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Secretari del Consell 
Juan Carlos Parejo Perogil 
 

Desenvolupament de la sessió 

La presidenta saluda els assistents i obre la sessió. 

A) Aprovació de l’acta de l’anterior sessió ordinària d1 de desembre de 2016 

S’aprova per unanimitat. 

B) Part informativa: 

1. Despatx d’ofici 

La presidenta indica que les resolucions i decrets que formen el despatx d’ofici és a 
disposició dels assistents. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, demana que s’expliqui el sentit de 
l’informe que envia la Secretaria de la Ponència del Nomenclàtor sobre la 
nomenclatura de la plaça del Moviment Obrer. Considera que ha estat proposat pel 
Districte i que organitzar un procés participatiu es tracta d’una qüestió de voluntat 
política. Pregunta per què la part tècnica de l’informe inclou excuses sobre 
disponibilitat exclusivament quan resulta convenient a l’equip de govern. Es 
compromet a traslladar una sèrie de punts sobre convenis, durada i informacions que li 
plantegen dubtes, com ara l’assumpte del Nomenclàtor, per tal que se li faci arribar la 
resposta per escrit. 

El Consell se n’assabenta. 

2. Mesures de govern 

2.1. Per al desenvolupament del Pla de barris de la Marina 

La presidenta anuncia que el temps estipulat és de sis minuts per a les intervencions 
del govern i de tres per a la resta de grups. 

La regidora del Districte anuncia que en la present sessió es presentarà el Pla de 
barris de la Marina. Mostra la seva satisfacció envers el procés, la feina i les persones 
que han treballat en el pla, el qual suposa una inversió de més de 15 milions d’euros i 
una nova manera de fer dins de la institució, malgrat les dificultats d’encaix ocasionals 
entre l’Àrea i els districtes. Opina que la priorització de les inversions del Pla de barris 
és una pràctica encertada. 

Indica que el pla consisteix en tres eixos: el primer es basa en qüestions d’infància, 
adolescència i joventut; el segon es titula «La Marina donant feina» i es basa en 
l’activació del nivell ocupacional de qualitat de la Marina; finalment, el tercer 
s’anomena «Viure a la Marina» i explica la promoció del teixit associatiu, què suposa 
viure a la Marina, l’orgull del barri i la millora de l’espai urbà. Afirma que la resta de 
grups s’han llegit l’informe i han acompanyat el procés, que marca uns objectius molt 
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clars: recuperar i impulsar activitat econòmica, fomentar un oci alternatiu saludable, 
apoderar els veïns i veïnes, millorar la convivència, reforçar la identitat de barri, 
afavorir el dret a l’habitatge amb una inversió específica per a rehabilitació 
d’habitatges, promoure la igualtat d’oportunitats en l’àmbit educatiu amb propostes 
concretes en temes educatius, oferir en el lleure, fomentar l’ocupació entre persones 
en situació d’atur i millorar la mobilitat i l’accessibilitat als espais públics. 

Manifesta que una sèrie de mesures ja s’estan materialitzant actualment, com ara el 
projecte eductiu i la reforma àmplia de l’Escola Enric Granados, el projecte d’educació 
en el lleure, la reforma del teatre de l’Escola Bàrkeno per dinamitzar el barri a nivell 
cultural, el nou edifici per a Serveis Socials que ha d’alliberar l’edifici de Pepita 
Casanellas, l’arranjament dels jardins de la Mediterrània, els ascensors del Polvorí, la 
millora de l’espai urbà de la Colònia Santiveri, la reforma de rehabilitació dels 
habitatges i el projecte específic d’ocupació integral per a persones en situació de 
dificultat, especialment joves, dones i col·lectius d’aturats de llarga durada. Afegeix 
que es treballarà la feminització de la pobresa creant un circuit d’ocupació des de la 
coordinació amb l’àrea central, Barcelona Activa i les entitats del barri. 

Exposa que a nivell tècnic ja fa mesos que s’ha començat a treballar el projecte, tenint 
en compte que queden pocs anys per executar la inversió. Informa que el projecte té 
una governança molt concreta i cal seguir-lo col·lectivament. Avança que en les 
properes setmanes es publicarà la primera convocatòria postdisseny amb el veïnat. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, coincideix que la mesura està 
justificada, ja que la Marina és una de les zones amb els nivells de renda més baixos i 
les taxes d’atur més altes. Considera que cal incrementar la formació de moltes 
persones que queden excloses del mercat laboral. Opina que es tracta d’un pla 
ambiciós que abasta tots els àmbits, si bé demana que es tradueixi en mesures i 
projectes concrets per assolir els objectius un cop conclosos els processos 
participatius. Afirma que el document recull unes quantes accions concretes, si bé la 
majoria estan descrites com a «possibles accions». 

Demana que es detalli el calendari d’execució, ja que l’única informació disponible és 
que el pressupost consta de 15 milions fins a finals del 2019 i 2,5 milions 
compromesos per al 2017. Exigeix al grup impulsor i a la resta d’organismes de 
l’Ajuntament encarregats de fer el seguiment i l’avaluació del pla que informin de quan 
finalitzarà el procés participatiu i quan es concretaran les mesures per al 2017, 2018 i 
2019, amb el calendari i els pressupostos corresponents. 

Recorda que la setmana anterior la regidora va presentar el Pla de barris als 
portaveus, i el senyor Sarri va preguntar per l’estat de la Llei de barris de Can Clos, 
Plus Ultra i la Vinya, amb la qual cosa es va coincidir que segurament faltaria un milió 
d’euros per invertir entre el 2017 i el 2018. Demana que el Districte faci arribar aquesta 
informació als grups. 

Indica que al mandat anterior es convocava una reunió de seguiment anual per als 
portaveus i el veïnat. Proposa que es faci el mateix amb el Pla de barris a mesura que 
es vagi desenvolupant, més enllà del seguiment que en farà la Taula de Seguiment 
Tècnic, el grup impulsor del pla i els òrgans pertinents de la l’Ajuntament. Demana que 
es convoqui aquesta reunió de manera anual o semestral. 
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El senyor Xavier Queralt Mateu, del GMDCUP, exposa que el Pla de barris ofereix 
elements positius, si bé considera que marca un retrocés respecte a altres plans de 
barri que s’han presentat a Barcelona. Assenyala que, dels 15 milions d’euros 
pressupostats per a la Marina, 12 van destinats a infraestructures, com ara escoles, 
equipaments i zones verdes, mentre que només 2,8 milions d’euros es destinen a 
projectes. 

Considera que potenciar la cohesió d’un barri amb l’arranjament d’espais físics i la 
creació d’espais per fer esport pot ser útil, i en aquest sentit, ofereix el seu suport per 
millorar la Marina. Amb tot, opina que la proposta inicial és massa vaga i proposa 
millorar-la incloent-hi projectes reals i exposant-los millor. 

Aventura que la Marina serà el proper barri que es gentrificarà i on la indústria hotelera 
es desenvoluparà, per la qual cosa preveu que l’escassa economia actual es 
decantarà cap al Tercer Sector, destinat al turisme. Adverteix que si no s’atura aquest 
procés, no tindrà sentit elaborar projectes cohesionadors al barri per arreglar places i 
edificis, sinó que caldrà lluitar contra l’especulació i la creació de llocs de treball de 
baixa qualificació.  

Apunta que si es pretén crear un sentiment de pertinença al barri, les formacions 
professionals hauran d’estar vinculades a futures feines reals i qualificades, lluny del 
turisme. En aquest sentit, considera interessant la col·laboració amb el Polígon 
Pedrosa. Proposa que una part dels estudis de cicles formatius estiguin vinculats 
directament amb les feines que puguin oferir les empreses del polígon, si bé exigeix 
que s’ofereixin altres cicles que els ciutadans reclamin. 

Opina que la part del pla relativa a la joventut representa un inici, ja que està vinculada 
amb els projectes de l’Agència de Salut Pública de Barcelona i les millores en salut 
sexual i reproductiva. Pel que fa a l’equipament, també ho considera una bona 
mesura, si bé demana que siguin els joves els que dissenyin i proposin activitats per 
omplir-lo de contingut. 

Agraeix l’esforç d’impulsar millores per a les dones, si bé adverteix que fer-ho constar 
en un document no es tradueix en una ajuda real. No considera que la creació dels 
plans d’emprenedoria per a dones representi una millora, ja que l’emprenedoria 
demostra un índex de fracàs elevat, per la qual cosa no es pot proposar com a solució 
que les dones es facin emprenedores. 

Exposa que l’esport representa una manera de millorar la cohesió, si bé dubta de la 
proposta de crear rutes de running per Montjuïc, ja que córrer és un esport individual i 
majoritàriament practicat per persones de nivell adquisitiu mitjà-alt. 

Pregunta com es pretén impulsar els canvis educatius i promocionar nous estudis que 
es vinculin al polígon. Avisa que, tenint en compte el ritme amb el qual es construeixen 
hotels a Barcelona i la manca de protecció que proposa el PEUAT, la Marina es 
convertirà aviat en una zona destinada als serveis turístics. Assenyala que els canvis 
urbanístics proposats faran molt atractiva la Marina per a les multinacionals de 
l’hosteleria. Proposa que el Pla inclogui mesures per combatre la gentrificació, ja que 
en cas contrari, la millora d’equipaments, els espais de barri i la proximitat de Montjuïc 
només es traduirà en l’expulsió del veïnat que haurà pogut arreglar els pisos perquè es 
reconverteixin en pisos turístics. Per finalitzar, reclama un pla de barris més agosarat i 
realista que tingui en compte el possible futur de la Marina. 



 
 
Districte de Sants-Montjuïc 
 

5 
 

El senyor Ángel Federico Lao Peña, del GMDCs, considera que els barris de la Marina 
són els que necessiten i mereixen més ajuda econòmica. Accentua que existeix un 
deute històric amb aquest barri, i considera que el pla és just i necessari. 

D’altra banda, indica que s’ha presentat el pla com una mesura de govern, 
confeccionat en una sèrie de sessions, tal com es reflecteix al mateix document, si bé 
indica que hi ha entitats que no van tenir oportunitat de participar-hi malgrat haver-ho 
demanat. Demana que es doni explicacions per aquesta decisió. 

Puntualitza que el document no es tracta d’un pla, sinó d’un projecte de pla, ja que 
consta d’unes línies generals i un conjunt de pretensions. Acusa l’alcaldessa d’haver 
visitat la Marina just el dia abans de la presentació. Matisa que al pla manquen dates 
orientatives sobre l’inici i el final de cada actuació. Tanmateix, entén que això quedarà 
per al pla definitiu. 

Comparteix l’èmfasi i la preocupació respecte als joves i als adolescents, així com la 
perspectiva de gènere. Tot i això, proposa plantejar residències i casals de gent gran, 
encara que segons l’estadística presentada al principi del pla, el percentatge de gent 
gran a la Marina sigui lleument inferior a la mitjana de la ciutat. Reivindica la proposició 
rebutjada que el seu grup va presentar respecte als locals del carrer de la Química 
perquè una part es destinés a la gent gran que resideix a la zona del barri més propera 
a la Gran Via. 

Considera correcta l’aposta per l’anomenada «economia cooperativa», si bé demana 
no oblidar que el teixit de comerç tradicional també hauria de ser reconegut i valorat a 
banda de les empreses radicades al mateix polígon. 

La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, mostra la seva alegria pel pes que 
la Marina adopta dins el pla. D’altra banda, denuncia que el 84% dels 15 milions 
d’euros de pressupost es destina a la construcció, mentre que la resta queda per a 
mesures de caire social. Assenyala que la proporció hauria de ser inversa o, si més 
no, equitativa. 

Demana que la gestió es porti a terme des del Districte i no des de l’empresa Foment 
de Ciutat. Apunta que, si es pretén presentar un pla acurat i fidel al territori, cal 
gestionar-lo des del mateix territori. Critica la poca concreció en les propostes i 
demana que no sempre es faci completar la feina al veïnat. Acusa l’equip de govern 
d’escoltar-se només a si mateix i no deixar participar la resta de grups. 

Pregunta qui i com gestionarà l’adequació dels locals del carrer de la Química, un 
d’ells destinat a joves i l’altre destinat a les entitats. D’altra banda, vol saber per què es 
destinen tants diners a la construcció d’aquests locals, tenint en compte que cal un nou 
espai per a Serveis Socials. Planteja que seria més econòmic recuperar espais, com 
ara el Capri, i fer-los municipals. Pregunta si s’ha elaborat els estudis econòmics 
pertinents per comprovar quins projectes sortirien més a compte a la ciutadania. 

Indica que la inversió del Pla de barris està prevista al PIM, de manera que no es farà 
cap inversió addicional. Acusa el Govern d’haver convertit en un Pla de barris el que 
anteriorment s’anomenava «priorització de barris». Demana que el Govern asseguri 
que els barris del districte que no formen part del pla tindran menys inversió que els 
que sí que en formen part. 
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Pel que fa a la rehabilitació dels edificis per instal·lar ascensors, a la qual el document 
fa referència com a «Estudis sobre la possibilitat d’implementació d’un programa pilot 
que promogui l’acció social i comunitària al barri a canvi d’optar a un lloguer social», 
pregunta si això significarà canvis en els requisits d’accés d’habitatges de lloguer 
públic. Vol saber si significa que cal promoure l’acció social i comunitària. També 
pregunta si l’encarregat de portar a terme aquestes activitats tindrà accés directe a 
pisos públics. 

Quant al foment de l’activitat econòmica, en què el govern s’ha compromès a ajudar 
les cooperatives, pregunta si els emprenedors que no tenen cooperatives queden fora 
d’aquest foment, si les empreses privades que tampoc són cooperatives rebran 
ajudes, i si els autònoms queden dins o fora de la proposta. 

Respecte al seguiment i avaluació, pregunta quina durada tindrà la mesura de govern i 
quant es trigarà a materialitzar les propostes. Demana saber quin paper hi jugaran la 
resta de grups polítics. Lamenta que no es comparteixi aquesta mena d’informació, ja 
que en cas contrari els projectes serien més enriquidors. Finalment, es compromet a 
enviar per correu electrònic o per Registre totes les preguntes formulades i demana 
que siguin contestades. 

La presidenta demana que les intervencions se cenyeixin al temps estipulat. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, considera necessari que la 
Marina rebi un nou impuls. Opina que amb la finalització de la Llei de barris és 
important seguir concentrant les forces a la Marina i aprenent de l’experiència per 
millorar i finalitzar tot el que ha quedat pendent per al 2018, any en què finalitza la Llei 
de barris. Proposa que el Pla de barris prioritzi aquests projectes abans d’encetar-ne 
de nous. Demana una comissió de seguiment per explicar com s’ha executat la Llei de 
barris l’any anterior, ja que fa un any i mig que no se’n rep informació. 

Vol saber quantes actuacions del full de ruta del Districte a la Marina estan incloses al 
Pla de barris. Remarca que el Pla de barris estipula que cal retrobar la relació del mar 
amb la ciutat. Mostra la seva perplexitat en aquest sentit, ja que anteriorment el seu 
grup va presentar una proposició en què s’exigia que el passeig de la Zona Franca es 
remodelés i arribés fins al mar, cosa que es va desestimar per part del Govern 
municipal. Acusa l’equip de govern de no tenir ni voler iniciar en el present mandat cap 
procés participatiu per repensar el passeig de la Zona Franca amb la proposta que el 
Consell Plenari va votar favorablement. 

Indica que el pla no inclou partides específiques i desglossades. D’altra banda, mostra 
la seva preocupació pel comerç, pel qual demana un suport realista i concret tenint en 
compte el pes que té en el teixit veïnal. Proposa reunions anuals per avaluar el Pla de 
barris i reclama que s’inclogui un punt de trobada perquè els grups polítics rebin 
informació. 

Exigeix celeritat en l’execució dels projectes i demana saber a què es pretén destinar 
els 2,5 milions d’euros pressupostats per enguany. Recorda que l’equip de govern va 
informar que es pressupostarien per a l’any vinent, si bé s’han perdut per a enguany, 
de manera que l’Ajuntament està invertint diners nous. 

Apunta que anys enrere l’actual equip de govern va fer un discurs respecte al superàvit 
i al dèficit. En aquest sentit, recorda que enguany s’ha aconseguit 100 milions d’euros 
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de superàvit, si bé no s’han executat. Pregunta què es pretén fer a partir d’ara perquè 
els milions que s’haurien d’executar al Pla de barris no quedin a deute i es perdin, ja 
que són diners de l’Ajuntament que no s’aprofiten. 

La regidora agraeix les aportacions i coincideix amb el senyor Calleja que es tracta 
d’un pla ambiciós. Puntualitza que no competeix amb altres plans de barri i es mostra 
satisfeta amb el resultat. 

Pel que fa a l’execució, informa que els punts que es poden impulsar el 2017 són 
l’ascensor, els jardins de la Mediterrània, la Colònia Santiveri, la pista de bàsquet de 
Can Ferrero i els locals de la Química, entre d’altres. Valora positivament la proposta 
del senyor Calleja d’elaborar un informe anual del pla. 

Respecte a les demandes de concreció, afirma que ha elaborat un llistat de temes amb 
els quals s’intentarà treballar per sectors, ja que els ascensors afecten una comunitat i 
els jardins de la Mediterrània una altra. En aquest sentit, considera que es tracta de 
mesures prou concretes. Afirma que s’ha començat a treballar en l’ocupació al Polígon 
Pedrosa. Pel que fa a l’emprenedoria de les dones, puntualitza que es referia a donar 
les mateixes oportunitats de decisió a les dones que als homes. 

Comparteix la preocupació envers la gentrificació, si bé es nega a lluitar-hi mitjançant 
el discurs de la por per millorar barris que mereixen la mateixa dignitat en l’espai públic 
que qualsevol altre espai de la ciutat. 

Assegura que s’ha fet una convocatòria àmplia a través d’entitats, en comissions de 
seguiment on també estan representats els presents. Argumenta que no ha estat una 
mesura improvisada, ja que l’equip de govern ja treballava en el Pla de barris el juliol. 
Apunta que es tracta d’un treball que no troba un lideratge vàlid i que s’està treballant 
en una gran quantitat d’àrees, a més de contínues reunions. Manifesta que les línies 
presentades són prioritzacions que parteixen d’un diagnòstic complet, si bé això no 
significa que es treballin altres temes, com ara el comerç, la gent gran i els locals de la 
Química, on tindrà cabuda la gent gran del districte. 

Pel que fa a les acusacions sobre invertir excessivament en construcció, puntualitza 
que esport, ocupació, educació i Serveis Socials no estan inclosos en aquest sector. 
En aquest sentit, assegura que no es guanya credibilitat amb mentides sobre el PIM i 
les dificultats del Capri. Apunta que no s’ha volgut entendre la mesura. 

El senyor Calleja demana a la regidora que llisti les parts que podran assistir a la 
comissió de seguiment tot i que agrairia l’enviar algun informe. Pel que fa al calendari, 
pregunta si a partir del juliol es podran conèixer els projectes i quan es convocarà la 
reunió de seguiment. 

Respecte a l’ocupació, considera correctes els projectes i els plans esmentats, si bé 
demana saber l’estat del punt d’assessorament laboral de l’Escola Bàrkeno, el 
programa Bons Compromís, el programa BCN Treball joves, el Programa Proper 
d’Inserció Sociolaboral i el programa Treball als Barris, que incloïa set plans 
d’ocupació al Poble-sec, la Marina, la Bordeta, la Vinya, Can Clos i Plus Ultra. 
Manifesta que aquests programes es van impulsar al mandat anterior. Reconeix que 
en el seu moment va titllar les propostes d’electoralistes a causa de la imminència de 
les eleccions, si bé reclama que es completin aquests plans o que s’eliminin. 
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La presidenta torna a recordar que cal respectar el temps estipulat i informa que a 
partir de l’informe de la regidora desconnectarà els micròfons. 

El GMDCUP renuncia a la seva intervenció. 

El senyor Lao agraeix que es tingui en compte la gent gran per als locals de la 
Química. Recalca que es tingui en compte el comerç de proximitat del passeig de la 
Zona Franca i entorns a l’hora d’ampliar el pla. 

La presidenta informa que el GMDERC i el GMDDemòcrata han exhaurit el seu temps. 

El Consell se n’assabenta. 

3. Informe de la regidora 

La presidenta comunica que el temps estipulat és de dotze minuts per a la regidora i 
de sis per a cadascun dels grups. 

La regidora explica que acaba de venir de la inauguració, en la qual han participat les 
joves de la Coral Sant Medir. Especifica que l’exposició durarà uns quants dies i 
convida els presents a gaudir-ne. Felicita els premiats del vint-i-cinquè aniversari dels 
premis Sants-Montjuïc i les entitats del barri que han treballat amb la campanya «Casa 
nostra, casa vostra» a través de col·lectius com Stop Mare Mortum, que ha organitzat 
una campanya per les escoles, i la manifestació massiva a Barcelona. Felicita també el 
BUC, l’equip de rugbi en cadira de rodes pel Primer Campionat d’Espanya. 

Exposa que en el període interplenari del Districte s’ha treballat molt, especialment en 
el PEUAT, una eina que ha de permetre una millor gestió del turisme a Barcelona. 
Informa que les mesures i les polítiques que s’estan impulsant també afecten el 
districte.  

Mostra la seva satisfacció per l’aprovació de l’acord definitiu amb la Generalitat de 
Catalunya per fer efectiva l’obertura de les dues parades de la línia 10 del barri de la 
Marina. Matisa que aquesta acció ha estat possible a partir de l’adquisició de diverses 
peces urbanístiques per valor de 44 milions d’euros que eren propietat de la 
Generalitat. Celebra que la majoria d’aquests edificis pertanyen a Sants-Montjuïc, com 
ara el bloc 2 i el bloc 4 de Can Batlló i la peça de la Magòria, on s’encabirà la demanda 
del camp de futbol, altres instal·lacions esportives, habitatge públic, equipaments 
sociosanitaris i el desencallament de l’obertura de la Bordeta a la Gran Via.  

Indica que, paral·lelament, totes aquestes peces consoliden la seva qualificació 
urbanística amb l’aprovació inicial per consens dels grups polítics de la modificació del 
PGM de Can Batlló i de la Magòria. Reconeix la tasca i la implicació de la Plataforma 
Can Batlló per arribar a aquesta modificació. 

Mostra el seu convenciment que el desplegament de la nova xarxa d’autobusos 
significarà una millora considerable en la mobilitat dels barris del districte i donarà 
sentit a la xarxa que es va definir fa anys. Informa que s’està encarant la cinquena i 
última part del desenvolupament de la xarxa, la qual suposa un impacte substancial en 
la ciutadania. Afirma que s’ha treballat en la resolució d’algunes de les preocupacions 
del veïnat, com ara les demandes de la línia 37, la incorporació de la línia V5 i la 
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millora dels serveis de les 13 i 23, que afectaran el Polvorí i Can Clos. Afegeix que 
s’està treballant en el recorregut de la línia 91 per donar servei a la Bordeta. Mostra la 
seva esperança que a través de la comissió de seguiment es pugui presentar una 
proposta alternativa. 

Pel que fa a temes recurrents, recalca el notable esforç tècnic i polític per evitar el 
major nombre de desnonaments possibles i donar solucions a aquelles persones que 
es troben en situació de desnonament. Adverteix que els preus de lloguer estan 
incrementant ràpidament a tota la ciutat, per la qual cosa reclama a les administracions 
competents que fixin un preu màxim de lloguer. 

Respecte a qüestions de pobresa energètica, afirma que s’ha obert un punt d’atenció 
d’energia a l’Oficina l’Habitatge, la qual ha suposat una inversió de més de 2 milions 
d’euros a tota la ciutat per detectar casos de pobresa energètica. En aquest sentit, 
afirma que ja està donant resultats. Exposa que en centres cívics i espais municipals 
també s’està treballant per a la millora lumínica i de potència. Ho considera petites 
millores d’estalvi energètic i de factura que cal valorar, així com l’obertura de finestres 
a la sala d’exposicions de les Cotxeres de Sants, la qual cosa dóna més visibilitat i 
permeabilitat a l’espai. 

Manifesta que un dels aspectes principals que s’ha treballat és el de la lluita contra 
l’atur i la reactivació econòmica de sectors poc atesos amb l’objectiu de diversificar 
l’economia a través de mesures de govern com la que es va presentar al Poble-sec 
referent a l’ocupabilitat. Afirma que, dos mesos després, aquesta prospecció laboral ha 
permès que 71 persones trobin feina, 38 de les quals són estables, 19 temporals i 14 
de curta durada. Admet que no sempre es tracta de feines de qualitat, si bé opina que 
cal valorar els primers resultats. Apunta que el curs de Formació informàtica per a 
joves també ofereix perspectives positives, ja que els joves estan donant suport a 
tasques informàtiques a set entitats del barri i han creat un blog anomenat Joves del 
Poble-sec. 

Indica que des de fa temps també s’està treballant internament en el Pla de 
desenvolupament econòmic de Districte mitjançant una diagnosi socioeconòmica per 
encarrilar el pla. Avança que se celebraran cinc jornades de participació, tres de les 
quals seran territorialitzades. Expressa la confiança que la mesura es podrà presentar 
al Ple de juliol. 

Afirma que es continua treballant amb els comerços, inclosa la pintada de persianes 
gràcies a la col·laboració amb el Districte de les Corts i l’Eix Comercial. Recalca que ja 
s’ha pintat 21 botigues del carrer de Galileu i 3 de Vallespir. Afegeix que s’està 
solucionant la problemàtica de l’accessibilitat a Creu Coberta i s’han assignat 
subvencions finalistes en comerços de l’Eix Comercial de Creu Coberta i Sants-Les 
Corts per donar continuïtat al projecte iniciat el mandat anterior, tot i que també es 
pretén estendre’l als comerços de la Marina. 

Exposa que s’està dinamitzant la Bordeta mitjançant l’economia social i solidària amb 
el Mercat de Pagès, on els productors de proximitat se sumen a altres projectes com 
ara els Vermuts Cooperatius. Anuncia que aviat se celebrarà la Primavera 
Cooperativa, que enguany se situarà a la plaça de Bonet i Muixí. 
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Pel que fa als equipaments públics, comunica que pròximament s’inaugurarà el 
poliesportiu de la Marina i es farà entrega de l’obra de la Lleialtat Santsenca, tan 
llargament reivindicada. Afegeix que aviat s’iniciaran les obres de l’EMAV a Can Batlló 
i al CAP de Juan de Sada. Matisa que tots aquests equipaments s’estan englobant en 
el marc de la mesura de govern del Pla d’equipaments de Districte que ha de donar 
utilitat a la planificació futura i que s’ha compartit en alguna reunió sobre el Poble-sec. 
En aquest sentit, indica que es convocarà futures reunions per encarar la feina. 
Assegura que s’ha encomanat un diagnòstic que permetrà impulsar la qüestió de la 
Casa de la Premsa i definir el projecte de la Satalia abans que acabi el mandat. 

Assenyala que s’ha visitat la Cooperativa Model del Segle XX per cedir-la a un grup de 
joves del barri. Especifica que es faran les reformes pertinents i es condicionarà l’espai 
per portar a terme la cessió. Matisa que la visita s’ha fet conjuntament amb els joves i 
la Federació de la Festa Major, que està molt implicada en el procés veient que poden 
aprofitar nous despatxos i magatzems per a la seva activitat. 

Recorda que fa una setmana van escoltar unes entitats veïnals que, amb el suport del 
Centre Social de Sants, la FAVB i el Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la 
Bordeta, proposaven el replantejament urbanístic que afecta la Tercera Fase dels 
jardins de Sants. Es compromet a tenir present la demanda i la valora com a positiva. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, pregunta si els plans 
d’ocupació impulsats per l’anterior equip de govern continuen vigents o han estat 
substituïts. Respecte a la promoció econòmica i el comerç, coincideix que cal parlar 
d’economia social cooperativa, si bé reivindica el comerç tradicional i de proximitat. 

Vol saber si hi ha intenció de crear un eix comercial al Poble-sec i a la Marina. Acusa 
l’equip de govern d’haver convocat un acte amb els veïns al Mercat de la Marina fa 
quinze dies el mateix dia que se celebrava l’Entruita’t per part de Marina Viva i el 
Mercat de la Marina. Indica que el so era massa alt i que l’organització d’un vermut en 
dissabte al mercat va resultar perjudicial, per la qual cosa els venedors van expressar 
la seva insatisfacció. 

Pel que fa a la qüestió de repintar els comerços, adverteix que hi ha molts grafits als 
comerços del Poble-sec. D’altra banda, manifesta que l’equip de govern va passar una 
mesura de govern al juliol en què es parlava d’un inventari, una diagnosi, un pla 
d’inversió i projectes als quals es plantejava arribar al juliol del 2017 amb la redacció 
definitiva del Pla d’equipaments. Pregunta en quin estat es troba el document i si es 
treballarà amb els sectors sectorials i els grups impulsors. 

Considera que la mesura de l’ocupació del Pla del Poble-sec és interessant, ja que 
inclou persones amb diversitat funcional. Pregunta si aquesta mesura s’estendrà a la 
Marina. 

Pregunta en quin estat es troba la qüestió dels sectors industrials de la Fira Barcelona, 
BSM, el port i les empreses dels sectors industrials. 

Se suma a les felicitacions envers els veïns per la seva feina a Can Batlló i Magòria. 
Considera que s’ha d’aprofitar per elaborar un projecte a mitjà llarg termini per donar 
resposta a les necessitats del veïnat, com ara el pàrquing, el poliesportiu, el camp de 
futbol i possiblement el camp de futbol 7. Demana que es concreti on s’ubicarà l’EMAV 
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dins del recinte, a més de la residència de gent gran, la residència per a persones amb 
discapacitat i algun centre cívic. 

Pel que fa a la cessió de la Model del Segle XX i l’Agapito, dóna suport a les propostes 
plantejades. Recorda que va preguntar a la Comissió de Seguiment si després de la 
cessió s’hi podrien sumar altres entitats, com ara AFOSANTS. Mostra la seva 
preocupació per l’estat de gestió de la Lleialtat Santsenca, ja que no suposadament 
tindrà lloc per a la gent gran. Pregunta per la qüestió del Palau de la Premsa i del 
Palau d’Esports del carrer de Lleida, els quals considera equipaments fonamentals per 
cobrir les necessitats dels barris. 

Respecte a la fase de cobriment, mostra el seu respecte per l’esforç del Centre Social 
per trobar vies de desencallament del presumpte conflicte que es va desencadenar 
arran de l’extorsió de la crema de contenidors al barri fa dos anys, especialment als 
carrers de Burgos, Riera de Tena i l’entorn de Can Vies. D’altra banda, opina que la 
proposta del Centre Social ha quedat desautoritzada pel Districte i critica la manca 
d’actors. Coincideix que el Secretariat és una peça important en el projecte, així com 
l’Associació de Veïns de Badal-Brasil-Bordeta. 

Pregunta si s’està treballant l’assumpte del metro i demana que no s’oblidi la 
problemàtica de l’incivisme, especialment a la rambla de Sants i a Font de la Guatlla. 

Vol saber l’estat de la finalització dels extrems del Paral·lel, del Pla Paral·lel, de la 
solució de les problemàtiques del carrer de Guitart i dels projectes del carrer de la 
Concòrdia, Ricart i plaça del Setge. 

Pel que fa a l’habitatge, mostra la seva preocupació per l’existència d’habitatges buits 
al carrer de la Química, Mare de Déu del Port i Encuny. Finalment, pregunta per l’estat 
del projecte de la piscina de la Marina. 

La senyora M. Lluïsa Pahissa Casadevall, del GMDCUP, inicia la seva intervenció fent 
un recordatori a Manel Mora, company de la CUP de Sants que va morir al gener a 
causa d’una malaltia. Afirma que recordarà el senyor Mora reivindicant l’ascensor al 
metro de la plaça d’Espanya, demanant millores als accessos, a les voreres i a la Llei 
de la dependència. Recalca que la seva lluita anava més enllà de les reivindicacions 
per la mobilitat, ja que també va defensar l’educació, la sanitat i el transport públic. 
Indica que quan la CUP no tenia diputats i molt pocs regidors, va participar en la 
creació de la candidatura de CUP-Capgirem. Afegeix que el senyor Mora també es va 
implicar en les consultes per a la independència del 10-A al barri i va fundar els 
Blaugranes en Cadira de Rodes. Mostra la seva esperança que el grup sigui digne del 
seu llegat. 

Expressa la seva preocupació pel servei de bus de la línia 91 a la Bordeta, que malgrat 
l’aprovació del Consell Plenari, no ha recuperat l’activitat els diumenges. D’altra banda, 
recorda que a la presentació de TMB a Cotxeres de Sants va quedar palès que la 
xarxa ortogonal obligava a agafar tres busos per arribar a Manso a causa de la 
desaparició de la línia 91. Recalca que a la Bordeta hi ha persones grans o amb pocs 
recursos econòmics que necessiten aquest servei. En aquest sentit, recorda que el 
transport no és un negoci. Acusa l’equip de govern de no haver escoltat el veïnat al 
Consell de Barri, per la qual cosa s’ha convocat una manifestació per al 6 de març a 
les set de la tarda a Sant Medir. 
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Pregunta si el veïnat de Sants i Hostafrancs també haurà de manifestar-se pel 
desmantellament del CAP Numància. Denuncia que l’ICS va aplicar la Reforma 
d’Atenció Especialitzada (RAE) sense comunicar-ho a ningú. Critica que la RAE no té 
com a objectiu millorar el servei, sinó racionalitzar el mapa dels serveis sanitaris a 
partir de criteris d’eficiència, cosa que serveix per traspassar l’atenció especialitzada a 
la iniciativa privada. Manifesta que recentment es va recollir 7.000 signatures per exigir 
que no es tanqués el CAP Numància, si bé actualment ja no s’ofereix el servei de 
radiologia. Informa que al darrer acte comunicatiu que es va convocar, l’ICS va 
demanar disculpes al seu personal per no haver informat de les mesures. Aclareix que 
el servei de radiologia és al CAP Manso, que no està gestionat per l’ICS sinó per una 
empresa pública de CatSalut. Considera que no es pot aplicar a la sanitat pública 
criteris de racionalització de recursos que no tenen en compte el servei a les persones. 
Demana que no es derivin pacients de la sanitat pública a la sanitat privada, com ara 
la Clínica Plató o el Sagrat Cor. 

Adverteix que els barris del districte s’han convertit en presa d’especuladors que 
compren edificis i volen expulsar-ne el veïnat. Denuncia la pressió dels grups 
inversors, com ara el grup rus que està construint un hotel a Hostafrancs. Afegeix que 
la problemàtica no només ve representada pels hotels i els pisos, sinó que els sous i 
les pensions no abasten per pagar els preus dels lloguers. Recorda que a la darrera 
Comissió de Seguiment d’Hostafrancs es va denunciar l’assetjament a veïns 
vulnerables, si bé el conflicte es repeteix a tota la ciutat. Exigeix que un govern 
d’esquerres emprengui mesures per assegurar el dret a l’habitatge i que no amagui 
informació sobre el CAP o l’hotel d’Hostafrancs per tal d’unir forces i aturar totes 
aquestes problemàtiques. 

El senyor Ángel Federico Lao Peña, del GMDCs, insisteix en l’escassetat d’informació 
inclosa al guió entregat abans del ple, si bé reconeix que en la present sessió era una 
mica més extens. Apunta que, anteriorment, era als consells de barri on 
s’assabentaven sobre les preocupacions dels barris. Acusa el govern d’haver convocat 
dos consells de barri des del darrer ple, concretament els de Font de la Guatlla i el de 
Sants-Badal. Recalca que la convocatòria del de Sants no es va arribar a formalitzar. 

Expressa la seva preocupació pel fet que sigui una anomalia intencionada, ja que 
possiblement a l’equip de govern no li interessa que se celebri un Consell de Barri a la 
Marina previ al Consell Plenari per tal que el Pla de barri de la Marina no sigui criticat 
públicament per veïns i entitats, o que no se celebri el Consell de Barri de Sants 
perquè la proposta del Centre Social de Sants, la FAVB i el Secretariat no sigui 
contestada públicament pels veïns i les entitats que no el comparteixen. Afegeix que 
possiblement tampoc no interessava celebrar el del Poble-sec perquè no es denunciï 
l’actuació al carrer de Radas-Concòrdia per la proposta de fer-lo de vianants, cosa que 
limitava encara més la sortida natural del barri, que era el Paral·lel, de manera que el 
barri s’està convertint en un gueto. 

Recalca que s’ha redactat informes que confirmen la sensació d’inseguretat als espais 
en què deixa d’haver-hi trànsit. Afirma que l’eliminació del vehicle privats no és l’única 
solució per combatre la contaminació mediambiental. En aquest sentit, es decanta per 
fomentar el transport públic i el privat elèctric. 

Anuncia que al Consell de Barri de Sants-Badal es va insistir en les problemàtiques de 
convivència als espais públics, especialment a la plaça de l’Olivereta i a la rambla de 
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Badal, a causa dels amos de gossos, patinadors i cantants de flamenc nocturns. 
Demana que les mesures de convivència que es van presentar en aquest consell es 
facin extensibles a tots els barris del districte. D’altra banda, denuncia la problemàtica 
de la recollida de brossa, comuna a diversos barris, com ara el Poble-sec. Exigeix que 
es tingui en compte els grups de l’oposició, ja que també representen el veïnat.  

Mostra la seva alegria pel fet que a l’Estació d’Autobusos de Sants el Govern 
reconegués que Adif va donar els permisos corresponents i que només manca un 
tràmit a l’Ajuntament per iniciar la instal·lació d’un mòdul de serveis. Demana que 
s’estengui la informació en el present ple. 

Pel que fa al metro de la Marina, critica que aquells partits que van donar l’esquena a 
la Marina mentre ocupaven el Govern de la Generalitat actualment s’hi passegin. 
Considera que cal mostrar orgull quan els gestors dels recursos prioritzen les 
infraestructures més necessitades. Amb tot, recalca que totes les despeses del metro 
aniran a càrrec de l’Ajuntament a canvi d’uns quants terrenys. Ho considera un mal 
negoci per a la ciutat, ja que el seu grup va demanar que a canvi de part del deute 
històric que la Generalitat té amb l’Ajuntament de Barcelona, aquesta vengués a 
l’Ajuntament els terrenys del camp de Magòria i el terreny per construir el camp de 
futbol 11, amb la condició que no es generés un nou deute pagant l’obertura de les 
estacions de metro de la Marina. Tanmateix, aprova la decisió, ja que comprèn la 
importància del metro al passeig de la Zona Franca. 

Respecte a la proposta veïnal de la tercera fase del cobriment de les vies i la cessió de 
la Model del Segle XX, demana que no es modifiqui el PGM, sinó que s’executi el 
projecte aprovat i consensuat en el seu dia per poder reubicar els veïns afectats pel 
carrer de Burgos i el seu entorn i construir la rampa, amb totes les conseqüències que 
pugui comportar. Indica que els veïns, els propietaris i els inquilins dels edificis 
afectats, amb un títol legítim de propietat o un contracte d’arrendament, rebran la seva 
indemnització i es traslladaran d’habitatge. Recorda que Can Vies és de titularitat 
municipal, si bé les persones que l’han ocupat ho fan de manera gratuïta, la qual cosa 
el porta a pensar que qui té drets i títols sobre els edificis accepten marxar, mentre que 
els que no en tenen, es queden. 

Quant a la cessió de la Model del Segle XX a un centre de joves de Sants, demana 
que es reubiqui els ocupants de Can Vies a aquest nou centre, si és que realment 
desenvolupen alguna activitat, tal com defensen el Districte, algunes entitats i alguns 
veïns. 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, felicita els organitzadors de totes les 
activitats realitzades en els darrers mesos, i especialment als premiats dels premis 
Sants-Montjuïc d’enguany. 

Recalca que no s’ha abordat la qüestió de la seguretat, i critica l’equip de govern 
d’eludir-la a causa dels prejudicis que els genera. Afirma que sentir-se segur és un dret 
dels ciutadans i que, per tant, els poders públics tenen l’obligació de garantir-lo. 
Manifesta que el Consell de la Presidència ha de disposar d’un pla de treball anual, si 
bé ho posa en dubte, ja que la Taula de Seguretat no és operativa en el present 
mandat. Indica que, per molt que als consells de seguiment es vulgui abordar 
qüestions de seguretat, els temes relacionats amb la convivència, el civisme i la 
seguretat mereixen un espai de visió integral, transversal i de marc del Districte, cosa 
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que també es podria portar a terme a la Taula d’Espai Públic. Recalca que molts veïns 
han percebut un increment en la inseguretat, i que la majoria opinen que la seva 
inquietud no suposa una preocupació per al govern del Districte.  

Pel que fa a la tercera fase de l’estació, cita una frase de Pompeu Fabra als 
secessionistes valencians: «Si treballeu, i treballeu bé, ja ens trobarem. I si no, no.» Es 
mostra disposat a valorar qualsevol iniciativa lògica, clara, sense subterfugis i que 
gaudeixi d’un ampli consens ciutadà i veïnal. 

Respecte a l’informe d’equipaments del Poble-sec, felicita el Govern per haver fet cas 
de l’oposició. Indica que després de quasi dos anys de reclamar un pla d’equipaments, 
l’informe d’equipaments del Poble-sec permetrà abordar la planificació racional dels 
milers de metres quadrats d’equipaments que en els propers anys s’hauran d’implantar 
als barris del districte. Demana que el debat i el procés participatiu sobre el Palau de la 
Premsa no quedi paralitzat amb l’excusa de no comptar amb un pla definitiu, tenint en 
compte les problemàtiques ja existents al Poble-sec, com ara la del carrer de Radas, 
l’incivisme, el desbocament dels preus dels lloguers i la seguretat, entre d’altres. 

Quant a Can Batlló i la Magòria, felicita la feina de veïns, tècnics i consistori, que ha 
permès l’aprovació de la cessió. Reclama que el Govern defineixi amb visió àmplia tot 
el procés que en els propers anys ha de permetre consolidar els esmentats espais 
amb els equipaments que el barri i els veïns reclamen. 

Apunta que no s’ha esmentat l’edifici de l’Orfeó de Sants, el qual considera prou 
important perquè s’inclogui en els plans. Reconeix que l’equip de govern té molta feina 
per fer, però li recorda que si vol negociar el superàvit amb el banc de l’oposició per 
parlar de projectes que interessen en comptes de parlar amb els bancs sobre 
interessos i deute, hi haurà més possibilitats d’impulsar projectes com aquest. Mostra 
la seva impaciència per debatre sobre la destinació dels 97 milions de superàvit. 

Amb referència al Pla de barris de la Marina, opina que la informació facilitada no 
permet avaluar la voluntat inversora ni l’impacte inversor diferencial, ja que no s’ha 
adjuntat la inversió específica del Pla de barris respecte a la inversió corrent i ordinària 
sense aquest, ni el quadre inversor comparatiu entre barris que no disposen del Pla de 
barris. Anuncia que la inversió prevista del mandat a la ciutat és de 1.700 milions, de 
manera que els 15 milions de la Marina suposaran un 0,88% d’aquest total. En aquest 
sentit, demana que s’especifiquin els diferencials inversors que suposarà el Pla de 
barris per a la Marina. 

Denuncia que una gran quantitat d’assumptes debatuts en els plens desapareixen de 
les agendes del Govern, especialment les proposicions i precs aprovats. En aquest 
sentit, exigeix que l’equip de govern comparteixi la traçabilitat de les seves accions. 
Recorda que fa quasi dos anys l’equip de govern va prometre un mandat de 
participació, de dret a l’habitatge i de reversió de les desigualtats, si bé recalca que 
actualment la participació està estancada, que l’accés a l’habitatge s’ha complicat i que 
les desigualtats socials són les mateixes. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, felicita els guardonats amb el 
XXV Premi de Sants Montjuïc celebrat el passat 16 de febrer: Joan Manel Parisi, per la 
seva dedicació als barris; Asproseat, per donar oportunitat a moltes persones i fer-les 
sentir part de la societat i l’Esbart Ciutat Comtal, pel seu compromís i excel·lència. Fa 
un esment a Pere Pérez, un veí de la Marina que, juntament amb la Biblioteca 
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Francesc Candel, sempre aporta propostes innovadores, com ara unes xerrades sobre 
el còmic, un món en el qual és un referent. Indica que va reunir persones de diversos 
punts d’Espanya que treballen per tot el món en empreses de referència. Considera 
important que els veïns de la Marina vegin la possibilitat de fer realitat les seves 
aspiracions. Felicita l’Associació Catalana «La Llar» de l’Afectat de l’Esclerosi Múltiple 
pel local recentment estrenat i els agraeix la tasca.  

Critica l’equip de govern per l’opacitat demostrada en els gairebé dos anys de mandat, 
cosa que ha impedit a l’oposició desenvolupar la seva tasca correctament. A mode 
d’exemple, explica que al Casinet d’Hostafrancs es va celebrar el 27 de febrer una 
sessió oberta amb participació del Districte i l’ICS davant de veïns i entitats sobre el 
CAP Numància, convocada per l’Associació de Veïns d’Hostafrancs, si bé no es va 
avisar l’oposició. 

Afegeix que la sessió oberta de treball sobre el Pla d’usos del Triangle de Sants-
Hostafrancs que hi havia prevista en paral·lel al plenari tampoc no s’ha notificat. 
Insisteix que no disposa d’informació sobre l’estat del Pla d’usos del Triangle de Sants 
que es va debatre abans de l’estiu. Indica que tampoc no se’ls va avisar de la sessió 
sobre la xarxa de bus convocada a les Cotxeres de Sants, i que no van rebre cap 
convocatòria respecte a la primera trobada oberta sobre el Pla de barris. 

En aquest sentit, reclama transparència i bon govern, ja que l’oposició té dret d’estar 
ben informada. Recalca que en les trobades tancades a veïnat i entitats s’ha fet un pas 
enrere, ja que en el mandat anterior el seu grup municipal va decidir obrir al màxim les 
reunions internes amb entitats, veïns i grups polítics per proporcionar-los tota la 
informació possible amb l’objectiu que poguessin exercir d’oposició. En aquest 
aspecte, demana un canvi de rumb, ja que l’agenda de la regidora, sovint poc 
actualitzada, no permet saber quina és la seva activitat real al Districte. A tall 
d’exemple, assegura que el Consell del Barri de Sants que no es va arribar a convocar 
segueix a la seva agenda. 

Pel que fa al Pla d’equipaments del Poble-sec, es mostra disposat a veure com 
evoluciona la metodologia emprada, si bé expressa el seu descontentament pels 
efectes que ha tingut fins ara, ja que opina que pot causar confusió i malestar als veïns 
i entitats. En aquest sentit, reclama al grup de govern que revisi la metodologia. 

Coincideix a seguir potenciant l’accessibilitat als comerços, si bé es nega a deixar de 
banda el comerç tradicional. D’altra banda, celebra el conveni per impulsar la línia 10 
del metro de la Marina i el Pla general de Can Batlló. 

Respecte a la cessió de la Model del Segle XX, insisteix que cal informar sobre com es 
desafectarà l’edifici i manifesta el seu desig perquè s’hi instal·li un Casal de Joves de 
Sants obert i plural al barri. Considera que el Districte ha de donar suport al projecte 
perquè es faci realitat. D’altra banda, entén que la Federació de la Festa Major de 
Sants hauria de tenir la possibilitat d’entrar-hi alhora que el Casal de Joves. En aquest 
sentit, desconeix les gestions que s’estan a terme per fer-ho possible. Recalca que 
certes entitats, com AFOSANTS, havien demanat entrar en aquest espai. Per aquest 
motiu, pregunta quina solució es donarà a la discrecionalitat. 
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Respecte a la proposta del PGM del PAU1 de les vies de Sants, dóna les gràcies a les 
entitats que van promoure el canvi amb voluntat de buscar acords i consensos en 
benefici del barri. Critica que la regidora no aparegués a la convocatòria de premsa. 

Considera que el procés participatiu plantejat és una forma encoberta del Govern de 
l’alcaldessa Colau per imposar la seva visió partidista del calaix de les vies de Sants 
dissimuladament i sense organitzar una consulta real a les entitats i als veïns. 
Pregunta per què temen consultar els veïns, o per què en temen la resposta. 

Finalment, denuncia l’estat del mobiliari urbà dels jardins de la rambla de Sants, que 
presenten un aspecte llastimós des de fa setmanes. 

La regidora assegura que s’esforça a enviar el guió per donar seguiment a l’informe de 
la regidora, si bé matisa que durant la sessió s’obren moltes altres qüestions. Adverteix 
que no contestarà aquestes qüestions perquè no tindrà prou temps i perquè no pot 
respondre preguntes que són competència de la Generalitat. 

Pel que fa a la intervenció del senyor Calleja sobre polítiques econòmiques, comerç de 
proximitat i empreses, considera que la xarxa d’empreses s’està creant correctament i 
s’està elaborant assessoraments específics en diversos assumptes. Matisa que ella és 
la responsable dels plans d’igualtat, en què treballa conjuntament amb empreses de 
diversos sectors per seguir avançant en la lluita contra la bretxa salarial, entre d’altres. 
Indica que durant l’informe només ha enumerat algunes de les accions del Pla de 
desenvolupament econòmic. 

Respecte a Can Batlló, indica que s’està estudiant tècnicament i econòmicament si 
seria viable construir una nau central com la de l’arxiu, si bé també s’està valorant que 
es pugui obrir un equipament al barri. Coincideix amb les intervencions dels portaveus 
i assegura que el pla per a l’EMAV serà una realitat aviat. 

Manifesta que cal elaborar un pla especial a la zona de Magòria, per la qual cosa es 
continuarà reservant els espais per a equipaments que no són competència del 
Districte. Mostra la seva satisfacció pel fet que la Generalitat pugui impulsar el projecte 
de les residències. Pel que fa als equipaments que depenen de l’Ajuntament, es 
compromet a impulsar el nou pla per a la distribució de les diferents peces. 

Acusa el GMDPPC i el GMDDemòcrata de menysprear les entitats històriques del 
districte i assegurar que parlen per veu de la regidora. Assegura que quan demana 
una convocatòria de premsa, no té cap problema a afrontar qüestions complexes. En 
aquest sentit, demana que no es menyspreï la independència ni la intel·ligència de les 
persones i les entitats històriques del barri que han estat treballant durant mesos en 
una proposta que hauria de ser ben rebuda per tots els grups municipals. En aquest 
sentit, aclareix que fins i tot els privats demanen la desafectació. Reclama que es 
comenci a treballar i a convidar gent amb posicions diferents, i insta a estudiar amb 
profunditat què suposa la tercera fase, ja que es tracta d’un tema complex en què cal 
valorar plantejaments quan al barri hi ha tres-centes entitats i una gran quantitat de 
veïns que expressin el seu propi parer. 

Amb referència a la intervenció del senyor Lao, insisteix que cal valorar les propostes i 
escoltar els privats, que actualment demanen ser desafectats per diversos motius. 
Afirma que no té complexos a l’hora de reconèixer errors. 
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Pel que fa al CAP de Numància, afirma que funciona a ple rendiment. Informa que 
s’està intentant apropar-hi el veïnat per parlar amb l’ICS i els responsables del CAP. 
Corrobora que es van disculpar per no haver informat del trasllat de la radiologia. En 
aquest sentit, considera positiu gaudir d’espais per dialogar amb la ciutadania 
afectada. 

Respecte a la intervenció de la senyora Pahissa, exposa que s’està intentant aturar 
l’assetjament al veïnat i l’increment dels preus del lloguer. Afirma que des de les 
oficines municipals de l’habitatge es dóna seguiment als afectats per poder 
assessorar-los. Recalca que s’està multiplicant la inversió en habitatge i s’està 
treballant en el Pla pel dret a l’habitatge. 

Quant al bus 37, afirma que se’l vol reconduir perquè passi per Manso i el Clínic, tal 
com demanaven els veïns. D’altra banda, anuncia que el bus 91 comporta més 
dificultats, de manera que caldrà més temps per estudiar el cas, si bé mostra la seva 
voluntat de solucionar-lo. 

Amb referència a la intervenció del senyor Fexas, nega que s’ignorin precs i propostes. 
En aquest sentit, assenyala que hi ha molta feina a Sants i, per tant, cal establir 
prioritats segons els recursos. Lamenta no poder abordar tots els assumptes que 
tractava el senyor Fexas en la seva intervenció, si bé anuncia que es disposa 
d’indicadors positius, com ara l’estancament de bretxes de salut. Mostra la seva 
esperança que l’any vinent s’obtindrà indicadors de millora. Apunta que l’equip de 
govern no tenia l’objectiu de reduir desigualtats de barri en dos anys, però sí de revertir 
certes situacions. 

Pel que fa a la Model del Segle XX, afirma que s’ha treballat amb entitats, joves del 
barri i la Federació. Exposa que s’ha accelerat la neteja, els esforços d’alliberar brossa 
i s’ha incrementat les visites per comprovar quins projectes motiven els joves que van 
marxar de la Casa del Mig amb la promesa que tornarien. Mostra el seu suport a la 
iniciativa, ja que els joves volen trobar l’encaix amb el veïnat i ser-hi ben rebuts. 

El senyor Calleja demana a la regidora que retiri les acusacions de menyspreu. 
Aclareix que s’estava exposant la mateixa posició que el Districte, la de proposar una 
modificació de PGM. 

El Consell se n’assabenta. 

C) Part decisòria: 

C.1 Propostes d’acord de la Comissió de Govern 

1.  Emetre informe preceptiu sobre la Modificació del Pla general metropolità en 
l’àmbit de Can Batlló-Magòria, d’iniciativa municipal 

La senyora Maria Riba Albiach, del GMDBComú, exposa que la modificació de l’àmbit 
de Can Batlló-Magòria pretén millorar i donar resposta a les necessitats del barri amb 
l’objectiu de posar en valor el recinte industrial mitjançant la recuperació de la trama 
dels carrers, la millora de la connexió de la gran zona verda amb els barris del districte 
i l’oferiment de respostes a les noves necessitats d’equipament dels barris i la ciutat. 
Recorda que la primera modificació va començar el 2002, en què es van concretar les 
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reserves de la zona verda, els equipaments i, indirectament, l’habitatge, mentre que el 
2006 es va definir la regulació vigent. Indica que entre el 2007 i el 2008 es van 
desenvolupar els plans de millora urbana, i el 2014 es va adquirir la nau central i es va 
situar al bloc 7 de l’EMAV. Afegeix que aquell mateix any es van iniciar les obres del 
primer bloc d’habitatge públic i es van iniciar els estudis de manteniment de les naus. 
Informa que, finalment, el 2017 s’ha consensuat la modificació amb la Plataforma Can 
Batlló, que ha estat treballant durant tots aquests anys al costat del Govern. 

Manifesta que la proposta pretén mantenir el sòl verd, tota la zona d’habitatge i tot 
l’equipament, sense increments ni decreixements en cap d’aquests sistemes. Informa 
que aquesta zona de Can Batlló s’ajusta per millorar la permeabilitat del barri de la 
Bordeta, de manera que es crea un manteniment de les façanes del bloc 9 per poder 
mantenir el carrer 11 de juny i crear un element estructural per afavorir la memòria del 
recinte. Informa que al bloc 9 estava previst un equip docent que canviarà d’ubicació 
per donar lloc a una nova construcció. D’altra banda, comunica que es recuperarà el 
bloc 11, contràriament al que s’havia plantejat amb anterioritat. Anuncia que també es 
conserven els edificis de la masia Pelleria i la masia Can Bruixa, a més de la nau 
central, que queda catalogada com a bé cultural d’interès local. Afegeix que aviat al 
bloc 7 s’iniciaran les obres de l’EMAV. 

Pel que fa a Magòria, comunica que es manté la zona verda, si bé una bona part es 
deriva a una futura ordenació conjunta. Informa que es manté el Casal Centre Cívic 
Magòria i el CAP de la Bordeta, que ja funciona plenament. Comunica que al sector 3 
s’establirà una superfície mínima d’equipaments, i que aquest nou planejament derivat 
en fixarà la volumetria. Exposa que es manté la previsió concreta d’una residència de 
gent gran, una per a persones amb discapacitat i habitatge dotacional, el qual es 
preveu per a un termini de vuit anys distribuït en dos terminis de quatre anys. 
Especifica que el primer es desenvoluparà a l’àmbit de Can Batlló i el segon al de 
Magòria. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, denuncia que no se’ls 
convidés a la roda de premsa celebrada a Can Batlló. Assenyala que, en llegir la nota 
de premsa, va tenir la sensació que el Govern de la ciutat reclamava l’autoria de la 
modificació, si bé que l’alcaldessa va reconèixer el paper de les entitats. 

Recorda que a l’època de l’antic regidor Jordi Martí, les entitats del territori i 
l’Ajuntament treballaven aquesta modificació, la qual va ser proposada pel Centre 
Social de Sants, la Comissió de Veïns i Veïnes de la Bordeta i la Plataforma Can 
Batlló. Indica que va ser acordada l’any passat després del conflicte entre les entitats i 
el Districte per l’immobilisme d’aquest últim. 

Recalca que moltes de les mesures exposades estaven previstes amb anterioritat. 
Reconeix que s’ha guanyat en qüestions de distribució, especialment de la zona verda. 
Mostra la seva esperança que la Generalitat desencalli les obres dels equipaments 
previstos, com ara l’Escola de Can Maiol. Recorda que queda pendent una residència 
de gent gran i una altra per a persones amb discapacitat. 

Pel que fa a la reserva dels solars al sector 3 destinat als equipaments esportius, es 
mostra esperançat que s’hi pugui redactar un projecte a mitjà-llarg termini juntament 
amb la Taula d’Esports i altres operadors. Tot seguit, manifesta el vot favorable del seu 
grup. 
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El senyor Xavier Queralt Mateu, del GMDCUP, expressa el vot a favor del seu grup. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, manifesta el vot favorable del seu grup. 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, expressa el vot a favor del seu grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, proposa aprofitar les pantalles a 
la sala de plens per fer projeccions que afavoreixin la comprensió del veïnat i les 
entitats sobre els temes que s’estan abordant. 

Mostra la seva satisfacció per la modificació del pla, ja que consolida els canvis 
impulsats a Can Batlló i permet la seva continuïtat amb l’objectiu que formin part de 
l’entramat natural del barri de la Bordeta, un barri que ha viscut molt de temps 
d’esquena a Can Batlló. Apunta que, un cop finalitzi el procés, Can Batlló serà un dels 
referents i el centre neuràlgic de l’activitat del barri. Expressa la seva alegria de veure 
que els equipaments projectats seran impulsats i que l’Ajuntament prendrà el control 
de les despeses públiques del recinte. Recalca la importància de mantenir dues 
masies, cosa que permet construir un espai ciutadà amable. 

Demana que es compleixin els terminis, tant de construcció i adjudicació d’habitatge 
públic com de nous equipaments. Indica que actualment ja no hi ha excusa per no 
poder fer un plantejament definitiu de la futura àrea esportiva de Magòria, juntament 
amb la Taula d’Esports, els clubs afectats, el veïnat i totes les entitats interessades 
que s’hi vulguin implicar. En aquest sentit, reclama que s’escurcin els terminis 
establerts, que actualment marquen quatre anys per a Can Batlló i quatre més per a 
Magòria. 

Finalment, demana que es revisi el document entregat, ja que les titularitats del sòl 
dels espais no semblen actualitzades. Tot seguit, expressa el vot favorable del seu 
grup. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

D) Part d’impuls i control: 

D.1 Proposicions/declaracions de grup 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Demòcrata: 

Que el Districte de Sants-Montjuïc doni resposta amb una proposta de 
solució a les demandes de l’Associació de Concessionaris del Mercat de 
Sants i l’Associació de Comerç Mercat Nou per tal de fer exclusivament 
peatonals els trams de carrer esmentats de Sant Jordi, Càceres i Sant Medir 
en les hores de mercat 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, exposa que des del juliol del 
2015, l’Associació de Comerciants del Mercat de Sants, juntament amb l’Associació de 
Comerç Mercat Nou, demana que els entorns pacificats del Mercat de Sants, des dels 
carrers de Sant Jordi, Càceres i Sant Medir puguin ser de vianants en les hores de 
mercat. Ho considera una proposta important, ja que en aquell espai sempre hi ha un 
risc latent a causa del tràfec de gent i vehicles. Demana que es doni resposta a la 
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iniciativa, llargament reivindicada, de tallar el carrer en hores de mercat. Afegeix que 
s’ha fet una prova pilot molt exitosa que s’ha portat a terme els dissabtes al carrer de 
Càceres. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, manifesta el vot a favor del 
seu grup. 

El senyor Xavier Queralt Mateu, del GMDCUP, expressa el vot favorable del seu grup. 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, manifesta el vot a favor del seu grup. 

El senyor Ángel Federico Lao Peña, del GMDCs, expressa el vot a favor del seu grup. 

La senyora Àngels Boix Junyent, del GMDPSC, agraeix que s’hagi presentat la 
proposició, si bé recorda que no és la primera vegada que es demana aquesta 
mesura. Acusa el GMDDemòcrata d’haver amagat la proposició quan era al Govern. 
Recalca que aquesta qüestió es troba al punt de mira dels paradistes del Mercat de 
Sants, els quals no han comprès que els veïns hi viuen tot l’any mentre que ells només 
hi van a treballar. 

Assegura que la transformació dels carrers de Sant Jordi, Càceres i Sant Medir en 
carrers de vianants no gaudeix del consens veïnal necessari per poder-lo impulsar. 
Exposa que una de les problemàtiques ve causada per la indisciplina dels proveïdors 
que no utilitzen l’espai d’aparcament ni de càrrega i descàrrega que se’ls va habilitar al 
mercat gratuïtament. Indica que la modificació invalidaria la sortida pel carrer de Sant 
Jordi als vehicles que procedeixen de Riera de Tena, de manera que haurien de sortir 
per la carretera de Sants. Insta a animar el mercat a obrir el pàrquing tots els dies de 
l’any per al veïnat amb l’objectiu d’evitar la gran quantitat de cotxes mal aparcats que 
ocasionalment obliguen a circular per on no correspon. 

Reconeix que es tracta d’una problemàtica pendent de resoldre i es compromet a 
debatre-ho amb els actors implicats. Tot seguit, manifesta el vot a favor del seu grup. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, expressa el vot favorable del seu 
grup. 

El senyor Sarri agraeix el suport i demana explicacions a la consellera per les 
acusacions d’haver amagat la proposició, ja que no en té coneixement. Manifesta que 
un mercat històricament sempre ha estat una plaça, de manera que la proposta té 
l’objectiu de complir aquesta realitat. 

S’aprova la proposició per unanimitat. 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal ERC: 

Realitzar, en el termini de 3 mesos, un informe sobre els infrahabitatges que 
tenim al districte. En el qual també es proposin les mesures que es pensen 
aplicar per afrontar aquest problema, tenint en compte el Pla de xoc contra 
l’infrahabitatge aprovat a nivell de ciutat així com les característiques i les 
casuístiques pròpies dels nostres barris 
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La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, exposa que amb l’arribada de la 
crisi del 2007, i com a conseqüència de l’augment de la precarietat laboral i l’atur, a 
més de la disminució dels ingressos familiars, s’han produït situacions silenciades, 
com ara la proliferació dels infrahabitatges. Indica que davant la impossibilitat d’accedir 
a un habitatge digne, una gran quantitat de famílies s’han vist obligades a viure en 
immobles que no compleixen les condicions mínimes per obtenir una cèdula 
d’habitabilitat. 

Puntualitza que aquest fet s’agreuja des del punt de vista sanitari, ja que els 
infrahabitatges no garanteixen salubritat, accessibilitat, ventilació ni serveis mínims 
necessaris. Destaca que la situació actual ha generat un mercat negre d’aquesta mena 
d’immobles. Assenyala que el desenvolupament d’una cultura preventiva hauria pogut 
evitar aquestes situacions desplegant instruments i recursos per anticipar-se als 
processos de degradació que acaben consolidant l’infrahabitatge. En aquest sentit, 
recorda que al gener es va aprovar un pla de xoc contra aquests habitatges a 
instàncies del GMDERC. 

Per tot plegat, demana informació en àmbit de districte sobre aquesta qüestió per 
poder identificar correctament el problema i les mesures concretes que es pretén 
desenvolupar, promovent la relació entre les entitats compromeses, tant públiques 
com socials. Matisa que cal compartir la informació sobre les situacions concretes i les 
mesures que es poden prendre en cada cas, ja que Barcelona no pot permetre 
habitatges que ofereixin condicions indignes i insalubres. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, manifesta el vot favorable del 
seu grup. 

La senyora M. Lluïsa Pahissa Casadevall, del GMDCUP, expressa el vot a favor del 
seu grup. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, corrobora que els infrahabitatges són 
sinònim de vulnerabilitat. En aquest sentit, recorda que a l’octubre el GMCs va 
presentar una proposta a l’Ajuntament per impulsar la creació d’un pla d’anàlisi que 
pogués desglossar les diverses situacions existents en àmbit de ciutat respecte a 
aquesta qüestió, fins i tot deixant constància dels procediments de certes màfies en 
diversos barris de Barcelona, les quals ocupaven habitatges il·legalment per llogar-les 
o vendre-les posteriorment a famílies en situació precària. 

Apunta que, posteriorment, aquestes famílies es trobaven en una situació d’incertesa i 
preocupació per la possibilitat de ser expulsades de l’habitatge i tenir conflictes amb 
els veïns. Considera que, independentment de la qüestió legal, cal incidir en la 
problemàtica social provocada per l’infrahabitatge, ja que les famílies afectades solen 
tenir fills menors. Anuncia que un estudi recent demostra que gaudir d’un habitatge 
digne millora la salut mental dels nens en trenta punts. Afegeix que el projecte Sophie, 
en el qual han participat diverses entitats, posa de manifest que els nens que han estat 
atesos directament per alguna entitat, com ara Càritas, milloren l’estat de salut mental 
quan gaudeixen d’un habitatge en condicions. Informa que els adults acostumen a 
patir símptomes d’ansietat i depressió quan resideixen en un infrahabitatge. Tot seguit, 
manifesta el vot favorable del seu grup. 
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El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, expressa el vot a favor del seu 
grup. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, manifesta el vot a favorable del seu 
grup. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, exposa que actualment ja s’està 
sancionant els infrahabitatges que es detecten, malgrat el recel a denunciar per part de 
les persones que els habiten. Assegura que aprovar l’elaboració del pla de xoc dotarà 
del protocol que permetrà detectar tots els habitatges d’aquesta condició. Es 
compromet a defensar un habitatge digne, tal com ho demostra l’augment en la 
inversió. A continuació, manifesta el vot a favor del seu grup. 

La senyora Alonso agraeix els vots favorables i expressa la seva satisfacció per la 
unanimitat i el compromís en qüestions com l’habitatge. 

S’aprova la proposició per unanimitat. 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Cs: 

Que el Govern del Districte insti a l’Ajuntament a presentar trimestralment als 
grups municipals i a la ciutadania mitjançant el Portal de transparència el 
número de persones de Sants-Montjuïc ateses en la Unitat Contra l’Exclusió 
Residencial (UCER) i en l’atenció a la pobresa energètica. En aquesta 
informació demanem que s’expliqui el motiu de l’atenció, l’estat de la 
resolució del problema, així com les queixes i reclamacions que es puguin 
presentar. També que ens presentin en el termini de 3 mesos les mesures 
concretes del govern per a la reforma dels Serveis Socials en les que 
s’inclogui reduir les llistes d’espera, amb un compromís d’atenció a les 
persones en la mateixa setmana que es rep la demanda i que els posteriors 
seguiments s’ajustin a les necessitats reals dels usuaris 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, exposa que els Serveis Socials s’han 
vist desbordats per la crisi, cosa que ha provocat que alguns professionals s’hagin vist 
obligats a desenvolupar tasques que no els corresponia. Argumenta que això implica 
la necessitat d’una reforma, recomanada per la Síndica de Greuges i la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Considera que es tracta d’una 
responsabilitat de les administracions públiques, i en concret, del Govern municipal. 
Denuncia que a Sants-Montjuïc hi ha una llista d’espera de quasi un mes als Serveis 
Socials i demana que les administracions públiques ofereixin seguretat al ciutadà i 
busquin solucions mitjançant un consens amb els grups polítics. 

Adverteix que els serveis socials són un dret dels ciutadans, i que les persones que hi 
assisteixen estan malaltes, de manera que no se’ls pot donar més problemes. Exigeix 
que els serveis socials representin una prioritat per tot el consistori. Pel que fa a les 
mesures per afrontar l’emergència en l’àmbit d’habitatge i pobresa energètica de 
Sants-Montjuïc, defensa que les persones no es poden quedar abandonades i exigeix 
solucions en aquest aspecte. Tot seguit, llegeix la proposta. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, recorda que al mandat anterior 
el seu grup va presentar una proposta semblant. Tot seguit, manifesta el vot favorable 
del seu grup. 



 
 
Districte de Sants-Montjuïc 
 

23 
 

La senyora M. Lluïsa Pahissa Casadevall, del GMDCUP, considera que en comptes 
d’una proposició, es tracta d’una sèrie de preguntes que l’equip de govern hauria de 
contestar. A continuació, expressa l’abstenció del seu grup. 

La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, demana saber quantes persones 
han quedat excloses dels Serveis Socials i per quins motius, amb l’objectiu que no es 
torni a repetir. Informa que en els darrers anys s’ha produït una modificació substancial 
en el perfil dels usuaris que acudeixen als Serveis Socials, ja que la desaparició de la 
classe mitjana a causa de la crisi ha generat més usuaris als Serveis Socials, que 
actualment estan saturats. Per aquest motiu, proposa un canvi de model per atendre 
millor les necessitats de la gent, no únicament amb mesures de xoc. Demana que la 
ciutadania estigui al corrent de quin és el centre de Serveis Socials que li pertoca i de 
quines ajudes es poden beneficiar. 

Reclama que el Punt d’Atenció de Pobresa Energètica es coordini amb els CAP i que 
quan aquests detectin el cas d’alguna persona en situació de vulnerabilitat es derivi 
directament als Serveis Socials de referència. Expressa la voluntat que els Serveis 
Socials esdevinguin cabdals i no quedin limitats per les disponibilitats pressupostàries. 
En aquest sentit, demana posar les polítiques socials al centre de l’acció política. Tot 
seguit, expressa el vot favorable del seu grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, manifesta el vot a favor del seu 
grup. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, matisa que la proposta ja s’està 
portant a terme i que posteriorment la consellera d’Habitatge detallarà la qüestió més a 
fons. Tot seguit, expressa el vot favorable del seu grup. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, remarca que les esmentades 
peticions s’han plantejat en plens i en comissions de Drets Socials de ciutat. Remarca 
que un mes després d’obrir les deu oficines de pobresa energètica als deu districtes de 
la ciutat, ja es van elaborar informes en aquest aspecte. 

Quant als Serveis Socials, recorda que es va aprovar realitzar el projecte Impulsem 
sobre debat i reflexió per detectar les necessitats de reforma i les mesures a aplicar. 
Informa que la finalització està prevista a l’abril per tal de poder aportar informació al 
juny. Corrobora que s’està treballant en aquest sentit des de l’Ajuntament i que s’està 
facilitant informació des de la UCER. Tot seguit, manifesta el vot favorable del seu 
grup. 

El senyor Labrador agraeix el suport i critica l’equip de govern per no haver impulsat 
cap reforma dels Serveis Socials en els dos anys que fa que és al Govern. 

S’aprova la proposició amb l’abstenció del GMDCUP i el vot a favor de la resta de 
grups. 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal CUP:  

El Consell Plenari de Sants-Montjuïc acorda que, abans que acabi el 2017, 
aquest Districte iniciarà el procés participatiu de recuperació i millora de la 
plaça dels Països Catalans, perquè les veïnes i els veïns puguin determinar 
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quines són les intervencions que s’hi hauran de fer per tal que la plaça 
esdevingui un espai públic útil als barris de l’entorn 

El senyor Xavier Queralt Mateu, del GMDCUP, exposa que al Ple del Consell 
Municipal de l’Ajuntament del 8 de desembre es va acordar una sèrie d’actuacions 
adreçades a la recuperació i millora de la plaça dels Països Catalans, que actualment 
es troba en estat de degradació. Recalca que l’objectiu és adequar la plaça al seu 
entorn i prioritzar que la utilitzi el veïnat. Comunica que la recuperació i millora 
demanarà consens amb el veïnat, de manera que haurà de ser aquest qui en determini 
les intervencions a executar. Tot seguit, llegeix la proposició. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, coincideix que han de ser els 
veïns de l’entorn de la plaça i l’estació de Sants qui decideixin els usos de l’espai. 
Mostra la seva esperança que Adif prengui mesures respecte a les sortides 
d’emergència per permetre l’arranjament. A continuació, expressa el vot favorable del 
seu grup. 

El senyor Ángel Federico Lao Peña, del GMDCs, recorda que el seu grup va votar 
favorablement en un ple de finals del 2016 respecte a organitzar un procés participatiu 
veïnal per enfocar la reforma, segons la proposta presentada al seu dia pel GMDPSC. 
Tot seguit, manifesta el vot a favor del seu grup. 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, indica que es presenta una 
oportunitat per dotar l’espai d’uns usos destinats al veïnat. A continuació, expressa el 
vot favorable del seu grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, mostra el seu desacord amb el 
plantejament actual de la plaça, ja que no resulta útil al públic. Considera positiu 
organitzar un procés que determini el sentit de la plaça. Tot seguit, manifesta el vot a 
favor del seu grup. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, recorda que el seu grup ja va 
presentar aquesta proposta. Aclareix que la plaça es va construir el 1983, amb un 
govern socialista a la ciutat i el Districte, i juntament amb el veïnat de Sants-Montjuïc i 
l’Eixample. Considera positiu organitzar un procés participatiu, si bé incideix que en el 
seu moment els veïns també van decidir els usos de la plaça.  

Adverteix que l’Ajuntament i el Districte no són propietaris absoluts de l’espai, ja que 
una part pertany a Adif. Recorda al senyor Calleja que Adif depèn de Foment, i que 
aquest està governat pel PP. Finalment, puntualitza que la plaça té unes 
característiques simbòliques de la ciutat, ja que és un exemple de l’arquitectura dels 
anys vuitanta, i fins i tot té un premi FAD, de manera que pot ser que apareguin 
entrebancs a l’hora d’arranjar-la. A continuació, expressa el vot favorable del seu grup. 

La senyora Maria Riba Albiach, del GMDBComú, es mostra favorable a la idea del 
procés participatiu. Indica que actualment l’Estat té pendent d’executar el projecte de 
reurbanització de la capçalera nord i de les sortides d’emergències adjudicat fa un any 
i adjudicat amb la ministra Ana Pastor el 2015, per la qual cosa és Adif qui té la 
competència de les obres. 

Fent referència a la intervenció del senyor Deusedes, adverteix que al Ple del Consell 
Municipal de l’Ajuntament de Barcelona es reconeixia el valor ciutadà, cultural i social 
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de l’arquitectura moderna, clau en la creació d’espais ciutadans, en la qual s’incloïa la 
plaça dels Països Catalans. 

Es nega a crear falses expectatives, si bé es compromet a iniciar un procés participatiu 
on treballar la modificació que inclogui la millora de l’espai de manera compatible i amb 
la prevenció dels seus valors emblemàtics. Afegeix que s’està negociant amb Adif per 
reparar els danys ocasionats, de manera que no es pot comprometre amb la 
culminació del procés, ja que el Districte no és propietari de la plaça. Tot seguit, 
expressa el vot favorable del seu grup. 

El senyor Calleja lamenta no tenir informació d’Adif. Apunta que la informació forma 
part d’un modificat d’obra que es va executar temps enrere, actualment aprovat. 
Mostra la seva esperança que la nova partida de pressupostos de l’Estat que ha de 
sortir entre abril i juny inclogui el projecte de la plaça. D’altra banda, demana que 
compleixi tothom i que les converses amb Adif fructifiquin. Reclama la trigança de 
l’Ajuntament en acceptar una cessió de domini públic que ADIF li realitza. 

S’aprova la proposició per unanimitat. 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal PPC:  

Aquest Consell Plenari de Sants-Montjuïc acorda instar l’Ajuntament de 
Barcelona i l’empresa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) al 
manteniment de la línia 91 d’autobús, mantenint i/o millorant freqüències, 
complint els horaris, donant serveis diumenges i festius, estudiant 
modificació del recorregut per connectar amb plaça Espanya, Font de la 
Guatlla i/o cercant alternatives reals a la seva eliminació que garanteixin 
l’accés dels veïns de la Bordeta al CAP Manso i al centre de Barcelona 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, aclareix que ha introduït certs 
canvis lèxics a la proposició, però cap de contingut. Exposa que TMB ha anunciat la 
supressió del servei de la línia d’autobús 91, fruit de la implementació de la xarxa 
ortogonal. Indica que aquesta línia oferia servei fonamentalment al barri de la Bordeta, 
si bé des de fa temps incompleix horaris i freqüències. Puntualitza que connecta amb 
el CAP de Manso i que, a diferència de les alternatives que s’han donat a la Marina per 
la supressió de la línia 37, a la Bordeta no se n’ha ofert cap. 

Afirma que l’única alternativa per arribar al CAP és fer transbordament a Sants o a la 
Gran Via. Considera que la millor solució seria mantenir el servei de la línia 91, 
mantenint o millorant freqüències, com ara que funcionés diumenges i festius i que 
s’estudiés modificar el recorregut per donar més bon servei al veïnat del carrer de la 
Riera Blanca de l’Hospitalet, de la rambla de Badal i de Font de la Guatlla. Opina que 
és primordial cercar alternatives que garanteixin l’accés del veïnat de la Bordeta al 
CAP de Manso i al centre de Barcelona. Tot seguit, llegeix la proposició. 

La senyora M. Lluïsa Pahissa Casadevall, del GMDCUP, pregunta quantes 
proposicions caldran per fer realitat la proposició. Aventura que els veïns es 
mobilitzaran, tot i que això no canviarà l’actitud de TMB. A continuació, expressa el vot 
favorable del seu grup. 
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El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, afirma que la reivindicació procedeix 
del veïnat de la Bordeta, que considera que l’Ajuntament no dóna alternativa a 
l’eliminació i al recorregut. Tot seguit, manifesta el vot a favor del seu grup. 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, recorda que al ple anterior es va 
acceptar al seu grup un prec idèntic a la present proposició. A continuació, expressa el 
vot favorable del seu grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, considera que la solució 
provisional proposada pel Districte i TMB incompleix els requisits esperats perquè el 
veïnat de la Bordeta tingui accés al centre de la ciutat i Manso. Demana que s’insisteixi 
a presentar una nova proposta per garantir la mobilitat a la Bordeta. Tot seguit, 
manifesta el vot a favor del seu grup. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, assegura conèixer les 
reivindicacions del veïnat de la Bordeta, ja que ell mateix lluita pel manteniment de la 
línia 91. A continuació, expressa el vot favorable del seu grup. 

La senyora Maria Riba Albiach, del GMDBComú, manifesta que des que es va 
anunciar la retirada del bus 91, l’equip de govern està treballant en alternatives que no 
deixin sense servei la part de la Bordeta on es feia aquest recorregut. Informa que, 
entre d’altres, s’està valorant propostes de veïns, ja siguin presentades recentment o 
fa anys. Destaca que s’ha creat una comissió de seguiment específica per tractar el 
tema que s’abordarà a la primera sessió, programada per a la setmana vinent dins el 
marc de la Comissió de Seguiment de la Bordeta. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, agraeix el suport de part del 
seu grup i dels veïns. Corrobora que s’ha plantejat diverses propostes sobre aquest 
tema que han acabat sent ignorades. Demana que s’informi de qualsevol novetat 
respecte a aquesta problemàtica i adverteix que el veïnat se sent maltractat en 
comparació amb els de la Marina. Reclama alternatives per satisfer i garantir que el 
veïnat de la Bordeta i altres barris puguin accedir al centre de Barcelona i als centres 
sanitaris de referència. 

La regidora insisteix que no es tracta d’un tracte desigual, sinó de la difícil solució de la 
problemàtica de la Marina. Manifesta que la demanda d’aquest barri era molt unànime, 
a diferència de les propostes del veïnat de la Bordeta, que plantejava recorreguts 
diferents. En aquest sentit es compromet a seguir treballant. 

S’aprova la proposició per unanimitat. 

D.2  Precs 

Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata: 

Que el Districte de Sants-Montjuïc faci les actuacions pertinents per retirar al 
més aviat possible els terrats d’uralita d’aquests espais ja que poden 
presentar un perjudici real per a la salut dels veïns de Sants-Badal. I si no pot 
ser immediatament, que informi de la calendarització de la seva retirada lligat 
o no a tota la remodelació urbanística que els entorns de Juan de Sada han 
de tenir en els propers anys 
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La presidenta anuncia que a la Junta de Portaveus es va acordar que el temps 
estipulat per a cada intervenció seria de dos minuts i mig per al proposant com per al 
Govern. 

La senyora Núria Izquierdo Simó, del GMDDemòcrata, manifesta que la uralita o 
fibrociment amb amiant genera un risc per a la salut de les persones, fins al punt de 
poder causar asbestosi i càncers. Informa que l’Estat espanyol en va prohibir la 
utilització, producció i comercialització a Espanya a partir del 14 de desembre de 2002 
per l’Ordre ministerial del 7 de desembre de 2001. 

Assenyala que la vida útil màxima dels terrats amb uralita es quantifica en uns 
quaranta anys. Puntualitza que a Sants-Badal existeixen uns quants edificis 
d’indústries amb terrat d’uralita, com a mínim dues naus: una al carrer Juan de Sada, 
entre Roger i Violant d’Hongria, i una altra a la cantonada de Fisas amb el carreró de 
les Ànimes. Tot seguit, formula el prec d’acord amb el que estableixen els articles 64.2 
i 98 del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Barcelona. 

La senyora Àngels Boix Junyent, del GMDPSC, assegura que el tema s’ha abordat als 
consells de barri i a les comissions de seguiment. Reconeix que hi ha zones en mal 
estat, si bé afirma que el propietari ja ha presentat un projecte de reparcel·lació, 
aprovat inicialment per la Comissió de Govern. Informa que, un cop s’executi el 
projecte, les obres de retirada del fibrociment i els enderrocs de les construccions 
formaran part de les obligacions dels propietaris. 

Afirma que s’ha detectat restes de fibrociment a terra. En aquest sentit, assegura que 
s’instarà el propietari que es retirin les restes complint els protocols de recollida. 
Exposa que el fibrociment no manipulat és un material inert i no genera cap perill. 
Finalment accepta el prec. 

La senyora Izquierdo demana que es tingui en compte el protocol de mesures de 
prevenció quan es retiri les uralites. Reconeix que, si no es manipula, el material no és 
perillós, si bé actualment es troba trencat. Afegeix que, quan plou, les micropartícules 
es desprenen a causa de la seva fragilitat. 

La senyora Boix assegura que es garantirà el protocol de retirada. 

Es planteja pel Grup Municipal ERC: 

Que es facin les actuacions d’arranjament, manteniment i millora en el tram 
de Brasil i que es faci una reforma i replantejament en el tram inferior del 
carrer Pavia que en permetin el seu ús i gaudi, a l’espera que en algun 
moment es faci una reforma més integral 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, comunica que el barri de Sants-
Badal té 24.000 habitants, si bé no disposa de cap equipament, llevat d’un institut. 
Afegeix que no existeix cap espai de trobada a banda de la rambla de Badal. Adverteix 
que la part baixa del barri és un dels punts que presenta més problemàtiques de 
convivència i civisme. Manifesta que l’únic espai de sociabilització es troba entre el 
carrer del Brasil i la carretera de Sants, on hi ha parterres en mal estat, arbres morts, 
bancs per redistribuir i una sèrie d’arranjaments i manteniment pendent. Afirma que a 
la part baixa, des de Pavia fins a la nova rambla, també s’ha fet una demanda per a 
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una reforma integral, si bé es mostra conscient que caldrà esperar a disposar de 
pressupost. D’altra banda, puntualitza que no es tracta d’una inversió substancial. Tot 
seguit, llegeix el prec. 

La senyora Àngels Boix Junyent, del GMDPSC, admet que creia que el carrer de Pavia 
estava en bon estat. Es compromet a passar la informació a Parcs i Jardins sobre la 
part de la rambla del Brasil i assegura que s’intentarà mantenir l’espai malmès pels 
actes incívics. Respecte a l’espai de rambla de Badal entre Pavia i Antoni Capmany, 
afirma que es tracta d’una reivindicació llarga. D’altra banda, indica que ni el PAD ni el 
PIM del present mandat no preveu actuar en aquest carrer. 

El senyor Fexas recorda que es va abordar la qüestió quan es van presentar les obres 
de Tinent Flomesta. Entén que l’espai d’enjardinament genera complicacions a causa 
de la presència del cinturó i altres limitacions. Tanmateix, demana que es redefineixi 
l’espai i els enjardinaments i es replantegi els arranjaments per tal de restar 
conflictivitat a la zona. Dubta que la inversió que requereix la reforma hagi de constar 
al PIM o al PAD. 

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal Cs: 

Que el Govern del Districte realitzi un informe tècnic per comprovar les 
dificultats esmentades per accedir a l’entrada i la sortida del pàrquing ubicat 
al carrer Trajà 10-20 des que es van realitzar diverses reformes en l’esmentat 
carrer fa uns anys. Així mateix sol·licitem que es busquin solucions per evitar 
que els conductors tinguin de realitzar múltiples maniobres amb els cotxes i 
pugin amb les seves rodes a la vorera per poder accedir de forma correcta al 
pàrquing afectat tal com sol·liciten els veïns i propietaris de la zona 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, informa que fa aproximadament dos 
anys es va executar una sèrie d’obres per reformar el carrer de Trajà de Font de la 
Guatlla. Assenyala que aquestes reformes van causar impediments a l’entrada i 
sortida del pàrquing del mateix carrer, números 10-20, de manera que els conductors 
havien d’efectuar múltiples maniobres i havien de pujar a la vorera. Puntualitza que ell 
mateix ho va comprovar in situ i en va fer fotografies. Anuncia que aquesta 
problemàtica ha ocasionat queixes per part de la comunitat de propietaris, format per 
172 persones. Tot seguit, llegeix el prec. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, admet que abans de llegir el prec 
no es tenia constància de cap queixa procedent de l’IRIS, el Registre, el Consell de 
Barri o la Comissió de Seguiment respecte a aquesta problemàtica. Apunta que la 
reurbanització del carrer Trajà es va executar l’anterior mandat, el desembre del 2014, 
i ja es va informar les finques perquè sol·licitessin una ampliació dels guals dels 
pàrquings, cosa que es va tramitar el desembre del 2014 a fi que s’incorporessin a les 
obres de reurbanització, cosa que es va fer. Matisa que l’Ajuntament va assumir-ne el 
cost, mentre que normalment l’ha d’assumir el titular amb gual. Corregeix el senyor 
Labrador apuntant que es tracta dels números 10 i 18, el primer amb 4,20 metres i el 
segon amb 4,50 metres d’entrada segons els tècnics de l’Ajuntament. Considera que 
es tracta d’una amplada suficient per a l’entrada dels cotxes. 
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El senyor Labrador insisteix que va parlar amb la comunitat de propietaris, els quals 
van informar que han enviat diversos correus electrònics a l’Ajuntament per exposar la 
problemàtica. Reconeix les dades ofertes pel senyor Deusedes i proposa que es 
permeti accedir a la zona verda del davant per entrar millor al pàrquing. 

El senyor Deusedes es compromet a visitar els propietaris de la finca per observar els 
pàrquings. Demana que el senyor Labrador entengui que a Font de la Guatlla hi ha 
una gran quantitat de problemes d’espai i el Districte no pot pagar totes les obres de 
privats. 

Es rebutja el prec. 

Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc es comprometi a garantir que 
els continguts de la pàgina web de l’Ajuntament de Sants-Montjuïc es puguin 
consultar en català, castellà i anglès 

El senyor Ángel Federico Lao Peña, del GMDCs, manifesta que quan el seu grup va 
entrar a formar part del Consell Municipal tenia l’objectiu d’actuar d’intermediari entre 
els veïns i entitats i el Govern municipal mitjançant l’anàlisi de queixes i peticions, i 
realitzant una labor de control sobre el Govern com a oposició. D’altra banda, admet 
que certes situacions trenquen la neutralitat ideològica dels espais públics. En aquest 
sentit, recorda que des de l’inici del mandat el seu grup va denunciar l’absència de la 
bandera espanyola al Districte. Indica que un dels altres temes recurrents va ser la 
impossibilitat d’obtenir informació en castellà a la pàgina web de l’Ajuntament quan 
s’accedia al Districte de Sants-Montjuïc. Recorda que l’exregidor Jaume Asens va 
manifestar el seu compromís d’investigar i solucionar l’anomalia. Insisteix que, tenint 
en compte que el contingut de la pàgina principal es troba en català, castellà i anglès, 
la informació dels districtes hauria de ser igual, ja que considera que l’ús social real de 
les llengües ha de quedar reflectit en les institucions públiques per facilitar l’accés als 
continguts. Tot seguit, llegeix el prec. 

La senyora Carolina López García, del GMDBComú, garanteix que la pàgina del 
Districte estarà disponible properament en català i castellà, si bé no garanteix que hi 
sigui en anglès. 

El senyor Lao agraeix la mesura, si bé adverteix que el web d’una ciutat turística i 
referent en àmbit mundial com és Barcelona també s’hauria de trobar en anglès. 

Es rebutja el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal PPC: 

Que es produeixi un canvi de dates en la revisió anual del funicular de 
Montjuïc fent-lo en període no lectiu per tal de no afectar els alumnes i les 
seves famílies de les tres escoles de l’entorn del parc, entre altres i als 
veïns/es usuaris/es 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, manifesta que cada any, entre 
gener i febrer, es produeix una aturada tècnica per fer la revisió anual del funicular de 
Montjuïc. Indica que enguany les dates triades han estat del 30 de gener fins al 19 de 
febrer, si bé aquesta aturada afecta fonamentalment els alumes de les escoles dels 
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entorns del parc de Montjuïc, com ara l’Escola del Bosc de Montjuïc, l’Escola Tres Pins 
i el centre ASPACE, entre d’altres. 

Esmenta les avaries d’anys anteriors, com ara l’esllavissada del 2014 que va provocar 
sis mesos d’aturada, i els mesos del 2016 a causa de la revisió especial pels 22.500 
quilòmetres als quals havia arribat la instal·lació. Comunica que, malgrat l’increment de 
freqüències del servei especial d’autobusos alternatiu, aquest suposa un increment del 
temps de desplaçament en temps lectiu. Demana que es prolongui més sovint l’horari 
de tancament del funicular quan es produeixen esdeveniments nocturns a la muntanya 
de Montjuïc. Reclama cercar dates alternatives al període lectiu per executar la revisió 
tècnica obligatòria anual per tal d’ocasionar menys molèsties a l’alumnat de les 
escoles i les seves famílies. Tot seguit, llegeix el prec. 

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, assegura que s’ha intentat modificar la 
data, si bé ha estat infructuosament. Anuncia que s’ha aconseguit millorar les 
freqüències i el recorregut per encabir vehicles més grans, a més de dimensionar 
l’horari per adequar-lo als horaris infantils i escolars. D’altra banda, indica que TMB ha 
informat que els manteniments dels funiculars es porten a terme per part de dues 
empreses específiques i especialitzades de l’Estat espanyol. Comunica que, segons 
TMB, els funiculars acostumen a trobar-se en llocs muntanyosos, de manera que 
aquestes empreses organitzen l’agenda anual de manteniments de funiculars en 
funció de si en la zona concreta es pot treballar en condicions climàtiques adequades 
a l’hivern, cosa que és el cas de Barcelona. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, demana que se li enviï la 
resposta per escrit. Considera raonable l’explicació, si bé insisteix que les empreses 
haurien de canviar el seu calendari, i proposa que se’ls demani el calendari per pactar 
una modificació de dates. Opina que tothom té dret a la planificació, especialment si 
TMB paga el servei. Aventura que possiblement s’haurà d’establir diàleg amb alguna 
ciutat catalana o espanyola per fer un canvi de dates amb l’objectiu de reduir els dies 
de revisió. 

El senyor Farré apunta que l’any anterior es va rebre diverses queixes de les AMPA de 
les escoles afectades, mentre que aquest any no se n’ha rebut cap, per la qual cosa 
considera que el servei ha millorat respecte l’any anterior, tant respecte a freqüències 
com a horaris. 

Que es calendaritzi al més aviat possible la realització de les actuacions que 
són necessàries al barri de la Marina del Prat Vermell i en especial a l’entorn 
de la Colònia Santiveri per minimitzar la inseguretat i/o les deficiències 
urbanístiques detectades arran de les marxes exploratòries dins de la 
iniciativa «Transformar el barri amb la mirada de les dones» i que s’estudiï 
amb els/les veïns/es la possibilitat de desafectar els habitatges de la Colònia 
Santiveri 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, manifesta que l’any 2016 es 
va iniciar al Districte la iniciativa anomenada «Transformar els barris amb la mirada de 
les dones». Matisa que el primer barri escollit per dur-lo a terme va ser la Marina del 
Prat Vermell. Informa que es van portar a terme unes marxes exploratòries per 
estudiar la seguretat i l’urbanisme del barri a partir de l’experiència del veïnat, 
concretament de la Colònia Santiveri. 
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Assegura que els entorns de l’esmentada zona, envoltada d’indústries i un cementiri, 
estan molt degradats a causa de les voreres estretes i malmeses, il·luminació deficient 
i d’altres mancances que generen inseguretat des de fa molts anys. Afegeix que la 
connexió del transport públic en aquesta àrea és molt deficient, ja que cap autobús no 
passa pel carrer d’Encuny, i la dificultat d’anar a agafar-lo al passeig de la Zona Franca 
en determinades hores suposa un trasbals. Considera que cal millorar la situació de la 
vorera del carrer de la Mare de Déu del Port i dels entorns dels habitatges per a joves 
del carrer d’Encuny. 

Comunica que, arran de les marxes exploratòries, s’ha elaborat un informe acurat i 
complet envers la seguretat i l’urbanisme de la Marina del Prat Vermell, posant 
especial atenció a la Colònia Santiveri per detectar-ne els problemes, deficiències i 
actuacions a realitzar. Afegeix que la majoria dels habitatges de la Colònia Santiveri 
estan afectats, cosa que impedeix executar millores de conservació i obres, i 
contribueix a la degradació del barri. Tot seguit, formula el prec. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, agraeix que posi en valor la feina 
feta, ja que considera que aquesta és una mostra del canvi de les prioritats de l’actual 
equip de govern. Assegura que es pretén anar més enllà de la Colònia Santiveri, sobre 
la qual afirma que s’ha celebrat una primera reunió amb els departaments implicats 
que havien de solucionar les incidències d’enllumenat i enjardinament. Assegura que 
es disposa d’un projecte inicial sobre reformes urbanístiques i que s’està tancant 
reunions amb el veïnat de la Colònia Santiveri. Recorda que, tal com es va informar a 
la Comissió de Seguiment del Barri de la Marina, es convocarà una Comissió de 
Seguiment amb tots els partits polítics per tal de detallar el projecte i impulsar-lo. 

El senyor Calleja suposa que a l’esmentada Comissió de Seguiment es proporcionarà 
informació sobre accions plantejades i el calendari aproximat de les actuacions. 

S’accepta el prec. 

D.3 Preguntes 

Es planteja pel Grup Municipal CiU: 

En quin termini té previst l’Ajuntament de Barcelona a través del PMH dur a 
terme l’adjudicació dels pisos restants (carrer Constitució, núm. 75)? 

Reforçarà l’Ajuntament i el Districte la seguretat d’aquests pisos en els 
mesos que puguin estar sense adjudicar per evitar noves ocupacions? De 
quina manera? 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, exposa que al bloc d’habitatges 
construït per la FABV que es va estrenar recentment van quedar cinc habitatges 
lliures, pendents que l’Ajuntament els adjudiqués a persones amb dificultats socials. 
Denuncia que l’espera ha provocat ocupacions il·legals, cosa que ha generat 
intranquil·litat al veïnat. A través del Patronat Municipal de l’Habitatge demana al 
Districte que faciliti i acceleri al màxim l’adjudicació dels pisos i asseguri la seguretat 
als entorns del bloc perquè no es pugui tornar a ocupar il·legalment. Tot seguit, 
formula la pregunta. 
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La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, anuncia que l’Ajuntament, a 
través de Bagursa, està portant a terme visites amb els afectats urbanístics que 
actualment estan reallotjats de manera provisional en algun altre espai. Apunta que 
se’ls ofereix la visita a l’edifici del carrer de la Constitució, 75, perquè decideixin si s’hi 
volen instal·lar definitivament. Indica que, un cop feta l’elecció, es garanteix el trasllat 
de mobles i l’alta dels subministraments, per la qual cosa el termini depèn de la decisió 
de les persones afectades i del temps que es trigui a donar d’alta dels 
subministraments. 

Exposa que, per impedir les ocupacions il·legals, s’està fent revisió de l’espai diverses 
vegades al dia, de manera que l’Ajuntament està contínuament informat de la situació 
per poder actuar si es produís alguna problemàtica, tal com va ocórrer el 20 de gener. 
Es compromet a continuar reclamant a Bagursa que agilitzi l’actuació per reallotjar els 
afectats com abans millor. 

El senyor Sarri indica que, tractant de Bagursa, es pot parlar d’un procés de gestió 
urbanística. Pregunta si, en aquest cas, el procés de reallotjament entra dins de les 
actuacions urbanístiques pròpies de l’àmbit del Districte. 

La senyora Pérez respon que el projecte pretén reallotjar les persones que viuen 
provisionalment en un altre edifici. 

La regidora aclareix que es tracta d’afectats del carrer de la Constitució. 

Es planteja pel Grup Municipal ERC: 

Quan pensa el Govern del Districte endegar procés participatiu promès 
(sobre el Palau de la Premsa)? 

Quan pensa almenys calendaritzar l’esmentat el procés per esmorteir, ni que 
sigui, els incompliments de les promeses dels terminis? 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, manifesta que el Poble-sec ha patit 
durament la crisi i encara està afectat per moltes desigualtats, si bé ha trobat en el 
Palau de la Premsa una icona i símbol de cohesió. Tenint en compte que el Govern va 
prometre al teixit associatiu que al gener s’iniciava el procés participatiu, formula la 
pregunta. 

La senyora Carolina López García, del GMDBComú, indica que la recuperació del 
Palau de la Premsa sempre ha estat vinculat al Pla d’equipaments del Poble-sec, ja 
que es tracta de posar al servei del veïnat 10.000 metres quadrats. Recorda que des 
de principi d’any s’ha finalitzat l’estudi de necessitats específiques del barri al qual 
l’equip de govern es va comprometre, i que actualment permet prioritzar equipaments 
amb dades empíriques. Afirma que ha presentat l’estudi a una comissió de seguiment 
ampliada i s’ha exposat públicament al web del Districte.  

Apunta que, arran d’això, s’ha recollit un nombre significatiu de comentaris i propostes 
des de les diverses entitats del barri, inclosa la Comissió del Palau de la Premsa. 
Corrobora que s’està preparant un procés per definir les funcions dels nous 
equipaments, previst per al març. Puntualitza que s’ha portat a terme la cessió d’una 
part de la planta baixa a la Comissió per a la Recuperació del Palau de la Premsa per 
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tal que hi puguin organitzar activitats i reunions, tal com es va comprometre l’equip de 
govern. 

El senyor Fexas pregunta si el procés participatiu previst per al març servirà per definir 
els usos del Palau de la Premsa amb el veïnat. 

La senyora López matisa que no es tracta de la totalitat del Palau, sinó només de 
10.000 metres quadrats. 

Es planteja pel Grup Municipal CUP: 

Pensa el Govern del Districte fer el retorn al veïnat del que està passant a 
l’Open Camp? 

Pensa explicar què ha passat i què passarà amb els llocs de treball que 
s’havien promès? 

El senyor Xavier Queralt Mateu, del GMDCUP, informa que s’ha assabentat que 
l’empresa Open Camp es troba en dificultats econòmiques i ha iniciat una mena de 
concurs de creditors a través d’una sèrie de peticions que va fer a l’empresa pública 
BSM, entre les quals hi havia la de prescindir d’una gran quantitat de treballadors 
actuals i la d’implantar diverses modificacions al contracte signat a l’inici. Assenyala 
que les instal·lacions d’Open Camp estan tancades des del gener i els treballadors van 
ser acomiadats, tot i que es pretén tornar a incorporar-los si s’accepten les peticions. 

Recalca que l’esmentat projecte és empresarial privat i fa ús d’instal·lacions públiques. 
Denuncia que els beneficis substancials promesos als consells de barri i al veïnat no 
s’han fet realitat, a banda que les feines són precàries. Aventura que l’empresa no té 
previst informar de la situació. Tot seguit, formula la pregunta. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, corrobora que BSM i Open Camp 
han signat una addenda al contracte inicial en què es reconeix el deute d’Open Camp 
envers BSM i s’acorda una reperiodificació del retorn del deute. Puntualitza que, a 
banda d’això, no s’ha produït cap problemàtica, segons les informacions de BSM. 
Manifesta que l’Open Camp està tancat perquè la temporada acaba després de Reis i 
es reprèn el 8 d’abril, tal com es fa al Parc d’Atraccions del Tibidabo, per evitar els 
mesos de més fred. Afirma que, segons BSM, els llocs de feina previstos es 
mantindran sense canvis. Aclareix que no s’ha acomiadat a ningú, sinó que els 
contractes són discontinus. 

El senyor Queralt agraeix l’aclariment i admet que desconeixia el canvi de contracte. 
Mostra la seva sorpresa pel fet que Barcelona Activa estigui potenciant contractes 
d’aquesta mena. 

El senyor Deusedes es nega a entrar en el que el senyor Queralt pugui pensar de 
Barcelona Activa i corrobora que no hi ha cap lloc de treball en perill. 
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Es planteja pel Grup Municipal CUP: 

Aquest Govern municipal ha verificat o pensa verificar si als barris del 
districte ens trobem o ens trobarem amb algun altre cas d’establiment hoteler 
no previst com ha passat amb el de Creu Coberta? En cas que ho sàpiguen, 
ho comunicaran al veïnat o ens explicaran després que s’ho han trobat? 

La senyora M. Lluïsa Pahissa Casadevall, del GMDCUP, manifesta que el veïnat 
d’Hostafrancs es va assabentar per la premsa, entre l’octubre i el novembre del 2016, 
que al solar de la Creu Coberta-Diputació, vinculat al PERI d’Hostafrancs es construiria 
un hotel en comptes d’habitatges. Critica que la regidora Janet Sanz hagués anunciat 
que 51 [habitatges] s’havien lliurat de la moratòria hotelera, si bé no va fer referència al 
d’Hostafrancs. Afegeix que més endavant s’ha fet públic que més de setanta 
establiments hotelers van aconseguir entrar al certificat d’aprofitament urbanístic previ. 
Indica que un grup promotor rus ha iniciat la construcció d’un hotel a Creu Coberta, al 
costat de l’Hotel Plaza i tan alt com aquest. Manifesta que es va arribar a la moratòria 
després d’un llarg recorregut de modificacions urbanístiques en les quals el seu grup 
ha detectat irregularitats i, per tant, ha iniciat totes les mesures legals possibles per 
aturar la construcció de l’hotel. 

Manifesta que no se sap exactament quants hotels més es poden construir. Anuncia 
que existeix el precedent de quan el Govern del Districte no va informar el veïnat de la 
construcció de l’esmentat hotel i va desatendre certes preguntes envers aquesta 
qüestió al Consell de Barri. No entén que el Govern municipal no hagi verificat un tema 
tan sensible per als barris del districte. Tot seguit, formula la pregunta. 

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, indica que les llicències que consten 
avui dia són: les del carrer Diputació, que va obtenir el certificat d’aprofitament 
urbanístic abans de la moratòria, cosa que els ha proporcionat la llicència hotelera; el 
del carrer de Virial, 37, ja que en l’aprovació inicial del PEUAT es va excloure de la 
suspensió d’aquelles sol·licituds de residències d’estudiants que haguessin signat un 
conveni amb una universitat, com és el cas; el del carrer de Rector Triadó, en què hi 
ha una sol·licitud de llicència d’obres amb una suspensió de la tramitació i un recurs 
contenciós administratiu interposat per l’interessat; el del carrer de Numància, amb una 
sol·licitud denegada a causa de la pròrroga de la llicència d’obres que se li havia 
concedit; i, finalment, el del carrer de Gavà, amb una sol·licitud de llicència d’obres que 
es va suspendre per extemporaneïtat. Indica que, en els dos darrers casos, els 
interessats poden presentar un recurs o interposar un contenciós administratiu contra 
la suspensió. 

Reitera que l’hotel del carrer de la Diputació va signar el certificat durant el mandat 
anterior, el 9 de juny de 2015, quatre dies abans de la constitució del nou govern i un 
dia després que el Grup Promosastre hagués entrat la sol·licitud del certificat 
urbanístic. En aquest sentit, felicita el grup de CiU, actual PDeCat, i l’exalcalde Trias, 
per la seva tasca diligent i eficient. Indica que la resolució de la llicència per part 
d’Ecologia Urbana va entrar en vigor el 26 de juliol de 2016 i se’n va informar per 
despatx d’ofici en el Ple d’octubre del 2016. 

La senyora M. Lluïsa Pahissa Casadevall, del GMDCUP, agraeix el llistat dels quatre 
hotels pendents de construcció. D’altra banda, felicita l’equip que va governar 
l’Ajuntament Barcelona entre el 2007 i el 2008 per la gestió realitzada. 
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E) Seguiment de proposicions/declaracions de grup i de precs: 

Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata: 

Que s’informi de l’estat d’execució dels dos primers punts de la 
proposició/declaració del GMDCiU aprovada en sessió del Consell Plenari del 
Districte de Sants-Montjuïc d’1 de desembre de 2016: 

Que el Govern del Districte es posi a disposició de la Comissió per la 
Recuperació del Palau de la Premsa del Barri del Poble-sec per tal de donar-
los el suport necessari en la comunicació, difusió i confecció del procés 
participatiu que volen iniciar sobre els usos del futur Palau de la Premsa 
remodelat 

Que el Govern del Districte prepari un avantprojecte de la remodelació del 
Palau de la Premsa en paral·lel al procés participatiu que la Comissió per la 
recuperació del Palau de la Premsa vol dur a terme 

Que a finals del primer semestre del 2017 es pugui posar a disposició dels 
veïns i entitats per a debatre la proposta que en surti perquè l’inici de la seva 
execució pugui ser inclosa en els pressupostos municipals del 2018 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, llegeix el seguiment de proposició 
de grup. 

La senyora Carolina López García, del GMDBComú, reitera que el procés participatiu 
s’iniciarà al març, de manera que a partir de llavors es podrà començar a debatre 
l’avantprojecte. Informa que el Govern del Districte sempre ha estat a disposició de la 
Comissió per a la Recuperació del Palau de la Premsa, amb la qual es reuneix 
periòdicament, i organitza visites i jornades de portes obertes. Afegeix s’ha encarregat 
un estudi històric i patrimonial de l’edifici i se’ls ha cedit unes sales a la primera planta 
per a la seva activitat. Corrobora que disposa de la col·laboració de la Comissió per a 
la comunicació, difusió i confecció del procés participatiu. Afegeix que cada avenç 
relatiu a l’edificació ha estat informat i consensuat amb la Comissió.  

El senyor Sarri es vol assegurar que el projecte no s’elaborarà fins que no es tinguin 
determinats els usos del conjunt i el Pla d’equipaments del Poble-sec, cosa que no es 
pot prolongar gaire. Pregunta si en el procés s’abordarà altres temes a banda del 
Palau de la Premsa, cosa que podria diluir la voluntat del veïnat a l’hora de participar. 

La senyora López apunta que la recuperació del Palau de la Premsa sempre ha estat 
inclòs dins del procés del Pla d’equipaments del Poble-sec, de manera que s’ha 
treballat en paral·lel amb altres projectes. Manifesta que el procés participatiu depèn 
de diversos factors, si bé es mostra conscient que els usos del Palau de la Premsa 
s’hauran de treballar separadament dels usos d’altres equipaments. Tanmateix, insta a 
començar-los alhora per tal d’establir prioritats. 

Es planteja pel Grup Municipal ERC: 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració del GMDERC 
aprovada en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc de 2 
de desembre de 2015: 
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Que s’inclogui, dins del Pla de mobilitat que es preveu elaborar al Districte, 
l’ampliació de la línia 115 del bus de barri per garantir la connectivitat del 
barri de la Font de la Guatlla, amb la resta de serveis i transports del districte, 
així com d’un transport públic que garanteixi la seva connectivitat interna 

La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, llegeix el seguiment de proposició 
de grup. 

La senyora Maria Riba Albiach, del GMDBComú, exposa que amb la finalització de la 
nova xarxa de bus, es produiran un gran nombre de canvis al districte. Recorda que 
recentment es va presentar la darrera implementació a la Marina i a Sants, i es van 
recollir els dubtes i les propostes veïnals. Matisa que, a causa de la disconformitat del 
veïnat en el marc de l’eliminació del servei de la línia 91, s’ha creat una comissió de 
seguiment vinculada en què també es treballa el reaprofitament de la línia 115, el bus 
de barri de la Bordeta. Assegura que la nova xarxa de bus ajudarà a fer un 
replantejament segons la voluntat del veïnat. Comunica que, un cop treballada la 
qüestió dins la comissió de seguiment, s’abordarà dins del Pla de mobilitat. 

La senyora Alonso recorda que l’aprovació es va signar el 2 de desembre de 2015, per 
la qual cosa demana celeritat. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, respon que abans cal fer la feina. 

Es planteja pel Grup Municipal Cs: 

Que s’informi sobre quines actuacions ha realitzat el Govern del Districte o 
està realitzant per donar compliment al prec del GMDC’s acceptat en sessió 
del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc de 4 d’octubre de 2016: 

Que el Govern del Districte insti l’Ajuntament que es comprometi a estudiar i 
adoptar mesures, en el termini de tres mesos, per a revisar i millorar els 
protocols dels serveis d’acollida i protecció animal, millorar la supervisió 
d’aquets serveis, millorar la seva eficiència i transparència i promoure una 
bona coordinació i col·laboració entre l’Administració i les entitats de 
protecció animal, per evitar situacions tan desagradables com la ocorreguda 
en el cas de la Sra. Swaantje Schnarre 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, llegeix el seguiment de prec. 

El senyor Domingo de Guzmán Alonso Chapa, del GMDBComú, anuncia que des del 
novembre del 2016 s’ha establert millores en les relacions de col·laboració entre 
l’Ajuntament i les entitats de protecció animal, tal com demostren els convenis de 
col·laboració per a la gestió i esterilització de les colònies de gats i l’acord de 
col·laboració per reubicar aquests animals. Pel que fa al centre d’esterilització, ubicat a 
la muntanya de Montjuïc, afegeix que es doni suport a les tasques realitzades des dels 
districtes, amb la col·laboració de les entitats i d’acord amb el protocol establert per 
l’Oficina de Protecció dels Animals, cosa que ha suposat un avenç en coordinació. 

Es planteja pel Grup Municipal CUP: 

Que s’informi de quan i de quina manera s’ha previst que, per part de 
l’Ajuntament de Barcelona, i amb la participació de la comunitat educativa de 
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Sants-Montjuïc, es començarà a elaborar el mapa educatiu del Districte, 
motiu del prec del GMDCUP acceptat en sessió del Consell Plenari del 
Districte de Sants-Montjuïc de 14 de juliol de 2016: 

Que el Govern del Districte elabori amb tota la comunitat educativa (mestres, 
alumnes i famílies) un mapa educatiu adaptat a les necessitats reals dels 
nostres barris, a partir d’indicadors de renda familiar, alumnat matriculat a la 
pública i dades de naixement, amb previsió als propers deu anys, avançant-
nos a les necessitats futures i vetllant per la qualitat i les diverses 
necessitats formatives que es manifesten als diferents nivells educatius. Això 
permetrà tenir eines per cobrir les necessitats actuals i futures en matèria 
educativa 

La senyora M. Lluïsa Pahissa Casadevall, del GMDCUP, llegeix el seguiment de prec. 

El senyor Joan Sanromà Baulo, del GMDBComú, reconeix que el procés s’ha alentit 
notablement. D’altra banda, reitera que les competències respecte a la planificació 
escolar pertanyen al Consorci, mentre que el Districte és un òrgan purament consultiu. 
Assegura que el 27 d’abril es constituirà el nou Consell Escolar, després que se 
celebrin les eleccions. Informa que en aquest Consell es proposarà una renovació de 
la Comissió d’Escolarització i el mapa escolar, es valorarà criteris i propostes, i es 
demanarà dades al Consorci respecte a aquesta qüestió, a més de projeccions per als 
propers anys i previsió d’escolarització. Tanmateix, puntualitza que enguany no s’ha 
produït canvis substancials ni modificacions dels grups escolars ni de les línies 
escolars del districte, si bé s’ha perdut les adscripcions d’algunes escoles del Raval 
destinades a l’Institut Consell de Cent, cosa que pot incrementar l’oferta de 
secundària. 

Es planteja pel Grup Municipal PPC: 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració del GMDPP 
aprovada en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc d’1 de 
desembre de 2016: 

Aquest Consell Plenari de Sants-Montjuïc acorda traslladar a l’Ajuntament de 
Barcelona la inclusió de la realització d’una piscina i dos sales de fitnes als 
terrenys del carrer Energia en el Pla d’inversions municipal (PIM) 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, indica que en el darrer ple el 
seu grup va presentar una proposició relativa a la necessitat d’incloure al PIM la 
construcció de la piscina de la Marina i de dues sales de fitnes al carrer de l’Energia 
per completar el pavelló que ha de ser inaugurat en un futur proper. Tot seguit, llegeix 
el seguiment de proposició de grup. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, adverteix que el PIM no està 
aprovat, de manera que no s’hi pot incloure les piscines. D’altra banda, anuncia que 
s’han trencat els acords amb l’Institut Municipal d’Esports, el qual considera que les 
possibles instal·lacions a la Marina podrien perjudicar l’equipament de Picornell. 
Recalca que l’equip de govern no coincideix amb aquesta opinió, de manera que 
actualment s’està negociant amb IBE per buscar alternatives de pressupost malgrat 
l’encallament del PIM. Es compromet a informar els consellers de qualsevol avenç que 
es produeixi en la situació. 
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D’altra banda, recalca que el barri de la Marina pateix problemàtiques molt més greus, 
com ara la manca de polítiques d’ocupació o en equipaments educatius. Anuncia que 
el mes següent s’inaugurarà el nou equipament del carrer Energia, si bé possiblement 
les piscines i les sales de fitnes s’hauran de posposar per al proper mandat. 

El senyor Calleja denuncia que l’actual equip de govern defensés els nous 
equipaments en tots els espais de debat de l’anterior mandat, si bé un cop al Govern, 
no ha sabut negociar ni considerar-los prioritaris. Considera essencial fomentar 
l’ocupació i l’educació per evitar aturats de llarga durada i donar feina a persones a la 
Fira o al Port. Tanmateix, demana que no es posi com a excusa les prioritats per 
deixar de banda la piscina i les sales de fitnes. 

El senyor Deusedes corrobora que continua defensant l’equipament tant com quan 
estava a l’oposició, si bé al·lega l’encallament dels pressupostos i del PIM. 

F) Declaracions institucionals: 

1. Declaració institucional relativa al Dia Internacional de les Dones (8 de març 
de 2017) 

La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, dóna lectura a la declaració 
demanant que se segueixi treballant per impulsar polítiques de conciliació de la vida 
laboral, personal i familiar, ja que les dones tenen dret a gaudir del temps de lleure i 
participació en igualtat de condicions. Exigeix una reorganització en les tasques de 
cura i de la llar basada en la coresponsabilitat per tal de repartir el temps i els horaris 
quotidians. Insta l’Estat espanyol a igualar els permisos de maternitat i paternitat, tal 
com ja es practica en certs països nòrdics, amb l’objectiu que els permisos siguin més 
llargs, flexibles i adaptats a les necessitats de cadascú. Assegura que aplicar mesures 
similars ajudaria a reduir la discriminació salarial de les dones en edat de ser mares, la 
qual es manté al llarg de la seva vida laboral. 

Es reivindica el dret de les dones per decidir sobre el propi cos i el dret a una 
maternitat desitjada i segura, vetllant perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin 
exercir aquest dret lliurement. Finalment, encoratja tota la ciutadania a assistir a la 
manifestació del 8 de març a favor dels drets a les dones per tal de contribuir a una 
Barcelona més justa i igualitària. 

2. Contra la transfòbia 

El senyor Xavier Queralt Mateu, del GMDCUP, dóna lectura a la declaració per la que 
el Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc manifesta la seva voluntat d’instar el 
Govern de l’Ajuntament de Barcelona a continuar emprenent les accions necessàries 
per denunciar la campanya que l’associació Hazte Oír preveu realitzar el dia 3 de març 
a Barcelona, sota el lema «Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te 
engañen», a causa del missatge homòfob i transfòbic que transmet. Insta la 
Generalitat fer complir la Llei 11/2014 comunicant aquesta campanya a la Fiscalia de 
Delictes d’Odi, amb l’agreujant de menors d’edat per si constitueix causa de delicte. 

Demana que s’obri un expedient i reculli denúncies de persones o col·lectius afectats. 
Exigeix que se sol·liciti al Ministeri Fiscal una actuació en cas que aquesta campanya 
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vulneri la legalitat vigent, i s’insti el Govern espanyol a iniciar el procés de revocació de 
la declaració d’utilitat pública a l’entitat Hazte Oír, ja que no compleix les finalitats que 
marca la llei per ser considerada com a tal. 

Insta la Generalitat a impedir la distribució a espais escolars del Libro prohibido, amb 
un fort contingut homòfob, així com treballar conjuntament amb les entitats LGTBI per 
a la deconstrucció social del binarisme de gènere i la seva despatologització. Demana 
que es declari l’associació Hazte Oír i la seva campanya com a non grata a Barcelona, 
tal com reclamen les associacions LGTBI de la ciutat, i es faci arribar aquesta 
declaració al Govern de la Generalitat, al Síndic de Greuges, al Govern espanyol i a 
les associacions LGTBI de la ciutat. Així mateix, exigeix que s’insti el Govern de l’Estat 
espanyol a retirar la condició d’entitat d’utilitat pública concedida pel Ministeri d’Interior 
durant l’etapa del ministre Jorge Fernández Díaz, i que es manté vigent avui en dia. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 21.50 h. 

 

 

El secretari       Vist i plau 
La presidenta del Consell 
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