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ACTA DEL CONSELL PLENARI 

 

Identificació de la sessió 

Núm. 3 
Data: 6 de juliol 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 18.40 h a 22.25 h 
Lloc: Consell de Districte de Sants-Montjuïc 
 
Assistents 
 
Presidenta del Consell 
Montserrat Ballarín Espuña 
 
Regidor del Districte 
Laura Pérez Castaño 
 
Regidors adscrits 
M. Magdalena Barceló Verea (GMDCs) 
Montserrat Benedí i Altés (GMDERC) 
 
Consellers i conselleres 
Domingo de Guzmán Alonso Chapa (GMDBComú) 
Xavier Farré Perisé (GMDBComú) 
Carolina López García (GMDBComú) 
Esther Pérez Sorribas (GMDBComú) 
Maria Riba Albiach (GMDBComú) 
Joan Sanromà Baulo (GMDBComú) 
Neus del Pilar de Haro Jarque (GMDDemòcrata) 
Núria Izquierdo Simó (GMDDemòcrata) 
Georgina Lázaro Fontanet (GMDDemòcrata) 
Sergi Sarri Camargo (GMDDemòcrata) 
Marta Alonso Izquierdo (GMDERC) 
Jordi Fexas Massanés (GMDERC) 
Àngels Boix Junyent (GMDPSC) 
Albert Deusedes Perelló (GMDPSC) 
Fernando Alcalde Pérez (GMDCs) 
David Labrador Gabriel (GMDCs) 
M. Lluïsa Pahissa Casadevall (GMDCUP) 
Josefina Macías Boada (GMDCUP) 
José Antonio Calleja Clavero (GMDPPC) 
 
Excusen la seva absència 
Joaquim Forn i Chiarello, regidor adscrit del GMDDemòcrata 
Carmen Andrés Añón, regidora adscrita del GMDPSC 
Xavier Mulleràs Vinzia, regidor adscrit del GMDPPC 
 
Gerent del Districte 
Francesc Jiménez i Gusi 
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Secretari del Consell 
Juan Carlos Parejo Perogil 
 

Desenvolupament de la sessió 

La presidenta obre la sessió. 

Prèvia 

 Presa de possessió del càrrec del conseller de Dis tricte, senyor Fernando 
Alcalde Pérez (GMDCs) i la consellera de Districte senyora Neus del Pilar de 
Haro Jarque (GMDDemòcrata)  

El secretari del Consell dóna compte del Decret de l’Alcaldia de data 1 de juny de 
2017, pel qual es nomena la senyora Neus Pilar de Haro Jarque membre del Consell 
Municipal del Districte de Sants-Montjuïc en substitució del senyor Carlos Domingo i 
Díaz, amb efectes de 5 de juny de 2017. 

La presidenta indica que la senyora de Haro ha donat compte de les obligacions legals 
que l’assisteixen respecte a si l’afecta alguna prohibició o incompatibilitat per a 
l’exercici de càrrecs públics. Tot seguit, llegeix el jurament de conformitat segons 
disposa el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril: «Jureu o prometeu per la vostra 
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de consellera del 
Districte de Sants-Montjuïc amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució, 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Carta municipal de Barcelona?» 

La senyora de Haro ho promet. 

La presidenta li dóna la benvinguda i torna a atorgar la paraula al secretari del Consell. 

El secretari del Consell dóna compte del Decret de l’Alcaldia de data 8 de juny de 
2017, pel qual es nomena el senyor Fernando Alcalde Pérez membre del Consell 
Municipal del Districte de Sants-Montjuïc en substitució del senyor Ángel Federico Lao 
Peña. 

La presidenta afirma que el senyor Alcalde ha donat compte de les obligacions legals 
que l’assisteixen respecte a si l’afecta alguna prohibició o incompatibilitat per a 
l’exercici de càrrecs públics. A continuació, llegeix el jurament de conformitat segons 
disposa el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril: «Jureu o prometeu per la vostra 
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller del 
Districte de Sants-Montjuïc amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució, 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Carta municipal de Barcelona?» 

El senyor Alcalde ho promet. 

La presidenta li dóna la benvinguda. Tot seguit, agraeix als consellers sortints la tasca i 
la dedicació que han ofert al Districte de Sants-Montjuïc. 
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A) Aprovació de l’acta de l’anterior sessió ordinàr ia d’11 de maig de 2017 

S’aprova per unanimitat. 

B) Part informativa: 

1. Despatx d’ofici 

La presidenta informa que cada conseller té el despatx d’ofici a les seves carpetes. 

El Consell se n’assabenta. 

2. Mesures de govern 

2.1. Accessibilitat al comerç 

La senyora Carolina López García, del GMDBComú, recalca que presentarà la mesura 
de govern en qualitat de consellera d’Economia del Districte. Afirma que es tracta 
d’una mesura que s’ha redactat i elaborat en col·laboració amb l’Eix Comercial Creu 
Coberta, l’Eix Sants Establiments Units i la Xarxa Oberta de Beacons de Barcelona 
(XOBB). Manifesta que tant el Districte com els comerciants estan compromesos amb 
l’accessibilitat, cosa que s’ha demostrat mitjançant els diversos acords de col·laboració 
amb la Càtedra d’Accessibilitat a la UAB. 

Pel que fa a la mesura, proposa instal·lar dispositius beacons als comerços de l’Eix de 
la carretera de Sants i Creu Coberta. Aclareix que un beacon és un dispositiu que 
permet que els usuaris que s’hagin descarregat prèviament l’aplicació al mòbil reben 
informació sobre el comerç en qüestió, ja sigui l’horari, el producte que s’hi ofereix o 
les ofertes concretes d’aquell moment en temps real. Exposa que aquests dispositius 
estan dissenyats per a les persones amb diversitat funcional visual, si bé poden 
resultar útils a tothom. Apunta que la mesura inclou la instal·lació de dos-cents 
beacons, així com el seu manteniment, l’enregistrament de la informació dels 
comerços i el desenvolupament de l’aplicació mòbil a aparadors virtuals per a 
dispositius iPhone, ja que actualment només funcionen per a Android. 

Assegura que amb la mesura s’optimitzarà l’aplicació, es portarà a terme tallers 
d’implantació social i s’executarà una avaluació de l’impacte de la mesura al districte. 
Recalca que es disposa d’un pressupost de 18.000 euros per portar-ho a terme i fa un 
agraïment als comerciants que hi han participat. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, considera que la mesura és 
correcta per diversos motius, ja que està destinada a les persones amb diversitat 
visual per tal que aquestes es trobin en les mateixes condicions que la resta de 
vianants. Agraeix també que hi hagin participat totes les entitats comercials del 
districte i que la mesura estigui inclosa en un projecte de la UPC. Opina que la 
iniciativa de l’Ajuntament de crear la XOBB és satisfactòria. 

D’altra banda, mostra conformitat amb que que s’inclogui una avaluació del projecte al 
cap d’un any per calcular-ne l’eficiència, tal com opina que hauria de ser habitual en 
tots els projectes implementats des de l’Ajuntament o qualsevol administració. 
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Pregunta si els 18.000 euros de pressupost porten l’IVA inclòs i mostra la seva 
esperança que el projecte tingui continuïtat. 

La senyora Josefina Macías Boada, del GMDCUP, manifesta que totes les persones 
tenen dret a moure’s de manera autònoma per la ciutat, la qual és plena d’obstacles. 
Destaca que queda molta feina a fer, si bé considera que la mesura presentada és 
interessant. Opina que és una gran notícia que els estudiants d’Arquitectura s’impliquin 
en el disseny d’una ciutat accessible i indica que el projecte d’accessibilitat 
comunicativa, basat en la XOBB, té moltes possibilitats, per la qual cosa mostra 
l’esperança que es pugui implantar en altres indrets. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, mostra el seu suport a qualsevol 
mesura que millori l’accessibilitat del comerç de proximitat a les persones amb 
diversitat funcional. Explica que el beacon emet un senyal que es rep en un dispositiu 
en format digital i pot facilitar la vida a les persones amb discapacitat visual. Considera 
interessant que s’hagi gaudit de la participació del teixit comercial del districte, la UAB, 
certs sectors compromesos amb la diversitat funcional, tècnics de l’Ajuntament i la 
XOBB, entre d’altres. Observa que aquesta eina pot fer servei a la ciutadania en 
general. Finalment, demana que es respecti l’any de marge que s’ha estipulat per 
presentar la documentació que ha de descriure l’evolució d’aquest projecte. 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, celebra la iniciativa i felicita la Xarxa 
Oberta, els eixos i els responsables tècnics de l’Ajuntament implicats en el projecte. 
Considera bona notícia posar la tecnologia relativa al comerç de proximitat i als 
equipaments públics al servei de la ciutadania. Opina que disposant de les millors 
eines i les màximes sinergies es poden eliminar les barreres que impedeixen una 
societat inclusiva i garantir els drets de tota la ciutadania. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, considera que es tracta d’una 
mesura satisfactòria en termes d’inclusió. Demana que es posin totes les eines 
tecnològiques possibles i necessàries a l’abast de tothom per garantir una vida 
autònoma a les persones amb discapacitat visual o sordceguesa adquirida. Puntualitza 
que allò que és bo per a les persones vulnerables és bo per a tothom. Felicita 
l’Associació de Comerciants de Creu Coberta per la iniciativa, l’Associació de 
Discapacitat Visual de Catalunya i l’APSOCECAT, així com els desenvolupadors de la 
XOBB. Finalment, demana el calendari d’implementació dels dos-cents beacons 
pendents d’instal·lar. 

La senyora López agraeix les intervencions i puntualitza que, després de l’avaluació al 
cap d’un any, s’intentarà estendre la iniciativa a la resta d’eixos comercials i 
associacions del districte. Remarca que el calendari d’implementació s’allargarà com a 
màxim fins a finals d’any. 

El Consell se n’assabenta. 

3. Informe de la regidora 

La regidora del Districte dóna la benvinguda als presents i felicita les entitats que van 
fer possible les activitats del centenari de Terra Viva, el quarantè aniversari de l’Escola 
Poble-sec, la Societat Coral La Palma Moderna, el centenari de la Grupa i el 
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Secretariat, a causa de la gran quantitat d’actes que està organitzant per a les 
celebracions. Agraeix a la Taula de Memòria Històrica del Districte les activitats 
relacionades a l’any Peiró i recorda l’acte del 24 de juliol, de col·locació de la placa a la 
plaça que porta el seu nom en memòria del seu afusellament fa setanta-cinc anys per 
part del règim franquista. Felicita les entitats, associats, persones i veïns que han 
participat o estan treballant en les festes majors. 

Pel que fa a l’informe de la regidora, recorda que el mandat es va iniciar amb 
l’aplicació d’un pla de xoc que tenia com a finalitat atendre les necessitats socials més 
urgents derivades de l’emergència social. Manifesta que al llarg dels darrers dos anys 
s’ha augmentat un 50% la inversió social respecte al mandat anterior i s’ha impulsat 
mesures de pal·liació dels efectes de la crisi, la reducció del preu de les escoles 
bressol per a la majoria de famílies mitjançant la tarificació social, la congelació de les 
tarifes del transport públic, la congelació de l’IBI per al 98% de la població, la rebaixa 
insòlita del rebut de l’aigua, la triplicació de les beques menjador, el doblament de les 
beques destinades a la renda complementària per a infants i adolescents entre zero i 
setze anys i per a famílies monomarentals, la resposta a l’augment dels casos de 
pobresa energètica –que afecta un 7% de la població barcelonina– i l’augment del 
nombre de desnonaments a famílies en situació de precarietat. 

Argumenta que per atenuar aquestes grans problemàtiques s’ha destinat 4,5 milions 
d’euros al Punt d’Assessorament Energètic del districte i s’ha elaborat un programa de 
detecció i prevenció porta a porta als barris més vulnerables gràcies al Pla d’habitatge i 
al Pla de barris. Indica que a la Marina s’ha fet una inversió de més de 15 milions 
d’euros en accions socials, econòmiques i urbanes que suposaran una transformació 
de la qual s’espera que sobrepassi el Pla de barris i permeti millorar la qualitat de vida 
dels veïns, així com produir canvis estructurals que reverteixin a la llarga en la 
capacitat per superar desigualtats que han castigat aquests territoris durant molts 
anys. 

Afirma que s’està apostant per convertir una ciutat educativa mitjançant l’enfortiment i 
la millora de l’oferta pública, a més de l’ampliació de la xarxa d’educació infantil. En 
aquest sentit, recorda que es va anunciar la construcció de noves escoles bressol. 
Exposa que s’està treballant el projecte definitiu que ha de permetre la construcció 
d’una escola bressol al carrer Roger. A més a més, informa que s’està elaborant el Pla 
d’equipaments sanitaris al districte, amb el CAP de Juan de Sada com a inversió 
principal, del qual es van iniciar les obres fa un mes, si bé es preveu que finalitzin al 
cap de divuit mesos. Corrobora que s’ha elaborat el primer Pla de sensellarisme, una 
problemàtica molt arrelada al districte i per la qual l’Ajuntament ha concertat més de 
quaranta places a l’edifici de Cal Muns, a les plantes residencials i les que restaven 
buides, de manera que actualment ja acullen persones afectades per trastorns de salut 
mental que havien viscut al carrer durant temporades prolongades. 

Manifesta que s’ha reforçat l’equip de Servei d’Intermediació Social (SIS) i s’ha 
augmentat a quatre els treballadors que actuen específicament a Sants-Montjuïc. 
Insisteix que s’està lluitant contra la xacra de la violència masclista i l’LGTBIfòbia 
mitjançant una territorialització gradual dels serveis de ciutat. En aquest sentit, 
assegura que s’ha avaluat l’enfortiment del circuit de les violències masclistes i 
actualment s’està començant a treballar amb tècniques per reforçar la capacitat 
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d’identificació de les violències, internalitzant també certs serveis, com ara els Punts 
d’Informació i d’Atenció a les Violències i el Servei d’Atenció i Recuperació (SARA).  

Assenyala que Barcelona Activa està modificant les seves prioritats, amb noves 
estratègies d’ocupació, quadruplicant els plans d’ocupació i descentralitzant els serveis 
d’ocupació als barris i als districtes en punts territorials, cosa que ha permès 
implementar mesures específiques, com el Pla d’ocupabilitat del Poble-sec. Afirma que 
actualment s’està elaborant el Pla de desenvolupament econòmic del Districte. 
Recalca que el Govern ha atorgat una importància específica a l’economia social i 
solidària a través de l’impuls de certes experiències, com Coopolis a Can Batlló i la 
Primavera Cooperativa, entre d’altres. Informa que s’està implementant mesures a 
partir d’una guia de contractació pública i social per garantir millors contractacions des 
de l’Ajuntament de Barcelona. 

Informa que al setembre s’iniciarà al districte el cens de pisos buits, començant pel 
Poble-sec. Esmenta que s’està quadruplicant la inversió de les polítiques d’habitatge 
per dotar el districte d’un parc d’habitatge de lloguer assequible i construir 18.500 pisos 
de lloguer. Admet que el sector 8 de la Marina i Can Batlló són les zones més 
afectades. D’altra banda, fa palès que actualment la UP4 i la UP8 ja estan gairebé 
enllestides i que al setembre començaran a ser habitades pels reallotjats del Camí de 
la Cadena i altres veïns que presenciaran com Can Batlló es transforma definitivament 
fins a encabir quatre-cents habitatges de protecció oficial en règim de lloguer. 

Comunica que s’ha apostat pel control del turisme mitjançant el Pla especial urbanístic 
d’allotjaments turístics, un instrument que serveix per regular l’activitat hotelera. 
Recalca que a les zones de creixement, com el Poble-sec i Hostafrancs s’ha contingut 
aquesta activitat al màxim, mentre que a la Marina s’ha reduït 450 possibles places 
hoteleres, alhora que es millorava la gestió municipal íntegra de la taxa turística, es 
creava i s’incrementava recursos dedicats a la inspecció i a les sancions amb 
propietaris de pisos turístics il·legals, com ara les plataformes que hi donen sortida. 
Destaca que s’ha tancat més de mil pisos turístics il·legals. Exposa que el Districte, 
treballant amb una taula on participaven hotels específics de Sants-Montjuïc, ha 
acordat la responsabilitat social corporativa i la millora de les condicions de treball. 

Adverteix que, en defensa del comerç de barri de proximitat, el Pla de 
desenvolupament econòmic suposarà un repte, si bé ja s’ha acordat un nou reglament 
de fires i mostres al districte per evitar una competència deslleial i impulsar el comerç 
de proximitat. Afirma que s’ha inaugurat les persianes artístiques dels establiments 
comercials de l’Eix de Sants-les Corts, cosa que ha convertit el carrer de Galileu en 
una pinacoteca a l’aire lliure.  

Corrobora que la lluita contra la gentrificació representa un dels altres grans reptes, 
cosa que requereix polítiques de rehabilitació habitacional, obertura de col·laboracions, 
intercanvis amb altres ciutats que han patit processos similars i persecució de les 
plataformes de lloguer de pisos turístics il·legals. Recorda que s’ha multat Airbnb amb 
600.000 euros i s’està pressionant amb competències que encara no s’han assolit, 
com les compres estratègiques. A tall d’exemple, esmenta la del carrer de Leiva, 37. 

Pel que fa al transport, assenyala que s’està acabant de desplegar la nova xarxa 
d’autobús per tal de fer-la més global. Recalca que al districte s’ha pogut mantenir els 
serveis directes a centres de salut, com ara els autobusos 37 i 91, a banda que s’ha 
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congelat les tarifes, s’ha creat la T-16 i s’ha prestat ajuts a la població aturada. 
Manifesta que s’ha tancat l’acord que permetrà l’arribada de la línia 10 del metro a la 
Marina de la Zona Franca. Mostra el seu convenciment que se superarà el repte que 
els carrils bici representen per al districte. En aquest sentit, admet que encara queden 
divuit quilòmetres per executar, si bé el projecte ja està iniciat. D’altra banda, considera 
necessari incrementar les zones verdes de la ciutat, com a Joan Pelegrí. Fa palès que 
s’està començant a treballar en la definició del parc de Can Batlló i en espais privats 
que estiguin en condicions d’urbanitzar, com ara el parc Central de la Marina i la 
muntanya de Montjuïc. Afirma que s’està invertint molts esforços a incrementar les 
activitats a Montjuïc per la banda de l’avinguda Maria Cristina. Per aquest motiu, 
anuncia que s’ha nomenat un director de la muntanya amb el qual es podrà treballar 
un procés d’elaboració del pla director i treballar la zona d’una manera més integral. 

Respecte a l’arranjament i a la disposició per al veïnat de l’Hort de la Font Trobada al 
barri del Poble-sec, comunica que al terrat de l’edifici s’hi instal·larà un hort urbà. Fa un 
breu esment al Pla BUITS de l’hort d’en Queni al carrer de Rosés. 

En matèria d’urbanisme, equipaments i obra, exposa que s’ha aprovat el Pla d’usos del 
Poble-sec dissenyat en l’anterior mandat i l’Ordenació singular de terrasses de Blai, 
per la qual s’intentarà mantenir les condicions plantejades. Afirma que també s’ha 
aprovat la Modificació del PGM de Can Batlló i que s’està tramitant l’aprovació del Pla 
d’usos al Triangle de Sants i Hostafrancs. Afirma que hi ha una gran quantitat d’obres 
en execució més, si bé prefereix no llegir-les totes. 

Amb relació a l’equipament, anuncia que aviat s’obriran les portes de la Lleialtat 
Santsenca, tot i que com que ja s’ha iniciat les obres en l’equipament per a joves de 
12@16, les obres de transformació de l’EMAV a Can Batlló, els espais on ja funciona 
Coopolis i la fase 0. Afirma que actualment cal treballar en el bloc 4 i en les obres de 
condicionament de la Model del Segle XX per cedir-la al Casal de Joves i a la 
Federació de Festa Major. Informa que s’iniciaran les obres del poliesportiu i l’escola 
bressol de Roser. Pel que fa al 2019, comunica que es treballarà en la Casa de la 
Premsa, l’Orfeó de Sants i el Camp de la Magòria, ja que amb la compra del solar que 
no estava prevista a inicis de mandat es podrà donar sortida a una gran quantitat de 
reivindicacions un cop es defineixi la zona mitjançant un pla especial. 

Admet que no totes aquestes iniciatives són municipals, sinó que moltes han sorgit de 
l’oposició. Corrobora que s’ha superat el 50% del compliment de les proposicions de 
l’oposició aprovades en Ple, deixant de banda les que es veien inviables. Insisteix que 
també s’han portat a terme multipropostes com la que va plantejar el GMDERC sobre 
l’arranjament de la Lleialtat Santsenca, de Radas i Concòrdia i del Camp de la 
Magòria, així com la proposta del GMDCUP per reformar la Model. Indica que altres 
administracions reclamaven accessibilitat al metro de la plaça de Sants i la construcció 
d’una residència a la Marina. Lamenta que hi ha propostes per les quals no tenen 
competències, com ara la reimplantació de les línies 37 i 91 d’autobús que reclamaven 
el GMDPPC i el GMDCUP, o bé la cursa ciclista de Sants a instàncies del GMDCs, la 
instal·lació d’aparells de mesuradors de partícules, l’increment d’agents cívics, 
l’aprovació de plans d’usos, el projecte del Palau de la Premsa reclamat pel 
GMDDemòcrata o l’aprovació del Pla d’usos del Poble-sec que s’havia iniciat al 
mandat anterior. Finalment, fa palès que l’acció de l’oposició amb les seves propostes 
constructives ha permès arribar a acords i a actuacions específiques. 
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El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, dóna la benvinguda als nous 
consellers i agraeix la feina i la dedicació als consellers sortints. 

Agraeix a la regidora la informació extensa proporcionada, si bé l’acusa d’haver 
esquivat assumptes rellevants que es van tractar al darrer Ple, com ara el de la 
Residència de Gent Gran Mossèn Vidal Aunós, la petició de la Modificació del PGM de 
Juan de Sada per construir-hi zones verdes, l’assumpte de la torre de telefonia mòbil 
de Torre d’en Damians i els desnonaments de dones joves amb fills a càrrec. En 
aquest sentit, indica que s’han produït uns quants desnonaments en els darrers quinze 
dies, de vegades per manca de comunicació per part dels jutjats. Pregunta si des de 
l’Ajuntament o el Districte s’està treballant en alguna iniciativa per frenar aquesta 
xacra. Esmenta també el robatori de cables de llum a Can Batlló, la problemàtica de la 
piscina de la Marina, així com la construcció del camp de futbol. Demana conèixer, un 
cop aprovada inicialment la modificació, quan es convocarà la reunió per debatre la 
volumetria i el repartiment de l’espai. 

Indica que s’ha presentat el Reglament de participació als diversos òrgans de 
participació, si bé considera que l’equip de govern no la practica gaire. Afirma que fa 
tres dies, al Consell de Barri de la Marina, l’equip de govern es va dedicar a 
interrompre tots els veïns que criticaven la seva acció, mentre que deixaven parlar els 
que els lloaven. 

Pel que fa a l’incivisme, demana conèixer com s’estan desenvolupant les mesures 
presentades al darrer Ple i en quin estat es troben els jardins de la rambla de Sants. 
Recorda que al Consell de Barri de la Marina es va tractar qüestions d’incivisme als 
jardins de Can Capa, i que també s’ha abordat l’actitud incívica d’alguns recollidors de 
ferralla a Sants. 

Condemna el robatori de vehicles als jardins de Ca l’Alena i la venda ambulant als 
entorns de la Font Màgica de Montjuïc. Expressa la seva alegria per la convocatòria 
del Consell Assessor de la Muntanya de Montjuïc i el nomenament de la persona 
encarregada. En aquest sentit, pregunta quan es produirà la primera trobada. 

Pregunta per la millora de l’accessibilitat al metro a la plaça de Sants i a la plaça 
d’Espanya, així com l’estat de les accions al Paral·lel. Mostra la seva preocupació per 
les dades de l’Enquesta de victimització de Barcelona, ja que el Districte de Sants-
Montjuïc surt com el més perjudicat, amb un 27,8% dels veïns que van patir un delicte 
durant el 2016. 

Considera correcte debatre sobre la problemàtica dels pisos turístics, si bé proposa 
elaborar un cens precís dels pisos buits a partir de juliol o setembre, una iniciativa que 
considera que s’hauria d’haver iniciat anteriorment. Demana, alhora, un cens per part 
de l’Ajuntament de les ocupacions incíviques. Pregunta quines mesures s’han pres per 
als habitatges dotacionals de la Marina i de la Capa, ja que el veïnat no nota millores 
en aquest sentit. 

Vol saber quan es portarà a terme el parc Central de la Marina per crear espais verds, 
ja que se’ls va convocar precipitadament en una reunió que encara no ha donat fruits. 
D’altra banda, reclama millores al parc de Can Sabaté, a part de les que estan incloses 
al Pla de barris de la Marina. 



 
 
Districte de Sants-Montjuïc 

 

9 
 

Se suma a les felicitacions de la regidora i esmenta el vint-i-cinquè aniversari de la Llar 
d’Afectats d’Esclerosi Múltiple, el desè aniversari de l’Associació Catalana d’Afectats 
de Fibromiàlgia i el norantè aniversari de l’Orfeó Atlàntida. Fa un esment als Jocs 
Escolars i a Sants 3 Ràdio per l’organització de la Festa de l’Esport de Sants-Montjuïc. 
Felicita la Unió Esportiva de Sants per la seva temporada exitosa, a més de la resta de 
clubs i entitats esportives del Districte, i dóna l’enhorabona a APSOCECAT per 
l’organització d’un acte per al Dia Internacional de la Sordceguesa. 

Critica l’equip de govern per anunciar mesures que posteriorment no porta a terme, i 
recorda que d’aquí a un any tots els partits estaran pensant més en les eleccions que 
no pas en el benestar dels ciutadans. En aquest sentit, indica que la quantitat d’obres i 
mesures esmentades potser no es podran portar a terme a finals del 2019. 

Indica que li va semblar molt poc adequat que es fes coincidir la presentació del Pla de 
barris de la Marina al mateix escenari i pràcticament a la mateixa hora en què es llegia 
el pregó de les festes de la Marina, ja que es va aprofitar el públic per muntar un acte 
electoralista. 

Demana que es parli del Pla d’equipaments del Districte, que tal com es va prometre fa 
un any, hauria d’haver estat presentat avui, malgrat que encara s’hi està treballant. 
Finalment, pregunta com es finalitzarà les obres pendents als extrems del Paral·lel, la 
problemàtica del solar del carrer del Priorat i l’arranjament de les voreres dels entorns 
de Juan de Sada. 

La senyora M. Lluïsa Pahissa Casadevall, del GMDCUP, considera que va ser molt 
important que el Districte assumís l’acte d’homenatge a Joan Peiró. Recorda que el 
senyor Peiró va començar a treballar de petit a una empresa de vidre de la Bordeta i 
estava molt vinculat amb el barri d’Hostafrancs i de Sants en general. Lamenta que la 
plaça que porta el seu nom estigui tan degradada a causa de la permanent instal·lació 
d’uns artefactes d’Adif, cosa que també afecta la plaça dels Països Catalans. Indica 
que s’instal·larà una placa o una espècie de monòlit per tal que tothom sàpiga que es 
tracta de la plaça de Joan Peiró. 

Recorda que el PEUAT, i en concret, la zona de creixement d’Hostafrancs, va tirar 
endavant gràcies a la insistència del GMDCUP. 

Pel que fa al CAP de Juan de Sada, mostra la seva esperança que les obres segueixin 
un ritme adequat i recorda que en un consell de barri el veïnat va demanar una 
comissió de seguiment de les obres. Respecte al fet de donar compliment de les 
proposicions i instàncies de l’oposició, lamenta que la implantació del bus 91 en 
diumenges hagi estat tan dificultosa i que encara no s’hagi posat en marxa.  

Coincideix que les problemàtiques més importants són les que estan relacionades amb 
el turisme i amb la manca d’habitatge a causa de l’increment del preu del lloguer, ja 
que els contractes que estan a punt de vèncer obliguen els veïns a marxar. En aquest 
sentit, aprova que l’Ajuntament hagi comprat l’edifici de Leiva, 37, si bé adverteix que 
no es poden adquirir tots els edificis que es troben en aquestes condicions. Opina que 
aquest moviment ha servit d’avís als fons voltors perquè vegin que no tenen el camp 
lliure i que no poden imposar la llei del més fort. Indica, d’altra banda, que en aquest 
cas les felicitacions han d’anar dirigides al veïnat de Leiva que ha donat una lliçó de 
solidaritat i d’ajuda mútua que s’ha convertit en un referent per a la ciutat i un orgull per 
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als barris. Informa que hi ha edificis que ja s’estan organitzant de la mateixa manera, 
com el de Nou de la Rambla. 

Critica que l’equip de govern s’excedeixi en la propaganda de les accions que 
finalitzen correctament. Admet que el Govern no té la culpa dels desnonaments exprés 
o invisibles, si bé quan les persones desnonades es veuen excloses de la Mesa 
d’Emergència de Barcelona, l’Ajuntament no pot donar les culpes a les lleis catalanes 
o espanyoles, encara que la tinguin. Per aquest motiu, demana que es modifiqui el 
protocol, ja que moltes persones desnonades en els darrers mesos han hagut de 
buscar una solució sense el suport de l’Ajuntament i han assistit a l’Oficina de 
l’Habitatge, on no els donen solució. Demana que s’iniciï el cens de pisos buits, tant de 
la Sareb com els de propietat municipal. Exposa que un edifici al carrer de Sugranyes 
està ocupat per una família amb criatures que va exposar el seu cas al Consell de 
Barri de Sants-Badal, ja que no disposaven d’aigua. Demana que s’estudiï el cas. 

Fa un breu esment a la vaga no resolta del metro. D’altra banda, recorda que a 
l’octubre del 2015 el Consell Plenari va signar una declaració institucional a favor del 
procés constituent català, en què el Districte es comprometia a donar suport a totes 
aquelles accions i iniciatives destinades a fer possible l’inici d’un procés constituent 
unilateral que derivi en la república catalana i signifiqui la ruptura democràtica amb el 
règim del 1978. Matisa que la declaració va ser signada pel GMDCUP, el GMDERC, el 
GMDCiU i el GMDBComú. Finalment, demana que no es posi cap obstacle perquè l’1 
d’octubre es pugui exercir el vot als barris. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, dóna la benvinguda als consellers 
entrants i expressa els seus millors desitjos als consellers sortints. Indica que el senyor 
Lao ha hagut d’abandonar el càrrec per motius personals. Afirma que ha estat tot un 
honor per a ell haver treballat al seu costat i insisteix que té molt mèrit que tothom parli 
bé d’ell. Pel que fa al senyor Alcalde, no dubta que treballarà de valent per al Districte 
en el que queda de legislatura. 

Felicita l’Associació de Veïns i Veïnes de Font de la Guatlla per l’organització de la 
Festa Major, l’Associació de Comerciants de Creu Coberta per convidar-los a la XII 
Mostra de Comerç de Creu Coberta, la Casa Mèxic Barcelona i l’Asociación Cultural 
Mexicano Catalana per convidar-los a la inauguració del seu nou local i per la gran 
feina que exerceixen a l’Equipament Integral de la Zona Franca en els seus deu anys 
d’existència. Felicita els guanyadors dels Premis Francesc Candel i les 161 entitats de 
Sants, Hostafrancs i la Bordeta que a través del Secretariat van organitzar la XVI 
edició del Firentitats. Agraeix la invitació de la XXVIII edició de la Nit de l’Havanera i 
felicita la Unió d’Entitats de la Marina per la Festa Major, així com la Coordinadora del 
Poble-sec per l’organització de la Mostra d’Entitats del Poble-sec i l’Associació de 
Comerciants de Poble-sec-Paral·lel per la Mostra de Comerç de Benestar i Salut. Lloa 
les paelles que va tastar a les festes de Can Clos i felicita Sants 3 Ràdio per la seva 
gran feina organitzant la XIV Festa de l’Esport de Sants-Montjuïc, les VII Jornades 
Romanes de Barcelona a Creu Coberta, l’Associació de Veïns del Polvorí per les 
seves festes i la seva paella. Celebra el quarantè aniversari del Secretariat de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta, pel qual es va celebrar un Sopar d’Entitats. Felicita finalment 
els futurs actes com les Festes de Sant Cristòfol i la desfilada de la Pride Barcelona, 
en la qual el seu grup participarà. 
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Pel que fa a l’informe de la regidora, demana al Govern que faci cas de les 
reclamacions veïnals de la Marina i intenti assegurar la viabilitat de la construcció 
d’una piscina al Poliesportiu de la Marina al carrer de l’Energia, cosa que estava 
prevista a la segona fase del projecte. Admet que el pressupost és molt elevat, si bé 
reclama una solució per satisfer la inquietud del veïnat. Exigeix a l’Ajuntament que 
pressioni la Generalitat perquè faci arribar el metro a la Marina, amb la construcció 
definitiva de les parades de la línia 10, sense acceptar excuses per a possibles 
retards. 

Demana que s’afronti amb un pla la problemàtica de les persones que venen ferralla a 
la Marina, tal com van reclamar els veïns a l’anterior Consell de Barri. Recalca que al 
Ple de març, el Govern es va comprometre a traduir el web del Districte al castellà, 
malgrat que quatre mesos després continua disponible únicament en català. 

Adverteix que fa dues setmanes ha tornat a obrir el local del carrer de Leiva, 14, 
anomenat Reaper BCN, aquesta vegada només amb llicència de bar i no per 
organitzar-hi concerts en directe. Indica que, malgrat les obres d’insonorització, els 
veïns continuen queixant-se dels sorolls. Per aquest motiu, insta el Govern que analitzi 
la situació per prendre les mesures necessàries en un futur. 

Respecte a Sants, proposa que s’estudiï la reforma i els arranjaments necessaris a 
Violant d’Hongria, on les voreres estan molt deteriorades de fa anys, i que s’assigni un 
pressupost a l’obra. D’altra banda, mostra la seva alegria pel fet que s’instal·li bancs 
als jardins de Can Mantega. Recorda que el seu grup va plantejar una proposta que es 
va aprovar per unanimitat al Ple anterior sobre elaborar un estudi integral del tram de 
la rambla de Badal amb el carrer de Sants fins a les vies del tren, amb sessions 
informatives als veïns i a les entitats afectades perquè puguin aportar suggeriments, ja 
que el veïnat continua queixant-se de l’estat d’abandonament del tram. Denuncia les 
problemàtiques contínues d’incivisme i brutícia que generen els jardins de la rambla de 
Sants. 

Afirma que al Poble-sec continua la problemàtica de la brutícia, com ara a la plaça de 
la Bella Dorita o les Tres Xemeneies. Avisa que aquesta temàtica es va abordar al 
Consell de Barri del Poble-sec, en què els veïns van assegurar que els membres del 
Govern van visitar el carrer de Palma i Sancho Marraco, tot i que encara esperen 
millores. 

Agraeix l’increment del nombre d’escoles bressol, malgrat que segons es va informar, 
n’hi ha deu o onze pendents de construcció. En aquest sentit, demana un pla més 
ambiciós. 

Pel que fa a multiplicar el Parc d’habitatge de lloguer assequible, considera que 
representa una mesura correcta que pot augmentar el lloguer social i assequible, tenint 
en compte que en els darrers dos anys han incrementat notablement els preus del 
lloguer a Barcelona en comparació a anys anteriors. Mostra la seva esperança que al 
2018 s’hagi complert l’esmentada mesura i es disposi d’un pressupost per rehabilitar la 
Casa de la Premsa, millorar l’accessibilitat del metro de la plaça de Sants i de plaça 
d’Espanya. 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, dóna la benvinguda als consellers 
entrants i acomiada els sortints. Se suma a les felicitacions envers els organitzadors 
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de les festes majors i especialment al Secretariat per la tasca exercida durant quaranta 
anys. 

Respecte a l’acció de govern dels darrers dos anys, proposa plantejar-se si s’ha 
detectat millores en un seguit de qüestions clau amb relació a mandats anteriors. A tall 
d’exemple, pregunta si s’ha millorat el compromís del Govern respecte a l’aprovació 
d’iniciatives als plens, si s’ha fet un retorn constant, transparent i de seguiment de les 
aprovacions, i si s’ha millorat la relació i la fluïdesa amb el teixit associatiu i veïnal. 
Demana si s’ha pogut bastir consensos amplis i fluids entre totes les forces 
representades per tal d’acordar projectes importants i horitzons de futur, com ara el 
PIM, el PAM i el PAD. Respecte a totes les qüestions esmentades, expressa els seus 
dubtes. Lamenta que no s’hagin realitzat ni planificat gaires projectes nous que no 
procedeixin de mandats anteriors ni que siguin demandes consolidades de la 
ciutadania, o bé exigències o propostes de l’oposició, o bé que formin part de les 
inèrcies habituals de la mateixa Administració.  

Critica que tampoc no s’hagi fet un ús més obert, transparent, republicà i menys 
partidista de la institució respecte a altres mandats, així com el fet que tampoc no 
s’hagi millorat substantivament l’eficiència i la celeritat en la gestió, decisió i execució 
de les qüestions pendents de resoldre o de planificar, malgrat la intenció. Denuncia 
que no s’ha millorat la fluïdesa en la comunicació per afavorir la transparència, la 
qualitat de la relació entre el Govern i la ciutadania, el teixit associatiu i les forces 
polítiques, entre d’altres. Pregunta si s’ha millorat el compliment del programa de 
Govern i els objectius promesos. 

Afirma que durant la primera part de la primera meitat del mandat, l’acció de Govern va 
ser del tot inactiva, malgrat que en els darrers mesos s’ha anat incentivant polítiques 
de suport als joves, cooperativisme i d’altres mesures que han començat a generar 
resultats dignes. Adverteix l’equip de govern que si els projectes nous no s’impulsen a 
l’inici del mandat, no queda temps per materialitzar-los en terminis raonables, cosa que 
va en perjudici dels administrats i de la reputació de l’equip de govern. 

Critica que la promesa lluita contra les desigualtats hagi aportat més titulars que 
realitats, mentre que la participació ciutadana no s’ha gestionat de manera satisfactòria 
i la suposada millora de l’accés a l’habitatge s’ha convertit en la bombolla de lloguer 
més inflada de la història. Denuncia que els suposats nous actors ciutadans, així com 
la nova política, han resultat ser un govern com tots els anteriors. Insisteix que 
Barcelona necessita poder dins la ciutat i el territori, cosa que no s’ha explicat a cap 
projecte. Indica que cal una connexió ferroviària d’àmbit europeu, un poder de gestió, 
una posada en valor del port i de l’aeroport, una visió i una mirada metropolitana de la 
ciutat, però també d’un país que és un nus de metròpolis. Reivindica la promoció del 
metro i dels trens de rodalies, una política decidida de reindustrialització urbana, 
mesures de desenvolupament i ordenament racional del turisme, polítiques de 
promoció de la recerca i la innovació, mesures en favor dels joves emprenedors, 
polítiques de promoció de la cultura popular i tradicional, promoció d’un imaginari de 
civilitat, defensa a la ultrança del patrimoni urbà, transparència en la contractació 
d’obres, meritocràcia interna i externa en els càrrecs de decisió i polítiques explícites 
contra l’atur, la pobresa i la marginació social. 
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Afirma que l’equip de govern no té visió de model de ciutat ni de país, ja que no sap 
situar el barri per construir la ciutat ni projectar la ciutat per construir el país. Corrobora 
que no es pot tenir un projecte de Barcelona sense tenir un projecte per al país, tal 
com demostra la història. Finalment, indica que la política ha de basar-se en tres 
pilars: inspirar, compartir i construir. Matisa que quan no s’inspira ni es comparteix, 
difícilment es pot construir. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, agraeix la tasca al senyor 
Domingo i afirma que ha estat un pilar per al seu grup polític, i li desitja molta sort en la 
seva nova etapa. D’altra banda, s’acomiada també del senyor Lao i dóna la 
benvinguda als dos consellers entrants. Se suma a les felicitacions de la resta de 
consellers. 

Reconeix que en els darrers dos mesos s’ha produït una millora pel que fa a la 
comunicació i la informació de les activitats del Govern envers l’oposició, si bé la 
comunicació envers les entitats i els veïns és insatisfactòria, ja que no es respecten els 
set dies d’antelació mínims pel que fa a les convocatòries no urgents. Es mostra en 
desacord amb el menyspreu continu envers les comissions consultives, ja que res del 
que organitza el Districte s’hauria de poder solapar. Critica que, al cap de dos anys, 
encara no se sàpiga res sobre l’estat de les nou sectorials que es van crear, quines es 
fusionen i quines no, ni quins són els seus reglaments de funcionament. Recalca que 
la Sectorial de Participació creada pel Govern està en desús, de manera que el nou 
tècnic de Participació tindrà molta feina acumulada. 

Afirma que a l’anterior Consell de Barri de la Marina va quedar palès que el tarannà 
participatiu del Govern continua en declivi, cosa que ja es va detectar en les darreres 
consultives, en què es va limitar excessivament la intervenció dels veïns i se’ls va 
interrompre en el torn de precs i preguntes. En aquest sentit, demana a la regidora que 
es prengui el tema seriosament i no permeti els tics autoritaris d’alguns dels seus 
consellers. 

Acusa el Govern de no tenir en compte els acords que es prenen al Consell. A tall 
d’exemple, apunta que el 2016 es va demanar que la finalització de l’Orfeó de Sants 
s’inclogués al PIM del 2017, cosa que no s’ha fet. Matisa que es tracta d’una pràctica 
doblement greu quan el Govern hi vota favorablement, tal com va passar amb la 
proposició per finalitzar la segona fase del Paral·lel amb la inversió que s’inclogués al 
PIM del 2017. Adverteix que encara s’està esperant que es faci arribar per escrit les 
vint-i-dues mesures de Govern de fa un any. 

Pel que fa als projectes de districte, comunica que el 50% de les actuacions que el 
GMDBComú assegura haver portat a terme en els darrers dos anys procedien del 
mandat anterior, i recalca que uns quants encara no estan finalitzats. Mostra la seva 
preocupació per la lentitud en la planificació de nous projectes. A mode d’exemple, 
manifesta que recentment es va presentar de manera oficial el Pla de barris de la 
Marina amb una inversió de 15 milions per al 2020, un any que queda fora del present 
mandat. 

Exposa que ara cal redactar la majoria de projectes, licitar-los i executar-los per poder 
veure canvis d’aquí a un any. Denuncia que l’Hortet de la Farga estigui agonitzant des 
de fa dos anys i el Districte hagi estat incapaç de trobar-hi una solució. En aquest 
sentit, pregunta si s’aplicarà el dret de retracte quan s’hagi exposat. Recorda que amb 
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un conveni signat fa dos anys encara no s’ha instal·lat el nou mòdul a l’estació 
d’autobusos, i que des de l’inici del mandat el Pla Paral·lel estigui a mitges, sense 
voluntat de desbloquejar-lo. Critica que el nou CAP de Roger ja s’hauria d’haver 
inaugurat fa dos anys, de la mateixa manera que encara no se sap com es pensa 
afrontar el PERI del Turó, ja que l’informe va amb mig any de retard. Retreu al Govern 
que en el mandat anterior culpés l’alcalde Trias de l’absència d’ascensors a la plaça de 
Sants, mentre que actualment en culpen la Generalitat. En general, considera que han 
estat dos anys d’immobilismes i contradiccions, perduts en inversions ja 
pressupostades. 

Recorda que hi ha una qüestió urgent al carrer de Burgos, si bé l’equip de govern va 
refusar treballar-hi. Indica, d’altra banda, que el carril bici de Joan Güell no s’hauria 
d’haver instal·lat mai, ja que els tècnics no ho veien clar. Afirma que es va acordar fer-
ne una avaluació a causa de les queixes, si bé aquest estudi porta un retard de mig 
any. Pel que fa a l’anunci que entre juny i setembre s’implantarà fins a catorze agents 
cívics de dimecres a diumenge i de nou a onze a les Fonts de Montjuïc, assegura que 
es tracta d’agents de seguretat de Barna Porters. 

Esmenta que al solar urbanitzat de La Pèrgola, l’Ajuntament va permetre instal·lar 
durant el Sónar un pàrquing privat de bicicletes enmig d’un espai públic durant tres 
dies, el qual va restar pràcticament inutilitzat. Assenyala que per culpa d’això, molts 
veïns de Font de la Guatlla no van poder descansar als bancs. Per aquest motiu, 
demana que es pensi en els veïns abans de portar a terme una altra actuació de 
privatització. 

Mostra la seva preocupació pel fet que la ciutat agreugi les problemàtiques i els reptes 
en comptes de solucionar-los. Respecte a la vaga del metro de cada dilluns, recalca 
que avui l’Ajuntament ha renunciat a seguir negociant. Indica que avui els treballadors 
del Bicing també volen fer vaga, un fet que es pot sumar a la vaga de taxis ―de la 
qual eximeix l’Ajuntament― i incrementar el caos de mobilitat a la ciutat, ja que encara 
no hi ha tramvia. Expressa també la seva inquietud respecte a l’increment dels lloguers 
i demana que l’Ajuntament s’afanyi a utilitzar l’índex de referència de preus de lloguer 
creat per la Generalitat. 

Critica la croada contra el turisme que està portant a terme l’Ajuntament i convida la 
regidora a desenganxar o esborrar cada adhesiu o pintada en contra dels turistes. 
D’altra banda, mostra la seva inquietud pel fet que els desnonaments segueixin a 
l’ordre del dia i que la regidora s’hagi de dedicar a fer d’activista per aturar-ne algun. 
Pregunta si el seu protocol d’actuació no ha canviat i vol saber què falla pel fet de no 
trobar solucions, si a la pràctica es disposa de tots els recursos econòmics possibles. 
En aquest sentit, recorda que durant el Govern Trias el pressupost destinat a 
qüestions socials era obert. 

Finalment, corrobora que és la tercera vegada que pregunta quin serà el 
posicionament del Districte en el marc del referèndum. Destaca que el Districte s’ha 
compromès a ser al costat del Parlament i el Govern de Catalunya en tot allò que es 
decideixi per fer complir el mandat democràtic. Pregunta a la regidora si farà tot el 
possible perquè el veïnat de Sants-Montjuïc pugui anar a votar amb normalitat l’1 
d’octubre. 
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El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, dóna la benvinguda als nous 
consellers i dóna les gràcies als consellers sortints per la feina feta. 

Indica que durant aquests dos anys, el seu grup ha estat un any a l’oposició i un altre 
al govern. Afirma que després de les eleccions es va conformar el Consell Plenari, 
malgrat que el seu partit no estava satisfet amb els resultats. D’altra banda, recorda 
alegrar-se que la ciutadania votés majoritàriament partits d’esquerra i fes fora la dreta 
de l’Ajuntament i del Districte. Assegura que durant l’any en què van ser a l’oposició, el 
seu grup va portar a terme la tasca de seguiment de les responsabilitats del Govern. 
Opina que va fer una oposició raonable, ja que des del primer moment va facilitar la 
investidura de l’alcaldessa Colau, així com l’aprovació d’un pressupost mitjançant la 
seva abstenció, i finalment, l’aprovació del PIM. D’altra banda, valora positivament 
l’any que el seu grup ha format part del govern, ja que ha dotat el Govern d’estabilitat, 
ha ajudat a millorar el diàleg amb l’oposició i amb sectors claus de la ciutat, ha 
desencallat qüestions enquistades mitjançant l’aprofundiment en l’acció política de 
l’Ajuntament i ha centrat prioritats de caràcter econòmic i social. Per tot això, considera 
que actualment l’equip de govern és més obert i està més orientat a resoldre 
problemes i a treballar amb tothom. 

Assegura que també s’ha revalorat el concepte de govern de coalició, ja que considera 
que per a ell un govern conjunt sempre és un actiu a causa de la diversitat política que 
aporta, cosa que es reverteix en la gestió i en l’acció. Adverteix que els dos grups que 
formen el Govern no són iguals, si bé poden treballar junts. Opina que es tracta d’un 
aspecte positiu per a les esquerres de la ciutat i del país. 

Manifesta que fa un any els seus quatre regidors van assumir la responsabilitat de les 
sectorials d’Economia, Cultura, Infància, Joventut, Arquitectura, Comerç i Esports, a 
més de fer-se responsables dels districtes de Sant Andreu, l’Eixample i Sarrià, i 
assumir la Segona Tinença d’Alcaldia. Informa que ell mateix i la senyora Àngels Boix 
es van fer responsables dels barris de Font de la Guatlla i Sants-Badal, i de les 
sectorials de Persones amb Discapacitat, Esports, Participació i Comerç. Opina que 
han treballat de manera satisfactòria, si bé admet que queda molta feina pendent. 

Exposa que durant aquest any han assolit el canvi que es va votar al maig del 2015. 
En aquest sentit, assegura que la ciutat s’està desenvolupant, el nivell d’atur és el més 
reduït des del 2008 i la xifra d’afiliats a la Seguretat Social –d’un milió, 
aproximadament– és la més elevada també des del 2008. Afegeix que hi ha la millor 
ràtio en creació d’empresa des del 2007, que s’exporta més que Madrid i València 
juntes, que el darrer any el creixement ha estat del 3% del PIB i que el 62% de 
barcelonins valoren positivament la gestió del Govern municipal. Afirma que, respecte 
al mandat de Trias, s’està treballant més a l’hora de combatre desigualtats, amb un 
50% més d’inversió en comparació amb el 2015. Informa que s’ha quadruplicat el 
pressupost en polítiques d’habitatge i que s’ha assolit el 5% del pressupost en cultura, 
mentre que el Govern de la Generalitat no arriba al 0,7%. D’altra banda, recalca que la 
renda dels zero als setze anys, amb una inversió de 22 milions, arriba a 19.000 infants 
i adolescents, cosa que representa el doble de l’anterior mandat. 

Argumenta que totes aquestes millores s’han assolit congelant els impostos als 
barcelonins, com ara els de l’IBI, reactivant l’economia, creant ocupació de qualitat i 
lluitant contra la desigualtat a través de millors polítiques redistributives, més cultura i 
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més ocupació de qualitat. A tall d’exemple, esmenta l’eliminació dels impostos als 
autònoms. Informa que el Pla de promoció econòmica de Barcelona a l’exterior, la 
captació d’inversions, la retenció de talent, el Pla d’ocupació de ciutat amb 37 milions 
d’euros, el Pla d’ocupació juvenil de qualitat, la introducció de clàusules socials en 
contractació pública, el suport als sectors econòmics més madurs, l’impuls als mercats 
i el suport a la restauració i al comerç de proximitat han estat millores introduïdes pel 
GMDPSC. Afegeix que s’ha elaborat un Pla de barris a setze barris, amb un 
pressupost de 150 milions d’euros. Pel que fa a la intervenció del senyor Sarri, li retreu 
que durant els governs de dretes, els barris no tenien pla. 

Comunica que també s’ha congelat el preu del transport públic i s’ha construït deu 
escoles bressol noves i una ampliació, mentre que a l’anterior mandat no se’n va 
construir cap. Argumenta que també s’ha incrementat la renda municipal infantil 
complementària, s’ha pres més mesures per afavorir la redistribució econòmica a 
través d’una fiscalitat més justa, com ara mitjançant la congelació de l’IBI. Afegeix que 
s’ha apostat més per la cultura, amb un pressupost de 132 milions d’euros, s’ha 
bonificat les llibreries i els equipaments culturals amb un 95% de l’IBI i s’ha destinat la 
taxa turística a la programació del Grec d’aquest agost. Considera que el segon any de 
mandat ha estat molt més satisfactori que el primer, i que els propers dos anys el seu 
grup col·laborarà amb el GMDBComú com a socis de Govern. Remarca que la resta 
de grups poden passar la resta del mandat criticant els errors del Govern o treballant 
per millorar la ciutat. 

La regidora adverteix que intentarà contestar totes les preguntes excepte les que 
siguin de caire personal i les que facin referència a activitats extraoficials. Insisteix que 
està satisfeta amb el balanç, ja que ha pogut explicar certes accions que no havia 
pogut presentar fins ara. 

Pel que fa a la intervenció del senyor Calleja, afirma que s’ha fet pressió en tots els 
punts en què es tenia competència sobre la problemàtica de Mossèn Vidal i Aunós, 
treballant al costat de les famílies fins a obtenir una resposta per part de la Generalitat. 
Indica que Juan de Sada és un projecte que va guanyant territori verd, si bé afecta un 
edifici. En aquest sentit, s’ofereix a mantenir les reunions que calgui per proporcionar 
informació. 

Quant a les crítiques dels senyors Calleja i Sarri respecte a la participació, els acusa 
de posar-se d’acord sempre que es tracta d’atacar el Govern de la ciutat, però no per 
organitzar processos de participació. No considera que el monopoli del temps sigui 
participació i afirma que tenir fixades l’hora d’inici i final d’una reunió és un aspecte 
positiu, així com posar un límit en les intervencions perquè tothom pugui participar. 

En el marc del Paral·lel, matisa que la prioritat del Districte no són els extrems, sinó els 
usos i els projectes antigentrificació. Adverteix que el seu grup no era al Govern fa 
quinze anys ni cinc, quan es va decidir executar certes obres. Indica que actualment 
s’ha arribat a un altre punt i que després de l’estiu se celebraran reunions entre els tres 
districtes que comparteixen l’espai. 

Respecte al carrer Priorat, anuncia que el projecte ja s’ha impulsat i les obres 
s’iniciaran la primavera del 2018 amb uns quatre mesos de durada. Quant a la piscina, 
nega haver heretat el projecte. Aclareix que quan es parla dels 8 milions d’inversió, es 
fa amb referència a la voluntat d’invertir-los, ja que s’ha establert una priorització en 
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projectes de la Marina. Lamenta no disposar del pressupost per impulsar la piscina, si 
bé coincideix que caldrà executar-la. Indica que hi ha certs temes que no són 
competència del Districte, com ara l’accessibilitat al metro a la plaça de Sants, si bé 
s’està pressionant per intentar trobar-hi una solució. 

Pel que fa a la intervenció de la senyora Pahissa, agraeix les seves aportacions en la 
qüestió del PEUAT perquè l’edifici de Leiva es mantingui. Anuncia que s’ha produït 
una lluita veïnal que s’ha convertit en una referència en àmbit de ciutat. Confirma que 
se celebraran les reunions del CAP de Roger quan les obres estiguin avançades, tal 
com es va comunicar al Consell de Barri. D’altra banda, adverteix que les dades sobre 
Sugranyes són delicades i es nega a anunciar-les en públic, si bé afirma que en cas de 
necessitar conèixer la situació de les famílies afectades, podrà proporcionar les dades. 

Amb relació a Magòria, manifesta que després de l’estiu s’inicien les reunions amb la 
Taula d’Esports per dissenyar l’espai a través del Pla especial, de manera que no 
només s’ha desencallat la construcció del metro en aquesta zona. Pel que fa a aquest 
tema, i responent el senyor Labrador, afirma que l’Ajuntament està molt coordinat amb 
la Generalitat i que les obres s’iniciaran, principalment, per preocupació del veïnat. 
Recorda que recentment, al Consell de Barri, ja es deia que es produiran certes 
afectacions que caldrà superar per tal que el metro es pugui entregar a TMB l’estiu del 
2018. 

Pel que fa a les llicències del Reaper, demana que no es prevariqui, ja que existeixen 
certes normes que es compleixen, de manera que si el local s’ha adequat a les seves 
funcions, es pot atorgar les llicències pertinents. Es compromet a controlar-ne 
l’activitat. 

D’altra banda, avisa que ella no executa obres i equipaments per fer inauguracions i 
campanyes polítiques. En resposta al senyor Fexas, opina que posar les dates de les 
obres dins d’un mandat no té sentit, ja que les obres són necessitats i algunes 
s’hereten de mandats anteriors, de manera que és possible que alguna de les que s’ha 
previst quedi per al mandat següent. Afirma que les obres han de ser adequades, 
reclamades i pactades amb el màxim consens. 

Indica que les respostes poden variar molt segons la persona a qui faci la pregunta. 
Coincideix que cal treballar conjuntament amb l’AMB per consolidar una governança 
metropolitana. D’altra banda, manté que sí que s’ha creat un model de ciutat, tot i que 
potser no coincideixen amb les expectatives del GMDERC. Afirma que en un futur 
s’avançarà el llistat de proposicions per tal de debatre quines s’han complert i quines 
no, amb l’objectiu de repensar quines són viables i val la pena reprendre, si bé admet 
que no és fàcil impulsar proposicions aprovades. Malgrat això, es mostra oberta al 
diàleg. 

Respecte a la intervenció del senyor Sarri, nega haver fet d’activista durant els 
desnonaments, sinó haver actuat de regidora. Destaca que els darrers dos anys s’ha 
aconseguit aturar 1.350 desnonaments, de manera que si amb la seva presència pot 
ajudar que una família es quedi a casa seva, així ho farà. 

Insisteix que l’equip de govern no participa des de les jerarquies, on unes veus 
dominen sobre d’altres, sinó que s’intenta crear espais democràtics on tothom pugui 
participar i on tothom sàpiga quan acaba la reunió per no haver de marxar abans 
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d’hora. Quant al llistat de les proposicions, indica que les obres heretades de l’anterior 
mandat són minoritàries respecte a les que s’han encetat al present mandat. Amb 
referència al Pla de barris 2019, indica que si alguna obra queda a mitges tindrà 
pressupost per al 2020, tot i que l’execució estarà planejada fins al 2019. Critica que la 
intervenció del senyor Sarri hagi abordat moltes qüestions d’obres i li demana un canvi 
de prioritats. Pel que fa al referèndum, demana que el GMDDemòcrata respongui 
primer. 

La senyora Pahissa demana una resposta sobre la declaració institucional a favor del 
procés constituent català. Afirma que l’enfocament del GMDCUP envers el referèndum 
és clar, a diferència del del Govern. 

El senyor Fexas celebra la promesa de poder avaluar conjuntament totes les 
proposicions i precs acceptats per tal de fer balanç, per la qual cosa es podrà enfortir 
la qualitat democràtica de la institució. D’altra banda, critica que quan el senyor 
Pisarello destaca en les darreres conferències els grans projectes de ciutat que s’han 
aconseguit, no esmenta el GMDERC, que va tenir una actitud tan o més responsable 
amb el Govern i va aprovar exactament el mateix. A tall d’exemple, cita els casos de la 
Model, el suport financer a canvi de patrimoni de l’Ajuntament amb Ifercat per finalitzar 
les estacions del metro i les modificacions a Trinitat Nova, entre d’altres. 

La regidora es compromet a analitzar aquesta queixa i confirma que fer balanç amb 
tota la informació disponible serà positiu per analitzar i impulsar els projectes de 
consens, com ara els de Magòria, el Poble-sec i el Paral·lel. Lamenta que alguns 
projectes no disposin de totes les majories que desitjaria, si bé opina que en els 
propers dos anys vindran una gran quantitat de reptes per complir. Anima a escoltar el 
senyor Pisarello, el qual respon moltes de les preguntes sobre els mesos futurs. 
Finalment, es mostra disposada a debatre sobre qualsevol proposta plantejada i a 
col·laborar perquè la democràcia arribi al Districte de Sants-Montjuïc. 

El Consell se n’assabenta. 

C) Part decisòria: 

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

1.  Emetre informe preceptiu sobre l’aprovació inic ial del Pla especial 
d’establiments de pública concurrència i altres act ivitats a l’àrea del Triangle 
de Sants-Hostafrancs, d’iniciativa municipal 

La presidenta informa que el temps estipulat per a cada intervenció és de cinc minuts 
per a la presentació i de tres minuts per a cada grup de l’oposició. 

La regidora del Districte afirma que ha disposat de diverses oportunitats per explicar-
ho, com al Consell de Barri de Sants del dia anterior. Exposa que s’ha detectat un 
perímetre entre el passeig de Sant Antoni - Tarragona - Creu Coberta amb una 
concentració de gairebé dinou establiments per a cada miler d’habitants, una xifra molt 
elevada, comparable a zones com Gràcia o Ciutat Vella. Per aquest motiu, comunica 
que es va establir mitjançant un Pla d’usos l’objectiu de preservar i potenciar el comerç 
tradicional amb els eixos comercials de l’àmbit de la part antiga de Sants i Hostafrancs. 
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El pla que es descriu en la present sessió proposa prohibir l’obertura de noves 
activitats de concurrència pública a la plaça d’Osca, al carrer de Riego i a la resta del 
Triangle per tal d’evitar noves concentracions d’establiments mitjançant criteris 
urbanístics. Indica que els eixos comercials han col·laborat en el procés i han establert 
les prioritats i els límits del Pla d’usos, el qual està tipificat en tres zones. 

Matisa que la present sessió servirà per emetre l’informe preceptiu de la proposta, si 
bé informa que ja s’ha debatut, ha passat per l’Àrea d’Ecologia Urbana i tornarà al Ple 
de l’Ajuntament. Conclou explicant que avui, a la Comissió de Govern, s’ha aconseguit 
ampliar el període d’al·legacions, fins al 15 de setembre. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, considera que l’ordenació és 
molt necessària i desitja que la tramitació continuï després de l’aprovació inicial a la 
Casa Gran encara que no sigui necessari. Demana continuar estudiant el document 
per millorar-lo amb alguna aportació des del Districte o des de la Casa Gran. Tot 
seguit, manifesta l’abstenció del seu grup. 

La senyora M. Lluïsa Pahissa Casadevall, del GMDCUP, ho valora com una mesura 
que evitarà el gran descontrol dins de les seves limitacions. Adverteix que costarà 
revertir la situació de la plaça d’Osca, ja que les llicències es revenen o es traspassen, 
cosa que li fa pensar que els comerços no tancaran. D’altra banda, mostra la seva 
preocupació per la problemàtica de les terrasses, que no està regulada pel Pla d’usos. 
Demana precaució amb el que pugui passar al sector d’Hostafrancs entre Creu 
Coberta i Gran Via, que queda desprotegit del Pla. En aquest sentit, recorda que al 
darrer Ple el seu grup va votar en contra d’una proposta de construir una rambla al 
carrer de Vilardell, ja que temien que es generés una altra problemàtica. Com que el 
Pla es troba en període d’al·legacions, proposa que el Districte en faci publicitat 
perquè tothom se n’assabenti i hi pugui fer aportacions. Finalment, expressa el vot 
favorable del seu grup. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, entén la conveniència de regular els 
usos a l’entorn de la plaça d’Osca per donar resposta als problemes que estan 
generant les esmentades activitats, si bé detecta una certa arbitrarietat quant a la 
limitació de l’àmbit i a les restriccions que es plantegen a les activitats de concurrència 
pública. Opina que probablement el Pla d’usos no és la millor eina per solucionar 
aquests problemes tan complexos, ja que inclou tres zones i dues àrees especials. 
Considera que algunes de les restriccions que es plantegen són innecessàries perquè 
ja estan incloses en altres normatives sectorials, mentre que d’altres estan justificades 
de manera suficient o, en tot cas, es podrien haver plantejat a tota la ciutat. En 
conclusió, es posiciona a favor d’una regulació comuna i més senzilla d’aplicar per a 
tota la ciutat. Tot seguit, manifesta l’abstenció del seu grup. 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, comparteix la necessitat que 
s’elabori un Pla d’usos i també que s’ampliï la carretera de Sants, si bé considera que 
certs aspectes són millorables i que caldria valorar-los perquè podrien crear 
problemàtiques potencials. A tall d’exemple, indica que les bodegues també són bars, 
de manera que se’ls hauria d’aplicar les mateixes restriccions. D’altra banda, comunica 
que a la zona 3 hi ha locals de prostitució i exhibició sexual, els quals proposa 
traspassar-los a altres zones amb una restricció menys severa, com ara l’Espanya 
Industrial. Puntualitza que cal tenir present la qüestió dels comerços de degustació, ja 
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que a Gràcia s’han convertit en restaurants encoberts, o bé les botigues de 
conveniència i les de plats preparats, a les quals s’hauria d’aplicar una restricció més 
alta. A l’espera dels aclariments per valorar amb més criteri, expressa l’abstenció del 
seu grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, manifesta que, més enllà que es 
trobi en fase d’al·legacions, el Pla és una llarga reivindicació de l’Associació de 
Comerciants Creu Coberta, lligada a l’ambiciosa actuació de la superilla de Sants-
Hostafrancs que ocupava el mateix espai. Considera que hi ha massa aspectes que no 
s’han portat a terme o no s’han explicat correctament. Critica la poca qualitat del 
procés participatiu, ja que el Govern va anar redactant el pla sense tenir en compte el 
que els pocs participants havien aportat i sense cap sincronia ni treball conjunt amb 
entitats, veïnats i redactors del Pla. Lamenta que no s’expliqués bé què podia i què no 
podia regular el Pla d’usos, de manera que els ciutadans opinaven sobre qüestions 
que el Pla no podia regular. En aquest sentit, denuncia que s’hagin creat falses 
expectatives. També critica que el Pla d’usos s’aprovés per Comissió de Govern sense 
que hi hagi cap retorn a les entitats participants i veïnat abans de tancar el document. 

Recorda que, fins a les Consultives, cap entitat ni veí participant no havia rebut cap 
mena de documentació, amb l’agreujant que el Govern del Districte ha incomplert un 
pacte signat per unanimitat amb tota l’oposició, el qual ha presentat en exposició 
pública dos mesos més tard del previst. Ho considera una negligència i no entén per 
què es demana l’opinió de l’oposició. Admet que s’ha fet esforços per esmenar 
l’errada, si bé això impedeix posar el Pla en pràctica al setembre, tal com s’havia 
acordat. 

Adverteix que aquest Pla no farà desaparèixer la problemàtica de la plaça d’Osca, un 
dels principals arguments del Govern per dur-lo a terme, sinó que només es pot 
plantejar una congelació necessària. D’altra banda, recalca que les problemàtiques de 
la plaça són actualment el soroll i l’incivisme. Demana que es tingui en compte els 
dubtes i els temors que planteja l’Associació de Veïns d’Hostafrancs davant del fet que 
la proliferació de bars es pugui desplaçar cap al sud de Creu Coberta. 

Exposa que el dia anterior la regidora va exposar de nou el Pla d’usos al Consell de 
Barri de Sants i va afirmar que serviria per protegir el comerç tradicional. Matisa que 
aquest punt no apareix al Pla, a banda que es tracta d’un aspecte que no es pot 
regular. Puntualitza que el Districte podria acompanyar el Pla d’usos d’un 
desenvolupament del Pla de comerç i el Pla de turisme del districte, els quals es 
troben abandonats. Insisteix que es disposa de les eines necessàries per crear 
estratègies de promoció del comerç de proximitat. En aquest sentit, demana que 
s’utilitzin i que l’Administració s’hi impliqui de manera ferma. 

Finalment, mostra la seva sorpresa pel fet que es permeti l’exposició d’animals en 
estat de semillibertat o captivitat, cosa que està prohibida per l’Ordenança del 2014 de 
protecció, tinença i venda d’animals. Tot seguit, manifesta l’abstenció del seu grup. 

La regidora fa referència al comentari del senyor Labrador sobre arbitrarietats i replica 
que a les reunions s’ha descrit els criteris tècnics, les característiques de l’àrea urbana, 
els usos residencials, comercials i terciaris, a més de la manera amb què s’havia 
executat la divisió del Pla d’usos. Es mostra disposada a resoldre-li qualsevol dubte. 
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Coincideix amb els comentaris sobre restricció del senyor Fexas, si bé recorda que al 
Consell s’ha intentat arribar a certs consensos, així com amb el comerç tradicional de 
l’eix comercial que es vol preservar i potenciar, malgrat la incredulitat del senyor Sarri. 
Remarca que aquests comerciants han marcat certes línies del Pla. Aclareix que 
durant els dos mesos que queden fins al termini es rectificarà tot el que calgui. 

Puntualitza que no creu que aquest Pla sigui la solució definitiva per a la plaça d’Osca, 
si bé recorda que el Pla inclou les mesures sonomètriques i la reducció d’una hora del 
tancament de les terrasses a partir de maig. Indica que s’està portant a terme una 
campanya per minimitzar el soroll. Acusa el senyor Sarri que durant el seu mandat es 
va ignorar les demandes, per la qual cosa qualsevol pla ja suposarà una millora. 

El senyor Sarri recorda que les mesures que es poden prendre a la plaça d’Osca són 
gràcies al treball previ del mandat anterior, en què es va recopilar informacions i es 
van portar a terme accions que han introduït el Pla d’usos. Replica que aquest Pla no 
es podia aplicar a la plaça d’Osca inicialment. 

S’aprova la proposició amb l’abstenció del GMDPPC, el GMDCs, el GMDERC i el 
GMDDemòcrata i el vot a favor de la resta de grups. 

2.  Emetre informe preceptiu sobre l’aprovació inic ial de la Modificació de les 
Normes urbanístiques del Pla general metropolità, q ue regulen l’aparcament 
al terme municipal de Barcelona, d’iniciativa munic ipal 

La senyora Maria Riba Albiach, del GMDBComú, aclareix que aquesta modificació no 
pretén prohibir l’aparcament soterrat, sinó no incentivar-lo. Afirma que actualment s’ha 
observat que en la promoció pública d’habitatge i en els equipaments, una part 
substancial del cost de la construcció respon a l’obligació de construir aparcament, 
cosa que dificulta la possibilitat de noves construccions i suposa un impacte ecològic 
per cada planta soterrada. Assenyala que, per tal de reorientar la normativa de les 
necessitats, cal recordar que la normativa prové del 1992, en què el context era molt 
diferent. Matisa que des de llavors s’ha passat de 340.000 a més de 600.000 places, si 
bé una de les prioritats del Govern i cada cop de més veïnat és la de deixar de 
prioritzar el cotxe. 

Comunica que es pretén reduir el nombre de places, però alhora flexibilitzant 
l’aplicació de la norma segons les necessitats territorials per mitjà de la creació 
d’excepcions en cas que els estudis de mobilitat demostrin que existeix una zona amb 
una necessitat bàsica d’aparcament. Destaca que la normativa també serà flexible en 
relació amb l’ús d’aquestes places d’aparcament, de manera que també n’hi haurà per 
a motocicletes o bicicletes. 

Conclou que aquesta modificació pretén eliminar la demanda de places d’aparcament 
en equipaments i comerços de proximitat, a més de suprimir impediments per al 
desenvolupament de previsions del Pla de l’habitatge, adequant les reserves de places 
a les necessitats reals de les promocions i evitant la creació d’oferta excessiva en 
favor de la mobilitat sostenible. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, manifesta que aquesta mesura 
es va debatre a la Comissió de 17 de maig de 2017, amb el vot en contra del 
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GMDDemòcrata, el GMDPPC, l’abstenció del GMDCs i del GMDERC i el vot a favor 
del GMDBComú i el GMDCUP. Informa que les places d’aparcament es van reduir un 
5,2% entre 2012 i 2015, malgrat que l’equip de govern afirma que van augmentar. 

Exposa que les principals afectacions de l’esmentada regulació comportarà una 
reducció del nombre de places exigit com a mínim en les comissions d’Habitatge –una 
per a cada quatre habitatges– i una eliminació de la reserva obligatòria de places en 
promocions d’habitatge dotacional. Informa que el mínim de places es fixarà com a 
màxim, se suprimirà la reserva de places per a vehicles motoritzats per als 
equipaments de proximitat i es limitarà les places en grans centres comercials 

Aventura que aquesta regulació provocarà una reducció encara més notable de l’oferta 
de places d’aparcament, cosa que generarà un increment dels preus fins a originar 
una bombolla tant en les places de venda com de lloguer, a banda de no proporcionar 
cobertura en molts barris amb alta densitat de població. 

Denuncia que l’actual govern té tanta fòbia als cotxes com als turistes, cosa que els 
porta a proposar moratòries o a criminalitzar qualsevol activitat que tingui a veure amb 
aquests dos assumptes. Preveu que aviat s’aconseguirà que el nombre de places 
d’aparcament aparegui entre les principals preocupacions de la ciutadania en la 
propera enquesta municipal. Comunica que s’està intentant eliminar els cotxes de 
manera radical sense apostar per mesures coherents, com ara millorant el transport 
públic, evitant les vagues de metro i incrementant els autobusos de gran capacitat i la 
flota de vehicles de servei de transport públic o el vehicle elèctric no contaminant. 
Finalment, acusa el senyor Deusedes d’haver adulat excessivament el Govern en la 
seva intervenció. Tot seguit, manifesta el vot negatiu del seu grup. 

La senyora Josefina Macías Boada, del GMDCUP, es mostra a favor de la reforma de 
la política de mobilitat de la ciutat i per racionalitzar l’espai destinat a l’aparcament. 
Adverteix al Govern que si pretén reduir l’ús del transport privat, ha de millorar la 
mobilitat del transport col·lectiu i no suprimir o modificar substancialment línies 
d’autobús que són necessàries. A continuació, expressa el vot favorable del seu grup. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, recorda que a la Casa Gran el seu grup 
es va abstenir per tal que la mesura seguís la tramitació. Avança que presentaran 
al·legacions i que, segons la resposta del Govern de l’Ajuntament, proporcionaran el 
seu vot definitiu. Considera que cal estudiar cada cas individualment perquè hi ha 
barris amb dèficit d’aparcament on s’hauria d’elaborar un estudi de mobilitat justificatiu, 
independentment del tipus d’equipament. Considera que és lògic portar a terme un 
canvi de normativa si la darrera data del 1992.  

Considera correcte que s’ampliï les mesures de les places, ja que els cotxes actuals 
són més voluminosos. Proposa també que es modifiqui la normativa per introduir 
l’obligatorietat per a les places amb punts de recàrrega elèctrics, ja que en un futur 
s’haurà d’impulsar aquest tipus de vehicle. Indica que la introducció de màxims de 
referència són discutibles. D’altra banda, destaca que aquesta normativa no afecta els 
aparcaments rotacionals. Tot seguit, manifesta l’abstenció del seu grup. 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, comparteix la filosofia i els objectius 
que persegueix la reforma de la normativa, si bé opina que fins que no es disposi del 
mapa de futur amb els processos de reurbanització de la ciutat on s’eliminaran 
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aparcaments en superfície, no es podrà tramitar una normativa, ja que no se sabrà 
exactament quins processos d’oferta i demanda hi haurà en qüestió d’aparcaments. 
Coincideix que cal expulsar els cotxes de superfície al màxim possible, tot i que els 
que pertanyen a l’obra de promoció pública es troben a la tercera corona de la ciutat, 
on el transport públic és deficitari. En aquests casos, opta per aplicar restriccions al 
cent per cent. Demana, per tant, avaluacions satisfactòries i eines d’anàlisi de futur per 
tal d’esmenar el que calgui. A continuació, expressa l’abstenció del seu grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, mostra la seva sorpresa pel fet 
que el Govern municipal hagi presentat aquesta modificació sense un debat de ciutat 
previ, ja que considera que es tracta d’una problemàtica prou notòria perquè se’n 
pugui parlar extensament. Indica que la modificació està plantejada sobre el criteri 
ideològic d’eliminar el vehicle privat i ser una mica permissiu amb les motocicletes. 
Assenyala que es pretén reduir el vehicle privat per afrontar la contaminació en 
comptes d’impulsar una renovació del parc cap a vehicles híbrids i elèctrics. Nega que 
la reducció d’aparcaments generi una reducció de cotxes, i recorda que el transport 
públic encara no està prou desenvolupat, ja que molta gent el fa servir per treballar. 

Afirma que la majoria del consistori està disposat a eixamplar al màxim l’espai públic 
per al veïnat, tot i que això no significa soterrar els cotxes en pàrquings subterranis, 
cosa que causaria un increment del preu dels aparcaments de venda i de lloguer. 
Corrobora que això, al seu torn, empobriria la classe mitjana. Informa que debatre 
sobre aparcaments significa debatre sobre el vehicle privat, una de les eines 
fonamentals per fer possible l’ascensió social del país. Argumenta que si es dificulta la 
mobilitat sense proporcionar alternatives s’estarà coartant econòmicament la llibertat 
de molts ciutadans. Recorda que el mateix Govern del Districte va parlar d’un conjunt 
de places de gestió municipal, sense tenir present la propietat privada i el fet que el 
Govern municipal no pot plantejar una gestió conjunta del total de places dels 
pàrquings subterranis. A mode d’anècdota, comenta que el plantejament apunta al 
tramvia com un transport urbà i interurbà, rígid i d’expansió difícil i costosa. En aquest 
sentit, demana al Govern que en prengui nota. Finalment, manifesta el vot negatiu del 
seu grup. 

La senyora Riba corrobora que la idea de la mesura passa per no incentivar el vehicle 
privat, en comptes de prohibir-lo, de manera que es podrà continuar construint 
aparcaments. Recalca que es plantejarà una excepció en casos necessaris i que es 
pretén millorar la salut del veïnat, ja que l’increment d’aparcaments significa 
l’increment de la circulació i, per tant, també dels problemes de salut. Manifesta que 
els estudis dels darrers anys han revelat que la contaminació de Barcelona supera els 
estàndards fixats per l’OMS. Assenyala que la contaminació provoca més de 3.500 
morts prematures a Barcelona, 5.000 casos de bronquitis entre adults, 31.000 entre 
infants i més de 50.000 crisis d’asma. Recalca que durant el darrer segle s’ha 
dissenyat la ciutat adaptant-la als vehicles de quatre rodes, si bé considera que 
actualment cal dissenyar la ciutat per a les persones, millorant el transport públic i 
apostant per la compartició de cotxes, per la mobilitat sostenible i les bicicletes. 

El senyor Fexas demana que s’estudiï amb eines científiques la possibilitat d’instal·lar 
forquilles d’aparcaments exclusius per a cotxes elèctrics en comptes de rebaixar els 
sòls de construcció d’aparcaments. Es nega a impulsar una restricció genèrica i 
proposa imposar ràtios exclusives per a cotxes elèctrics. 
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El senyor Sarri insisteix que cal impulsar el parc de vehicles elèctrics i recorda que la 
mobilitat està relacionada amb el creixement econòmic, per la qual cosa s’ha 
d’incentivar sempre, tant en el sentit públic com en el privat. 

S’aprova la proposició amb el vot en contra del GMDPPC i el GMDDemòcrata, 
l’abstenció del GMDCs i el GMDERC, i el vot a favor de la resta de grups. 

3.  EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre la con vocatòria per a 
l’adjudicació de 26 habitatges amb protecció oficia l de cessió en règim de 
dret de superfície ubicats a les promocions “CAN BA TLLÓ-UP4” i “CAN 
BATLLÓ-UP8”, al carrer Constitució, 31-35 i al carr er Parcerisa, 6, en el 
Districte de Sants-Montjuïc 

La presidenta informa que se substanciaran conjuntament el punt 3 i el 4, si bé es 
votaran de manera separada. 

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, mostra la seva satisfacció per portar 
en la present sessió l’aprovació de la distribució d’habitatges en les anomenades UP8 i 
UP4, dos edificis de la Bordeta. Indica que inclou 52 habitatges de protecció oficial, si 
bé el que considera més important és que l’aprovació obre les portes al reallotjament 
dels veïns que durant anys han patit una situació d’infrahabitatge al Camí de la 
Cadena. Informa que l’aprovació de la present cessió suposa el primer pas per 
finalitzar amb aquesta situació i iniciar el reallotjament a principis de setembre. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, afirma que el seu grup ha 
reclamat aquesta mesura durant molts anys. Assenyala que els blocs inclouran deu 
pisos que es destinaran a un règim de lloguer per a persones socialment i 
econòmicament vulnerables. D’altra banda, pregunta si el calendari dels deu 
habitatges esmentats es produirà en paral·lel amb el reallotjament de les persones del 
Camí de la Cadena, per si cal contractar vigilància privada amb l’objectiu de prevenir 
ocupacions. Tot seguit, manifesta el vot favorable del seu grup envers tots dos punts. 

La senyora M. Lluïsa Pahissa Casadevall, del GMDCUP, comenta que la mesura 
permetrà un reallotjament dins el mateix barri, cosa que hauria de passar sempre. 
Demana celeritat a l’hora d’omplir els pisos buits. A continuació, expressa el vot a favor 
del seu grup en tots dos punts. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, opina que els habitatges de protecció 
oficial ubicats a Can Batlló i en altres indrets de la ciutat la condició primordial ha de 
ser que el sòl pertanyi a la titularitat pública, cosa que es compleix en tots dos casos. 
Remarca que l’oferta hauria de ser, a llarg termini, en règim de lloguer assequible per 
a les persones vulnerables. Per aquest motiu, defensa que es creï més lloguer social 
assequible a la ciutat. Tot seguit, manifesta el vot favorable del seu grup en tots dos 
punts. 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, demana que algun dia el Patronat de 
l’Habitatge sigui capaç de reduir les seves carències en promoció, si bé admet que no 
és culpa del Govern del Districte. A continuació, expressa el vot a favor del seu grup 
envers tots dos punts. 
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El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, manifesta el vot favorable del seu 
grup en tots dos punts. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

4.  EMETRE INFORME PRECEPTIU FAVORABLE sobre la con vocatòria per a 
l’adjudicació de 10 habitatges amb protecció oficia l en règim de lloguer per a 
les persones social i econòmicament vulnerables ubi cats a les promocions 
“CAN BATLLÓ-UP4” i “CAN BATLLÓ-UP8” al carrer Const itució, 31-35 i al 
carrer Parcerisa, 6, en el Districte de Sants-Montj uïc. 

Tractat conjuntament amb el punt número 3 de l’ordre del dia. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

D) Part d’impuls i control: 

D.1 Proposicions/declaracions de grup 

La Presidenta del Consell informa que es tracta d’una proposició de declaració 
institucional presentada pel GMDBComú que no ha obtingut el suport necessari en la 
Junta de Portaveus per a ser tractada com a tal, per la qual cosa el grup proposant ha 
optat per a la seva presentació com a proposició/declaració de grup amb contingut de 
declaració institucional passant a ser substanciada amb tal caràcter a l’ordre del dia 
del Consell de Districte. 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Ba rcelona en Comú: 

Declaració institucional de garantia al dret de l’h abitatge 

La regidora del Districte afirma que el seu grup ha decidit presentar aquesta mesura 
en forma de proposició, ja que certs fenòmens, com la turistificació de la ciutat, 
l’especulació immobiliària i la mobilitat de capitals financers internacionals que 
inverteixen a Barcelona estan generant una situació d’emergència habitacional molt 
greu. Anuncia que en la modificació de la Llei d’arrendaments estatals, el Govern de 
l’Estat va escurçar la durada dels contractes de lloguer de cinc a tres anys, de manera 
que cada tes anys el propietari pot portar a terme augments indiscriminats en el preu 
del lloguer o expulsar-ne els llogaters sense causa justificada. Per tant, considera 
necessari modificar la Llei d’arrendaments urbans estatal. 

Fa palès que la Generalitat ha presentat recentment un indicador de referència de 
preus i que també pretén presentar una nova Llei d’arrendaments catalana a partir de 
setembre. Manifesta que una gran quantitat de ciutats i pisos de l’entorn ja disposen 
d’una legislació que facilita viure dignament de lloguer mitjançant contractes indefinits. 
Per aquest motiu, insta el Govern de l’Estat a derogar les modificacions de la Llei 
d’arrendaments urbans del 2013, clarament restrictives per als drets dels arrendataris, 
amb l’objectiu de recuperar els contractes de cinc anys. Demana també al Govern de 
l’Estat la limitació dels increments de preu entre contracte i contracte de lloguer segons 
els preus de referència de la zona, l’estat de l’habitatge, la inversió destinada i les 
característiques de la ubicació de l’habitatge. Proposa eliminar els privilegis fiscals dels 
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fons d’inversió de les societats anònimes cotitzades d’inversió immobiliària o vincular-
los a la promoció del lloguer assequible.  

D’altra banda, insta el Govern de la Generalitat a introduir l’índex de preu de referència 
en la futura Llei d’arrendaments urbans catalana per tal que serveixi com a eina que 
permeti limitar els preus del lloguer, no només com un instrument de transparència. 
Demana també que l’esforç de les famílies per pagar el lloguer s’inclogui com a 
indicador indispensable vinculat a l’índex, de manera que es pugui articular polítiques 
d’habitatge encaminades a regular els preus del lloguer tenint en compte els ingressos 
familiars. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, denuncia que es presenti com 
a proposició quan una declaració institucional que la resta de grups no aproven. 
Adverteix que es disposa de mecanismes limitats, si bé l’equip de govern està 
demostrant la seva pròpia incompetència, ja que el Pla d’habitatge anunciat disposa de 
moltes mancances. Indica que per aquest motiu s’ha presentat la mesura en forma de 
declaració. 

Tanmateix, es mostra d’acord amb el diagnòstic respecte a la necessitat de rebaixar 
els preus del lloguer, si bé no comparteix algunes de les mesures proposades. Admet 
que el preu del lloguer s’incrementa perquè moltes persones no poden accedir als 
habitatges de compra. Proposa que s’impulsi una Llei d’arrendaments urbans (LAU), 
cosa d’altra banda que pot resultar perillosa. Demana que l’Administració estudiï com 
es pot actuar en aquests casos. A tall d’exemple, afirma que a Barcelona hi ha 75 
solars municipals buits per a la construcció de 4.000 habitatges. En aquest sentit, 
demana que s’impulsi una legislació que protegeixi també el propietari que decideixi 
posar el seu habitatge a lloguer, o proporcionar-li una assegurança si prefereix tenir-lo 
buit, sense criminalitzar ningú. Demana suport legislatiu al desnonament exprés, per 
tal que els propietaris vegin els seus drets garantits, es fomenti el lloguer i es reguli el 
lloguer d’habitacions, que mobilitza habitatges, incrementa l’oferta i redueix el nombre 
de demandants de lloguer. 

Apunta que les mesures presentades suposarien la intromissió en el mercat sense 
aconseguir solucionar la problemàtica del lloguer. Critica les polítiques de l'Ajuntament 
en matèria d’habitatge i, finalment, manifesta el vot negatiu del seu grup. 

La senyora M. Lluïsa Pahissa Casadevall, del GMDCUP, considera que la solució no 
passa per instar altres institucions a actuar si abans no es treballa en les competències 
pròpies, com ara construint un parc públic d’habitatge digne. Demana que es millorin 
els mecanismes i les mancances de la Taula d’Emergència Social. Finalment, 
recomana que s’aposti per la república catalana com a oportunitat per garantir el dret a 
l’habitatge. A continuació, expressa, el vot negatiu del seu grup. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, indica que respecte als tres primers 
punts convé que s’estudiïn maneres d’evitar els efectes perjudicials dels increments 
excessius del preu dels lloguers quan afecten residents regulars que no es poden 
permetre una alternativa residencial al mateix barri ni al parc públic. Malgrat això, no 
considera que l’ampliació dels contractes de tres a cinc anys solucioni res. Assegura 
que l’increment dels preus de lloguer ha vingut parcialment causat per la recuperació 
econòmica i per la renovació d’una gran quantitat de contractes que es van redactar el 
2013, quan es van assolir uns valors molt baixos. Observa que aquest increment ha 
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tornat a situar el preu del lloguer a nivells similars als que hi havia abans de la crisi del 
2008. 

Apunta que la regularització dels preus suposa polèmiques, i que ciutats com París o 
Berlín han apostat per prendre mesures recentment, de manera que encara es 
desconeixen els resultats. D’altra banda, comenta que es podria arribar a 
conseqüències no desitjades, com ara l’auge de les pràctiques d’economia 
submergida i el frau fiscal. Assegura que l’accés a l’habitatge no millorarà fins que no 
existeixi un parc de lloguer públic suficient, vora el 15%, com en d’altres grans ciutats 
europees. Afegeix que qualsevol altra mesura es pot considerar complementària. 

Pel que fa a l’índex de preus de referència, adverteix que a Catalunya ja està aprovat i 
que la futura llei haurà de determinar com s’aplica. Afirma que acceptarà que serveixi 
com a referència per afavorir el lloguer assequible al mercat privat mitjançant incentius, 
però no per aplicar mesures coercitives. Es mostra d’acord amb la conveniència 
d’estudiar algunes de les mesures proposades, si bé dubta de l’eficàcia d’altres i 
detecta massa incògnites en la concreció i en els resultats. Tot seguit, manifesta 
l’abstenció del seu grup. 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, critica que la proposició es presentés 
en primera instància com a declaració institucional, si bé el seu grup va proposar 
modificacions al text original per tal de sintetitzar-lo i amb l’objectiu que la declaració 
tingués una dimensió transversal, tant en l’anàlisi de precedents com en l’abordament 
polític de la problemàtica. Afirma compartir amb l’equip de govern la preocupació per 
l’accés a l’habitatge i la vulneració d’aquest fet, així com la necessitat d’aplicar canvis 
normatius i de marc legal que permetin abordar les solucions necessàries. D’altra 
banda, denuncia que l’equip de govern va rebutjar qualsevol tipus de transacció per a 
una problemàtica que traspassa la dimensió de ciutat. Per tant, conclou que tampoc no 
pot compartir la redacció de la proposició sense la possibilitat d’incloure-hi esmenes. 
Tot seguit, expressa el vot negatiu del seu grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, considera impropi que el Govern 
prepari una proposició per fer-se perdonar. Recorda que el GMDICV-EUiA i el 
GMDPSC van ser al Govern de Barcelona trenta-dos anys sense implicar-se en 
polítiques d’habitatge, cosa que ha derivat en la situació d’emergència actual. Insisteix 
que es disposa d’eines pertinents, com ara el Pla d’habitatge, i demana que 
l’Ajuntament les faci servir en la mesura del possible per garantir preus assequibles. 
Exposa que en els dos anys de mandat del GMDBComú s’ha produït un augment del 
preu de lloguer, dels desnonaments i de les queixes relacionades amb l’incivisme en 
els allotjaments turístics. 

Lamenta que la proposició menystingui la tasca ingent que està portant a terme la 
Generalitat en matèria d’habitatge mitjançant la Llei pel dret a l’habitatge, els protocols 
amb el Departament de Justícia en matèria de desnonaments, l’esborrany de la nova 
Llei d’arrendaments catalana i l’elaboració oficial de l’índex de referència del lloguer. 
Critica, alhora, que s’eludeixi la responsabilitat municipal envers altres administracions 
superiors. Recorda que tots els habitatges que s’estan construint actualment es van 
iniciar durant el Govern Trias amb el finançament del 100x1000. A continuació, 
manifesta el vot negatiu del seu grup. 
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El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, remarca que es tracta d’una 
proposició d’un dels grups del Govern, és a dir, el GMDBComú. Reconeix que el 
GMDPSC no va impulsar prou polítiques d’habitatge mentre era al govern, si bé 
aclareix la realitat era una altra i que les mesures esmentades no resultaven 
necessàries en aquell moment. Admet que possiblement es va cometre l’error de no 
preveure què passaria al cap de trenta anys. 

Acusa tots els grups de fer càlculs partidistes, ja que al capdavall tots estan d’acord 
amb el diagnòstic. Considera una evidència que la problemàtica de l’habitatge a 
Barcelona és greu i s’estén per l’àrea metropolitana. En aquest sentit, insta tots els 
grups a posar-hi solució, sense pensar quin dels partits governa a la Generalitat i quin 
governa a l’Estat. Recorda que les competències en Urbanisme són de l’Ajuntament, si 
bé les competències en Habitatge pertanyen a la Generalitat i la Llei d’arrendaments 
urbans i sòl és competència del Govern central, de manera que si no s’arriba a un 
acord, el municipalisme no podrà proporcionar una solució. Insisteix que el 
municipalisme necessita que les competències autonòmiques i estatals es posin a 
treballar. 

Demana que es traslladi aquest debat a la Generalitat i al Govern central per tal que es 
comenci a debatre solucions. Recalca que la proposició només té per objectiu fer 
palesa una realitat problemàtica que requereix l’esforç de totes les administracions. 
Exigeix que els grups no els culpin els uns als altres ni esperin un referèndum que ho 
solucioni tot. Mostra la seva incomprensió pel fet que es voti en contra d’una 
proposició que afecta molts ciutadans. Tot seguit, expressa el vot favorable del seu 
grup. 

La regidora mostra la seva sorpresa pels vots negatius dels grups que considera que 
haurien de ser els seus aliats. Assegura que des de l’Ajuntament s’està elaborant i 
presentant mesures de govern en diversos espais, a més de mantenir un gran nombre 
de debats. Afegeix que s’ha creat la Unitat Contra l’Exclusió Residencial i el Servei 
d’Intervenció per a la pèrdua d’habitatge i ocupació amb l’objectiu d’aconseguir que no 
es produeixin desnonaments i que cap persona no es quedi sense llar. En resum, 
matisa que s’està mobilitzant el parc privat cap a l’habitatge assequible. Indica que es 
pot elaborar un cens amb la idea d’integrar la Borsa de Lloguer al parc privat. Esmenta 
també que s’està plantejant implantar clàusules antigentrificació en les subvencions 
municipals perquè les rehabilitacions no siguin la conseqüència d’un increment del 
lloguer. Manifesta que s’està incrementant el parc públic d’habitatge preveient 8.854 
pisos d’ús social i que s’ha pogut debatre el Pla pel dret a l’habitatge amb un increment 
de la inversió del 77% respecte el pla anterior, a més d’un reforç de les oficines 
d’Habitatge i l’aprovació del PEUAT. 

Argumenta que el seu grup ha presentat les mesures esmentades perquè no en 
disposa de totes les competències, amb l’objectiu de reclamar aquelles que els 
manquen, és a dir, les referents a la legislació. Al·lega que s’està reclamant a la 
Generalitat tot el que pot fer i s’està usant el que ja s’ha fet. Amb referència a la 
intervenció del senyor Sarri, destaca que no s’està ignorant la feina feta, si bé exigeix 
que aquesta es finalitzi. D’altra banda, és conscient que el Govern espanyol té altres 
prioritats, i que està sent còmplice de l’especulació i de la destrucció del dret a 
l’habitatge. Aventura que si certs grups no es van prendre aquesta qüestió 
seriosament quan eren al Govern, tampoc no se la prendran seriosament ara. 
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El senyor Fexas, responent a les acusacions del senyor Deusedes sobre fer tacticisme 
o partidisme, ressalta que el seu grup va plantejar una proposta de transacció honesta, 
recordant quines eines tenia cada govern i reflectint els marcs competencials per 
concretar quines accions podia emprendre l’Ajuntament, com ara localitzar les zones 
de possible tempteig i retracte, o bé l’elaboració del cens. 

El senyor Sarri respon que si el seu grup no s’hagués pres la qüestió seriosament, ni 
l’UP4 ni l’UP8 serien a l’ordre del dia actualment, entre d’altres. Recalca que durant el 
mandat anterior es va ordenar la construcció d’una gran quantitat d’habitatges. 

No s’aprova la proposició amb el vot a favor dels GMDBeC i GMDPSC, els vots en 
contra dels GM Demòcrata, GMDERC, GMDCUP i GMDPP i l’abstenció del GMDCs. 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal De mòcrata: 

Que el Districte de Sants-Montjuïc formi durant el proper any 2018 les 
entitats esportives dels nostres barris per tal d’e star ben preparades per a 
optar a la gestió cívica i individualitzada dels eq uipaments esportius. I 
que les bases del concurs per a la gestió cívica in dividualitzada dels 
equipaments esportius es deixin preparades abans de l maig del 2019, 
sense allargar l’actual gestió conjunta a més d’un any de la seva actual 
finalització, sempre que es donin les condicions i voluntat per part de les 
entitats i clubs, un cop feta la formació per part del Districte durant l’any 
2018. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, proposa impulsar la gestió dels 
equipaments esportius del districte, concretament els dels camps de futbol. Reconeix 
que al districte hi ha una gran quantitat de clubs esportius que mereixen uns espais 
més assequibles que els permetin continuar creixent com a entitats esportives i 
disposar de més competitivitat respecte de clubs d’altres ciutats limítrofes. Demana 
que el talent dels barris no acabi marxant del districte per una qüestió de costos, ja que 
això pot allunyar els esportistes de la realitat del seu barri i dificultar lleugerament el 
seu creixement personal. 

Indica que, com que la gestió cívica va ser aprovada el 2015 amb el reglament que la 
feia possible, demana que es reverteixi la situació per tal que els clubs esportius 
estiguin pendents d’alguna gestió externalitzada. En aquest sentit, demana que es 
garanteixi una gestió més propera al territori, més assequible i individualitzada per als 
clubs esportius. Per aquests motiu, proposa que al setembre del 2018, quan finalitza el 
tracte de gestió, es prepari un plec de condicions. Afirma que, després de debatre amb 
l’equip de govern, s’ha transaccionat la proposició. Tot seguit, llegeix el text definitiu: 
«Que el 2018 hi hagi una formació per a tots aquests clubs esportius i entitats per tal, 
doncs, que es pugui garantir que es puguin presentar en condicions i amb garanties, 
doncs, els futurs concursos que puguin haver-hi d’equipaments esportius i que es facin 
unes bases adequades abans del maig del 2019.» 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, es mostra d’acord amb el 
plantejament i amb la transacció, ja que opina que millora el text inicial presentat. 
D’altra banda, opina que la gestió de l’empresa és satisfactòria, si bé entén que cal 
encarrilar-se cap a una gestió cívica portada per entitats i clubs de proximitat. Mostra 
la seva alegria pel fet que al mes de setembre s’inauguri els terrenys del carrer de 
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l’Energia, una fita molt important per a la Taula d’Esports de la Marina. Demana que el 
Govern del Districte, un cop après com funciona la gestió, se’n pugui encarregar. 
Finalment, reclama que aquesta proposta s’estengui a la resta d’equipaments 
esportius del districte. Tot seguit, manifesta el vot favorable del seu grup. 

La senyora Josefina Macías Boada, del GMDCUP, es mostra a favor de la gestió 
cívica i transparent per les entitats del barri. A continuació, expressa el vot favorable 
del seu grup. 

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

La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, es mostra a favor de la transacció i 
opina que la promoció de l’esport base a Barcelona és bàsic. Argumenta la necessitat 
d’enfortir i donar continuïtat a la tasca realitzada pels clubs esportius existents al 
districte. Mostra la seva preocupació pel fet que les grans empreses que gestionen els 
equipaments deixin en una situació més precària aquests clubs. Tot seguit, manifesta 
el vot favorable del seu grup. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, afirma que ha treballat la 
transacció amb el senyor Sarri. Li agraeix la predisposició de modificar la proposició 
inicial per fer-la més realista al teixit de clubs esportius del districte, així com a la 
realitat del territori. Expressa el seu orgull de pertànyer al PSC, un partit que ha 
governat la ciutat trenta-dos anys, malgrat que normalment li ho retreguin per 
qüestions negatives, si bé recalca que va portar Barcelona a ser pionera a tot Espanya 
en la gestió cívica durant els anys vuitanta i noranta, en què molts regidors del seu 
grup van anar a fer conferències a Espanya sobre aquesta qüestió. Demana que no es 
perdi el sentit de la realitat, ja que una gestió cívica mal portada pot arruïnar una 
entitat. A continuació expressa el vot favorable del seu grup. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, manifesta el vot a favor del seu 
grup. 

S’aprova la proposició per unanimitat. 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal ER C: 

Que el Govern del Districte insti, a través de l’Aj untament, el Consorci (CEB) 
a elaborar un cronograma, a dos anys vista, d’execu ció de les diferents 
actuacions que es podran escometre a les escoles de l Districte, i sigui portat 
a la propera reunió del Consell Escolar 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, avança que la proposició és fruit 
d’una tasca intensiva de detecció de demandes dels CEIP del districte. Indica que 
durant la crisi econòmica, per raons pressupostàries, molts arranjaments, 
manteniments o reformes que requerien els equipaments educatius es van dilatar en el 
temps i una gran quantitat encara resten pendents. A tall d’exemple, informa que 
l’Escola Mossèn Jacint Verdaguer necessita una reforma integral de l’edifici antic, que 
a la Ramon Casas hi cal un tractament de pintura, i que a la Tres Pins, entre altres 
equipaments, s’hi ha d’instal·lar uns tancaments, entre d’altres. Afirma que les 
direccions d’aquests centres reclamen millores, i per aquest motiu, insta el Govern del 
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Districte perquè, a través de l’Ajuntament i la seva presència al Consorci, es disposés 
d’un calendari de reformes, millores i manteniments per als propers dos anys. Entén 
les dinàmiques pressupostàries del Consorci, si bé demana que les dates es facin 
públiques mitjançant un cronograma d’execució de tot un seguit de reformes, 
manteniments i actuacions en la millora dels equipaments educatius del districte per 
poder traspassar-los al proper Consell Escolar. 

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

La senyora M. Lluïsa Pahissa Casadevall, del GMDCUP, recorda que l’Escola Mossèn 
Jacint Verdaguer, que era present a la sessió participativa del Poble-sec, va insistir 
molt sobre la necessitat d’arranjaments a l’escola, ja que disposen d’uns equipaments 
esportius que podrien formar part dels equipaments de barri. A continuació, expressa 
el vot favorable del seu grup. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, afirma que el seu grup creu en la 
igualtat d’oportunitats de tots els districtes i en el fet que hi hagi les instal·lacions 
adequades a totes les escoles de Barcelona. Recorda que el seu partit va advocar per 
un Pacte Nacional d’Educació a tot Espanya i demana que els grups presents al 
Consell ho ajudin a fer possible, ja que tos desitgen una educació pública de qualitat. 
Demana que el GMDERC insti a PDeCat a la Generalitat a eliminar els barracons, 
tenint en compte que Catalunya és la comunitat autònoma on més abunden. Exigeix 
també obeir la iniciativa legislativa popular de l’any 2010, en què es va arribar a un 
acord per fer que les matrícules de guarderia pública de Barcelona es dividissin en 
terços entre les famílies, l’Ajuntament i la Generalitat, si bé actualment aquesta última 
no hi inverteix res.  

Exigeix a l’Ajuntament que revisi la tarificació social de les guarderies públiques, ja que 
actualment perjudiquen les classes mitjanes, tenint en compte que la matrícula de la 
guarderia ha passat dels 289 als 395 euros. Opina que amb aquestes mesures tots els 
grups del Districte poden instar els seus respectius partits a l’Ajuntament i a la 
Generalitat per ajudar a millorar l’educació pública de qualitat. Finalment, manifesta el 
vot favorable del seu grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, demana saber el calendari de la 
mesura i reclama que se n’estigui pendent en l’àmbit de Consorci, el qual també 
participa en aquestes obres al districte des de l’Ajuntament. Tot seguit, expressa el vot 
a favor del seu grup. 

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

El senyor Joan Sanromà Baulo, del GMDBComú, demana que si s’està parlant 
d’escoles, no es desviï el tema cap a les escoles bressol. Responent a la intervenció 
del senyor Fexas, exigeix que les escoles ja no s’anomenin IES ni CEIP, sinó 
simplement «escoles», tal com ha dictat la Generalitat. Li recorda que el Consorci 
també el forma el GMDERC, per la qual cosa demana que elaborin el calendari a dos 
anys vista i pressionin per la part que els toca, encara que el poder que pugui tenir el 
seu grup en Educació sigui secundari, ja que aquest departament està en mans del 
PDeCat. 
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Remarca que enguany s’ha destinat un pressupost de programa de suport a centres 
amb necessitats específiques per a escoles de tots els districtes de la ciutat, i 
concretament, el de Sants-Montjuïc. A tall d’exemple, indica que l’Escola Mossèn 
Jacint Verdaguer i l’Escola Pràctiques han rebut 52.086 euros i 11.400 euros 
respectivament per adequar espais comuns i la biblioteca, cosa que demostra que el 
Consorci no ha abandonat les escoles. Es mostra disposat a enviar la resta del llistat 
d’ajuts si el GMDERC li ho demana. 

Finalment, esmenta que es preveu intervencions importants a l’Escola Bàrkeno, amb 
l’adaptació del teatre, una sala d’actes i accessibilitat, com també a l’Escola Enric 
Granados per a obres de millora i d’altres. Apunta que la quantia d’aquestes accions, 
així com les dades de programació, s’aportaran al proper Consell Escolar per part del 
Consorci. Tot seguit, expressa el vot favorable del seu grup. 

El senyor Fexas agraeix el suport i la precisió terminològica del conseller de Cultura. 
Matisa que no s’està acusant el Govern d’immobilisme, sinó que només es pretén 
posar en valor les accions promeses pel Consorci. Puntualitza que el manteniment de 
les escoles del districte és una de les competències que el Consorci cedeix a 
l’Ajuntament. En aquest sentit, afirma que cal proporcionar eines perquè les escoles 
sàpiguen quan rebran les inversions. Finalment, insisteix que el Consorci també està 
integrat per la Generalitat. 

S’aprova la proposició per unanimitat. 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Cs : 

Que el Govern del Districte, aprofitant el Pla de d esenvolupament econòmic 
(PDE) que està realitzant a Sants-Montjuïc per al d esenvolupament econòmic 
dels seus barris, insti l’Institut Municipal de Mer cats de Barcelona (IMMB) a 
realitzar per al proper ple del mes d’octubre un pl a específic de dinamització i 
promoció dels mercats del Districte, i que dit pla contempli una acció 
específica destinada al Mercat de la Marina que aju di a recuperar en el 
possible el descens d’activitat i facturació que es tan patint en els últims 
temps els responsables de les parades 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, indica que s’ha transaccionat la 
proposició d’acord amb el Govern. Manifesta que al Mercat de la Marina s’ha produït 
darrerament un descens de vendes i de clients a causa de factors negatius externs, tal 
com han confirmat els amos de les parades. Informa que s’està realitzant un Pla de 
desenvolupament econòmic que suposarà la base per a la dinamització econòmica del 
districte de Sants-Montjuïc des del 2017 fins al 2021, impulsat pel mateix Districte de 
Sants-Montjuïc. Anuncia que s’ha confirmat que s’ha portat a terme un procés obert i 
una secció específica de treball entre empreses, comerciants i clients per debatre 
sobre el teixit empresarial al barri de la Marina. Tot seguit, llegeix la proposició. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, comparteix el diagnòstic del 
declivi de vendes dels mercats a causa de la crisi. Coincideix a portar a terme una 
acció específica per al Mercat de la Marina aprofitant el Pla de desenvolupament 
econòmic. Tot seguit, manifesta el vot favorable del seu grup. 
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La senyora Josefina Macías Boada, del GMDCUP, considera que a banda d’incentivar 
el comerç de proximitat, cal evitar que es continuïn instal·lant a la Marina grans centres 
comercials que facin la competència a les botigues de barri. A continuació, expressa 
l’abstenció del seu grup. 

La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, reconeix que el Mercat de la Marina 
requereix un pla específic que reculli mesures per revitalitzar espais que contribueixen 
a la qualitat urbana i patrimonial, la dinamització econòmica i la cohesió social dels 
barris. Tot seguit, manifesta el vot favorable del seu grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, expressa el vot favorable del seu 
grup. 

La senyora Àngels Boix Junyent, del GMDPSC, puntualitza que cal entendre que cada 
mercat del districte treballa a un ritme diferent, i mentre que alguns estan oberts a una 
dinamització constant, d’altres treballen a ritmes més lents segons les seves 
possibilitats. Recorda que les intervencions individualitzades en mercats de la Marina 
s’han portat a terme de manera molt diferent, com ara la Nit de tapes o les musclades 
populars. Finalment, recorda que el suport i orientació en qüestions de millora, neteja i 
adequació d’aparcaments s’ha executat a través de la Guàrdia Urbana i de les àrees 
que correspon. 

Comunica que els comerciants i els paradistes a les Càpsules Obertes de Futur que es 
realitzen a Bàrkeno des de l’octubre del 2017 han rebut una formació continuada, i 
afegeix que s’ha fet la previsió de futur de sumar sinergies entre els comerciants i el 
polígon industrial de la Marina dins del Pla de barris. Recorda que durant el 2016 es va 
disposar d’una dinamitzadora per al mercat que, a través de l’Institut de Mercats, es va 
encarregar de la dinamització, la comunicació i l’organització d’activitats a través de les 
xarxes socials. Matisa que, enguany, des del Districte, des de la Direcció de Mercats i 
des de la Presidència del mercat, no s’ha detectat la predisposició per impulsar 
accions més enllà de les festes de carnaval o Nadal, ja que els mercats han declinat 
les ofertes. Puntualitza que si en els propers mesos canvien de posicionament, el 
Districte estarà obert a donar-los suport. Insisteix que el compromís del Districte passa 
perquè tots els mercats disposin del mateix impuls i en surtin reforçats gràcies al Pla 
de desenvolupament econòmic i al Pla de barris. 

Finalment, assegura que el Districte es tornarà a posar en contacte amb la Direcció del 
mercat per assabentar-se si abans de final d’any tenen intenció de portar a terme 
alguna acció, amb l’objectiu de donar-los suport. A continuació, expressa el vot a favor 
del seu grup. 

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

El senyor Labrador agraeix el suport de totes les forces polítiques. Opina que cal 
fomentar el mercat de tota la vida i dissenyar un model perquè la gent hi assisteixi. 
Mostra la seva esperança que el Pla de desenvolupament econòmic i la proposició es 
podrà assolir l’objectiu. 

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



 
 
Districte de Sants-Montjuïc 

  

34 
 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal CU P:  

Que urgentment es creï una oficina antigentrificaci ó i d’habitatge digne al 
barri del Poble-sec, que pugui intermediar i plante jar solucions a conflictes 
entre llogaters i propietaris, que implementi progr ames a llarg termini i que 
serveixi per disposar d’un cens amb les dades dels desnonaments invisibles 
que està patint el barri 

La senyora M. Lluïsa Pahissa Casadevall, del GMDCUP, mostra la seva preocupació 
per les problemàtiques d’habitatge, cosa que l’empeny a fixar-se en els tipus 
d’actuacions de les entitats i els col·lectius del territori. Recalca que la proposició està 
extreta del Manifest Som Paral·lel i insisteix que el preu del lloguer s’ha incrementat 
notablement, que els pisos es compren per erradicar l’especulació i que manquen 
habitatges. Destaca que el Poble-sec està patint aquesta problemàtica per culpa de la 
forta pressió turística, ja que segons els càlculs de les entitats, des del 2010 s’ha 
perdut uns 1.200 habitatges a causa de la reconversió en pisos turístics o hotels. 
Informa que l’oficina d’Habitatge del Districte de Sants-Montjuïc està sobresaturada i 
es troba lluny del Poble-sec. En aquest sentit, demana una descentralització per 
apropar aquest tipus de gestió al veïnat del Poble-sec. Tot seguit, llegeix la proposició. 

El senyor José Antonio Calleja, del GMDPPC, es mostra a favor de l’esperit de la 
proposta, si bé considera inviable la creació d’una segona Oficina de l’Habitatge al 
districte. Proposa que es creï un Punt d’informació descentralitzat que es comparteixi 
amb altres barris, com Sant Antoni, el Raval i Poble-sec. Demana saber si es tracta 
d’una instal·lació permanent, provisional, itinerant o puntual. 

La senyora Pahissa aclareix que no es tractaria d’una oficina de l’habitatge en si, ja 
que considera que aquestes presenten moltes mancances, sinó d’una oficina 
antigentrificació. Indica que les funcions de la nova oficina serien les d’informar, actuar 
d’intermediari i plantejar solucions, tal com demana el veïnat. 

El senyor Calleja recorda que en mandats anteriors altres grups van incloure al seu 
programa la necessitat de centralitzar l’Oficina de l’Habitatge o fer-la rotar cap a altres 
barris. Tot seguit, manifesta el vot favorable del seu grup. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, es mostra a favor d’ajudar les famílies 
en risc d’exclusió social, amb totes les mesures necessàries i ajudes per a l’habitatge 
que pugui proporcionar l’Oficina de l’Habitatge. D’altra banda, denuncia les ocupacions 
il·legals dels grups antisistema que desobeeixen la llei per evitar la permissivitat actual. 
Es mostra escèptic respecte a les possibilitats de fer realitat la proposta, de manera 
que expressa l’abstenció del seu grup. 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, comparteix la diagnosi que planteja 
la proposició, ja que l’Ajuntament no acostuma a demostrar celeritat quan es tracta de 
crear un organisme nou. Es mostra decidit a forçar la voluntat política, els recursos 
dels organismes i les eines de què es disposen actualment perquè s’actuï amb més 
intensitat a l’hora de fer front a la intermediació i els censos. Tot seguit, manifesta 
l’abstenció del seu grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, considera necessari que les 
oficines de l’Habitatge siguin més properes al veïnat vulnerable i que es disposi de 
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més eines en les properes oficines de l’Habitatge. Tanmateix, es mostra contrari al 
nom d’«Oficina d’Antigentrificació», ja que no considera que la gentrificació sigui 
problemàtica. Matisa que l’obstacle és l’acceleració que viuen aquests barris en 
comparació a altres èpoques. A continuació, expressa l’abstenció del seu grup. 

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

La senyora Carolina López García, del GMDBComú, considera important dotar la 
ciutadania de recursos i eines per lluitar contra l’expulsió de veïns del barri i contra la 
gentrificació. Indica que ni el nom ni la permanència de l’oficina no està definit, si bé 
aclareix que s’està treballant amb les entitats del barri, en concret amb Som Paral·lel, 
que lluita contra l’expulsió de veïns. D’altra banda, afirma que s’està treballant per 
apropar els serveis de l’Oficina de l’Habitatge al Poble-sec. Tot seguit, expressa el vot 
favorable del seu grup. 

La senyora Pahissa agraeix els vots i afegeix que es tracta d’una situació 
d’emergència habitacional, per la qual cosa no es poden remetre a situacions 
passades. 

S’aprova la proposició amb l’abstenció del GMDCs, el GMDERC i el GMDDemòcrata, i 
el vot a favor de la resta de grups. 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal PP C:  

Que aquest Consell Plenari de Sants-Montjuïc trasll adi a l’Ajuntament de 
Barcelona la proposta de reformular les clàusules a dministratives en els 
concursos públics de Barcelona que es duguin a term e per adjudicació de 
contractes de Serveis Socials i d’Atenció a les Per sones per tal d’incrementar 
els criteris que tinguin per objecte valorar l’efic iència i les característiques 
del servei i del projecte tècnic, en l’adjudicació dels contractes, per tal de 
garantir una millor qualitat del servei 

Igualment que es traslladi a l’Ajuntament de Barcel ona instar la Conselleria 
d’Afers Socials de la Generalitat de Catalunya perq uè exigeixi a la UTE 
Ingesan-Asproseat el compliment del plec de prescri pcions tècniques, així 
com traslladar instar el Parlament de Catalunya la mateixa proposta de 
reformulació de les clàusules administratives, en e ls concursos públics de 
Catalunya, esmentada al paràgraf anterior per a la ciutat de Barcelona 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, manifesta que cal prioritzar la 
qualitat al preu en l’atorgament de licitacions a Serveis Socials i d’Atenció a les 
Persones, de la mateixa manera que cal incrementar els criteris que tinguin per objecte 
valorar l’eficiència i les característiques del servei i del projecte tècnic en l’adjudicació 
dels contractes per tal de garantir una millor qualitat del servei, ja que actualment les 
entitats representades a la Taula del Tercer Sector denuncien que la qualitat d’alguns 
serveis s’ha vist reduïda a costa de la rebaixa del preu per aconseguir licitacions. 
Recalca que això té un pes molt rellevant en la valoració de les propostes dels 
licitadors, i pot arribar a suposar un 67% de la valoració. 
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Exposa que només al 13,4% dels contractes de l’Ajuntament es demana un mínim en 
l’anul·lació dels criteris tècnics per tal que l’oferta sigui valorada, mentre que es 
prioritzen fórmules matemàtiques que penalitzen ofertes de més qualitat. Afegeix que 
en un nombre substancial de contractes no s’inclou cap tipus de clàusula social. 
Proposa reformular les clàusules administratives en els concursos públics que es 
portin a terme per adjudicació de contractes de Serveis Socials i d’Atenció a les 
Persones. 

Anuncia que les famílies d’usuaris de les cinc residències públiques de Barcelona han 
denunciat que no disposen ni de les instal·lacions en bon estat ni del personal 
necessari per garantir una atenció satisfactòria per a les persones grans. Admet que 
desconeix quines mesures ha pres l’Ajuntament respecte a aquest cas, malgrat que la 
gestió sigui competència de la Generalitat. Afirma que nota passivitat i silenci davant la 
baixa qualitat del servei ofert en aquestes residències, per la qual cosa reclama una 
major exigència amb el Departament d’Afers Socials, tenint en compte que les famílies 
denuncien aquesta situació des de novembre i la síndica de greuges ha admès la 
queixa interposada. 

Informa que la redacció de la present proposició es va fer unes quaranta hores abans 
que es produís l’anunci de dijous passat per part del Departament de pressionar 
l’empresa i garantir la contractació de més gerocultors. Comunica que es va anunciar 
que el 2018 no es prorrogaria la gestió amb l’empresa actual. Tot i això, reclama que 
es faci un seguiment respecte a la contractació dels gerocultors fins a finals del 2017, 
a més de reformular les clàusules i les condicions del contracte. Tot seguit, llegeix la 
proposició. 

La senyora Josefina Macías Boada, del GMDCUP, opina que la proposta arriba tard, ja 
que la lluita incansable de les famílies ja ha aconseguit l’objectiu que la Generalitat no 
renovi el contracte de gestió el 2018 i contracti els gerocultors necessaris. D’altra 
banda, demana estar a l’aguait per si els compromisos no es compleixen i posicionar-
se al costat de les famílies perquè els acords es portin a terme. Tot seguit, manifesta 
l’abstenció del seu grup. 

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

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, observa que la proposició té dues 
parts, la primera de les quals es refereix a la contractació pública. En aquest sentit, 
informa que el Real decret legislatiu 2/2011, encarregat de regular la contractació 
pública, posa entrebancs a l’hora d’ometre la valoració econòmica de les ofertes com a 
element bàsic, de manera que si s’introdueix variables dins el marc regulador estatal, 
els licitadors et poden denunciar. D’altra banda, puntualitza que les noves normatives 
europees obren un camp perquè tots els serveis de contractació i licitació en el camp 
de Serveis Socials i Serveis a les Persones puguin establir criteris no estrictament 
econòmics que finalment puguin permetre l’adjudicació de la licitació per criteris que no 
siguin estrictament econòmics. 

Pel que fa a la qüestió d’Ingesan-Asproseat, assegura que ha assistit a les tres 
reunions entre el Departament i les famílies. Reconeix que el Departament manté uns 
compromisos de l’empresa dels quals la majoria s’han de fer efectius el present mes, 
com ara un compromís de contractació previst per a la setmana vinent. D’altra banda, 
adverteix que aquestes empreses no inspiren confiança, cosa que les famílies saben. 
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Anuncia també que el Departament ha emprès dues accions fulminants, una de les 
quals passa pel rellevament i derogació del gestor Ingesan-Asproseat de la residència 
de Nou Barris en favor d’un altre gestor amb més experiència. Indica que per a les 
quatre restants s’obrirà un nou plec abans de final d’any en què s’inclouran els 
elements del marc de la normativa europea quant a nombre de geroculors, assistència 
i nivell de personal. Afirma que, sense això, la gestora actual disposaria d’una escletxa 
legal en cas d’anar a judici. Tot seguit, manifesta l’abstenció del seu grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, corrobora que el compromís del 
Districte amb les famílies segueix ferm a l’hora d’assolir els avenços en àmbit de 
gerocultors i de compliment dels plecs de condicions per tal que els residents es trobin 
en condicions dignes i rebin un tracte humà. A continuació, expressa l’abstenció del 
seu grup. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, recorda que l’equip proposant ja 
havia plantejat la mateixa proposta anteriorment. Tot seguit, manifesta el vot favorable 
del seu grup. 

El senyor Joan Sanromà Baulo, del GMDBComú, denuncia que s’hagi plantejat dues 
proposicions diferents. D’altra banda, es mostra a favor de donar valor al paper de les 
famílies que han pressionat els grups polítics del Districte i de la Generalitat. Lloa el 
paper de tots els grups polítics de l’Ajuntament per pressionar la Generalitat, que 
finalment ha pogut actuar sobre el cas mitjançant el trencament del contracte amb 
l’empresa que gestionava la residència de Nou Barris. 

Coincideix amb la idea que la Generalitat es comprometi a organitzar un concurs 
públic transparent i participatiu per posar fi a la situació abans que acabi l’any per tal 
d’iniciar el 2018 amb noves condicions laborals i una millora de les ràtios de personal 
als centres més adequats a la situació real dels residents. Tot seguit, manifesta el vot 
favorable del seu grup. 

El senyor Calleja exigeix que es compleixin els acords pactats, ja que les denúncies es 
remunten al novembre anterior. Admet que la declaració arriba tard, si bé recorda que 
es va redactar abans de la notícia sobre el trencament del contracte. Admet la culpa 
de no haver debatut la intenció de vot individualment amb el senyor Fexas, el qual 
dubtava entre l’abstenció i el vot favorable. D’altra banda, recorda que va proposar al 
GMDBComú modificar alguna part de la proposició, cosa que no se li va permetre. 

Considera que el més important és que l’anunci ha tingut lloc. En aquest sentit, mostra 
la seva esperança que la setmana vinent es portin a terme les contractacions. Demana 
al senyor Fexas la informació sobre la normativa europea per escrit. Proposa que tots 
els grups treballin plegats per millorar i enfortir el cas dins de la legalitat per no trobar 
dificultats, ja que la gestora rellevada es pot tornar a presentar a concurs el 2018. 

S’aprova la proposició amb l’abstenció del GMDCUP, el GMDERC i el 
GMDDemòcrata, i el vot a favor de la resta de grups. 
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D.2  Precs 

Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata: 

Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc lliur i per escrit a les 
associacions de comerciants del districte i als gru ps municipals la relació 
d’immobles que quedaran afectats per aquest canvi d ’ús industrial a ús 
comercial (indicant quin negoci inclouen i on estan  situats), l’increment del 
valor cadastral que tindran aquests immobles i l’au gment que es produirà en 
el rebut d’IBI d’aquests immobles 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDDemòcrata, manifesta que el Govern 
municipal va fer públic a principis de juny l’actualització dels valors cadastrals de 
Barcelona, per la qual cosa milers de comerços passaran a tenir un ús comercial que 
suposarà un increment substancial en el rebut de l’IBI si no es prenen mesures 
compensatòries. Indica que el Districte de Sants-Montjuïc és un referent en el món del 
comerç gràcies a la riquesa del teixit comercial dels barris. Tot seguit, formula el prec. 

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, nega que la modificació d’ús industrial 
a ús comercial suposi un increment substancial de l’IBI, ja que el conjunt dels 1.248 
establiments experimentaran un increment global del valor cadastral del 7,2% de 
mitjana. Tanmateix, afirma que el 2018 veuran una reducció mitjana del 7,1% en els 
rebuts de l’IBI, cosa que suposa una rebaixa de 50 euros per cada rebut. Pel que fa a 
la petició d’entregar informació relativa a aquesta modificació als eixos comercials o 
als associats, exposa que la relació individualitzada dels immobles no es pot fer 
pública, ja que es tracta d’informació tributària subjecta a protecció de dades, segons 
l’article 95.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, de general tributària. Indica que, 
per aquest motiu, s’haurà de protegir les dades sobre els negocis inclosos, la seva 
ubicació, l’increment de valor cadastral i l’augment en el rebut de l’IBI, si bé es podrà 
proporcionar informació complementària que no permeti establir una correlació entre 
els immobles i la recaptació. 

La senyora Lázaro demana que, en cas que no es pugui fer públiques les dades, 
l’equip de govern traspassi la informació a cada establiment de manera individual. 

El senyor Farré indica que aquesta acció està prevista. 

Es rebutja el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal ERC: 

Que durant l’època d’estiu, en la qual augmenta l’ú s intensiu de l’espai 
públic, augmenten les temperatures i s’intensifique n les males olors al carrer, 
s’augmenti el servei del baldeig d’aigua de carrers  i places, especialment en 
aquells llocs del districte que tenim detectades mé s deficiències, per part 
dels efectius de neteja de la ciutat de Barcelona 

La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, manifesta que l’increment de 
temperatures a l’estiu intensifica les males olors, la concurrència de l’espai públic i les 
activitats incíviques. Tot seguit, formula el prec. 
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El senyor Domingo de Guzmán Alonso Chapa, del GMDBComú, afirma que en 
temporada alta ja s’està portant a terme un increment de la neteja, especialment en 
l’escombrada de les zones més concorregudes, com ara parcs, jardins, places i zones 
d’esbarjo. Indica que existeix una brigada a la zona de muntanya per netejar zones 
d’oci i tractar possibles arrossegaments en cas de tempesta. Explica que es porta a 
terme un reforç especial d’aigua en torns de tarda en punts conflictius, com en certes 
zones del Poble-sec, Sants i punts crítics a causa de la indigència i l’oci, com les Tres 
Xemeneies, la zona Apolo i les places d’Herenni i Osca, entre d’altres. Afegeix que 
s’ha elaborat un Pla de canícula que s’estén entre mitjan juliol i mitjan agost per 
reforçar els equips de neteja amb aigua als espais públics i als contenidors. 

La senyora Izquierdo puntualitza que en el seu prec es demanava un increment de 
totes aquestes mesures, tal com reclamen els veïns i els comerciants. 

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal Cs: 

Que el Govern del Districte augmenti les actuacions  de neteja en els carrers 
interiors del Poble-sec, especialment en la part de ls jardins de les Hortes de 
Sant Bertran, i en carrers com Lafont, Piquer, Vila  i Vilà o Nou de la Rambla, 
llocs a on s’ha incrementat la brutícia en els últi ms quatre mesos. Dita 
actuació haurà d’incloure una major freqüència en l a neteja dels contenidors 
especialment els destinats a rebuig i orgànica, sob retot en la zona del carrer 
Vila i Vilà, entre Fontrodona i Nou de la Rambla 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, considera que si dos grups presenten 
un prec semblant és que hi ha un problema seriós. Puntualitza que el del seu grup és 
específic per a una part del Poble-sec i que porta un afegit. 

Manifesta que des de fa uns quatre mesos, els veïns del Poble-sec han mostrat el seu 
malestar per l’increment de brutícia al barri, ja sigui per comportaments incívics, per 
l’augment dels excrements dels animals o per les persones que orinen al carrer. 
Assenyala que els carrers on la brutícia resulta més visible són els de Piquer, Lafont, 
Vila i Vilà o Nou de la Rambla, i els jardins de les Hortes de Sant Bertran. Indica que, a 
banda de l’increment de la brutícia, els veïns de Vila i Vilà que habiten al tram d’entre 
Fontrodona i Nou de la Rambla es queixen de males olors que poden derivar de 
contenidors dels bars de la zona. Tot seguit, llegeix el prec. 

El senyor Domingo de Guzmán Alonso Chapa, del GMDBComú, explica que al Poble-
sec la neteja es porta a terme de manera integral, de manera que no hi ha carrers on 
es faci més neteja que als altres, llevat que hi hagi una necessitat especial detectada 
per la brigada. Matisa que la neteja bàsica es realitza en torns de matí de dilluns a 
dissabte: dos dies amb escombradora per setmana, dos dies amb escombradora de 
llances d’aigua i dos dies manualment amb carretó. Apunta que cal sumar-hi la neteja 
nocturna amb aigua a tot el barri un cop per setmana, i una neteja amb aigua entre dos 
i tres cops per setmana entre matí i nit. Manifesta que els contenidors es netegen 
mitjançant un rentat exterior de manera variable: la fracció orgànica quinzenalment, la 
de rebuig mensualment i les selectives cada quatre mesos. Finalment, anuncia que la 
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brigada ha anunciat una intensificació de la cura i una inspecció del compliment de la 
neteja.  

El senyor Gabriel agraeix l’acceptació del prec i demana la informació per escrit amb 
l’objectiu de revisar les dades facilitades. Finalment, retreu a l’equip de govern que no 
parli amb els veïns, ja que les persones que es queixen són sempre diferents.  

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal PPC: 

Que s’inclogui dins d’aquest mandat municipal la re alització de l’arranjament 
d’almenys un d’aquests carrers (Piquer, Mata i Lafo nt) i, si no és possible, 
que es facin algunes intervencions de millora 

El senyor José Antonio Calleja Clavero, del GMDPPC, exposa que és necessari 
executar una reforma integral dels carrers de Piquer, Mata i Lafont mitjançant 
l’ampliació de voreres, la redistribució de l’arbrat i la instal·lació d’estacionament per a 
motocicletes. Anuncia que aquesta proposta va ser rebutjada a la plataforma 
decidim.barcelona amb l’al·legació que el Govern municipal no està treballant en 
aquesta línia i que no es disposa de pressupost per a totes les propostes, malgrat el 
compromís que s’estudiaria realitzar alguna de les intervencions. Tot seguit, formula el 
prec. 

La senyora Carolina López García, del GMDBComú, afirma que els carrers del districte 
requereixen una gran quantitat d’arranjaments, si bé no es disposa dels recursos 
suficients. Exposa que veïns d’altres carrers també han fet demandes. Tanmateix, opta 
per establir prioritats i recorda que al PIM del present mandat no es disposa de prou 
recursos per impulsar les actuacions que es demanen. D’altra banda, recalca que la 
present setmana s’ha executat actuacions a Lafont. 

El senyor Calleja admet que li constaven les actuacions per part dels Serveis Tècnics 
del Districte. En aquest sentit, pregunta si es preveu executar-ne alguna més. 

La senyora López indica que els tres carrers esmentats, i concretament el de Piquer, 
es troben a la llista d’actuacions necessàries, si bé actualment el PIM no permet 
impulsar-les 

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal PPC: 

Que es continuï millorant les comunicacions, senyal itzacions, arranjaments, 
il·luminació i seguretat per tal d’acostar la munta nya de Montjuïc als barris 
del Poble-sec, Font de la Guatlla i la Marina, deta llant les actuacions a 
realitzar properament o en futur i explicant les ja  fetes 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, comunica que cal continuar 
millorant la connectivitat dels barris del Poble-sec, Font de la Guatlla i la Marina amb la 
Muntanya de Montjuïc, cosa que passa per reformar les comunicacions, la 
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senyalització, la il·luminació i la seguretat d’alguns indrets per acostar la muntanya al 
barri. Informa que una de les diverses millores a practicar és la d’arranjar el camí que 
es prolonga des del Camp de Futbol de la Satalia per la banda del passeig de 
l’Exposició fins al funicular de Montjuïc que arriba al parc. D’altra banda, demana que 
aquesta qüestió també s’abordi al Consell Assessor de la muntanya de Montjuïc. Tot 
seguit, formula el prec. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, afirma que el prec segueix la línia 
de la voluntat política de l’equip de govern. Afirma que s’ha millorat i reforçat uns 
quants punts del camí dels Vivers o l’entrada posterior del camp de futbol per evitar 
situacions de perill, a més de millorar l’enllumenat del Castell de Montjuïc. Afegeix que 
s’ha instal·lat el semàfor llargament reivindicat a Ferrer i Guàrdia per al veïnat de Font 
de la Guatlla, a més d’instaurar una senyalització de vianants d’equipaments i fer la 
poda d’alguns arbres per afavorir la il·luminació. Informa que resten pendents 
d’execució un projecte de millora de la il·luminació amb un cost de 60.000 euros, fruit 
del treball assolit amb les AMPA de l’Escola Tres Pins i l’Escola El Bosc. Corrobora 
que caldrà abordar el tema al Consell Assessor, pel qual ja s’ha nomenat un director, i 
a les comissions de seguiment dels diversos consells de barri. A tall d’exemple, 
anuncia que a Font de la Guatlla es disposa d’un equip de treball de la Comissió de 
Seguiment específic per abordar aquestes qüestions. 

El senyor Calleja demana que es passi aquesta informació per escrit a tots els 
consellers, a la qual cosa el senyor Deusedes es compromet. 

S’accepta el prec. 

D.3 Preguntes 

Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata: 

Dos anys i mig després, en quin estat de compliment  està cada centre del 
districte de Sants-Montjuïc analitzat al document « Pla director de 
conservació i millora dels centres escolars públics  2015-2020»? 

La senyora Núria Izquierdo Simó, del GMDDemòcrata, manifesta que entre els mesos 
de setembre del 2014 i el gener del 2015, el Consorci d’Educació de Barcelona, amb la 
implicació de les direccions dels 325 centres educatius públics de la ciutat, va elaborar 
el Pla director de conservació i millora dels centres escolars públics 2015-2020, un 
document que tenia per objectiu conèixer, avaluar i analitzar la situació actual, 
l’antiguitat i l’estat del parc dels edificis escolars als diversos districtes de la ciutat, així 
com les necessitats de conservació i inversió als centres. 

Pel que fa al Districte de Sants-Montjuïc, destaca la necessitat de certs centres de ser 
traslladats o substituïts per edificis nous, com ara l’Escola Can Clos i l’Institut Rubio i 
Tudurí. Pel que fa a reformes integrals, recalca l’Escola Enric Granados i l’Escola 
Bàrkeno. En aquest sentit, adverteix que l’equip de govern es troba a l’equador del 
període que es marcava al Pla director per portar a terme les accions de conservació i 
millora dels centres escolars públics. Finalment, formula la pregunta. 
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El senyor Joan Sanromà Baulo, del GMDBComú, afirma que les intervencions a 
l’Escola Bàrkeno estaven incloses al Pla i reitera que el teatre i les reformes 
d’accessibilitat es posaran en marxa aviat. Afegeix que s’ha planificat les obres de 
millora d’Enric Granados, sobre la qual el Consorci intentarà proporcionar l’informe de 
l’estat i el calendari de les obres a l’octubre. Pel que fa a les altres dues escoles 
esmentades, lamenta no tenir novetats, malgrat que el Consorci està elaborant els 
estudis corresponents sense haver pres cap decisió concreta. Assegura que, quan es 
produeixi alguna novetat, s’informarà la Comunitat Educativa, al Plenari o el Consell 
Escolar corresponent. 

Es planteja pel Grup Municipal ERC: 

Quines són les mesures urgents i immediates que pen sa emprendre 
l’Ajuntament de Barcelona per tal de donar complime nt a les reclamacions 
del Síndic de Greuges de Catalunya en relació amb l a rambla de Sants, per tal 
de protegir i garantir la intimitat i la seguretat d’un grup de veïns que tenen el 
vial elevat a tocar de la seva terrassa? 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, avança que ja va sentir la resposta 
de la pregunta a Sants 3 Ràdio per part de la consellera Pérez. Tot seguit, formula la 
pregunta i l’amplia qüestionant si hi ha alguna mesura suplementària en algun altre 
punt de la rambla o si el dictamen del Síndic de Greuges no només afecta estrictament 
aquell edifici, sinó d’altres dels entorns que també es podrien acollir al dret a la 
intimitat. 

La regidora afirma que poc després de la inauguració, el veïnat ja va presentar queixes 
que es van reflectir als mitjans de comunicació, de manera que es va celebrar diverses 
reunions amb comunitats de veïns per analitzar la situació. Afirma que d’aquestes 
reunions n’han sortit diverses propostes i actualment ja es disposa d’un projecte que 
es treballarà en dues fases d’obra per a la millora d’aquell espai amb l’objectiu de 
solucionar el problema d’intimitat i seguretat que denunciaven els veïns. Afegeix que 
també s’està intentant solucionar la qüestió de les escales mecàniques. 

Anuncia que es convocarà les entitats i els veïns que formen part de la Comissió de 
Seguiment de les obres de cobertura de les vies per al 20 de juliol amb la finalitat de 
donar a conèixer el projecte, tot i que ja s’ha fet algunes valoracions de l’acord tancat 
amb els veïns i altres entitats que han participat en la Comissió de Seguiment. 

Es planteja pel Grup Municipal Cs: 

Quines accions te previstes realitzar el Govern del  Districte respecte a la 
venda ambulant irregular als carrers del barri de l a Marina, tenint en compte 
les característiques específiques d’aquesta venda r especte a altres zones de 
Barcelona? 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, exposa que actualment encara existeix 
una problemàtica amb la venda ambulant irregular en diversos carrers de la Marina, 
com ara a Alts Forns amb el passeig de la Zona Franca, a Foneria amb passeig de la 
Zona Franca, a Alts Forns amb Mare de Déu del Port i a la plaça de Teresa Claramunt, 
entre d’altres. Informa que associacions, veïns i entitats s’han queixat per la manca de 
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solucions, ja que una gran part dels productes que es venen al carrer de manera 
il·legal no tenen una procedència lícita i d’altres no disposen de les garanties que 
ofereixen els establiments regulats. Tot seguit, formula la pregunta. 

La senyora Àngels Boix Junyent, del GMDPSC, adverteix que el col·lectiu de venedors 
ambulants viu al marge de qualsevol suggeriment fet des del Districte. Recorda que 
se’ls va prohibir la mala praxi que exercien, se’ls va oferir pautes, se’ls va ajudar a 
regularitzar la seva situació per exercir la venda reglada i se’ls va oferir a vendre en 
una parada del mercat, si bé van rebutjar totes les propostes. Lamenta que són 
persones amb poques ganes de col·laborar i que no atenen les multes, ja que són 
insolvents. D’altra banda, assegura que s’està treballant per ajudar-los, fer-los entrar 
en raó, reubicar-los o dedicar-los a alguna acció diferent a la venta ambulant. 

Manifesta que la Guàrdia Urbana ha negat la presentació de denúncies darrerament, i 
que en els últims dies s’ha fet unes intervencions pertinents, si bé no s’ha vist els 
venedors als llocs de costum. Informa que fa pocs dies ella mateixa, una tècnica i la 
presidenta del mercat van fer visita sorpresa per la zona i no els van veure. Finalment, 
insisteix que la Guàrdia Urbana té l’ordre d’advertir els venedors i afirma que les 
brigades es van comprometre a intensificar la vigilància. 

El senyor Labrador sol·licita que el Govern continuï treballant per intentar incloure els 
venedors en un programa de formació laboral amb l’objectiu que treballin de manera 
legal. D’altra banda, recalca que la qüestió del material il·legal ha estat assenyalada 
per diverses associacions de la zona. 

La senyora Junyent es compromet a continuar insistint malgrat la dificultat. 

Es planteja pel Grup Municipal CUP: 

De quina manera es tindran en compte els barris del  voltant de la muntanya 
(Poble-sec, Font de la Guatlla, la Marina) perquè p articipin directament en la 
definició dels usos i en l’elaboració del Pla direc tor de la muntanya de 
Montjuïc? 

La senyora M. Lluïsa Pahissa Casadevall, del GMDCUP, critica que el Consell de la 
Muntanya de Montjuïc no ha funcionat mai des que es va crear. Apunta que a Montjuïc 
hi ha tot tipus d’instal·lacions dedicades a la cultura i a l’esport que s’estan convertint 
en punts de massificació turística, cosa que afecta els barris dels entorns i no els 
reverteix en cap benefici. A tall d’exemple, assenyala que els equipaments esportius 
que fan falta són cars i de difícil accés. Conclou recordant que s’ha nomenat una 
persona per encarregar-se específicament de la gestió de la muntanya. Tot seguit, 
formula la pregunta. 

La regidora del Districte es mostra d’acord amb bona part de l’argumentació i afirma 
que la muntanya de Montjuïc és de gestió complexa, si bé el Districte disposa de 
recursos limitats. Tot i això, es mostra segura que la persona encarregada de 
gestionar la muntanya assolirà fites i accelerarà processos. Tanmateix, reconeix que fa 
falta un equip d’operadors. Indica que des de fa un any s’estava accelerant la 
sol·licitud d’aquests recursos de manera interna, fins que es va decidir organitzar un 
concurs públic en comptes d’externalitzar una gestió d’aquest tipus i així escollir una 
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persona mitjançant un procés de selecció. Informa que possiblement d’aquí a un any 
es podrà presentar al Ple les mesures demanades pel Consell Rector de Montjuïc, 
després d’haver parlat amb la FAVB i les associacions de veïns, les quals tindran un 
paper fonamental a l’hora de recuperar la muntanya per als barris. Comunica que 
també es presentarà una metodologia sobre com elaborar un pla director previst per a 
l’any vinent amb un consens ampli i una participació de les entitats dels barris més 
afectats per les activitats que se celebren a la muntanya. 

Es planteja pel Grup Municipal CUP: 

Quina informació té el Districte sobre el forat que  va aparèixer durant 
l’enderrocament de l’edifici del carrer Vallespir, 88, i que es va tornar a tapar, 
atès que segons la Carta arqueològica municipal en aquesta zona hi consta 
el refugi número 76? 

La senyora Josefina Macías Boada, en nom del GMDCUP, afirma que al juny es va 
enderrocar l’edifici del carrer de Vallespir, 88, i que durant les obres de desnonament 
es va obrir un gran forat sota la vorera. Denuncia que els operaris van tapar el forat i 
van tornar a col·locar els panots al carrer sense temps perquè ningú no pogués 
comprovar de què es tractava. Anuncia que, segons la Carta arqueològica municipal i 
el llistat de refugis, sota el número 86 de Vallespir hi consta el refugi 76. Tot seguit, 
formula la pregunta. 

El senyor Joan Sanromà Baulo, del GMDBComú, corregeix que l’edifici enderrocat és 
el número 86 de Vallespir. Pel que fa a l’esvoranc de la vorera, comunica que els 
tècnics del Servei d’Arqueologia van respondre que era molt poc probable que 
coincidís amb un refugi antiaeri, ja que per tapar-lo hauria calgut una gran quantitat de 
formigó, de manera que s’inclinen per opinar que es tractava d’un esvoranc superficial. 
Finalment, afegeix que el proper dilluns totes les persones sensibilitzades amb la 
qüestió dels refugis estan convidades a una taula rodona que se celebrarà a les sis de 
la tarda a la Sala Anselm Cartañà, amb la presència del Servei d’Arqueologia. 

E) Seguiment de proposicions/declaracions de grup i  de precs: 

Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata: 

Que en quin estat es troba el compliment de la prop osició/declaració del 
GMDDemòcrata aprovada en sessió del Consell Plenari  del Districte de 
Sants-Montjuïc de 2 de març de 2017: 

Que el Districte de Sants-Montjuïc doni resposta a 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 ex clusivament per a 
vianants els trams de carrer esmentats de Sant Jord i, Càceres i Sant Medir en 
les hores de mercat 

La senyora Neus del Pilar de Haro Jarque, del GMDDemòcrata, manifesta que des del 
juliol del 2015 l’Associació de Concessionaris del Mercat de Sants i l’Associació del 
Comerç del Mercat Nou demanen que el carrer de Sant Jordi, des de Daoiz i Velarde 
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fins al carrer de Sants, el carrer de Càceres des de Riera de Tena fins al carrer de 
Sant Jordi, i el carrer de Sant Medir des de Daoiz i Velarde fins a Càceres, siguin 
exclusivament de vianants en les hores de mercat. Apunta que, després d’un any i mig 
s’ha iniciat una prova pilot els dissabtes que consisteix a tallar el carrer de Càceres, 
una iniciativa que ha tingut molt èxit. Adverteix que en l’espai de pública concurrència 
que és el Mercat de Sants, la circulació dels vehicles en hores de mercat és un risc 
latent. Tot seguit, llegeix el seguiment de proposició de grup. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, afirma que es va iniciar els tràmits 
per elaborar un estudi de mobilitat dels carrers esmentats de l’entorn del mercat i 
anuncia que per a la propera setmana hi ha prevista una primera reunió per marcar-ne 
els criteris tècnics, cosa que permetrà convocar una reunió posterior amb tots els 
agents implicats per elaborar el pla definitiu conjuntament. 

La senyora de Haro demana que se li enviï les conclusions de les reunions que se 
celebrin. 

La presidenta anuncia que tothom rebrà una convocatòria. 

Es planteja pel Grup Municipal PPC: 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposici ó/declaració del GMDPPC 
aprovada en sessió del Consell Plenari del District e de Sants-Montjuïc d’11 
de maig de 2017: 

Que aquest Consell Plenari de Sants-Montjuïc trasll adi a l’Ajuntament de 
Barcelona instar el Departament de Benestar Social i Família a establir un 
calendari d’execució de la residència de gent gran de la Marina als terrenys 
del carrer Energia 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, exposa que en el darrer Ple el 
seu grup va presentar una proposta sobre la construcció pendent de la residència de 
gent gran als terrenys del carrer de l’Energia. Assegura que es tracta d’un equipament 
de gran importància, inclòs al Conveni d’Equipaments Sociosanitaris que resta 
pendent de realitzar per part de la Generalitat. Apunta que en un futur proper es 
posarà en funcionament el Pavelló Poliesportiu de la Marina als mateixos terrenys, per 
la qual cosa seria un bon moment per tractar de desencallar aquest tema, tal com es 
va fer al mandat anterior amb el CAP de la Bordeta. Tot seguit, llegeix el seguiment de 
proposició del seu grup. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, recalca que la Generalitat té un 
compromís incomplert a la Marina a l’hora de construir dues residències, tant la del 
carrer de l’Energia com la dels jardins de Can Farrero. Afirma que el Districte manté el 
compromís de construir les residències i reclamar les altres tres que manquen a la 
ciutat. Recorda que el 21 de juny, la regidora Laia Ortiz va tornar a reclamar 
públicament a la Generalitat el compromís incomplert d’oferta de places que ella 
mateixa havia adquirit per al període 2008-2012. En aquest sentit, assegura que 
l’Ajuntament es compromet a insistir en la construcció de totes les residències 
pendents. 
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El senyor Calleja esmenta que ell mateix està pressionant els diputats del seu partit al 
Parlament perquè reclamin les residències. Agraeix l’esment de la residència de Can 
Farrero, de la qual s’havia oblidat prèviament. 

F) Declaracions institucionals: 

Declaració institucional pels drets de les persones  LGTBI 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, demana fer un incís sobre la declaració 
institucional proposada pel GMDCUP sobre els drets de les persones LGTBI. Indica 
que des del GMDCs, com a partit liberal i progressista, sempre s’ha donat suport al 
col·lectiu LGTBI i es mostra d’acord amb la declaració presentada, si bé assenyala que 
un dels punts inclou el terme «Països Catalans». En aquest sentit, demana que consti 
en acta la seva discrepància respecte a aquest terme. 

La senyora M. Lluïsa Pahissa Casadevall, del GMDCUP, llegeix la declaració. 

«El Plenari del Consell de Districte de Sants-Montjuïc acorda:  

»Renovar el compromís del Districte amb la lluita contra la LGTBIfòbia i reconèixer el 
caràcter històric en la lluita per les llibertats individuals i col·lectives de la Diada del 28 
de juny i, en especial, de la manifestació del 1977 amb motiu del seu quarantè 
aniversari. 

»Incloure en el desplegament dels serveis i recursos municipals per a persones LGTBI 
i les Oficines de No Discriminació els instruments necessaris per la prevenció, l’atenció 
a les víctimes i resposta a la violència LGTBIfòbica a la ciutat. Així mateix, impulsar 
una campanya dirigida a les persones LGTBI per donar a conèixer els serveis 
municipals en aquest àmbit i empoderar-les, aquestes persones, a visualitzar la 
violència que pateixen i a denunciar-la, a més a més de promoure campanyes de 
difusió destinades a la societat per sensibilitzar i fer conscients de les violències que 
pateixen les persones LGTBI a diari. 

»Incloure al baròmetre municipal i als estudis estadístics municipals la inclusió 
d’indicadors i dades sobre violència LGTBIfòbiques al Districte. 

»Impulsar un programa específic per acollir persones LGTBI que es trobin en perill en 
els seus països en el marc del programa “Ciutat Refugi”. 

»Intensificar un programa d’educació sexual i respecte a la diversitat d’identitats al 
conjunt a totes les escoles i instituts del districte. 

»Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a desplegar el reglament d’aplicació 
de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, i en 
particular el seu règim sancionador. 

»Mostrar el suport del Districte a la Xarxa Internacional per la Despatologització Trans. 

»Dur a terme accions de visibilitat LGTBI als carrers i edificis públics de la ciutat. 
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»Iniciar un procés de revisió crític del Nomenclàtor del Districte tant pel que fa a la 
retirada de noms vinculats a la LGTBIfòbia com a la incorporació de noms i símbols 
LGTBI. 

»Augmentar el suport a les entitats que treballen per la prevenció del contagi 
d’infeccions de transmissió sexual, així com a les persones afectades i contra la seva 
estigmatització. 

»Impulsar l’atenció mèdica i psicològica en tots els centres d’atenció primària i centres 
cívics de la ciutat per a la prevenció del contagi de les ITS, el seu diagnòstic i 
tractament.» 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 22.25 h. 

 

 

El secretari       Vist i plau 
La presidenta del Consell 

 


