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Desenvolupament de la sessió 

La presidenta saluda els assistents i obre la sessió. 

1. Aprovació de l’acta de l’anterior sessió del 28 de març de 2017 

La presidenta informa que l’acta és a disposició de tots els presents. 

S’aprova per unanimitat. 

2. Torn obert de paraules 

La presidenta obre el primer torn de paraules i assegura que no serà estricta amb el 
temps estipulat per a les intervencions, si bé demana moderació. 

El senyor Jaume Laporta González , en nom dels veïns del número 37 del carrer 
Leiva, assegura que ha mantingut diverses reunions amb l’equip de govern i que, 
juntament amb el president de l’Associació de Veïns d’Hostafrancs, va redactar un 
escrit per demanar acudir a l’Ajuntament per debatre amb tots els partits. Indica que ja 
s’han reunit amb el GMDPSC i el GMDERC, i que properament ho faran amb el 
GMDCUP i el GMDDemòcrata. Lamenta que el GMBDComú els denegués la 
possibilitat de contactar amb l’Ajuntament i els derivés al conseller Xavier Farré. En 
aquest sentit, demana que la regidora li concerti una entrevista amb la Regidoria 
d’Habitatge de l’Ajuntament. 

El senyor Joaquim Garreta Rana , en nom de la Taula d’Esports, manifesta que 
mitjançant l’esforç del consistori i la voluntat de la Generalitat d’impulsar la línia 9 del 
metro s’ha aconseguit que la ciutat sigui propietària de l’espai de Magòria. Exposa que 
la Taula d’Esports el continua reivindicant com a espai útil de futur i destinat a les 
aspiracions dels membres de la Taula d’Esports, que aplega més de quinze entitats 
esportives dels barris de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. Proposa que l’espai doni 
cabuda a totes les activitats esportives dels clubs que formen la Taula d’Esports i els 
que s’hi vulguin incorporar, per la qual cosa es requereix una instal·lació moderna, de 
futur, de capacitat, de projecció i d’avantatge per a la ciutat. 

Anuncia que la Taula d’Esports ha creat el hashtag «#recuperemMagoria» amb 
l’objectiu de recuperar per al barri sense oblidar tot allò que al 2006 es va assignar 
com a equipaments esportius destinats a ocupar Magòria. Afirma que es necessita 
recuperar aquest espai per a l’esport sense exclusió i destinar-lo a tot el barri. En 
aquest sentit, demana que el Districte en ple, la Regidoria i tots els partits moderns 
defensin les propostes que la Taula ha plantejat per a la Modificació del Pla general, 
per tal que puguin ser recollides en primera instància i així disposar de la millor 
instal·lació de futur possible per a tots els esports que es practiquen al barri. 

La senyora Neus Pérez Muñoz , en nom propi, es presenta com a portaveu d’uns 
quants veïns del carrer de Melcior de Palau, un carrer amb dos col·legis grans molt 
concorreguts, la Universitat Bibliotecària i un institut. Apunta que s’ha executat obres al 
carrer de Guitard i s’hi ha instal·lat contenidors d’escombraries, ja que la gent llençava 
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les bosses de la brossa dins de les papereres. Tanmateix, denuncia la manca de 
contenidor de residus orgànics. 

Corrobora que davant de casa seva hi ha tres contenidors, un de paper, un de vidre i 
un de plàstic, tot i que desconeix si es planteja canviar-los d’ubicació. Demana que, en 
cas que es quedin on són actualment, es delimiti els aparcaments per a motos i 
cotxes, ja que les motos aparquen a les voreres. Critica que Melcior de Palau i Guitard 
són intransitables per culpa de les motos i els bars. 

D’altra banda, denuncia l’augment d’excrements i miccions de gossos a l’encreuament 
entre Puiggarí i Melcior de Palau, així com entre Melcior de Palau i Bell-lloc. Indica que 
les pudors són molt intenses i reclama que s’hi apliqui algun producte o s’eduqui els 
amos mitjançant fullets explicatius perquè netegin les deposicions dels seus gossos. 
Demana un barri net i de camí escolar. 

Exigeix bancs individuals per al carrer de Guitard, ja que actualment entre els arbres 
només hi ha papereres i pilons. Finalment, indica que fins fa poc hi havia una gran 
quantitat de cotxes davant d’un restaurant romanès proper al carrer de Berlín i la gent 
no podia sortir de casa. 

El senyor Francisco Grau Vergés , en nom propi, fa un agraïment a la Guàrdia Urbana 
i als Mossos d’Esquadra pel bon servei que presten. Mostra la seva alegria respecte a 
una actuació recent a la plaça de la Farga amb unes persones que hi jugaven a futbol 
els caps de setmana, fent soroll i generant brutícia. 

D’altra banda, demana una solució per un arbre de la Gran Via, 281, que aixeca la 
vorera. Afegeix que el carrer Vint-i-sis de Gener de 1641, des de Creu Coberta fins a 
Portugalete està molt brut, i que recentment hi va comptar sis rates. Apunta que el 
fragment del carrer de Leiva amb Joanot Martorell es neteja. 

Exposa que a Portugalete, entre Vint-i-sis de Gener i Moianès, les motos ocupen la 
vorera, la qual no té prou amplada. Demana que se’n prohibeixi l’aparcament. Apunta 
que a Moianès amb Leiva hi ha moltes motos i molts contenidors, de manera que els 
camions gairebé no tenen espai per passar. Reclama que es retiri contenidors al costat 
d’un bar o es modifiqui els aparcaments de motos. 

El senyor Jordi Clausell i Subirats , en nom de l’Associació de Veïns d’Hostafrancs, 
critica que rebés la notificació de convocatòria a l’Audiència Pública el dimarts anterior. 
Assenyala que normalment les convocatòries s’enviaven després del Consell Plenari, i 
atribueix la poca assistència a l’Audiència a aquest fet. 

Agraeix que el Districte hagi executat la inspecció per esbrinar si s’havia instal·lat una 
antena de telefonia mòbil a Hostafrancs. Afirma que s’ha demostrat que l’antena no hi 
és, si bé els veïns estaven amoïnats per la seva possible existència. 

Es remet a la intervenció del senyor Laporta i confirma que el veïnat del carrer de 
Leiva va escriure a tots els partits polítics i a la síndica de greuges per exposar la seva 
problemàtica, si bé gairebé tothom excepte el GMDBComú va afirmar haver rebut 
l’escrit i haver-lo derivat al conseller tècnic del Districte, tot i que d’això en fa dues o 
tres setmanes. Denuncia que després d’escriure la carta, tots els grups van trigar dues 
o tres setmanes més a contestar. En aquest sentit, demana que l’equip de govern 
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concerti una reunió amb el regidor d’Habitatge, el senyor Josep Maria Montaner. 
Aclareix que la problemàtica no només té lloc a Hostafrancs, si bé recorda que alguns 
dels contractes que no es volen renovar acaben a finals de setembre, de manera que 
el temps s’està esgotant. Reclama que s’agilitzi el procés. 

Denuncia la problemàtica de l’habitatge que té lloc a Hostafrancs i a tota la ciutat, 
especialment a causa de l’existència d’apartaments turístics legals o il·legals i lloguers 
d’habitacions que es deriven en gentrificació i increment del preu del lloguer. En 
aquest sentit, demana que el Districte creï una taula de l’habitatge del barri. Recorda 
que des de fa molt temps es reclama que s’executi una radiografia dels habitatges on 
viu gent gran que no té ascensor. 

Demana que s’estableixi un calendari per a l’equipament del carrer de la Diputació. 
Adverteix que falten dos anys per acabar el mandat i que cal iniciar les obres. D’altra 
banda, critica que hi ha diversos temes anteriorment reclamats als quals no s’ha posat 
solució, com ara la poda dels arbres d’Hostafrancs, la neteja i els carros de 
supermercat lligats als arbres. Denuncia una manca de presència de la Guàrdia 
Urbana al barri i demana conèixer oficialment el nou intendent. 

El senyor Alfredo Martínez Olmo , en nom de l’Associació de Veïns Badal, Brasil i la 
Bordeta, insisteix que les convocatòries per a les audiències s’han d’anunciar amb 
temps per poder-les preparar.  

Agraeix que avui s’hagi buidat un túnel de serveis que hi havia al costat d’un pont, prop 
del carrer d’Antoni Capmany, on dormia una persona des de feia més de dos anys. 
Recorda que l’Ajuntament en va soldar la porta, però l’home va trencar la soldadura i hi 
va instal·lar un pany seu per viure-hi. Insisteix que es tracta d’un lloc perillós, ja que hi 
havia un tub de gas d’entre 50 i 60 centímetres de diàmetre. 

Manifesta que els veïns i les entitats de la rambla de Badal reclamen des de fa catorze 
anys una zona verda per al tram entre la carretera de Sants i les vies del tren. Sosté 
que a l’estiu no hi ha espais d’ombra, malgrat la presència d’arbres i palmeres, ja que 
l’escalfor rebota al ciment. Afirma que ha parlat diverses vegades amb Hàbitat Urbà, ja 
que el projecte inicial preveia una zona de gespa entre Pavia i les vies del tren, si bé 
aquesta zona no es va fer efectiva i els veïns van protestar el dia de la inauguració. 
Recorda que l’alcalde del moment va anunciar que hauria estat impossible, ja que les 
bigues de la cobertura no podien sobresortir de terra i, per tant, no eren capaces 
d’aguantar res més. Argumenta que al cap de quatre anys es va confirmar que el 
projecte sí que es podia portar a terme i, per tant, col·locar uns trenta centímetres de 
sorra per plantar gespa, o bé les marquesines necessàries per proporcionar ombra. 

Critica que la rambla de Sants està malmesa malgrat que encara no fa ni nou mesos 
que es va inaugurar. Fa palès que una desena de patinadors trenquen els bancs del 
costat de les marquesines de Badal quan hi salten per damunt continuament. Afirma 
que s’hi ha discutit alguna vegada, tot i que normalment ha preferit trucar a la Guàrdia 
Urbana, la qual no s’ha presentat en cap ocasió. Afegeix que hi ha zones de gespa 
molt brutes o pelades, sobretot la rambla del davant de Bonaventura Pollés. 

Finalment, informa que el jardí interior de l’illa que ocupa el carrer Quetzal, la rambla 
de Badal i riera Blanca està força malmès i ple d’excrements de gos, especialment el 
jardí infantil. 
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La regidora del Districte  agraeix la presència dels assistents i assegura que les 
preguntes més tècniques que no obtinguin resposta en la present sessió arribaran per 
via escrita als intervinents. 

Pel que fa a la intervenció del senyor Laporta, corrobora que s’han reunit al Consell de 
Barri d’Hostafrancs i en altres espais. Assegura que és coneixedora del posicionament 
del veïnat d’Hostafrancs sobre la seva problemàtica gràcies a una queixa de part de 
l’Associació que li va derivar el GMDBComú i assegura que es va posar en contacte 
amb el grup per comunicar-se directament amb l’Associació. Admet que no és el 
mateix trobar-se a l’oposició que al Govern, ja que actualment està obligada a donar 
respostes efectives. Afirma que es té pendent organitzar una convocatòria de reunió 
amb l’Associació, ja que en l’última trobada l’equip de govern es va comprometre a 
donar un seguiment molt proper dels avenços. Especifica que la convocatòria de la 
reunió podria arribar a finals de setmana i que es demanarà la participació de la 
Regidoria d’Habitatge per explicar les línies de treball que s’estan estudiant i la 
capacitat de l’Ajuntament per portar a terme el projecte. 

Respecte a la intervenció del senyor Garreta, anuncia que s’ha produït un consens 
rellevant respecte a la modificació que s’ha treballat conjuntament amb els veïns, si bé 
s’ha presentat alguna al·legació que actualment es troba en estudi. Mostra la seva 
esperança que al maig s’aprovi inicialment la modificació del planejament de PGM per 
disposar de l’aprovació definitiva a finals d’any. Argumenta que això suposa posar-se a 
treballar immediatament en el PEMU, just quan es començarà a executar les 
modificacions reclamades per la Taula d’esports. Es compromet a treballar amb el món 
dels equipaments esportius, com ara l’IBE. Proposa que el hashtag 
«#recuperemMagòria» es converteixi en «#recuperantMagòria», ja que la recuperació 
està en actiu. Concreta que es troba al focus de l’Ajuntament, que l’IBE hi demostra 
interès i que ja es disposa del PEMU, del qual creu que es començarà a debatre 
després de l’estiu. Espera definir uns objectius clars per dotar d’equipaments de 
qualitat l’espai de Magòria. 

Quant a la intervenció de la senyora Pérez, corrobora que la consellera Maria Riba ha 
recomanat que les demandes específiques, com la dels contenidors, es treballin in situ 
i que s’engresqui el veïnat a esmentar queixes sobre neteja i invasió de la vorera. 
Anuncia que s’ha impulsat diverses campanyes sobre soroll, neteja i sensibilització als 
amos dels gossos. Lamenta que l’efecte de les campanyes sigui limitat i es compromet 
a continuar invertint esforços per millorar els espais per a gossos. Manifesta que cal 
trobar l’equilibri entre disposar d’espais de qualitat i espais perquè els veïns no hagin 
de patir la brutícia. Finalment, assegura que la consellera Riba estarà sobre el tema, i 
que la qüestió dels contenidors es respondrà per escrit. 

Pel que fa a la intervenció del senyor Grau sobre la plaça de la Farga, manifesta que hi 
ha vegades que l’equip de govern pot entrar en línies de sensibilització i d’altres que 
cal executar actuacions policials. Anuncia que actualment s’està finalitzant l’elaboració 
de la mesura de relacions de proximitat i admet que manquen unitats de la Guàrdia 
Urbana, cosa que considera lògica a causa de les dimensions del districte i la 
pronunciada presència a l’espai públic, on diàriament es reclamen moltes activitats. 
Indica que a Montjuïc s’està fent sobreesforços i que per aquestes raons és possible 
que moltes trucades no siguin ateses, si bé defensa la bona feina dels agents en 
coordinació amb els Mossos d’Esquadra i la Taula de Presidència. Respecte a la 
presència del nou intendent, argumenta que ja s’ha presentat a dues comissions de 
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Seguretat i està fent rondes amb veïnat, associacions de veïns i comerciants per 
presentar-se. Indica que el districte disposa d’un elevat nombre d’associacions, de 
manera que si l’intendent encara no s’ha apropat a la seva associació, ho farà 
properament. 

Es compromet a seguir treballant en la plaça de la Farga, ja que les problemàtiques 
són reiterades i els caps de setmana suposen maldecaps al veïnat. Manifesta que avui 
ha estat amb la JAC de Sants per abordar aquests conflictes, amb l’objectiu 
d’aconseguir un bon ús per a la plaça. Pel que fa a l’aparcament de motos en carrers 
estrets, assegura que es van executant actuacions, com ara passejades dels 
responsables municipals i multes. En aquest sentit, proposa explicar les mesures en 
un consell competent. Finalment, i respecte al canvi de contenidors, es compromet a 
apuntar l’adreça exacta per elaborar-ne un informe més específic. 

Amb referència a la intervenció del senyor Clausell, considera interessant que la 
regidoria d’Habitatge es pogués reunir a la trobada, si bé no ho confirma. Assegura 
que per a ella és un tema urgent i prioritari, i opina que el veïnat ha d’estar tan informat 
com l’equip de govern. Corrobora que la setmana anterior ja es va celebrar una reunió 
per abordar diversos temes. Indica que les qüestions d’habitatge de Sants-Montjuïc 
tenen un pes molt rellevant. En aquest sentit, concreta que va mantenir una reunió 
amb la Regidoria i el regidor Montaner en què, entre d’altres, es va tractar l’assumpte 
del carrer de Leiva, el qual es troba en el focus de l’actuació municipal. Considera que 
el veïnat fa bé de mobilitzar-se i buscar el suport de les associacions de veïns. 
Argumenta que l’equip de govern també els dóna suport i accepta la demanda. 
Reconeix que la derivació del GMDBComú es podria haver millorat, si bé insisteix en el 
compromís de la Regidoria de treballar amb Habitatge i tot el Govern amb l’objectiu de 
trobar les màximes solucions possibles. 

Recorda que, en qüestions d’habitatge, a la darrera Audiència es va redactar un llistat 
de les mesures que el Govern municipal ha portat a terme, si bé actualment encara 
s’està trobant amb problemàtiques heretades. En aquest sentit, recalca l’impuls de les 
oficines d’habitatge, l’assessorament, els ajuts a la rehabilitació i al lloguer, entre 
d’altres. Adverteix que aquesta línia de treball suposa una alta inversió per part de 
l’Ajuntament de Barcelona en la lluita contra la gentrificació. 

Proposa convocar la sectorial d’habitatge, la qual no ha tingut prou dinamisme, per tal 
que es pugui analitzar una possible organització i decidir quins barris volen treballar 
qüestions específiques, o també si cal focalitzar-ho només a Hostafrancs. 

Mostra la seva esperança que el present mandat acabi amb el PERI d’Hostafrancs 
definit, ja que s’ha anat més de pressa del previst a l’hora d’establir un pla d’inversions 
del Districte. Afirma que actualment es disposa d’un escenari positiu en què cal 
observar canvis per a possibles intervencions i per començar a treballar en la línia de 
definir el projecte per concretar la inversió necessària de cara al proper mandat. 
Concreta que es tracta d’un procés en què caldrà l’ajuda de la ciutadania. 

Exposa que el districte presenta un impacte elevat en qüestions de recollida de 
ferralla. En aquest sentit, apunta que s’està elaborant un informe per celebrar una 
reunió amb l’Àrea d’Acció Social, amb la tinent d’alcalde Laia Ortiz, a la qual ella 
mateixa va informar d’aquesta preocupació. Indica que s’està estudiant les actuacions 
que es poden executar respecte a aquesta problemàtica. 
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Pel que fa a la poca antelació de la convocatòria, assegura que es tracta d’un cas 
excepcional i que en el futur se seguirà organitzant com sempre. 

Amb referència a la intervenció del senyor Martínez, manifesta que les intervencions 
amb persones sense llar resulten molt complicades i, en ocasions, un cop 
solucionades tornen a aparèixer. Comunica que al Consell de Barri d’Hostafrancs es 
va organitzar un monogràfic sobre aquesta qüestió i considera que el debat posterior 
amb els veïns va ser molt interessant, especialment a l’hora de tractar assumptes de 
dificultats i coordinació entre el CIS, la Guàrdia Urbana, els educadors de carrer i els 
agents cívics per executar intervencions d’una complexitat social com l’esmentada. 

Es compromet a contestar per escrit la problemàtica de la rambla de Sants amb Pavia 
per tal d’elaborar un recull d’informes històrics que el senyor Martínez ja ha tractat amb 
altres alcaldes. Indica que s’ha previst portar a terme una sèrie de mesures d’inversió 
per arranjar els jardins de la rambla de Sants. Corrobora que el desgast de la zona ha 
estat molt notable en els pocs mesos des de la inauguració. Reconeix que alguns 
ciutadans no cuiden l’espai, si bé aquesta mena d’accions es tindran en compte a 
l’hora de definir els usos de la zona. Anuncia que al principi es desconeixia a què es 
destinaria, si bé arran de la problemàtica dels patinadors cal prendre mesures perquè 
no puguin perjudicar els bancs. Assegura que treballarà aquesta mesura conjuntament 
amb les que proposen els veïns que van perdre intimitat i seguretat a causa de 
l’arribada del calaix. Informa que s’ha previst una inversió necessària, de manera que 
la rambla de Sants veurà millores derivades de l’anàlisi dels usos que està tenint 
actualment. 

Tot seguit, la presidenta obre el segon torn d’intervencions. 

La senyora Concepció Pérez Solera , en nom propi, agraeix que se li hagi respost la 
pregunta sobre assistència domiciliària i control a les empreses que va plantejar a la 
darrera audiència pública, si bé manifesta que quan es va aprovar la Llei de la 
dependència es portaven a terme sis controls anuals als domicilis per part dels 
coordinadors, tot i que després es van reduir a quatre i, posteriorment, a dos, cosa que 
considera insuficient. D’altra banda, demana que després de les reunions dels Serveis 
Socials amb les empreses es faci arribar un informe a les associacions de veïns 
perquè en quedin informades. 

Informa que existeix una problemàtica de degradació de l’assistència personal al 
centre sociosanitari concertat Sant Antoni, al carrer de Sant Eloi. Apunta que s’han 
produït retallades de personal. Demana que s’esbrini què passa en àmbit administratiu 
i de gestió, ja que les retallades deixen desateses les persones. A tall d’exemple, 
explica que una veïna seva hi va estar ingressada dos mesos i no hi va veure mai un 
metge. 

Anuncia que, tal com ja va descriure per correu electrònic a la Guàrdia Urbana i els 
Mossos, s’ha detectat un repunt substancial de furts i robatoris al voltant de l’estació i 
carrers adjacents, com ara Béjar i Rector Triadó. 

Recorda que recentment va enviar un correu electrònic a l’intendent perquè el remetés 
a l’intendent de l’Esquerra de l’Eixample, i és que al parc de l’Escorxador un gos va 
saltar al carrer, va tombar tres motos, va accidentar una persona i va provocar un 
col·lapse. 
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Demana que es prengui mesures d’educació o sanció als ciclistes. D’altra banda, 
proposa que l’Ajuntament intervingui amb mesures contundents en les vagues de 
metro que es produeixen cada dilluns. Afegeix que els conductors d’autobusos frenen 
a molta distància de la parada i de vegades no paren si no hi ha ningú que hagi aixecat 
la mà, tot i que moltes persones grans no són capaces per qüestions de mobilitat. 

Opina que la causa de la problemàtica de l’habitatge rau en la Llei d’arrendaments 
urbans (LAU). Proposa que tots els partits polítics facin front comú per derogar 
aquesta llei a Catalunya i a l’Estat espanyol, ja que no consta a la Unió Europea. 
Afirma que va ser una llei retocada per l’exministre Miguel Boyer i corroborada pel 
president Mariano Rajoy. En aquest sentit, indica que els contractes de tres anys i un 
de pròrroga són els que donen peu a l’especulació. 

El senyor Josep M. Peiró Bou , en nom de l’Associació de Veïns del Triangle de 
Sants, felicita l’equip de govern per l’ordenança relativa a la problemàtica que es viu a 
la plaça d’Osca i considera que no cal treballar-la més. Afirma que la reducció del 
tancament s’està complint, ja que es tanca una hora abans els caps de setmana, si bé 
els clients es queden al carrer. 

Manifesta que al carrer de Sant Antoni, 28, xamfrà amb Santa Caterina, hi ha una 
vorera que queda inundada perquè les arrels dels arbres taponen el desguàs. Recorda 
que fa dos anys hi van anar dos tècnics a executar una obra d’un metre per dos, si bé 
opina que caldria allargar aquestes dimensions. 

Agraeix que els carrers de Ciceró i de Riego s’hagin tornat de vianants, si bé denuncia 
que la seva associació ha estat lluitant quasi quatre anys contra l’incivisme de Ciceró. 
Apunta que quan un veí va posar un rètol per prohibir als gossos fer les seves 
necessitats, els veïns van trobar dos palmeres abatudes. Comunica que durant els 
anys de lluita el Departament de Civisme els ha atès bé, tot i que Parcs i Jardins els va 
advertir que cada palmera costava 500 euros i que era impossible replantar-les. 

El senyor Graeme Thompson , en nom de Voluntaris de Sants, exposa que el 21 
d’abril es va complir el segon aniversari de la mort d’una col·lega de protecció felina, la 
senyora Swaantje Schnarre, a la qual l’Ajuntament va insultar la memòria i no reconeix 
cap error en la recollida dels gats que tenia a casa. Informa que la senyora Swaantje 
va col·laborar amb l’Ajuntament durant onze anys fent de voluntària i rebia la meitat de 
la subvenció per castrar els gats de Montjuïc. Afegeix que a través de la seva 
associació, Gats Urbans, rebia una subvenció, primer des de Parcs i Jardins, i després 
des de l’Oficina de Protecció Animal (OPAB). 

Explica que la senyora Swaantje va morir al seu llit d’un infart i que, posteriorment, es 
va portar a terme una mala praxi. Tot seguit, llegeix un article que l’OPAB va escriure 
al diari: «[…] al tratarse de un domicilio en condiciones higiénicas y de salubridad muy 
malas, donde había muerto una persona que convivía con un gran número de gatos, 
ninguno de ellos debidamente identificado.» Concreta que la col·laboració de la 
senyora Swaantje amb l’Ajuntament va durar onze anys i que va castrar un mínim de 
350 gats de Montjuïc, 200 dels quals va donar en adopció amb contracte i xip. Afirma 
que ha organitzat una recollida de firmes, que ja ha aconseguit gairebé 2.500 
signatures, per tal que l’OPAB reconegui la seva insensibilitat. Recorda que un dels 
gats del pis de la senyora Swaantje va saltar al buit perquè l’equip de recollida es va 
descuidar quatre gats. Demana que s’accepti la sol·licitud de la plataforma felina del 
maig del 2015 per evitar que es repeteixin errors semblants. 
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Recalca que en la darrera Audiència Pública la regidora va qualificar aquesta petició 
com una caça de funcionaris. Mostra la seva esperança que en la present sessió la 
regidora no resti més crèdit a l’Ajuntament, ja que no és la representant sindical dels 
funcionaris. 

Assenyala que al cap d’un any de posar la denúncia va rebre una contesta de la cap 
política de l’OPAB, la senyora Janet Sanz, la qual no va respondre la petició, com 
tampoc no ho va fer l’alcaldessa. Comunica que el conseller José Antonio Calleja, 
portaveu del GMDPPC, va presentar una declaració perquè l’OPAB rectifiqui, la qual 
va ser firmada pels portaveus del GMDCUP i el GMDCs. Denuncia que la resta de 
partits continuïn permetent que l’OPAB insulti la memòria d’una veïna. Adverteix que si 
la situació no canvia, continuarà insistint. 

El senyor Josep Chalmeta i Torredemer , en nom propi, indica que a la cruïlla entre 
Gran Via, Sant Roc i Sant Germà, quan els semàfors de cotxes que circulen per la 
Gran Via es posen en vermell es produeix un caos, ja que els que baixen de Sant 
Germà poden agafar cinc direccions possibles, mentre que els cotxes que baixen de 
Sant Roc poden agafar quatre direccions. Apunta que en el mateix moment passen 
vianants per les dues bandes, de manera que cap cotxe no sap si té prioritat i es 
produeix un embús a les hores punta, especialment a les nou del matí i a les sis de la 
tarda. Proposa que el semàfor verd de Sant Roc i el verd de Sant Germà no siguin 
simultanis, sinó que es reparteixin els temps. 

D’altra banda, indica que hi ha algunes voreres que suposen un obstacle per a 
persones invidents, en cadira de rodes, amb cotxets o carros de la compra, ja que 
estan envaïdes per les caixes que les fruiteries i les floristeries deixen a fora el carrer. 
Indica que si, a més a més, hi ha una bastida, una terrassa de bar o una pissarra de 
menús, la problemàtica s’agreuja. Afirma que aquests obstacles es troben per tot el 
districte i opina que no són gaire difícils de resoldre. 

La senyora M. José Carcelén Romeu , en nom de la Coordinadora de Famílies de la 
Residència Mossèn Vidal i Aunós, lamenta que malgrat que tots els partits del Districte 
es van comprometre a donar un cop de mà a la seva coordinadora, es va aclarir que la 
competència la tenia l’Ajuntament, malgrat que admet que l’Ajuntament té un 40% de 
competències sobre el Consorci Sanitari de Barcelona (CSB), mentre que el 60% 
restant pertany a la Generalitat. Recalca que la seva petició passava per fer pressió al 
Parlament tenint en compte que pràcticament tots els partits presents a l’Ajuntament 
també són presents al Parlament. 

Especifica que de moment només ha assistit a unes quantes reunions que no han 
donat resultats. Aclareix que té constància que un Conseller del PSC a la Generalitat 
d’un altre ajuntament va plantejar preguntes a la consellera sobre la Residència 
Mossèn Vidal i Aunós, i lamenta que cap partit present de l’Ajuntament s’hagi 
preocupat de la problemàtica. 

Lamenta no haver trobat l’acompanyament que esperava i recalca que la situació ha 
empitjorat considerablement des de la darrera vegada que va intervenir. Corrobora que 
s’ha reduït la ràtio a dos gerocultors per a 28 avis, si bé en un futur proper només en 
quedarà un, cosa que considera un maltractament. Afirma que s’ha produït denúncies 
familiars, ja que ha quedat palès que els avis no poden anar al lavabo quan ho 
necessiten i han d’esperar el seu torn davant la falta de personal, cosa que els provoca 
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infeccions d’orina. Indica que 26 dels avis estan completament incapacitats i que s’està 
generant una situació de resistència als antibiòtics, ja que se’ls n’administra 
contínuament. 

Afirma que les famílies del barri tenen la impressió que l’Ajuntament no està invertint 
cap esforç a solucionar la situació. Demana que no es facin més reunions i que es 
comenci a exercir pressió real al Parlament. Informa que va rebre un escrit de 
l’Ajuntament en què s’assegurava que les ràtios eren les adequades, segons 
l’empresa competent. En aquest sentit, acusa la Generalitat d’haver descuidat la seva 
tasca, si bé reconeix que la situació és greu. 

Puntualitza que darrere de l’empresa de gerocultors hi ha la constructora OHL i 
denuncia que la Generalitat ho permeti. Indica que, sabent que hi ha cinc residències 
de la mateixa UTE en la mateixa situació, s’està protegint una empresa que especula 
amb els avis.  

La senyora M. Pilar Pitarch Sospedra , en nom propi, es presenta com a veïna de la 
rambla de Sants i reclama que es torni a posar la parada de taxis allà on era, en 
comptes de tenir-la al passeig de Sant Antoni amb carrer de Galileu, ja que hi ha 
persones grans o malalts a qui costa agafar un taxi. 

El senyor Enric Pérez López , en nom propi, es presenta com a portaveu del carrer de 
Callau. Manifesta que hi ha un pis on es lloguen habitacions, presumptament a 
turistes. Afirma que durant anys s’ha demanat ajuda a l’Ajuntament, si bé actualment 
es vol conèixer les mesures d’actuació que hagi pres l’Ajuntament, els resultats 
obtinguts i les línies més efectives. Indica que ja és coneixedor de les mesures que 
s’han pres al marge de l’Ajuntament. Es mostra conscient que es tracta d’una 
problemàtica heretada i que cal crear una normativa que demanarà espera. D’altra 
banda, puntualitza que l’Ajuntament té competències en altres qüestions en les quals 
ja pot anar actuant. 

El senyor Javier Velasco , en nom propi, manifesta que el dia anterior una sèrie 
d’entitats van estar reunides amb la regidora Gala Pin per abordar la finalització de 
l’obra del Paral·lel, que ja està iniciada i pressupostada però s’ha quedat a mitges i 
sense data per finalitzar-la. Indica que la senyora Pin va comunicar que s’havia de 
posar d’acord amb dues regidores més al juny per debatre aquest assumpte. 

D’altra banda, anuncia que s’hauria de reprendre la comissió del Paral·lel, ja que cal 
elaborar un pla d’usos. Informa que Sant Antoni està fent pressió actualment, tal com 
el Poble-sec la va fer en el seu moment. 

Considera que les gestions per recuperar la Casa de la Premsa s’estan allargant. 
Exposa que el pla d’equipaments proposat per la consellera Carolina López no s’ha 
concretat. Proposa que la Casa de la Premsa es tracti per separat de la resta 
d’equipaments mentre es debat quines entitats s’hi poden establir, aprofitant que ja 
disposa d’un grup de persones amb ganes d’impulsar el projecte i que s’ha recollit 
firmes. Apunta que també cal pensar on s’ubicaran les entitats que no hi entrin. 
Anuncia que dissabte vinent la Casa de la Premsa farà jornada de portes obertes i hi 
convida tots els presents. Comunica que el dia 27 s’inaugurarà una nova figura als 
gegants del Poble-sec. 



 
 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

11 
 

Mostra la seva sorpresa pel fet d’haver llegit en un document que la muntanya de 
Montjuïc pertany al Poble-sec, si bé puntualitza que al mateix informe constava que la 
mitjana de vida del Poble-sec era molt limitada. 

La regidora observa que la majoria d’intervencions demanen respostes tècniques i 
detallades que requeriran respostes per escrit o un treball conjunt en alguns espais, 
com ara les taules de mobilitat des d’un vessant polític. Especifica que serà el cas de 
les problemàtiques de semàfors i accés de vianants. 

Pel que fa a la intervenció de la senyora Pérez, mostra la seva preocupació per les 
qüestions d’atenció i controls domiciliaris. Quant a compartir informació sobre la 
rendició de comptes de les empreses, assegura que preguntarà a l’àrea competent si 
existeixen actes que es puguin fer públiques a la ciutadania. Considera important 
mantenir diàleg, no només amb l’entitat contractant, sinó amb els usuaris. S’apunta la 
queixa sobre la qüestió assistencial i admet que tenia dubtes sobre si era la residència 
del carrer de Navarra a la qual es referia la senyora Pérez, ja que en les reunions en la 
Sectorial de Salut es va proposar de fer-hi una auditoria conjunta. 

Respecte a la intervenció del senyor Peiró, admet que no s’ha trobat una solució per a 
la problemàtica de la plaça d’Osca, sinó que s’ha minimitzat l’impacte, tot i que 
l’Ajuntament hi està treballant. Recalca que de vegades els conflictes no els creen les 
terrasses, sinó la gent que es queda al carrer un cop tancat el local. Indica que 
aquesta mesura encara no s’havia comunicat als restauradors, ja que cal donar-los 
temps. D’altra banda, comprèn que no és l’única mesura que cal prendre. En aquest 
sentit, explica que aquest és l’objectiu del pla d’usos de la zona del Triangle per trobar-
ne millors usos. Finalment, es compromet a respondre amb dades específiques la 
qüestió de les tres palmeres i la problemàtica de Sant Antoni amb Santa Caterina. 

Quant a la intervenció del senyor Thompson, li comunica que no té més respostes per 
a ell, ja que s’ha debatut la seva queixa en diversos espais i ella ja ha expressat la 
seva opinió com a regidora. 

Amb referència a la intervenció del senyor Chalmeta i en referència a la Taula de 
Mobilitat, està convençuda que ell pot ajudar a plantejar propostes. Indica que es 
tracta d’una zona amb índexs d’accidentalitat baixos, si bé cal millorar el pas dels 
vianants. En aquest convit, el convida a un espai on es pugui treballar la problemàtica 
detalladament. 

Pel que fa a l’accessibilitat a les voreres, reconeix que es tracta d’una qüestió difícil de 
resoldre. Puntualitza que la Guàrdia Urbana elabora campanyes de sensibilització per 
explicar la normativa, si bé en cas de desobediència cal multar. Afegeix que 
actualment es planteja fer campanya al mercat d’Hostafrancs i personar-s’hi per 
afavorir la proximitat i no arribar a multar per ocupar l’espai públic sense permís. 

Amb referència a la intervenció de la senyora Carcelén, indica que la seva 
problemàtica s’ha de tractar a través del Consorci, ja que ella només pot parlar de 
boca del GMDBComú. Recorda que com a Ajuntament no es treballa tant amb 
preguntes parlamentàries, ja que el Consorci és la seva via de relació institucional i 
l’encarregat de portar a terme el seguiment. 
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Indica que el dia anterior es va assabentar per boca de diverses associacions de veïns 
que es volia incloure l’equip de govern al consell de participació, de manera que va 
modificar la seva agenda per poder assistir-hi i donar suport a la causa. Mostra la seva 
convicció que la Generalitat es mostrarà proactiva, organitzarà reunions de seguiment i 
es pressionarà l’empresa per via directa. Afirma que ella assistirà a totes les reunions 
de les quals tingui coneixement i que l’equip de govern pressionarà des del Districte. 

Pel que fa a la intervenció de la senyora Pitarch, es compromet a apuntar-la per 
contestar-li per escrit. 

Respecte a la intervenció del senyor Pérez, proposa convocar una reunió perquè pugui 
demostrar com cal treballar la problemàtica i trobar solucions per no allargar-la més. 

Quant a la intervenció del senyor Velasco, puntualitza que el dia anterior la regidora 
Gala Pin tenia una reunió per parlar del procés participatiu sobre el teatre Arnau i, en 
canvi, va acabar parlant del Paral·lel amb les entitats del Poble-sec. Admet que la 
problemàtica del Paral·lel afecta en un cinquanta per cent el Districte de Sants 
Montjuïc. En aquest sentit, exposa que va mantenir una reunió amb la regidora Pin i 
que en té una altra de concertada amb la regidora de l’Eixample amb l’objectiu de 
treballar conjuntament i impulsar tant les obres com la dinamització cultural, 
econòmica i urbanística del Paral·lel. Es mostra d’acord amb la necessitat d’elaborar 
un pla d’usos, si bé adverteix que cal estudiar-lo, cosa que està fent juntament amb les 
altres dues regidores dels districtes que formen part del Paral·lel. 

Amb relació a la Casa de la Premsa, lamenta la poca celeritat, si bé defensa que no 
constava a l’inici de l’agenda. Aclareix que cal mantenir una lògica de pla 
d’equipaments, tot i que no cal esperar a disposar d’un pla d’equipaments per treballar 
la Casa de la Premsa, sempre que se la doti de sentit. 

Matisa que Montjuïc forma part del Poble-sec i del Districte de Sants-Montjuïc en àmbit 
administratiu. Anuncia que en un futur proper es disposarà d’una persona adjudicada 
per treballar al parc de Montjuïc i treballar el pla director. Afirma que, després de la 
Modificació i la catalogació com a muntanya equipada, actualment existeixen camins 
que s’obriran al veïnat del Poble-sec. Indica que aquesta persona s’ocuparà de 
gestionar la muntanya i dialogar amb BSM, Cultura, ICUB i Esports, entre d’altres. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 21.00 h. 

 

 

 

El secretari       Vist i plau 
La presidenta del Consell 


