ’eix comercial de l ’Esquerra de 
l ’Eixample ha de tenir un espai o no? Perdoni,  el grup impulsor no és 
ningú. Ho sento dir d’aquesta manera, però les entitats 
memorial íst iques què tenen a dir respecte a si l ’eix comercial ha de 
tenir un espai o no. Quin cr iter i tenen el ls per determinar això? 

Perdoni,  és una decisió polít ica que els correspon a vostès. I ,  com 
sempre, la tracten... ,  això que he dit  abans de la comparació amb 
Iniesta, repart int joc, i ara, en aquest cas, és el grup impulsor, després 
serà el grup propulsor i  després el retropropulsor. Però mai prenen 
decisions, vostès. Mai prenen decisions. Aquest cas és clar íssim. 

Escolt i,  e l grup impulsor de La Model està dominat clarament per 
entitats memorial íst iques af ins a vostès. Em sembla molt bé que siguin 
af ins a vostès.  Però, quins cr iter is tenen aquestes associacions 
memorial íst iques sobre els interessos de l ’Esquerra de l ’Eixample o del 
distr icte o de ciutat? Escolt i,  parcials –parcials.  

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

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 

No, no poden...  

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

Moltes gràcies. 

Consel ler Magrinyà,  l i  queda molt poquet temps, quinze segons l i 
queden.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Sí, jo el  que vol ia dir és que, en qualsevol cas, el que sí que queda clar 
és que hi ha tota una gran diversitat . . . ,  hi han més de trenta o quaranta 
entitats que estan representades en el grup impulsor, i  no crec que... ,  
podem ser maniqueus amb aquests comentaris que vostè fa. 

I ,  en qualsevol cas, aquesta decisió vindrà d’aquí set o vuit  mesos, no 
ara, eh? 

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

Moltes gràcies. Gràcies, conseller.      

El següent seguiment el presenta el Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana. Té la paraula el consel ler Albert Vi ladot.  

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

Gràcies, presidenta. Bé, des d’Esquerra volem demanar que s’ informi de 
l ’execució o de l ’estat d’execució del prec acceptat al Consel l Plenar i el 
passat 12 de desembre del 2016 que demanava que es prior itzés la 
ronda Universitat com una de les vies on s’havien de dur a terme de 
forma urgent actuacions d’ampliació de voreres i on s’havien de reduir  
la concentració de l ínies d’autobús. A més a més, independentment del 
text del prec, també van haver-hi una sèr ie de compromisos verbals per 
dur a terme una sèr ie de reunions tècniques amb els veïns per tal de 
buscar solucions a la situació. I  ens agradaria, doncs, que se’ns 
expliqués en quina fase estan aquestes reunions i aquest prec, en 
general.  

Gràcies.  

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

Gràcies, conseller Vi ladot.  
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Consel ler Magrinyà.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Sí, en el cas de les rondes, jo anir ia més a la part f inal,  que és la 
més... ,  amb la qual hem anat tenint reunions i hem anat informant 
progressivament, cada vegada que teníem una not ícia nova anàvem 
informant personalment els representants de la plataforma de la ronda 
Universitat.  

I ,  en aquest sentit ,  en aquests moments ens trobem que l ’Ajuntament ha 
f inal itzat,  està a punt de f inal itzar l ’estudi de la reubicació de les 
estacions interurbanes dins de tot el municipi,  que a part ir  d’això s’ha 
de tenir una reunió,  que encara no s’ha convocat, amb els serveis de 
transport públ ic de la General itat,  que ja vam tenir una primera reunió,  i 
de la qual ells també han estat exactament informats, i que a part ir  
d’aquesta segona reunió és quan t indrem una reunió amb ells, amb la 
plataforma, un altre cop,  per veure quins acords. Perquè la reubicació 
de les parades depèn dels serveis de la General itat de Catalunya, dels 
serveis de transport,  no depèn de l ’Ajuntament de Barcelona, eh? 

I,  per tant,  estem a l ’espera d’aquesta feina. 

I  també hem de dir que aquest estudi fa més de vint i t renta anys que 
s’havia d’haver fet i  nosaltres,  en aquest govern, hem encarat aquest  
tema, que no s’havia encarat abans.  

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

Gràcies, conseller Magrinyà.  

Consel ler Vi ladot, l i  queden quaranta-cinc segons. 

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

Sí, no, molt ràpidament. Per un costat,  doncs, em consta que els veïns 
estan agraïts que se’ ls vagi informant periòdicament a mesura que van 
sort int novetats. De tota manera, aquest estudi que diu que s’està 
acabant ara, el jul io l del 2017, és a dir ,  ara fa un any, van tenir una 
reunió on es va dir:  «Aquest estudi estarà acabat el setembre d’aquest 
any», és a dir,  ara fa gairebé un any, també. 

Bé, portem un any d’endarrer iment, i  jo entenc que això és una qüestió 
molt complexa, però estar ia bé, doncs, donar dates que es puguin 
complir .  

I  després la part de les parades, sí que és cert que les l ínies depenen 
de la General itat,  però la ubicació concreta de les parades jo entenc 
que l ’Ajuntament hi  ha de poder dir alguna cosa, així com també les 
condicions de les voreres al là on estan aquestes parades.  
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I  ja està. 

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

Doncs, gràcies, consel ler Vi ladot.  

Consel ler Magrinyà.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Bé, l i  dono la raó en això, i sí que, bé, en aquest sentit ,  doncs, anirem 
al més ràpid possible, però la feta és un estudi complex a tota la ciutat.  
I  pel tema de la reurbanització també teníem el problema que la ronda 
Universitat és un l ímit entre dos distr ictes. És on hi ha una rambla de 
ciutat,  és un projecte de ciutat,  i  té aquesta altra complexitat a l ’hora de 
fer la urbanització.    

En qualsevol cas, està previst que el carr i l  b ic i vagi per la banda de mar 
i que hi ha d’haver una ampliació de vorera i que això es farà en el 
moment que s’encari  el projecte de les rondes.  

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

Moltes gràcies, consel ler Magrinyà.  

I ,  amb aquesta resposta, hem acabat el  plenari.  A la gent que quedeu, 
moltes gràcies per haver-nos acompanyat f ins ara. I ,  com he dit  a l ’ in ic i,  
molt  bones vacances per a tothom. 

 

S’aixeca la sessió a les 23.08 hores.  


