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ACTA DE L’AUDIÈNCIA PÚBLICA 
DE L’ESTAT DEL DISTRICTE 

 

 

Identificació de la sessió 

Núm. 1 
Data: 28 de març de 2017 
Caràcter: ordinària 
Horari: de 19.15 h a 21.30 h 
Lloc: Sala d’Actes de la seu del Districte 
 

Assistents 

Presidenta del Consell  
Montserrat Ballarín i Espuña 
 
Regidora del Districte 
Laura Pérez Castaño 
 
Consellers i conselleres membres de la Mesa 
Domingo de Guzmán Alonso Chapa (GMDBComú) 
Xavier Farré Perisé (GMDBComú) 
Carolina López García (GMDBComú) 
Esther Pérez Sorribas (GMDBComú) 
Maria Riba Albiach (GMDBComú) 
Joan Sanromà Baulo (GMDBComú) 
Àngels Boix Junyent (GMDPSC) 
Albert Deusedes Perelló (GMDPSC) 
 
Gerent del Districte 
Francesc Jiménez i Gusi 
 
Secretari del Consell 
Juan Carlos Parejo Perogil 
 
També hi són presents 
 
Consellers i conselleres del Districte 
Carles Domingo Díaz (GMDDemòcrata) 
Sergi Sarri Camargo (GMDDemòcrata) 
Jordi Fexas Massanés (GMDERC) 
Angel Federico Lao Peña (GMDCs) 
David Labrador Gabriel (GMDCs) 
Maria Lluïsa Pahissa Casadevall (GMDCUP) 
José Antonio Calleja Clavero (GMDPPC) 
 
Estructura executiva del Districte 
Maria Rengel, directora de Serveis a les Persones i el Territori  
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Desenvolupament de la sessió 

La presidenta saluda els assistents i obre la sessió. Informa que les intervencions 
s’organitzaran en tres torns de set perquè l’equip de govern pugui respondre després 
de cada torn. Anuncia que el temps estipulat per a cada intervenció és de tres minuts. 

1. Aprovació de l’acta de l’anterior sessió del 15 de desembre de 2016 

S’aprova per unanimitat. 

2. Torn obert de paraules 

La presidenta obre el primer torn de paraules. 

La senyora Josefa Balduque Astua, en nom propi, expressa la seva confiança a la 
regidora, a qui va conèixer al Consell de Barri de Font de la Guatlla. Tot seguit, 
pregunta a la presidenta si és la responsable del Mercat d’Hostafrancs. Denuncia que 
en aquest mercat es van retirar unes quantes parades per substituir-les per uns 
lavabos i un petit despatx per a la directora, si bé en realitat el despatx és molt gran, 
no l’utilitza ningú i els lavabos han quedat a mig construir. D’altra banda, critica que 
diàriament es tanquin comerços arrelats al barri i s’hi instal·lin botigues d’unes altres 
característiques. Demana explicacions per aquest canvis, especialment pel que fa a 
Creu Coberta. 

Informa que la senyora Ballarín és presidenta del Districte, regidora de Comerç i 
Mercats, regidora del Districte de l’Eixample, regidora portaveu adjunta del GMDPSC 
adscrita a les Corts i presidenta del Districte de Sants-Montjuïc. Tot seguit li pregunta 
si té temps d’assabentar-se de tot el que passa al districte. 

Anuncia que temps enrere es va adreçar a la senyora Maria Rengel, directora de 
Serveis a les Persones i el Territori, per preguntar-li si podia entregar al complex de 
Can Batlló un objecte molt valuós de la seva família després que l’Ajuntament en 
comprés els terrenys. Assegura que encara no n’ha rebut resposta. 

A continuació, es dirigeix al conseller de Font de la Guatlla i li pregunta com 
comunicarà al veïnat del barri que la línia 37 d’autobús quedarà eliminada. D’altra 
banda, denuncia la manca de pressupost i locals per instal·lar una ludoteca a Font de 
la Guatlla. En aquest sentit, mostra les fotografies que va prendre en una manifestació 
del dia 30 de novembre, si bé critica que no se’n fes referència al Ple de l’1 de 
desembre. 

Adreçant-se al gerent del Districte, el senyor Jiménez, informa que hi ha uns pilons a 
Gran Via, 318, que encara no s’han retirat des del govern anterior. Pregunta què 
pensen fer el Departament de Llicències i el Departament d’Espai Públic. Assegura 
que el senyor Antonio García-Villaraco l’ha convocada dues vegades al Departament, 
si bé sempre és en va. Finalment, recorda al senyor Jiménez que des del 2015 li ha 
estat enviant burofaxos i que l’última vegada que s’hi va reunir va ser a l’octubre 2016. 
En aquest sentit, li pregunta com pretén actuar davant de totes les problemàtiques que 
li va plantejar. 



 
 
Districte de Sants-Montjuïc 
 

3 
 

El senyor Jaume Layola Puig, en nom de l’Associació de Veïns Cercle de Sants, 
mostra el seu interès per assabentar-se dels plans del Districte per solucionar la 
situació conflictiva de contaminació acústica de la plaça d’Osca. Puntualitza que al 
Poble-sec es va dictar una sentència si bé no s’han aplicat normes superiors, com ara 
els decrets de la Generalitat. Assenyala que s’ha comès un error donant permís a les 
terrasses per instal·lar-se a la plaça, malgrat que el GMDPSC va assegurar que no era 
motiu de preocupació, ja que l’horari de tancament havia de ser a les deu de la nit. 
Matisa que, posteriorment, el GMDCiU va allargar l’horari a dos quarts d’onze, i a les 
onze en dies festius. 

Exposa que actualment la plaça s’ha convertit en un lloc d’oci on els caps de setmana 
es troben vomitades, escopinades i portes deformades a cops de peu, ja que hi ha 
nens que hi van a beure. Critica que la Guàrdia Urbana no es presenta quan els veïns 
denuncien la situació i afirma que ha escrit una setantena de correus a la seu 
electrònica. 

Demana que s’apliqui la llei per amonestar el comportament de les persones que 
beuen, organitzen partits de futbol, s’amunteguen dins els locals i criden. Prega que 
s’apliqui els articles 31 i 37 sobre la potestat als districtes per regular les llicències. 
Matisa que, per molt que s’apliqui l’article 30, aquest no pot obligar un local a tancar a 
certa hora. Manifesta que el Districte té la potestat sobre l’horari de les terrasses i que, 
en cas que l’equip de govern no actuï, els veïns es mobilitzaran. 

El senyor Tomàs Gisbert Caselli, en nom propi, es presenta com a veí del carrer de 
Juan de Sada i assenyala que fa quaranta-un anys que s’espera una zona verda de 
qualitat al barri de Sants-Badal, que es troba en estat de degradació. Puntualitza que 
el 2009 es va efectuar una modificació del PGM que feia pensar que la zona verda 
s’acabaria realitzant, si bé en comptes d’això es van construir uns edificis amb els 
quals el veïnat no està conforme, ja que no se’l va consultar. 

Recorda que el 2011 el veïnat va presentar un pla de propostes alternatives, malgrat 
que cap administració no els va donar resposta. Argumenta que se’ls ha al·legat 
l’elevat cost de la modificació i el compromís de complir certs drets. Indica que la 
modificació es va elaborar amb la filosofia de cost zero, tot i que d’altra banda es va 
subvencionar els militars amb 6.200.000 euros per a unes armes que no necessitaven, 
amb uns diners que no es tenien. Assenyala que després d’això no va quedar 
pressupost per als veïns i es van prioritzar interessos privats. 

Reclama que es modifiqui el pla, que s’atengui les reivindicacions dels veïns i que es 
dignifiqui el barri, ja que el PGM es va aprovar fa vuit anys, però únicament se’ls va 
construir una rambla que no porta enlloc i que actualment es troba en runes. Destaca 
que totes les zones de l’actuació urbanística estan cobertes d’uralita en procés de 
trencament, cosa que pot provocar càncer de pulmó a causa del despreniment 
d’asbest i fibra d’amiant. Adverteix que aquest cap de setmana es va produir dues 
intervencions dels bombers perquè es van ensorrar uns totxos que podien afectar una 
colònia de gats. 

Demana que el Districte aporti una solució ràpida i recalca que sap que s’està 
debatent la modificació del PGM pel que fa a Can Vies. Aconsella que, al mateix 
temps, es modifiqui el de Juan de Sada, que es va elaborar sense el consentiment del 
veïnat. 
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La senyora Elena García Romero, en nom de la Coordinadora de les Marines, 
recorda que temps enrere va entregar al Districte una fotografia trobada en un llibre del 
senyor Albert Torras en què es demostra que existeixen uns fanals davant les portes 
de l’edifici. 

En segon lloc fa referència la resposta que va rebre a la seva intervenció de 
l’Audiència Pública del 15 de desembre, en què se li va comunicar que es tornaria a fer 
neteja del solar de Mare de Déu del Port. Denuncia que el solar no s’ha netejat mai, de 
manera que aquesta serà la primera vegada. Indica que el Districte ha obert dos 
expedients respecte a aquesta problemàtica presentada a la síndica de greuges. 
Finalment, llegeix la darrera part de l’expedient: «[...] en el qual es dicta ordre de 
neteja, i en cas que no sigui possible localitzar els propietaris a qui notificar, es 
realitzarà la neteja de forma subsidiària.» 

El senyor Francisco Grau Vergés, en nom propi, agraeix al gerent i al senyor Xavier 
Farré per haver-lo atès a la primera en una entrevista que va demanar. 

Demana informació sobre l’estat del bar musical Reaper del carrer de Leiva, 14, que 
continua obert fins a la matinada malgrat que es va assegurar que el dia 29 es 
presentaria una solució. 

Adverteix que al carrer del Rei Martí amb Vint-i-sis de Gener les motos continuen 
aparcant sobre la vorera. En aquest sentit, reclama un senyal per prohibir-ne 
l’aparcament. 

Agraeix a la Guàrdia Urbana i als Mossos d’Esquadra el seu servei, i afirma que se 
sent malament quan se’ls critica. Proposa que s’instal·lin més efectius al carrer. 

Finalment, indica que cal netejar i desinfectar certs carrers, com ara Vint-i-sis de 
Gener, Leiva i Joanot Martorell. 

La senyora Quiteria Giménez, en nom propi, agraeix haver pogut solucionar el seu 
dubte de caràcter particular. 

El senyor Vicenç Larrotcha i Ros, en nom de la Plataforma d’Associacions de Veïns i 
Comerciants del Districte de Sants-Montjuïc, es presenta com a vocal de la 
Coordinadora de les Marines. Expressa el seu rebuig total a la supressió de la línia 91 
d’autobús. Demana que el Districte prengui una postura clara respecte a l’assumpte i 
que faciliti la màxima informació a les entitats veïnals afectades. Pel que fa a la línia 
37, considera que l’alternativa proposada és vàlida, sempre que les freqüències es 
compleixin. Exigeix que no se suprimeixi la línia fins que l’alternativa no estigui en 
funcionament. 

Demana una major freqüència i capacitat del D20 i de totes les línies que donen servei 
al districte. Indica que el D20, té una capacitat limitada, especialment en dates 
estiuenques. Respecte al bus de Font de la Guatlla, pregunta quan s’instaurarà i de 
quina manera. En aquest sentit, demana que sigui un projecte consensuat amb els 
veïns i que s’estableixi punts de connexió entre els diferents busos de barri del 
districte, actuals i futurs. 
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Reclama que es prenguin mesures respecte a la parada de la línia 109 a la plaça dels 
Països Catalans, llargament reivindicada i actualment aturada. D’altra banda, demana 
ascensors per a totes les parades del metro del districte sense excepció, així com la 
pacificació del trànsit mitjançant l’augment de zones a 30 quilòmetres per hora. 

Demana respecte i fermesa en el control de les zones de càrrega i descàrrega en 
aquells punts que encara no tinguin control telemàtic, tal com passa a la Marina, ja que 
certs conductors les fan servir d’aparcament habitual. A banda, reclama control per a 
les places de mobilitat reduïda per aquesta mateixa raó. 

Considera que la implantació dels carrils bici ha de ser consensuada amb ciclistes, 
veïns i comercials per evitar la manca de debat, tal com ha passat a Joan Güell i es 
pretén instaurar a la Marina. Argumenta que els veïns es van assabentar de la 
implantació del carril bici-vianants carrer Motors-carrer A pel “3 de Sants”. 

Denuncia les afectacions a la mobilitat i especialment al transport públic en els casos 
d’esdeveniments esportius, com ara la Volta Ciclista que es va celebrar el diumenge 
anterior, així com la futura cursa d’El Corte Inglés, que deixarà la Marina amb la línia 
V3 com a únic mitjà de transport. Indica que l’activitat firal també afecta Font de la 
Guatlla, el Polvorí, Can Clos, la França i altres zones del Poble-sec. Pregunta per què 
fa temps que no es convoca la Taula de Mobilitat de la Marina i per què quan es va 
celebrar la del Districte no es va convocar la majoria d’associacions veïnals. Exigeix 
que no s’instauri cap modificació en mobilitat i transport públic al districte sense debat 
veïnal. Recorda a l’equip de govern que es va presentar a les eleccions com a 
abanderat de la participació ciutadana, i li demana que posi en acció aquesta pràctica. 

La regidora del Districte explica que l’equip que forma la taula és bàsicament polític, 
a banda del secretari i el gerent, que representa l’equip tècnic. Indica que l’Audiència 
Pública serveix perquè l’equip de govern respongui les preguntes dels ciutadans 
oralment o per via escrita en cas que calgui aclarir i oferir dades que no estiguin 
disponibles al moment.  

Respecte a la intervenció de la senyora Balduque, exposa que avui s’ha executat el 
tràmit de gestió de la seva donació cap a l’Arxiu Municipal. Apunta que es va rebre per 
Secretaria i que aviat li arribarà una carta d’agraïment per la cessió d’un record familiar 
a l’organització municipal. D’altra banda, convida tothom a visitar l’arxiu. 

Pel que fa al Consell de Barri de Font de la Guatlla, afirma que es va abordar 
qüestions de mobilitat i es va acordar que la línia 37 no s’eliminarà. Recorda que els 
responsables polítics de Mobilitat i Ecologia Urbana van assistir al consell per donar 
explicacions i aclarir que la Marina i Font de la Guatlla disposaran d’un bus directe al 
CAP de Manso i el CAP de Numància. En aquest sentit, assenyala que s’ha intentat fer 
arribar la informació a tothom mitjançant fullets informatius i consells diversos. 

Respecte a la ludoteca, afirma que ja s’ha començat a buscar un espai, i coincideix 
que Font de la Guatlla té mancances d’equipaments familiars. Puntualitza que s’ha 
visitat persones amb propietats per valorar on s’instal·la aquest espai municipal per 
oferir un servei als infants del barri. 
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Amb referència a la intervenció del senyor Gisbert, recorda que s’hi va reunir fa unes 
quantes setmanes i aclareix que es tracta d’una modificació del planejament que es va 
aprovar fa dos mandats. Puntualitza que des que l’equip de govern va entrar al 
Districte, aquesta qüestió no suposava una demanda urgent, tal com van indicar les 
recerques dels programes electorals. Afirma que actualment cal reprendre i valorar 
quines accions es poden portar a terme, ja que es tracta d’una qüestió de llarg 
recorregut malgrat la baixa participació durant el procés. Exposa que a la reunió es va 
abordar l’assumpte de les juntes de compensacions i l’aprovació del projecte de 
reparcel·lació. 

D’altra banda, afirma que es volia debatre amb el veïnat altres qüestions, com ara el 
de la uralita i el de la recuperació del refugi de Juan de Sada, pel qual alguns privats 
s’han posat en contacte amb el Districte. Es compromet a intentar treballar amb 
consens les possibilitats ofertes, com ara les modificacions del PGM i la capacitat 
d’impulsar projectes. Adverteix que plantejar aquest tema en l’àmbit de l’Ajuntament i 
del Districte és complex, de manera que es nega a crear expectatives. 

Quant a la intervenció de la senyora García, recorda que el dia anterior ja es va 
abordar alguns dels temes plantejats al consell de barri i es compromet a millorar les 
respostes de les audiències públiques i revisar-les abans d’enviar-les. Afegeix que el 
dia anterior es va explicar els procediments per via judicial sobre la problemàtica del 
solar. En aquest sentit, manifesta que cal comunicar-se amb el privat perquè contracti 
la neteja per requeriment del Districte. 

Pel que fa a la intervenció del senyor Grau, admet que a l’estiu calen reforços de 
neteja, si bé recalca que s’ha iniciat un programa específic en què vuit persones que 
porten una armilla verda es dediquen a explicar i sensibilitzar la ciutadania en 
qüestions de neteja, tant els comerciants pel que fa al reciclatge com les persones que 
cometen actes incívics de qualsevol mena. Indica que també s’està debatent noves 
contractacions per continuar millorant. Reconeix que aquesta problemàtica manté 
relació amb la de la contaminació acústica, un tema molt recurrent al Consell de Barri 
del Poble-sec. Afirma que s’està millorant la neteja mitjançant camions i altres 
infraestructures en àrees complexes. 

Respecte al bar musical, anuncia que ja es disposa de l’expedient per precinte i es 
prendran mesures en un futur proper. Admet que es tracta d’un tema de preocupació 
dels veïns. 

Amb referència a la intervenció de la senyora Giménez, agraeix el reconeixement que 
ha fet al senyor Miquel Àngel Valdueza, que gestiona petits detalls del microurbanisme 
i s’acosta als veïns per recollir demandes de manera directa. 

Quant a la intervenció del senyor Larrotcha, assegura que el Consell de Barri de la 
Bordeta i la Taula de Mobilitat continuen treballant en la línia 91 d’autobús. Recorda 
que al consell de barri les propostes del Districte no van obtenir consens, de manera 
que es compromet a seguir treballant per donar lògica als recorreguts de les línies 115 
i 91 amb l’objectiu de no solapar recorreguts i dotar-los de més rapidesa i efectivitat. 
Pel que fa a les taules, exposa que s’han constituït perquè els barris de Sants-Montjuïc 
tenen unes necessitats específiques i cal tractar cada detall, com ara les demandes 
del carrer de Rossend Arús o la implantació de la nova xarxa d’autobús. Puntualitza 
que la pacificació s’ha de portar a terme de manera gradual per no provocar 
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col·lapses, de manera que cal disposar prèviament d’estratègies de disminució de 
cotxes i de promoció de la bicicleta. 

Manifesta que el Districte treballa amb les associacions, que tenen molta força a 
Barcelona per decidir com han de ser els carrils bici i com s’han d’implantar. En aquest 
sentit, defensa les mesures treballades i afirma que quan es va presentar la projecció 
dels nous quilòmetres de la xarxa de carril bici es va fer amb un màxim consens de les 
entitats de ciclistes, amb l’objectiu de tornar-los més segurs perquè l’ús de la bicicleta 
augmenti. Reconeix que hi ha espais problemàtics en aquest sentit, com ara Joan 
Güell, on s’està treballant amb comerciants i veïns. 

Informa que s’intenta reduir les activitats a la muntanya de Montjuïc per minimitzar 
l’afectació dels barris propers, malgrat que no es tracti d’una solució fàcil a causa de la 
demanda per practicar-hi esport. Apunta que la setmana anterior moltes famílies no hi 
van poder pujar a fer el vermut perquè l’entrada estava restringida. Considera que cal 
millorar la coordinació i agraeix la feina de la Guàrdia Urbana en aquest sentit. Es 
compromet a reduir l’horari d’afectació malgrat la demanda substancial d’activitats per 
celebrar a la muntanya de Montjuïc. 

Pel que fa als ascensors, afirma que s’està treballant i fent pressió per aconseguir-los, 
tot i que matisa que no es tracta d’una competència municipal, sinó de la Generalitat. 
En aquest sentit, afirma que s’està presentant projectes paral·lels per intentar reduir 
recursos i aconseguir l’acceptació. 

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, fa referència a la intervenció del 
senyor Layola i afirma que s’hi reuneix habitualment, tant amb ell com amb els veïns 
que l’acompanyen, per abordar la problemàtica de la convivència a causa de 
l’incivisme i les terrasses. Afirma que el Districte fa costat als veïns, per la qual cosa 
s’ha impulsat la moratòria de llicències per treballar en la definició del pla d’usos. 
Indica que, teòricament, a la plaça d’Osca no podrà obrir cap altre bar, cosa que no 
serà definitiva fins que no s’aprovi el pla d’usos. Afegeix que al carrer de Blai també 
han sorgit problemàtiques amb els horaris de les terrasses, per la qual cosa proposa 
afrontar la qüestió de la plaça d’Osca amb una ordenació singular i mesures 
preventives. Finalment, es compromet a mantenir la comunicació constant amb el 
veïnat. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, aclareix que no existeix cap 
Taula de Mobilitat del Districte, sinó una taula de mobilitat interna en què no pertany 
cap entitat. Explica que, per a les qüestions relacionades amb la mobilitat, existeixen 
grups adreçats a les entitats dels barris. 

Pel que fa a la incomunicació del diumenge per la cursa d’El Corte Inglés a la Marina, 
afirma que TMB ha anunciat desviacions d’autobusos per evitar la incomunicació. 
Matisa que la cursa arriba fins a la plaça d’Espanya i puja cap a Montjuïc, si bé no 
obliga a tallar el recorregut. 

La presidenta respon a les observacions de la senyora Balduque sobre el gran 
nombre de càrrecs que posseeix. Recalca que no és la persona que més en té, ja que 
l’actual equip de govern està format per pocs membres, i això significa que cadascú ha 
d’assumir moltes responsabilitats. D’altra banda, aclareix que qui té el mandat de 
l’Alcaldessa de governar el Districte de Sants-Montjuïc és la regidora Laura Pérez, de 



8 
 

la mateixa manera que ella és la regidora de l’Eixample. En aquest sentit, puntualitza 
que una presidència és diferent d’una regidoria. 

Afirma que és regidora executiva de Comerç i Mercats per mandat de l’alcaldessa, 
cosa que li comporta treballar amb el comerç de tota la ciutat. Aclareix que cada 
mercat funciona de manera autònoma, ja que es tracta d’una associació privada de 
paradistes que al seu torn tenen un director de mercat que pertany a l’Ajuntament, ja 
que els mercats són municipals. Matisa que ella és la presidenta de l’Institut Municipal 
de Mercats, un òrgan que engloba tots els de la ciutat. Argumenta que no es pot fer 
res per prohibir que es tanquin uns comerços i se n’obrin uns altres, si bé es pot 
promocionar i ajudar determinats comerços tradicionals i de proximitat perquè guanyin 
fortalesa. En aquest sentit, manifesta que cal donar més oportunitats de formació als 
comerciants quant a noves tecnologies i professionalització. Afirma que s’està 
treballant en aquesta línia. Pel que fa a l’obertura de certs comerços, exposa que 
s’atorga força llibertat en aquest camp, ja que a Europa hi ha llibertat d’establiment.  

Respecte al cas concret del mercat d’Hostafrancs, apunta que les obres són 
demanades pels paradistes que s’acorden amb l’Institut Municipal de Mercats i es 
porten a terme d’acord amb el pressupost disponible. Pel que fa a la construcció dels 
lavabos en procés, es compromet a consultar-ho. Tot seguit, obre el segon torn de 
paraula. 

El senyor Antonio Pachón Esquinas, en nom propi, agraeix la tasca que s’està 
executant per millorar la problemàtica de la plaça d’Osca. Critica que es tracta d’un 
espai amb poca qualitat de vida a causa de les obertures de bars permeses per 
anteriors equips de govern. Puntualitza que actualment hi ha divuit bars entre la plaça, 
el carrer de Riego i el carrer de Premià, cosa que dificulta el descans als veïns. 

D’altra banda, demana una ajuda econòmica per insonoritzar les finestres. Exposa que 
aquestes ajudes consten a una normativa sobre locals d’habitatge. Assenyala que des 
de les sis del matí fins a les dues de la tarda no pateix problemes de contaminació 
acústica, si bé després els sorolls s’allarguen fins a la matinada. Comunica que l’ajuda 
consisteix en el 50% del cost de la reforma si la renda de l’interessat és mínima, i 
nul·la si es disposa de més renda, la qual cosa és el seu cas. Adverteix que la 
problemàtica està provocada per l’Ajuntament, de manera que no es pot veure obligat 
a fer una despesa extraordinària per solucionar-la. 

El senyor Tomás Martínez Cerro, en nom propi, agraeix als equips de govern del 
Districte i de la ciutat la ràpida actuació de la Guàrdia Urbana després que es 
denunciés la humiliació pública i a les xarxes socials d’una persona sense sostre al 
carrer de la Mineria. En aquest sentit, indica que existeixen una sèrie d’ajudes a la 
integració de les persones sense sostre i que al Districte s’està plantejant ampliar 
albergs d’atenció individual, com al polígon de la Zona Franca. Pregunta si aquestes 
ajudes també pretenen incloure persones en altres situacions de dificultat, com ara 
pacients de malalties mentals o persones que necessiten l’ajuda d’un gos. Vol saber si 
es pot plantejar la construcció d’un alberg comunitari o un campament en què 
aquestes persones no siguin víctimes de problemes al carrer. Proposa, en aquest 
sentit, que les mateixes persones amb dificultats participin en el projecte. 

Com a Membre de l’Associació de Memorial Democràtic de Treballadors i 
Treballadores de Seat, manifesta que al seu barri hi ha una sèrie d’habitatges del 
senyor Eduard Aunós, membre de la Falange i ministre de Justícia que va estar 
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imputat pel cas de la jutge argentina respecte al genocidi de la Guerra Civil. En aquest 
sentit, demana a Memòria Històrica que es canviï el nom del senyor Aunós pel de 
«cases barates» o «cases barates de la Marina». 

La senyora Anna Morancho Retana, en nom de l’Associació de Veïns d’Hostafrancs, 
expressa el seu suport al veïnat del carrer de Leiva, 37, i altres blocs que pateixen 
l’especulació immobiliària de Barcelona, especialment palpable a Hostafrancs. 
Considera que cal començar a actuar per evitar que aquesta sigui la tònica dels barris i 
els veïns es vegin expulsats. Assegura que cal disposar d’un pla d’acció, assabentar-
se dels objectius de l’Ajuntament i informar que l’Associació de Veïns i d’altres entitats 
estaran al costat del veïnat per solucionar aquests problemes. 

Pel que fa als apartaments turístics que continuen sorgint al barri, a banda dels pisos 
d’estudiants que s’acaben convertint en pisos turístics, pregunta quines accions es 
poden emprendre i com es pot donar suport als veïns afectats. 

D’altra banda, recorda que als consells de barri també es va tractar les queixes sobre 
la residència pública de Mossèn Vidal. Pregunta quines són les accions de control que 
es porten des de l’Ajuntament per garantir que les residències públiques compleixen 
les ràtios necessàries i que gaudeixen d’una atenció de qualitat i d’inspeccions. 
Demana conèixer-les o bé saber-ne la periodicitat. 

Finalment, pregunta si l’antena de telefonia mòbil que s’ha instal·lat al carrer de la 
Torre de’n Damians, 24, té llicència o bé és il·legal. En el segon cas, vol saber què cal 
fer per retirar-la. 

La senyora M. José Carcelen, en nom de la Coordinadora de Famílies de la 
Residència Mossèn Vidal i Aunós, exposa que també és la representant del Consell de 
Participació del centre. Indica que l’abril del 2016 es va adjudicar la gestió de la 
residència a l’UTE Ingesan-Asproseat, darrere la qual hi ha la constructora OHL i la 
família Villar Mir. 

Denuncia que a partir d’aquest moment ha detectat un deteriorament radical, si bé en 
els últims temps la situació encara s’ha agreujat més. Manifesta que a finals de 
desembre els gestors els van comunicar que, quan obtinguessin la pròrroga del 
contracte de gestió, procedirien a reduir la plantilla de gerocultors. En aquest sentit, 
afirma que actualment per a cada vint-i-vuit residents hi ha dos gerocultors al torn de 
matí i dos més al torn de tarda, amb un petit reforç fins a dos quarts d’onze del matí i 
també a partir de dos quarts de set. Afirma que la majoria dels ancians estan 
absolutament incapacitats, de manera que cal rentar-los, vestir-los, alimentar-los i 
acompanyar-los al lavabo. Recalca que alguns han de ser desplaçats amb grua i que 
la majoria tenen incontinència, per la qual cosa els riscos sanitaris s’accentuen. 
Assenyala que en la franja del dinar i el berenar no hi ha temps per alimentar tots els 
ancians. Destaca que molts tenen problemes de disfàgia i han de menjar triturat. 

Opina que la situació que s’afronta no està relacionada amb les retallades, sinó amb 
un incompliment del plec de prescripcions tècniques per part de l’empresa 
adjudicatària. Anuncia que les ràtios existents de gerocultors al concurs de 2010 i 2016 
són idèntiques, tal com consta a la carta de serveis, la qual no s’ha modificat des del 
2010. Exposa que les empreses han aportat únicament el que exigia el plec de 
prescripcions tècniques. 
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D’altra banda, indica que l’empresa ha continuat mantenint tres gerocultors des d’abril 
fins a desembre, quan ha cregut que ja tenia fixada la pròrroga del contracte. En 
aquest sentit, considera que la Generalitat no està complint la seva feina, ja que té 
l’obligació d’exigir el compliment del plec de prescripcions tècniques. Afirma que s’ha 
interposat dues denúncies preventives per impedir que es produís la reducció de 
plantilla, si bé no s’ha pres cap mesura, per la qual cosa s’ha presentat una denúncia 
al Síndic de Greuges i s’ha demanat ajuda a tots els partits polítics. Es mostra 
conscient que l’Ajuntament no té competències en aquest marc, si bé recorda que els 
partits són els representants de la ciutadania al Parlament. Insisteix que els ancians es 
mereixen un final digne, ja que són les persones que van lluitar per la democràcia i 
pels serveis públics actuals. Finalment, convida tots els presents a la concentració de 
l’endemà a dos quarts de vuit a la porta de l’alcaldia en defensa dels drets dels 
ancians. 

El senyor José Asensio Castro, en nom propi, es presenta com a veí de la Marina i 
expressa el seu suport a l’Ateneu Popular de la Marina, a la Coordinadora d’Aturats, a 
la Marea de Pensionistes, al projecte «Som la Marina» i a tots els projectes del barri 
que no gaudeixen de cap benefici econòmic. 

Manifesta que el seu barri pateix unes deficiències substancials, si bé s’ha millorat en 
els darrers dos anys. Finalment, pregunta per l’estat de les obres de la línia 10 del 
metro. 

El senyor Graeme Thompson, en nom de Voluntaris de Sants, es presenta com a 
representant de les 2.300 persones que van firmar la seva petició «Justicia gatos 
Swaantje». Recorda que quan va començar a tramitar la petició, el juliol del 2015, per 
fer rectificar la mala conducta de l’Oficina de Protecció Animal de Barcelona (OPAB), 
va considerar que seria una causa perduda, si bé actualment opina que s’ha avançat 
en gran mesura. D’altra banda, critica que a l’anterior Audiència Pública va perdre el 
suport de l’equip de govern, que li va oferir una veritat a mitges. 

Denuncia que els funcionaris no reconeixen cap error. Informa que l’OPAB va publicar 
una carta a El Periódico en què insultava la senyora Swaantje a causa de les 
deficients condicions higièniques i salubres en què vivia. Afegeix que la carta 
informava que la senyora Swaantje vivia amb una gran quantitat de gats, cap d’ells 
identificat. Argumenta que des del 2009 i durant cinc anys l’OPAB considerava la 
senyora Swaantje la fundadora presidenta de l’associació Gats Urbans i li atorgava la 
meitat de la subvenció per castrar els gats de Montjuïc, si bé després de la seva mort 
van desprestigiar la seva memòria. 

Apunta que si els funcionaris no tenien la intenció d’insultar, ja fa temps que haurien 
rectificat. Afegeix que aquests funcionaris no van admetre que un dels gats va morir en 
saltar al buit després que l’equip de recollida deixés quatre gats abandonats. Opina 
que si no es rectifica, l’error es repetirà. D’altra banda, es nega a abandonar la seva 
causa i afirma que el seu deure és instar a la rectificació de l’insult a la memòria d’una 
veïna. Manifesta que el portaveu del GMDPPC, el senyor José Antonio Calleja i 
Clavero, ha presentat una instància institucional per instar l’OPAB a rectificar, cosa 
que ha rebut el suport del GMDCUP i el GMDCs, si bé la resta de partits han bloquejat 
la instància. Considera que el bloqueig dóna una imatge deplorable del Districte. 

El senyor Jaume Laporta, en nom dels veïns del número 37 del carrer Leiva, 
expressa que el fons d’inversió Vauras Investment va comprar el seu immoble l’any 
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anterior. Puntualitza que les tretze famílies que hi habiten són llogateres i que se’ls 
pretén expulsar per reformar els pisos i vendre’ls com a habitatges de luxe, un hàbit 
que comença a estendre’s per Barcelona. 

Informa que tots els llogaters, procedents de cinc nacionalitats diferents, tenen 
diferents tipus de contractes, com ara renda antiga, contracte temporal o ocupació. 
Manifesta que els contractes de lloguer finalitzaran aviat i s’han obert uns processos 
judicials contra les cases ocupades per fer-ne fora els inquilins. Pel que fa als 
contractes fixos i temporals, comunica que seran vigents fins a finals de l’any que ve. 

Demana al Districte que faci de mediador entre l’empresa i els llogaters, ja que la llei 
actual no els empara, o bé que els faciliti alguna ajuda de mediació per trobar una 
solució. Indica que també està buscant una solució per la qüestió de l’habitatge al 
barri, ja que hi ha famílies que actualment tenen dificultats per trobar un habitatge a 
Barcelona, cosa que els obliga a marxar de la ciutat involuntàriament. 

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, fa referència a la intervenció del 
senyor Pachón i expressa el seu desconeixement pel que fa a ajuts per a zones 
específiques d’alta contaminació acústica. En aquest sentit, es compromet a demanar 
informació i proposa que el Districte plantegi les mesures pertinents. Assegura que en 
un futur proper es disposarà de respostes respecte a la problemàtica de la plaça 
d’Osca. 

La regidora informa, respecte a la intervenció del senyor Martínez, que les qüestions 
de les persones sense sostre són complicades, si bé hi ha una persona, el senyor 
Albert, que ha treballat molts anys amb entitats relacionades amb aquesta 
problemàtica. Admet que existeix un alt percentatge de persones sense llar que viuen 
acompanyades d’animals, si bé només un 1% d’aquestes persones rebutja l’ajut per 
motiu de l’animal de companyia. Matisa que aquest ajut, anomenat «Housing First», es 
va implantar al mandat anterior per donar acompanyament en matèria d’habitatge a les 
persones sense llar. Reconeix que cal millorar substancialment els serveis i els 
equipaments específics, a més de treballar la perspectiva de gènere, ja que les dones 
sense llar pateixen més que els homes, incloent-hi la violència sexual. 

Manifesta que a la Bordeta, es va visitar l’equipament de Cal Muns, que pertany a la 
Fundació Sant Pere Claver i està molt consolidat a la Bordeta, a més de ser una entitat 
amb llarg recorregut i un gran coneixement de diversos temes de benestar social. 
Informa que s’obrirà quaranta-cinc places dedicades específicament a l’àmbit de la 
salut mental, ja que considera que els esforços específics i els treballs personalitzats 
poden acompanyar aquestes persones i millorar la qualitat de vida. Adverteix que això 
implica un equipament molt actualitzat que ocupi diverses plantes de l’edifici, on hi ha 
habitacions individuals i dobles. Destaca que es tracta d’un servei pioner a l’Estat 
espanyol i una de les poques referències a Europa. Recalca que l’Ajuntament no té 
cap mèrit en aquest sentit a banda del de promocionar i treballar amb la Fundació Sant 
Pere Claver i intentar millorar les polítiques de sensellarisme. 

Pel que fa a les intervencions de la senyora Morancho i el senyor Laporta, agraeix la 
reivindicació que estan portant a terme i informa que s’està treballant conjuntament 
amb Sants i Ciutat Vella, ja que la problemàtica és candent. Recorda que l’Ajuntament 
no té competències per executar mesures estructurals, que són les necessàries per 
regular el preu del lloguer, per molt necessari i reivindicat que estigui. Puntualitza que 
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hi ha barris, com Hostafrancs, en què els preus s’estan incrementant més que a la 
Marina o el Poble-sec, sense que pugin els sous, cosa que es tradueix en l’expulsió 
del veïnat. 

Destaca que a Barcelona només l’1,5% de l’habitatge és públic. Considera que 
aquesta és una política que cal aplicar amb molta contundència a llarg termini, ja que 
l’increment de preus de lloguer també està donant pas a molts desnonaments. Indica 
que cal captar el major nombre de pisos possibles a les entitats financeres. En aquest 
sentit, assenyala que Barcelona compra més habitatges que la Generalitat a tot 
Catalunya. Matisa que el primer any i mig s’ha adquirit 500 pisos, mentre que l’anterior 
mandat en va adquirir 170. Recalca que s’ha aconseguit la cessió de pisos de grans 
tenidors, exactament 250, mentre que a l’anterior mandat se’n van aconseguir 14. 
Afegeix que s’ha imposat sancions a BBVA, Banco Santander i Sareb, entre d’altres 
entitats financeres que disposen de pisos buits. 

Considera molt important tenir un cens clar i transparent de l’índex de preus de la 
ciutat per col·laborar amb la feina que s’està fent en matèria d’ajuts i rehabilitació per 
fer front a l’emergència de l’habitatge. Anuncia que, per als casos concrets, es pot 
assessorar i acompanyar des de l’Oficina de l’Habitatge. Afegeix que s’està intentant 
reforçar els serveis jurídics en favor de la ciutadania i apunta que l’Ajuntament intenta 
fer pressió política davant de les grans immobiliàries internacionals. Manifesta que, 
aquest matí, al programa Els matins de TV3, una gran immobiliària inversora mantenia 
un debat amb la regidora de Ciutat Vella. Corrobora que la immobiliària defensava la 
seva intenció d’obtenir riqueses amb les inversions, mentre que la regidora defensava 
el dret a viure a Barcelona i l’aposta per l’habitatge públic.  

Indica que va estar parlant amb el senyor Laporta en l’anterior consell de barri, si bé 
proposa concertar una reunió per concretar el protocol i arribar als límits de les 
competències l’Ajuntament i les institucions per reivindicar el dret del veïnat.  

Respecte a la intervenció de la senyora Morancho sobre la capacitat del Districte a 
entrar en qüestions de residències, exposa que després del Consell de Barri de la 
Bordeta va escriure a tots els responsables polítics de l’àmbit i va fer una crida a tots 
els partits per fer una reunió conjunta i intentar entrar al consell d’administració del 
centre amb l’objectiu de tenir-hi més presència. Mostra la seva preocupació pel fet que 
no s’hagi detectat un canvi de ràtio, ja que la senyora Morancho assegura que 
l’empresa l’està incomplint. Afirma que s’ha encomanat una auditoria a través del 
consorci comú amb la Generalitat, a més d’un informe que especifiqui si realment s’ha 
canviat la ràtio. Anuncia que, en cas afirmatiu, seria molt preocupant. Comunica que 
des de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona s’ha encarregat un informe per 
comprovar els canvis produïts i fer una auditoria del personal dedicat, els recursos i el 
bon funcionament del centre per acompanyar els afectats. Entén que s’organitzi una 
concentració, si bé recorda que la responsable política és ella i li mostra la seva 
disposició per treballar conjuntament i acudir a la Generalitat per solucionar els canvis 
de ràtios relatius a l’atenció de la gent gran. 

Respecte a la intervenció del senyor Asensio, es compromet a demanar a la 
Generalitat informació actualitzada sobre les obres. Indica que qui les tira endavant no 
és el Districte, sinó que aquest només va facilitar la inversió per a les dues estacions 
del metro. Proposa respondre-li per escrit segons el calendari de la Generalitat. 
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Quant a la intervenció del senyor Thompson, assegura que empatitza amb el seu dolor 
i que el primer dia que va fer la seva denúncia es va comunicar amb els diferents 
departaments perquè es publiqués una carta de rectificació. Indica que la tinent 
d’alcalde d’Ecologia Urbana, la senyora Janet Sanz, ja va escriure una carta. Opina 
que l’Ajuntament opera segons uns procediments interns, ja siguin declaracions 
institucionals o mocions, i que no es pot perseguir el funcionariat quan es produeix un 
error. Admet que ella creia que la responsabilitat l’havia d’assumir la senyora Sanz, si 
bé es nega a iniciar una persecució del funcionariat, el qual treballa tan bé com pot. 
Considera que cap de les eines de l’Ajuntament serviran per posar en valor la memòria 
de la senyora Swaantje més del que ho fan els seus amics activistes. 

La presidenta obre el tercer torn de paraules. 

La senyora Claudia Conde Fisas, en nom de Som Paral·lel, es presenta com a veïna 
del Poble-sec i recorda que va arribar al barri fa vint-i-tres anys, quan encara passaven 
cotxes pel carrer Blai. Manifesta que es va alegrar molt quan el van fer de vianants, si 
bé poc després va veure que les terrasses ocupaven tot l’espai i impossibilitaven la 
vida al veïnat dels entorns. Recalca que no només es tracta d’una problemàtica de 
contaminació acústica, sinó d’ocupació de la via pública, ja que anteriorment al carrer 
Blai s’organitzaven activitats de barri com la Fira d’Entitats o la Fira de Sant Ponç. 

D’altra banda, exposa que es va portar a terme un procés participatiu en què el veïnat 
va plantejar una sèrie de mesures i es va arribar a un acord per iniciar una negociació. 
En aquest sentit, recorda que el veïnat va cedir molt, ja que demanaven quatre dies 
sense terrasses i que els locals paguessin la insonorització de la gent que patia el 
soroll, si bé només es va aconseguir la reducció de l’horari per tal que les terrasses 
tanquessin a les onze els dies entre setmana i a les dotze els caps de setmana. 

Informa que recentment l’associació de restauradors ha interposat una denúncia al 
jutjat malgrat la negociació amb el veïnat. Afirma que el jutge ha fallat a favor dels 
restauradors, si bé assegura que el veïnat es defensarà i es mobilitzarà per limitar la 
llibertat de les terrasses. En aquest sentit, demana a l’Ajuntament que recorri la 
sentència emesa el 13 de març per tal que a l’estiu ja es pugui aplicar el canvi d’horari. 

D’altra banda, demana que a curt termini s’incrementi substancialment la taxa que 
paguen els restauradors per fer ús de l’espai públic amb les seves terrasses, de 
manera que una part d’aquesta quantitat es destini a pal·liar els efectes adversos de la 
presència de les terrasses. Es nega que els restauradors no deixin descansar el veïnat 
i no els permetin organitzar activitats, i afirma que farà tot el possible per fer-los fora 
abans no passi a l’inrevés. 

La senyora María Daniela Idrovo Alvarado, en nom dels veïns del número 37 del 
carrer Leiva, agraeix als veïns i a les xarxes socials del barri el suport que els han 
brindat en la seva lluita, així com a quasi la majoria de les persones que formen part 
del Govern de l’Ajuntament. D’altra banda, considera que l’Ajuntament està en deute 
amb la seva comunitat, ja que els va fer creure que podrien solucionar la seva situació, 
si bé des que van entrar a formar part de l’equip de govern s’han apropiat d’un discurs 
formal que recomana anar amb la llei a la mà. 

Recorda que els votants els van elegir perquè canviessin aquestes lleis o, en el seu 
defecte, perquè prenguessin mesures més creatives per poder-los ajudar. Recorda 



14 
 

que el seu cas no és únic i que la lluita de tretze famílies s’ha de convertir en una lluita 
de ciutat. 

Pel que fa a la mediació sol·licitada que s’ha esmentat anteriorment, demana que se’ls 
acompanyi directament amb l’empresa d’inversió. Exposa que l’Associació de Veïns ha 
firmat una carta amb els llogaters perquè l’Ajuntament sigui present en la mediació. 
D’altra banda, demana una solució d’habitatge per a les tretze famílies i recalca que no 
està demanant un pis gratuït, ja que molta gent es pensa que els desnonaments són 
conseqüència d’impagaments. Finalment, demana el suport de l’Ajuntament. 

La senyora Roser Cots Folch, en nom d’Alerta Poble-sec, manifesta la seva 
indignació amb la sentència que ha exposat la senyora Conde. Corrobora que la 
reducció d’horari va ser fruit d’un procés participatiu en què també van participar bona 
part dels restauradors i finalment es va decidir mantenir el nombre de llicències i reduir 
l’horari a canvi que el veïnat abandonés les mobilitzacions i deixés de qüestionar el 
model de llicències al carrer. Critica que alguns restauradors han actuat per lliure i han 
trencat unilateralment el pacte de pau que havien travat, de manera que els veïns 
reprendran la demanda dels seus drets. 

Denuncia la massificació de les terrasses, ja que el carrer de Blai, de només 8 metres 
d’ample, té 600 cadires instal·lades. Anuncia que davant de casa seva, entre Tapioles i 
Margarit, es concentren 120 cadires on s’acumula gent fins a la una de la matinada, 
cosa que provoca efectes negatius en la salut. Demana a l’Ajuntament que es presenti 
un informe sobre contaminació acústica adequat a la llei, ja que els ha arribat a les 
mans un informe de l’Ajuntament que no està firmat per cap tècnic i que inclou 
paràmetres poc adequats per mesurar una activitat exterior com és la terrassa. Matisa 
que aquests informes estan elaborats segons un Annex A i la llei estableix que les 
mesures de l’activitat de la terrassa s’han de basar en un Annex 3. Reclama que es 
presentin dades recollides dins l’horari de més soroll. 

Es compromet a fer arribar l’informe a l’equip de govern i comunica que, malgrat que el 
sonòmetre està molt allunyat de les terrasses, des de les onze de la nit fins a la una de 
la matinada se superen els índexs de contaminació acústica establerts per les lleis 
autonòmiques, estatals i europees corresponents a 50 decibels. Indica que en 
qualsevol època de l’any i fins i tot els dies entre setmana se supera l’índex. 

Recalca que, en llegir l’informe, ha detectat un error al mapa de contaminació acústica 
del carrer Blai. Puntualitza que el 2009 el carrer estava classificat com a A4, la 
categoria per a usos residencials, igual que la resta del Poble-sec, si bé el 2012 va 
passar a B2, la categoria prevista per a zones d’usos terciaris, com ara IKEA. Demana 
que s’esmeni aquest error i es modifiquin els límits de contaminació acústica. 

Exigeix que la nova ordenança general que està preparant l’Ajuntament prevegi les 
casuístiques de l’horari específic en casos necessaris, com ara el del carrer de Blai. 
Recorda que la una de la matinada és l’hora que va imposar l’Ordenança del govern 
de GMCiU i el GMPPC el 2015 sense tenir en compte les característiques especials 
del carrer. En aquest sentit, demana que s’inclogui aquesta observació a la nova 
ordenança. 

Proposa que, si s’aplica l’Ordenança general, també s’apliqui respecte al nombre de 
taules i que aquestes es redueixin de 600 a 200. Assegura que el veïnat s’ha agrupat i 
està disposat a demostrar la injustícia que pateix. Reclama un carrer habitable, i no 
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pas una zona on uns quants restauradors es puguin enriquir amb un ús privat a costa 
de la salut de les persones. 

El senyor Enric Pérez López, en nom propi, agraeix el suport rebut de persones 
individuals, associacions i grups polítics. Manifesta que la qüestió dels pisos turístics 
provoca diverses problemàtiques. Indica que el seu cas en particular passa pel fet que 
quan un propietari té problemes per obtenir una llicència i utilitza altres vies, ve 
assessorat per un bufet d’advocats o per una gestoria. Insisteix que ell ho pateix des 
de fa dos anys, ja que al costat de casa seva lloguen habitacions. En aquest sentit, es 
mostra partidari que es portin a terme activitats econòmiques, sempre que estiguin 
regulades i no causin frau. 

A tall d’exemple, explica que si ell tingués una indústria química, no abocaria els 
residus al riu. En aquest sentit, compara els residus amb les festes i els desperfectes 
que els inquilins causen a l’habitatge a altes hores de la nit. Apunta que la majoria de 
veïns són grans i van a dormir aviat, o bé treballadors que s’han de llevar d’hora. 
Manifesta que a les deu els inquilins comencen a beure dins l’habitatge i que 
l’abandonen passada la una de la matinada. 

Exposa que si s’habita en un bloc de veïnat fix i un veí organitza una festa, les coses 
es poden arreglar, si bé els inquilins de la casa del costat canvien cada tres setmanes. 
Critica que a les deu de la nit no es pot trucar a la Guàrdia Urbana, sinó que cal fer un 
advertiment verbal als veïns cada vegada que en vénen de nous. Finalment, demana 
mesures per part dels estaments públics amb l’objectiu de defensar el dret del descans 
dels veïns. 

La senyora Concepció Pérez Solera, en nom propi, denuncia la gestió de les 
coordinacions de l’empresa que s’encarrega dels serveis domiciliaris de la Llei de la 
dependència al districte. Exposa que contínuament modifiquen horaris, canvien els 
treballadors familiars sense avís i han comès errors de càlcul amb les persones que 
tenien destinades. Assegura que la problemàtica ha anat en augment els darrers 
quatre anys i recorda que al principi es feien revisions bimensuals a les cases de les 
persones amb dependència, entre els Serveis Socials i la persona que coordinava la 
gestió a l’empresa. Corrobora que actualment s’ha perdut la pràctica en diversos 
casos, fins al punt que es va detectar manca d’hores de servei. 

Assegura que l’empresa n’és conscient, ja que fa un mes i mig va convocar uns quants 
usuaris del sector privat que havien demanat la Llei de la dependència, i es va abordar 
també el tema del sector públic. Recorda que el 2009 l’Ajuntament reunia l’empresa, 
Serveis Socials, usuaris i entitats i informava els presents perquè l’empresa en 
prengués nota. Assenyala que tota aquesta qüestió s’ha deteriorat per culpa dels 
coordinadors, ja que quan els representants de les persones dependents s’han 
queixat, sovint han trobat una actitud prepotent. Matisa que actualment l’empresa del 
districte vol esmentar els errors. Demana a l’Ajuntament que reprengui les visites 
bimensuals amb la col·laboració de la coordinació i que es tornin a organitzar les 
reunions bianuals per no repetir errades. 

Finalment, reclama que es repassi la pintura del carril bici del carrer de Tarragona, ja 
que s’hi ha produït força accidents. 
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El senyor Carles Burgès i Mañes, en nom de la Plataforma d’Associacions de Veïns i 
Comerciants de Sants-Montjuïc, demana que es tornin a celebrar les reunions 
territorials de seguretat i prevenció que es van abandonar durant el mandat de la 
regidora Imma Moraleda. Matisa que hi assistien associacions veïnals dels diferents 
territoris, la Guàrdia Urbana, els Mossos d’Esquadra i els serveis de prevenció del 
Districte per tal de plantejar i analitzar els problemes dels diversos territoris per 
preparar solucions possibles per a cada cas, de manera que quan se celebressin els 
consells de seguretat i mobilitat del districte es puguin oferir respostes més detallades. 
Insisteix que d’aquesta manera els serveis es fan més efectius per assolir la màxima 
seguretat i prevenció de les problemàtiques dels barris. 

La senyora Teresa Casasayas Fornell, en nom propi, es presenta com a professora 
de l’Escola de Jardineria de Barcelona, de l’Institut Rubió i Tudurí. Manifesta que fa 
uns mesos la direcció de l’escola va informar d’un possible trasllat de les instal·lacions 
al barri del Bon Pastor. Pregunta si el Districte n’estava assabentat i si pretén prendre 
alguna mesura. Informa que l’escola de jardineria va iniciar la seva tasca el 1933 i des 
de llavors s’ha ubicat a Montjuïc, al costat del CaixaFòrum, davant de l’institut de la 
XXV Olimpíada. Afirma que avui ha consultat el web del Districte i ha comprovat que la 
seva escola no hi consta, si bé considera que forma part del paisatge de Montjuïc. 
Finalment manifesta la seva preocupació pel plantejament de reduir les activitats a 
Montjuïc, ja que ho consideraria una pèrdua. 

La senyora Neus Pérez Muñoz, en nom propi, es presenta com a veïna del carrer 
Melcior de Palau amb Guitard, on unes obres s’han prolongat des de setembre fins a 
dia d’avui, tot i que encara queda un tram des de Puiggarí fins al final de Guitard. 
Denuncia que l’Ajuntament no ha senyalitzat bé les obres, ja que només van posar un 
rètol amb la inscripció «Carrer de Melcior, obres» en comptes d’un senyal de prohibició 
per a tots els cotxes, excepte per als veïns amb pàrquing, de manera que els vehicles 
passaven igualment i escrostonaven la paret, especialment pel que fa al número 145 
d’aquest carrer, cosa que han hagut de pagar els veïns. Insisteix que Guitard continua 
tallat, malgrat que només falten els pilons de ferro i algun banc per quedar enllestit del 
tot. Demana respostes sobre l’obertura d’aquest carrer, ja que la manera d’organitzar 
el trànsit ha estat desastrosa. 

Manifesta que en aquests carrers hi ha els col·legis Pràctiques 1 i Pràctiques 2, la 
universitat i l’institut. Afirma que la part dels col·legis pateix una problemàtica de 
brutícia. Es mostra conscient que l’Ajuntament neteja, si bé els pares no ensenyen 
civisme als seus fills i hi ha gent que llença les bosses d’escombraries a les papereres. 
Exigeix una solució pel que fa a la neteja i les miccions de gossos i persones, per la 
qual cosa proposa que es ruixi el carrer amb productes desinfectants. 

Finalment, afirma que a la zona on viu hi ha quatre bars en cinquanta metres. Destaca 
que posen unes fustes als arbres per encabir més taules. En aquest sentit, pregunta si 
al número 143, cantonada amb Guitard es té permís per instal·lar taules. Afegeix que 
les burilles de les cigarretes van a parar als arbres. 

El senyor Francesc Fagella Massagué, en nom propi, es presenta com a veí de la 
rambla de Badal, que s’estén des de la carretera de Sants fins a la via del tren. Apunta 
que hi ha una manca d’arbres que ja va denunciar fa dos anys, tot i que al cap d’un 
temps s’hi van plantar uns arbres de dimensions diminutes. D’altra banda, exposa que 
hi ha una trentena de palmeres d’uns sis metres d’alçada. Pregunta on pot anar la gent 
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gran a passejar a l’estiu, si a la part alta no hi cabran. Observa que Sants es divideix 
en tres parts: des de la carretera de Sants fins a les vies; des del carrer del Brasil fins 
a l’avinguda de Madrid, i des de l’avinguda de Madrid fins on hi ha els arbres. Critica 
que a la part baixa del carrer de Badal no hi ha arbres, i en aquest sentit, demana que 
no s’excusi la manca d’acció amb el pas dels autobusos, ja que a la part alta també hi 
passen i els parterres es troben en bon estat, amb arbres grans.  

La regidora fa referència a totes les intervencions que denunciaven la situació de les 
terrasses dels carrers de Blai i Blesa, i expressa el seu desacord amb els horaris 
actuals. Manifesta la seva frustració per la denúncia interposada després d’haver 
arribat a un acord amb esforç per resoldre la problemàtica de l’Ordenació singular de 
terrasses de Blai. Manifesta que el Govern municipal està estudiant la possibilitat de 
presentar un recurs des de Serveis Jurídics per valorar quina és la via amb més 
possibilitats de guanyar. Argumenta que cal defensar la necessitat d’equilibrar l’ús de 
l’espai públic mentre es garanteix la convivència i el descans del veïnat. Assegura que 
si aquesta via no fructifica, es continuarà lluitant. 

Informa que l’ordenació singular, que ja consta a l’Ordenança de terrasses, suposava 
una eina per garantir la convivència i no pas un intent d’atemptar contra l’activitat 
econòmica. Considera que l’ordenació garantia els drets dels restauradors, si bé ara 
caldrà revisar les condicions segons l’Ordenació de terrasses per incloure les 
limitacions horàries. Adverteix que, en cas de fracàs, l’Ajuntament disposa de més 
eines per equilibrar els usos i considera que les mesures serien justificades. 

Agraeix a la senyora Cots l’informe sobre contaminació acústica que els ha fet arribat 
per escrit i es compromet a analitzar-lo juntament amb tot l’equip per oferir-li una 
resposta. 

Pel que fa a la intervenció de la senyora Idrovo, assegura que l’Ajuntament està molt 
obert a buscar espais, encara que sigui de manera creativa. Corrobora que l’equip de 
govern està lluitant per un augment del parc de l’habitatge públic i contra les entitats 
financeres que mantenen pisos buits. Admet que es troben certes limitacions 
municipals, si bé les accions que s’estan prenent demostren que es poden trobar 
solucions. Manifesta que el Servei d’Intervenció en la Pèrdua de l’Habitatge i Ocupació 
(SIPHO) i l’Oficina d’Habitatge ofereixen un servei de mediació. Insisteix que es 
convoqui una reunió específica per abordar aquesta qüestió i trobar les solucions 
pertinents. 

Respecte a la intervenció del senyor Pérez sobre els pisos turístics, assegura que el 
govern municipal ha arribat al límit de les seves competències, fins al punt de ser 
acusat de sobrepassar-les. En aquest sentit, anuncia que ha demanat la col·laboració 
del veïnat per detectar els pisos turístics, ha augmentat el nombre d’inspectors que es 
dediquen a aquests assumptes, ha executat polítiques de regulació de l’activitat 
turística com amb l’assumpte del PEUAT i ha posat anuncis des de la regidoria de 
turisme, entre d’altres. Assegura que l’Ajuntament no s’aturarà fins que no deixi de 
veure anuncis de pisos il·legals. Puntualitza que fins ara les multes podien arribar a ser 
de gran entitat, ja que les plataformes en què s’anuncien no estan regulades i creen 
molèsties al veïnat. Admet que possiblement no s’arribarà a cobrir totes les molèsties, 
si bé es posiciona a favor dels drets del veïnat. 
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Quant a la intervenció de la senyora Pérez Solera respecte al Servei d’Atenció 
Domiciliària, exposa que es tracta d’un servei municipal que opera segons una llei 
estatal sobre la dependència, si bé reconeix que l’abast del servei és molt limitat i no 
s’està assumint tota la necessitat de cures. Afirma que ni tan sols el marc teòric té 
utilitat, ja que no concreta qui assumeix les cures, quantes hores no remunerades fan 
les persones que s’hi dediquen, quins efectes a la salut tenen les cures no 
remunerades i quins són els drets laborals no reconeguts de les persones que 
treballen de manera remunerada. 

Assegura que el Districte té la voluntat d’estudiar la internalització del Servei d’Atenció 
Domiciliària, ja que es tracta d’un servei molt delicat, en el sentit que no es pot 
controlar les condicions laborals ni els espais de coordinació de la manera que es 
considera correcta, ja que es tracta d’un espai feminitzat que fa incrementar la 
feminització de la pobresa. Es compromet a demanar informació per escrit per passar-
la a la senyora Pérez amb relació a l’avaluació, el seguiment i, la coordinació que 
s’està portant a terme en aquest aspecte. Considera interessant analitzar empreses 
que gestionen de manera externalitzada un servei bàsic de ciutat. 

D’altra banda, es compromet a passar nota sobre la repintada del carril bici del carrer 
de Tarragona. 

Pel que fa a la intervenció del senyor Burgès, al qual presenta com a vicepresident del 
Consell de Seguretat i Prevenció, considera que les reunions reclamades han donat 
lloc a queixes i no s’acaba d’ajustar el model. Anuncia que de moment no s’està 
plantejant una ampliació, ja que considera positiu que el consell l’existent funcioni 
correctament, i es decanta per millorar el funcionament actual. Exposa que va assistir 
a un d’aquests consells com a regidora de Sants i adverteix que en un futur proper se 
celebrarà el següent. Opina que cal cuidar aquest espai i corrobora que de moment no 
es plantejarà de manera territorialitzada. 

Respecte a la intervenció de la senyora Casasayas sobre l’Escola de Jardineria, afirma 
que no es disposa d’informació real i clara sobre aquesta qüestió. 

Amb referència a la intervenció del senyor Fagella sobre l’arbrat, admet que el Districte 
ha intentat solucionar la problemàtica diverses vegades sense èxit.  

Pel que fa a la intervenció de la senyora Pérez Muñoz sobre el carrer de Guitard, 
recorda que es va fer una crida al veïnat perquè es valorés totes les possibilitats 
d’obertura que es poden estudiar i impulsar amb el compromís de l’Ajuntament. 
Respecte a la millora de la neteja, adverteix que els productes que es poden utilitzar a 
la via pública estan molt regulats, si bé es compromet a millorar la problemàtica. Quant 
a la senyalització, aclareix que es tracta d’un tema estàndard a la ciutat. 

El senyor Joan Sanromà Baulo, del GMDBComú, matisa que l’Escola de Jardineria 
pertanyia temps enrere a l’Institut Municipal d’Educació, si bé actualment depèn del 
Consorci d’Educació de Barcelona (CEB). Afirma que ha sentit rumors sobre el canvi 
d’ubicació, tot i que no s’ha aclarit res. Es compromet a contactar amb el referent del 
CEB al Districte per assabentar-se de la situació. Mostra la seva estranyesa pel fet que 
el personal no n’estigui assabentat, ja que n’és el principal afectat. 
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En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 21.30h. 

 

 

 

El secretari       Vist i plau 
La presidenta del Consell 
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