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ACTA DEL CONSELL PLENARI 

 

Identificació de la sessió 

Núm. 2 
Data: 11 de maig de 2017 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 18.30 h a 22.05 h 
Lloc: Consell de Districte de Sants-Montjuïc 
 
Assistents 
 
President en funcions del Consell 
Joaquim Forn Chiarello, Regidor adscrit del GMDDemòcrata 
 
Regidora 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) 
Carles Domingo Díaz (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) 
Angel Federico Lao Peña (GMDCs) 
David Labrador Gabriel (GMDCs) 
M. Lluïsa Pahissa Casadevall (GMDCUP) 
Josefina Macías Boada (GMDCUP) 
José Antonio Calleja Clavero (GMDPPC) 
 
Excusen la seva absència 
Montserrat Ballarin Espuña, Regidora-Presidenta del Districte 
Carmen Andrés Añón, Regidora adscrita del GMDPSC 
Josep Garganté i Closa, Regidor adscrit del GMDCUP 
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 

El president en funcions obre la sessió i informa que en el present Ple del Districte 
substituirà la senyora Montserrat Ballarín, per delegació de la mateixa. 

Prèvia 

 Presa de possessió del càrrec de la consellera de Districte, senyora Josefina 
Macias Boada 

El Secretari del Consell dóna compte del Decret de l’Alcaldia de data 20 d’abril de 
2017, pel qual es nomena la senyora Josefina Macias Boada membre del Consell 
Municipal del Districte de Sants-Montjuïc en substitució del senyor Xavier Queralt 
Mateu, del GMDCUP. 

El president en funcions llegeix el jurament: «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 Macias ho jura per imperatiu legal. 

El president en funcions li dóna la benvinguda. 

A) Aprovació de l’acta de l’anterior sessió ordinàr ia de 2 de març de 2017 

El senyor Ángel Federico Lao Peña, del GMDCs, indica que al segon paràgraf de la 
pàgina 13 de l’acta anterior consta que ell va expressar la seva alegria pel fet que 
l’estació d’autobusos de Sants reconegués que Adif donés els permisos 
corresponents. Demana que es corregeixi «estació d’autobusos» per «Govern del 
Districte». 

S’aprova per unanimitat. 

B) Part informativa: 

1. Despatx d’ofici 

El senyor Sergi Camargo, del GMDDemòcrata, demana al Govern que li respongui per 
escrit la petició que va fer prèviament a l’anterior Consell Plenari respecte al despatx 
d’ofici. 

El Consell se n’assabenta. 
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2. Mesures de govern 

 2.1. La millora de les relacions de proximitat a l ’espai públic 

El president adverteix que el temps estipulat és de sis minuts per a la intervenció del 
Govern i de tres per a la resta de grups, segons es va acordar a la Junta de Portaveus. 

La regidora del Districte dóna la benvinguda als presents i apunta que la mesura ja 
s’ha presentat en diversos espais, de manera que es proposa fer-ne un resum. 
Corrobora que ha estat molt treballada i expressa la seva satisfacció respecte als 
resultats. Manifesta que s’hi detallen els recursos, la governabilitat que tindrà i els 
espais concrets on es durà a terme, partint d’un diagnòstic sobre les problemàtiques 
més arrelades al territori en qüestió d’espais, cosa que ha demanat un esforç a l’equip 
tècnic, així com de constatar realitats per decidir les mesures que es poden prendre i a 
on. Admet que els espais escollits podrien ser més nombrosos i les mesures podrien 
arribar més lluny. En aquest sentit, argumenta que els recursos i la capacitat del 
Districte per actuar en el temps programat genera certes restriccions. Concreta que 
alguns dels espais a dinamitzar seran els jardins de la Mediterrània, les places 
d’Hostafrancs, el parc de l’Espanya Industrial, la plaça de la Farga, la plaça de Navas i 
la plaça de l’Olivereta. 

Exposa que la mesura es nodreix de les demandes contínues, creuades amb 
actuacions ja planificades al Pla de barris i d’altes actuacions. Pel que fa als 
pressupostos, informa que algunes activitats ja consten al PAD, mentre que d’altres 
són específiques d’aquesta mesura. A mode d’exemple, apunta que l’increment 
d’hores de presència de la Guàrdia Urbana ha requerit una inversió de 57.000 euros, 
mentre que 97.000 han anat destinats a altres activitats específiques. Anuncia que el 
pla aborda la dinamització i millora de relacions de proximitat; la coresponsabilitat de 
l’oci nocturn amb l’empresa privada; els espais susceptibles de crear molèsties als 
veïns; l’urbanisme i inclusió social mitjançant projectes determinats per pal·liar 
problemàtiques com el sensellarisme, entre d’altres. Respecte als instruments de 
diagnosi i avaluació, indica que s’han presentat en diversos consells de barri i 
comissions de seguiment.  

Informa que, entre les actuacions que es pretén portar a terme en les àrees 
anteriorment esmentades, hi consten les de visualitzar les intervencions i concretar-les 
en els espais, treballar les problemàtiques de llarg recorregut, fomentar l’oci nocturn 
responsable i convocar taules de treball compartides. En aquest sentit, assenyala que 
s’ha d’intentar reduir els horaris de les terrasses de la plaça d’Osca i en el Pla d’usos, 
tal com s’està fent a les Tres Xemeneies, els carrers de Blai i Blesa, el Poble-sec i el 
Poble Espanyol, amb Font de la Guatlla. Afegeix que també cal posar èmfasi a les 
problemàtiques relacionades amb la sensibilització de l’ús de l’espai públic i les 
activitats amb animals de companyia. En el cas de l’urbanisme tàctic, afirma que les 
intervencions previstes es prendran als espais degradats de la rambla de Badal, els 
jardins de la rambla de Sants i els patis interiors, entre altres qüestions de les quals 
encara s’espera la valoració.  

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, corrobora que la mesura es 
reclamava des del mandat anterior i mostra la seva satisfacció per la seva posada en 
marxa. Reconeix l’esforç del Districte a l’hora de recollir la feina feta dels grups 
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municipals, les entitats i els veïns que en cada consell de barri i en cada audiència 
pública expressen les seves queixes i reflexions. 

Indica que al 2016 el Districte de Sants-Montjuïc oscil·lava entre la segona i la quarta 
posició en la classificació de districtes amb més incivisme, com ara molèsties als veïns 
o degradació de l’espai, de manera que es mostra satisfet amb les mesures 
proposades. Indica que a l’apartat de justificació del document presentat s’especifica 
que la mesura és conseqüència dels usos intensius de l’espai i de la pèrdua 
d’habilitats socials per autogestionar les diferències. En aquest sentit, pregunta qui és 
que pateix la pèrdua d’habilitats socials, si el veí que pateix l’incivisme, o bé l’infractor, 
o bé tots dos.  

Indica que l’equip de govern va repartir unes butlletes al veïnat al llarg dels darrers 
consells de barri, cosa que troba correcta, tot i que demana conèixer-ne el contingut en 
les properes comissions de seguiment dels consells de barri o als mateixos consells de 
barri. 

Reconeix que la mesura recull els espais d’actuació prioritària i agraeix que es permeti 
incloure més espais a l’apartat d’urbanisme tàctic. D’altra banda, considera que la 
mesura resulta massa informativa i demana que es proposin mesures d’actuació, com 
ara en el cas dels amos d’animals de companyia. Pel que fa al punt sobre comerç, 
entén que els informadors no puguin multar, si bé assenyala que hi ha grups de 
supermercats que estan incomplint la normativa des de molts punts de vista, de 
manera que haurien de ser sancionats. 

Quant a la diagnosi social intensiva de Blai i Blesa, demana saber quan es portarà a 
terme per constituir una taula conjunta i fer-ne un seguiment cada sis mesos, ja que 
algunes de les mesures es posaran en marxa el 2017, mentre que d’altres 
s’implementaran en les pròxims dos anys. Pregunta com es pretén pal·liar la 
problemàtica de soroll del Poble Espanyol. 

La senyora M. Lluïsa Pahissa Casadevall, del GMDCUP, opina que la mesura posa en 
valor la convivència als barris i pretén incrementar la cohesió comunitària a través de 
la pedagogia sense prioritzar les sancions i les multes, les quals considera 
contraproduents. Indica que el plantejament és molt interessant. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, admet que la mesura de govern conté 
bones intencions i agraeix que es pretengui solucionar les incidències que afecten el 
districte mitjançant un document base per estudiar-les. D’altra banda, adverteix que 
moltes d’aquestes problemàtiques hi són presents des del principi de la legislatura, tal 
com s’ha anat insistint en els diferents espais de debat. En aquest sentit, considera 
que el document arriba tard i aclareix que solucionar els conflictes de l’espai públic no 
depèn del veïnat, sinó del Govern. A tall d’exemple, apunta que la coresponsabilitat en 
termes de problemàtiques d’ús intensiu diürn i nocturn de l’espai públic es podria 
solucionar fent complir l’Ordenança de civisme. 

Pel que fa als instruments de diagnosi i avaluació de les diverses tipologies de 
conflictes, mostra la seva sorpresa pel fet que el document inclogui certs actes incívics 
que l’equip de govern negava en plens anteriors, o bé afirmava que estaven 
disminuint. 
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Demana que es concreti el calendari, ja que certes mesures estan plantejades a dos 
anys vista, quan s’esgoti la legislatura. Agraeix que es pretengui fer revisions anuals 
dels tràmits, si bé demana precisió en les dates d’algunes actuacions. Finalment, opina 
que la mesura de govern podria ser una mena de pegat per finalitzar la legislatura, tot i 
que mostra la seva esperança que pugui servir per solucionar els conflictes que 
afecten el districte. 

La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, agraeix la mesura de govern, ja que 
considera que sempre és positiu posar de rellevància i escoltar les temàtiques que 
preocupen els ciutadans. Afegeix que la mesura inclou una gran quantitat de propostes 
elaborades des del seu grup. D’altra banda, dubta que la mesura de repartir piruletes a 
la plaça d’Osca sigui positiva, ara que les terrasses tancaran una hora abans. Demana 
un pla alternatiu, ja que quan es va abordar la problemàtica a la Taula del Silenci i de 
la mediació, es tenia en ment una altra mena de mesura. 

Opina que certs indicadors no són adients per valorar l’efectivitat de la mesura, i 
proposa convocar menys reunions però més efectives. D’altra banda, critica la poca 
concreció de la mesura. En aquest sentit, pregunta quan es posarà en marxa el pla 
pilot i si hi ha un calendari previst, quan es començarà a aplicar l’Ordenança sobre 
tinença d’animals i com s’ampliarà el dispositiu de vigilància de la Guàrdia Urbana si 
falten com a mínim 400 agents. Alhora, admet que hi ha mesures molt encertades, 
com l’activitat de l’educació canina. Indica que l’associació Udols fa molt bona feina, i 
els tallers que s’han començat a organitzar a les places representen una bona 
iniciativa. Considera que les activitats per la sensibilització en la millora de la neteja és 
molt rellevant, ja que es recorda als propietaris de mascotes que cal recollir-ne els 
excrements. Finalment, lloa la mesura de la senyalèctica per millorar la conservació 
del mobiliari urbà. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, exposa que la mesura és una 
recopilació de punts que ja estan previstos o en execució, si bé reconeix l’esforç 
d’haver endreçat les propostes. Afegeix que molts dels espais d’actuació ja fa anys 
que consten com a prioritaris i ja s’hi actua, de manera que no es descobreix cap punt 
conflictiu nou. Celebra que s’hi hagi inclòs la plaça de Navas, ja que en els darrers 
mesos el Govern negava la conflictivitat que s’hi produïa. 

Considera que el punt més innovador i interessant és l’instrument de diagnosi i 
avaluació, per la qual cosa espera disposar de detalls en un futur per constatar com es 
pot treballar l’eina i com es va avançant. D’altra banda, opina que l’urbanisme tàctic 
s’ha treballat des de sempre, si bé sense anomenar-lo com a tal. Puntualitza que la 
diferència rau a anar corregint tot allò que no ha reeixit al primer intent. 

Demana que es pari atenció a les mesures de dinamització extres que s’executin a les 
places. Indica que, com a capitalista que és l’equip de govern, pretén crear l’oferta per 
generar demanda, si bé adverteix que aquesta tàctica no sempre funciona. Indica que 
es pot anar portant elements a l’espai públic per desplaçar les conductes incíviques, 
tot i que aquestes apareixeran en un altre lloc o tornaran quan no s’organitzin 
activitats. 

Mostra el seu convenciment que la mesura més efectiva per als canvis esmentats és 
l’increment de la presència d’agents cívics de manera constant. Celebra, igualment, les 
activitats sobre educació canina a les places.  
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Tanmateix, lamenta la visió amb què el Govern enfoca la mesura a la introducció, ja 
que s’hi assegura que l’increment de policia, prohibicions i control a l’espai públic és 
ineficaç i provoca la mort del carrer. Acusa el Govern de contradir-se, tenint en compte 
que pretén afegir cinc agents de la Guàrdia Urbana a l’estiu. 

Per acabar, nega que la ciutat privilegiï certs usos associats a un home blanc, en edat 
productiva i amb capacitat adquisitiva, i en canvi anul·li o deslegitimi certs usos a altres 
persones. Indica que, independentment del perfil del ciutadà, tot rau en la seva actitud 
i en la seva predisposició a millorar les relacions de proximitat. 

La regidora agraeix els comentaris dels portaveus i aclareix que la mesura ha requerit 
molt d’esforç tècnic, si bé amb una connotació política relacionada amb el model de 
ciutat que es desitja i de com es pretén gestionar-lo. Destaca que sovint es confon els 
conceptes de «conflicte» i «delicte», tot i que aclareix que l’equip de govern aposta per 
una ciutat on l’espai públic sigui de sociabilització i es creï unes relacions de proximitat 
i veïnatge positives. Admet que s’ha produït una pèrdua d’habilitats socials, tenint en 
compte el creixement de la ciutat i els canvis en els habitatges i l’espai públic. 

Manifesta que es tracta de superar l’individualisme i demana al senyor Sarri que no 
tregui de context el concepte de l’home blanc i productiu sense problemes de mobilitat. 
En aquest sentit, sosté que les polítiques públiques s’han de dissenyar, executar i 
avaluar, un exercici que requereix disseny i coherència. Aclareix que algunes de les 
actuacions ja estaven plantejades, mentre que d’altres no, de manera que la mesura 
de govern ha requerit molts mesos de feina. Argumenta que el fet que no s’hagi 
presentat abans no significa que no s’hi estigués treballant. 

Pel que fa al seguiment, indica que algunes zones ja disposen dels seus propis espais 
de seguiment. D’altra banda, afirma que no s’esperarà parlar amb el Poble Espanyol o 
la plaça d’Osca fins el dia de la comissió de seguiment. Pel que fa a Osca, assenyala 
que actualment s’hi podria intervenir amb les llicències que s’han atorgat enguany amb 
relació a l’informe sobre una sonometria del 2016. Anuncia que s’està treballant en el 
Pla d’usos, en l’avançament d’una ordenació singular i en l’increment del nombre 
d’agents cívics, de manera que no tot es redueix a la reducció d’horaris. 

Respecte a la intervenció del senyor Labrador, observa que té una visió molt punitiva 
de la ciutat, i en aquesta línia, aclareix que el fet de trobar-se a l’espai públic no és 
susceptible d’acabar multat. Matisa que la mesura pretén fomentar la convivència en 
detriment de l’incivisme. Indica que les persones que surten al carrer després de 
passar la nit de festa comparteixen responsabilitat amb el local respecte a l’impacte 
acústic que puguin causar. Assegura que aquesta mena de situacions es poden 
treballar conjuntament i responsabilitzar locals, veïnat i associacions coneixedores del 
territori. Defensa el teixit veïnal i la superació dels conflictes sense passar 
obligatòriament per la via punitiva. Recalca que cal ser exigent públicament i oferir una 
posició política clara en diferents espais. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, afirma que el seu grup pot ser massa 
punitiu, si bé d’altres es troben a l’altre extrem. Aclareix que sovint la reglamentació i la 
multa poden solucionar les problemàtiques indicades a la mesura de govern, tot i que 
d’altres no es poden multar. 

El Consell se n’assabenta. 
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3. Informe de la regidora 

El president comunica que el temps estipulat és de dotze minuts per a la regidora i de 
sis per a la resta de grups municipals. 

La regidora expressa el condol pel recent traspàs de dos veïns del districte, el senyor 
Josep Charles i el senyor Anselm Cartañà, dels quals destaca l’activitat social i 
reivindicativa als barris del districte. D’altra banda, felicita el Secretariat pel seu 
quarantè aniversari. Desitja una presidència plena d’encerts al president de la 
Coordinadora del Poble-sec, el senyor Toni Reig. També felicita els cent vint anys de 
l’Escola Josep Tous, els setanta de l’Acadèmia Lloret i els cinquanta de l’Escola Proa. 

Recorda l’activitat que es va celebrar la vigília de Sant Jordi amb el Passeig de la 
Lectura, on es van crear dinàmiques interessants per al foment de la lectura. Afirma 
que s’està intentant donar cabuda a noves activitats en diversos jardins perquè 
col·lectius com la Quinzena de la Gent Gran els puguin aprofitar per a les seves 
activitats. Indica que va participar en la inauguració de l’exposició del barranquisme a 
la Sala d’Anselm Cartanyà. A més a més, celebra la posada en funcionament de Cal 
Muns, un espai dedicat a persones sense sostre amb problemes psicològics, regida 
per una entitat de llarg recorregut al districte. Finalment, fa un esment a les fires 
comercials d’entitats, com ara la Fira Marinera a la Zona Franca, la Fira Galileu i 
l’Economia Social i Solidària de la Primavera Cooperativa. 

Pel que fa al llistat de l’ordre del dia, anuncia que el primer punt versa sobre qüestions 
d’equipaments dirigits a adolescents i joves del districte. En aquest sentit, destaca que 
el 9,1% de les persones d’entre 15 i 24 anys del barri pateix un dèficit històric 
d’equipaments en relació amb els altres barris. Reconeix que cal continuar treballant 
en aquesta problemàtica, tenint especialment en compte la reivindicació històrica del 
Casal de Joves. Afirma que s’ha iniciat la sessió de l’antiga Cooperativa Obrera del 
Segle XX, ubicada a Violant d’Hongria, on els joves executen una feina de presentació 
i treball amb el veïnat. Afegeix que s’hi estan produint reformes bàsiques de neteja i 
enderrocs de falsos sostres, entre d’altres, amb un pressupost de 58.000 euros per 
condicionar l’espai, i assenyala que s’està rehabilitant un espai per a la Federació de la 
Festa Major amb una inversió similar. 

Informa que s’està acabant de definir els equipaments per a joves dels baixos del 
carrer de la Química, cosa que s’ha debatut en diferents espais del Pla de barris. 
Mostra la seva esperança que el projecte es pugui estendre a les entitats i a la gent 
gran. Anuncia que, després d’haver informat la Comissió de Seguiment del Barri, ja es 
pot comunicar que l’any vinent es disposarà d’un equipament per a joves a 
Hostafrancs inspirat en el 12@16 del Poble-sec, i se situarà als baixos de Leiva, 67, 
amb una extensió de 200 metres quadrats. Opina que això dóna l’oportunitat de 
treballar l’aposta per les dades tècniques de necessitats en qüestions educatives i de 
treball amb col·lectius específics de joves i amb la població en general, de la mateixa 
manera que també generarà un equipament municipal que puguin utilitzar les entitats 
durant els horaris en què els joves no l’ocupin. 

Apunta que s’ha tancat la convocatòria ordinària de subvencions i que el pressupost 
ha augmentat en 40.000 euros, els quals s’han de sumar als 109.000 d’augment per a 
convenis, que s’han passat per convocatòria per posar més èmfasi a la transparència 
de convocatòria de subvencions ordinàries, com és el cas del Centre Social de Can 
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Batlló, les orquestres infantils de la Marina i el Poble-sec, els Castellers del Poble-sec i 
onze subvencions tramitades per a projectes esportius que l’any passat eren 
responsabilitat de l’Institut de Barcelona Esports. 

Amb referència a la celebració del Coopolis, considera que el projecte va néixer de la 
tasca, no només de Barcelona, sinó de tot el territori català, a favor del foment de 
l’economia social i solidària. Indica que està promogut pel veïnat, amb la col·laboració 
de la Generalitat i l’Ajuntament, i se celebra dins el recinte de Can Batlló. Matisa que 
de moment es disposa de 280 metres quadrats, si bé s’està treballant per la 
rehabilitació del bloc 4 per tenir més espai. També sobre Can Batlló, informa que ja 
s’ha iniciat l’enderroc del bloc 17, de manera que actualment s’està retirant els 
elements de fibrociment. Indica que dins el termini de poques setmanes se 
n’enderrocarà l’estructura. Pel que fa al bloc 12, anuncia que ja està adjudicat i que, 
per tant, s’enderrocarà. Tanmateix, comunica que s’ha plantejat conservar-ne una part, 
de manera que el Districte informarà els veïns properament sobre la solució de 
l’adjudicació. Afegeix que hi ha una previsió de vint mesos perquè l’EMAV es pugui 
instal·lar a Can Batlló. 

Respecte a la preinscripció escolar, reconeix que encara no es disposa de totes les 
dades. Tanmateix, fa palès que algunes escoles tenen molta més demanda que 
d’altres, si bé cap alumne de P3 ni primer d’ESO s’ha quedat sense plaça al districte. 
Proposa equilibrar aquelles escoles amb preinscripcions més baixes. En aquest sentit, 
es compromet a convocar reunions amb el Comissionat d’Educació i amb el Consorci 
per continuar treballant. 

Quant a la nova xarxa d’autobusos, afirma que s’ha solucionat el debat sobre la línia 
37 i anuncia que ja es disposa dels recursos per mantenir la línia 91 i recuperar-ne o 
millorar-ne la freqüència actual. Exposa que s’ha aconseguit que el 115 també formi 
part del disseny, i afegeix que es disposa de calendari per treballar amb el veïnat per 
mitjà de reunions que aportin consensos. Informa que la D20 tindrà un freqüència de 
pas d’entre cinc i sis minuts en festius i d’entre sis i set en dies laborables a partir de 
l’abril i durant tot l’estiu. Recalca que, per primera vegada, els fons procedeixen de la 
taxa turística, i puntualitza que això no es traduirà en un millor servei per al turisme, 
sinó que el turisme està impactant en el servei que s’ofereix a la ciutadania que utilitza 
el D20. 

Amb referència al seguiment de mesures presentades anteriorment, al Pla de barris, 
indica que es disposa de molts espais on abordar-les, si bé reconeix que alguns 
projectes ja s’han presentat, com ara el de l’ascensor per al barri del Polvorí o la 
millora de la zona de la Colònia Santiveri. Afirma que s’està treballant en la Taula 
d’Empreses de la Marina a través de diverses reunions, així com amb el Polígon 
Pedrosa, el Port i Aigües de Barcelona. Exposa que s’ha convocat futures reunions i 
que s’està intentant dissenyar el Pla de desenvolupament del Districte amb lògica 
respecte a d’altres plans. 

Pel que fa a la mesura d’ocupabilitat del Poble-sec, anuncia que el dia anterior es va 
poder concloure la primera part i l’entrega de diplomes als deu primers estudiants, a 
través d’una xarxa comunitària i amb professions on les entitats presenten mancances. 
Agraeix l’esforç de la Coordinadora del Poble-sec i Barcelona Activa per creuar 
l’enfortiment de les entitats del barri i millorar l’ocupabilitat i la precarització de la feina 
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en un sector d’ocupació determinat per a joves que, a més a més, no tenen 
regularitzada la seva situació. 

Fa un esment a la territorialització de les polítiques que normalment estan 
centralitzades i en què sovint costa treballar de manera coordinada amb àrees 
centrals. En el sentit de la participació, comunica que disposen dels esforços d’una 
persona de la Direcció de Democràcia Activa i Participació i d’un tècnic que treballarà i 
donarà impuls als projectes de participació. Afegeix que s’ha aconseguit incloure 
l’estratègia de transversalitat de gènere, de la qual ella és regidora. Indica que 
inicialment la Generalitat i l’Institut Català de les Dones ha començat a territorialitzar 
les polítiques i revisar amb criteri de gènere totes les accions, cosa que requereix 
recursos humans per implementar-les a Sants i a quatre districtes més. En aquesta 
línia, afirma que es començarà amb cinc districtes relacionats amb el Pla de barris i 
s’impulsaran altres indicadors amb aquesta estratègia. Comenta que possiblement els 
consells de dones o altres espais podran definir millor la mesura. 

Manifesta que s’està treballant en criteris de contractació sostenible per tal que les 
clàusules que estan marcades en l’àmbit de l’Ajuntament de Barcelona s’incorporin a 
la contractació que es fa des del Districte. Finalment, posa èmfasi a totes les 
problemàtiques d’assetjament sexual, bretxa salarial i altres problemàtiques 
preocupants. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, s’afegeix al condol dels 
senyors Charles i Cartañà, i els recorda com a persones molt significatives en la lluita 
veïnal i cultural. Se suma igualment a les felicitacions de la regidora i afegeix els 
Castellers de Sants, els vint anys del diari Zona Sec, el cent quart aniversari del 
Mercat de Sants, la celebració de la Fira de Sant Ponç, la Primavera Cooperativa i el 
Mercat de la Terra. 

Considera molt correcta la proposta sobre els equipaments juvenils. Indica que en el 
seu moment ja es va presentar la proposta de la Model del Segle XX, i mostra la seva 
alegria pels projectes d’equipaments per als joves d’Hostafrancs. 

Pel que fa a les subvencions, opina que l’explicació s’hauria d’haver donat 
anteriorment, ja que el dia anterior no tots els portaveus disposaven de la informació. 
D’altra banda, reconeix que certes subvencions són de caràcter excepcional, com ara 
les de la Federació de la Festa Major, de manera que s’ha pogut repartir més diners a 
més entitats. Recalca que les entitats i les associacions haurien de ser conscients 
d’aquest fet per evitar crear expectatives, ja que potser l’any vinent no obtenen la 
mateixa subvenció. 

Respecte a Coopolis, denuncia que l’equip de govern no va compartir cap informació 
amb la resta de consellers. Critica que mai no se’ls convida als esdeveniments de Can 
Batlló, possiblement perquè no interessa que hi assisteixin els grups de l’oposició. 
Assegura que en una ocasió se n’han assabentat mitjançant els portals d’informació. 
En aquest sentit, aprofita per aclarir que Sants 3 Ràdio informa millor que el web del 
Districte. D’altra banda, recorda que els plans de Can Batlló ja estan definits. En 
aquest sentit, pregunta per l’estat de l’Escola de Can Maiol, els equipaments esportius 
de Magòria i els equipaments per a persones amb discapacitat. 
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Mostra la seva alegria per la recuperació de l’autobús 91, si bé adverteix que no s’ha 
resolt la polèmica de les freqüències i el recorregut. Insisteix que els veïns encara 
esperen una resposta per la sol·licitud que van presentar al darrer Consell de Barri de 
la Bordeta, celebrat fa un mes i mig. 

Pregunta per l’estat de les obres de la línia 9 del metro i recorda que s’haurien 
d’acabar després de l’estiu per executar el període de proves al novembre. 

Considera satisfactori el pla pilot de l’estímul econòmic del Poble-sec. Afirma que l’acte 
del dia anterior va ser un èxit, així com el testimoni de les persones que explicaven la 
seva experiència. 

D’altra banda, considera que la regidora ha passat per alt certes qüestions importants, 
com ara la del veïnat del carrer de Leiva, 37, que té una reunió pendent amb Regidoria 
d’Habitatge. Pregunta també per l’estat de la rambla de Badal, després que 
l’Associació de Veïns Badal - Brasil - la Bordeta demanessin d’arranjar la zona per 
obtenir ombres i zones verdes entre Antoni de Capmany i el carrer de Sants. Adverteix 
que en aquell espai continuen els actes incívics. Reconeix que l’equip de govern està 
arribant a un acord amb els veïns afectats, si bé pregunta quan es començarà a 
actuar. 

Pel que fa a la Taula d’Esports, pregunta per les gestions dels terrenys de la Magòria i 
demana tornar a convocar una reunió per explicar com quedaran exactament les 
volumetries. Pregunta si hi ha la possibilitat d’executar un projecte a mitjà o llarg 
termini que satisfaci les necessitats dels clubs i les entitats. 

Denuncia que a Melcior de Palau hi continua l’incivisme, amb motos mal aparcades i 
excrements i miccions de gossos. A més a més, considera que les obres del carrer de 
Guitart han estat desastroses des del punt de vista informatiu. Pregunta si es va arribar 
a constituir cap comissió de seguiment amb el veïnat, més enllà de fer una visita 
d’obres. 

Pel que fa a la Residència de Gent Gran de Mossèn Vidal i Aunós, demana que es 
colli el Parlament perquè s’executin les inspeccions pertinents i l’empresa reaccioni. 

Respecte a l’avinguda del Paral·lel, pregunta quan es finalitzaran els extrems. Afegeix 
que després de dos anys de l’inici de la legislatura encara no es disposa d’un Pla 
d’equipaments que hauria d’estar finalitzat al juliol, de manera que no es poden 
avaluar diagnosis. Per acabar, demana quines actuacions i en quins carrers es vol 
portar a terme el Pla de manteniment integral. 

La senyora M. Lluïsa Pahissa Casadevall, del GMDCUP, corrobora que hi ha molta 
gent preocupada per la qüestió de les matriculacions escolars. Indica que no 
comparteix l’anàlisi de la regidora, ja que la informació que els ha arribat de 
l’Assemblea Groga i les famílies del barri és que la demanda de places als centres 
públics ha estat superior a la prevista, per la qual cosa no és exactament cert que 
tothom hagi trobat plaça al barri, sinó que alguns alumnes s’han derivat a escoles 
concertades. Nega que el Consorci d’Educació fes tan bona feina com va anunciar al 
darrer Consell d’Educació. Recorda que en aquell Consell, diversos representants 
escolars van insistir que el Consorci havia d’aportar dades més clares sobre 
l’escolarització, ja que sempre hi ha confusions entre escoles públiques i concertades. 
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Considera que en la línia de la transparència, cal vetllar en contra de la segregació i a 
favor de l’equitat escolar. 

Recorda al Govern que té pendent una elaboració cada cop més urgent del mapa 
escolar del districte, no només per esbrinar les dades reals, sinó per planificar les 
necessitats futures. Pel que fa a les places d’ESO, dubta que en quedin gaires al 
districte. Adverteix que al Consell d’Ensenyament es va comentar que alguns alumnes 
de la Marina havien hagut d’anar a estudiar a Font de la Guatlla. 

Respecte al transport, denuncia que el Govern ho presenta com una millora, si bé 
sospita que amaga una retallada, ja que segons dades de TMB s’han creat 16 línies 
però se n’han eliminat 26. Afegeix que la plantilla de treballadors dels autobusos s’ha 
reduït en 119 des del 2012 amb 86 parades menys, i que hi ha 35 autobusos en hora 
punta menys que al 2012. Acusa l’equip de govern d’haver retallat serveis en 14 línies, 
cosa que es tradueix en menys treballadors, menys parades, més caminada per agafar 
el transport i menys busos en hora punta. Denuncia que els turistes facin servir els 
busos dels ciutadans en comptes d’utilitzar el bus turístic.  

Lamenta que TMB continuï negant-se a escoltar el veïnat en el cas del bus 91, que 
encara no circula per la Bordeta els caps de setmana, malgrat que es va aprovar en 
Ple. Afegeix que les freqüències tampoc no responen a les necessitats, per la qual 
cosa considera que s’està menyspreant la Bordeta, possiblement perquè la majoria 
dels habitants són persones grans, soles i dones. Afirma que aquestes veïnes han dit 
que estan disposades a tallar la Gran Via per manifestar-se. En aquest sentit, aprofita 
per anunciar que dilluns a les set de la tarda s’ha convocat una assemblea a Can 
Batlló amb l’objectiu de trobar una solució. Comunica que els consellers són la veu de 
la ciutadania i recorda que l’Ajuntament ha de respondre les necessitats del barri, 
malgrat la pressió de TMB. 

Respecte a la qüestió de l’hotel d’Hostafrancs, es mostra perplexa pel fet que l’equip 
de govern no ha contestat allò que el seu grup els va enviar fa tres mesos en relació a 
un expedient amb presumptes, mentre continuen les obres de la Creu Coberta. 

Quant a la reducció dels horaris de les terrasses de la plaça d’Osca, considera que és 
una mesura valenta respecte a les relacions de proximitat. Igualment, demana que 
qualsevol mesura relacionada amb l’espai públic s’informi a la resta de grups, ja que 
ells se n’han assabentat a través de la premsa. 

Fa palès que s’està trobant refugis de guerra gràcies a les obres del carrer de 
Casteràs. Demana que se’n faci una revisió per conservar-los o museïtzar-los. Indica 
que les obres estan aturades a causa del descobriment i exigeix que no es repeteixi el 
cas de Navas, en què va desaparèixer un refugi per construir-hi un pàrquing. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, dóna la benvinguda a la nova 
consellera i desitja el millor al conseller sortint en el seu camí professional. Tot seguit, 
agraeix la invitació de la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec a la seva Assemblea 
General ordinària i felicita la nova junta directiva, presidida pel senyor Reig. Fa un 
record al senyor Josep Guzmán, que seguirà a la junta però ja no la presidirà. Felicita 
el diari Zona Sec pel seu vintè aniversari i els agraeix la invitació a la seva celebració 
de la setmana anterior. Felicita el cent quatre aniversari del Mercat de Sants, així com 
el cent quarantè del Secretariat. Lloa la feina feta per l’Associació de Comerciants de 
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la Marina per l’organització de la setzena Mostra de Comerç, inclosa la Fira Marinera i 
de Pagesia. 

Expressa la seva alegria per l’inici de les obres de l’estació d’autobusos de Sants amb 
l’objectiu d’instal·lar el nou mòdul, tal com el seu grup va sol·licitar el juliol del 2016 
amb una proposta aprovada per unanimitat. Indica que al ple de març se’ls va refusar 
un prec sobre els idiomes del web del Districte de Sants-Montjuïc ja que, segons el 
Govern, no es podia comprometre a fer la traducció del contingut a l’anglès, si bé es va 
comprometre a publicar-la en català i castellà. En aquest sentit, denuncia que continua 
únicament en català i demana que, a favor de la transparència i l’accés a la informació, 
es compleixi el compromís abans no s’acabi la legislatura.  

Manifesta que recentment va mantenir una reunió amb els familiars de la residència 
pública Mossèn Vidal i Aunós, juntament amb els consellers i diputats assignats a 
Assumptes Socials. Demana que totes les forces polítiques amb representació al 
parlament pressionin perquè s’investigui les possibles deficiències que hi puguin 
existir, tant en la residència esmentada com en les altres quatre ubicades en altres 
districtes i que s’han unit per afrontar la problemàtica. 

Mostra la seva alegria pel fet que la línia 91 es mantingui, si bé opina que el recorregut 
anirà des de la Bordeta fins al CUAP de Manso. Per aquest motiu, demana que 
s’informi de qualsevol mena de modificació en la línia. 

Considera important que el Govern hagi afirmat públicament que es compromet a 
elaborar un estudi de mobilitat al Poble-sec i que, a l’espera de la finalització d’aquest 
document, s’hagi paralitzat la reforma de la plaça del Setge de 1714 a causa de les 
discrepàncies entre veïns, entitats i comerciants. 

Fa saber al Govern que la convocatòria precipitada de l’Audiència Pública celebrada 
abans del present Ple va perjudicar enormement l’assistència de veïns. Demana que 
s’intenti evitar una situació semblant, ja que molts veïns no es van assabentar de la 
convocatòria. D’altra banda, reclama la constitució d’una Taula d’Habitatge per a 
Hostafrancs, tal com sol·licita el veïnat. 

Exposa que en les darreres setmanes s’ha produït una sèrie de furts i robatoris als 
locals, negocis i pisos particulars del Poble-sec, de manera que s’ha generat una lleu 
alarma social. Indica que els darrers casos han estat als carrers d’Olivera, Blai, Jaume 
Fabra i a la plaça de Navas. Exigeix que el Govern prengui mesures per evitar la 
sensació d’inseguretat que aquest fet ha provocat. 

Reclama que se solucioni la problemàtica de convivència als jardins de la rambla de 
Sants, tal com demanen els veïns, especialment amb referència als ampollots, 
l’incivisme d’alguns ciclistes i les destrosses de les zones verdes, entre d’altres. 

Indica que cal tenir en compte la reivindicació de la Plataforma Veïnal de Badal, que 
reclama un espai verd davant de la futura escola bressol de Juan de Sada. 

Finalment, felicita la victòria d’Emmanuel Macron a les eleccions de França. Considera 
que aquest fet demostra que en tot Europa hi ha un espai per a partits de centre, 
liberals i progressistes. Indica que és important per als europeistes que governin 
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formacions que defensen aquestes idees, en contraposició als que volen fomentar la 
creació de fronteres. 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, se suma als condols i les 
felicitacions anteriors, especialment als organitzadors dels esdeveniments que han 
tingut lloc des del darrer Ple. Considera que cada dia es demostra que el Districte de 
Sants-Montjuïc és un barri actiu i participatiu. En acabat, dóna la benvinguda a la 
senyora Macías. 

Pel que fa a l’informe de la regidora, felicita el naixement del projecte Coopolis, amb el 
qual s’ha aconseguit que els barris del districte tornin a ser un referent en el món 
cooperatiu quasi cent anys després. D’altra banda, indica que li hauria agradat que el 
Govern cregués sincerament que un projecte com aquest era una aposta de futur i que 
podia suposar la dinamització de l’economia cooperativa per socialitzar tothom. Critica 
que no se’ls convidés a l’esdeveniment de manera formal, i demana que es convidi els 
grups a tots aquells actes que l’equip de govern consideri rellevants, ja que el fet 
contrari significa menystenir l’acte en si. 

Esmenta que, malgrat les incidències comentades per la senyora Pahissa, el procés 
de matriculació ha estat satisfactori. Tot seguit, anuncia que molts centres escolars de 
la xarxa pública del territori pateixen mancances i baix nivell pressupostari, 
especialment les de màxima complexitat. Apunta que la institució forma part del 
Consorci i que institucions, ciutadans i gestors d’equipaments traslladen a l’equip de 
govern la demanda de poder-ne garantir el funcionament. Indica que a tots els centres 
es porten a terme les activitats, independentment de les possibilitats dels seus 
progenitors, com ara sortides i colònies. A tall d’exemple, comunica que l’Escola 
Verdaguer espera des de fa temps dotacions pressupostàries per escometre reformes 
que ja no es poden dilatar més. Afegeix que moltes escoles necessiten reforçar els 
serveis d’atenció psicopedagògica, especialment les d’alta complexitat. Demana al 
Govern que traslladi les esmentades peticions al Consorci. 

Respecte a la problemàtica de la residència gestionada per OHL Ingesan, Aspreosat, 
exposa que el treball comunitari de les institucions i ciutadans, encara que no tinguin 
competències en aquest àmbit, poden solucionar els conflictes de civisme que s’hi 
produeixen. 

Quant a les subvencions, recorda que el Govern va transformar convenis en 
subvencions al·legant que això millorava la transparència i els processos de 
justificació. Informa que s’ha produït incidències en aquesta convocatòria, de manera 
que demana que es revisi el model d’eliminació de convenis, ja que considera que hi 
ha casos en què estan justificats. Nega que el conveni comporti menys transparència i 
més dificultat de justificació, ja que en molts casos els projectes tenen certa dimensió i 
continuïtat. Argumenta que el conveni dóna estabilitat en tresoreria i en sistemes de 
gestió de recursos humans a les entitats que el perceben. 

Amb referència a l’Orfeó, reclama compromisos sobre la calendarització i la priorització 
del projecte de l’edifici. Manifesta que certs equipaments requereixen compra de sòl, 
d’altres que demanen un planejament complicat o reformes costoses, i d’altres que 
només s’han d’acabar d’executar. Informa que l’Orfeó pertany al darrer grup, per la 
qual cosa desaprofitar l’oportunitat seria un menyspreu. 
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Pel que fa a Magòria, afirma que s’hi estan fent al·legacions i demana que l’equip de 
govern expliqui les mesures plantejades sobre les aportacions presentades i sobre 
l’estat del calendari per corroborar que el projecte finalitzi en el present mandat. 

Adverteix que al proper plenari l’equip de govern complirà dos anys de legislatura i 
indica que al ple de juliol el seu grup s’incorporarà a la dinàmica del govern, per la qual 
cosa avui tenia intenció de fer balanç del mandat, si bé prefereix ajornar-ho fins al 
proper ple. Insisteix que al proper ple s’avaluï l’acció de l’equip de govern i el que s’ha 
aprovat a la sala de plens per fer traçabilitat de totes les iniciatives. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, se suma als condols i a les 
felicitacions dels portaveus anteriors. Tot seguit, critica que els grups de l’oposició 
només tinguin un terç del temps estipulat per a l’equip de govern, i demana que es 
corregeixi en un futur proper. 

A continuació fa un esment a la iniciativa La Cuina del Món, un projecte d’èxit del 
Poble-sec que va sorgir fa quinze anys del Centre Cívic El Sortidor amb col·laboració 
de la Coordinadora d’Entitats i el Districte, tot i que l’any passat va fer un parèntesi per 
replantejar-se. Tanmateix, assegura que La Cuina del Món ha mort tal com es coneix 
avui dia. Indica que buscava professionalitzar el seu vessant formatiu previ a la posada 
en escena, cosa que considera positiva, ja que facilitava la integració laboral de les 
persones que portaven a terme el curs. D’altra banda, explica que l’1 d’abril esperava 
trobar-se carpes amb cuines de diferents continents, com de costum, però es va trobar 
el Mercat de la Terra, l’Eat Street, i una petita carpa arraconada per a La Cuina del 
Món. Destaca que l’activitat movia el veïnat, omplia d’orgull el Poble-sec i li donava 
identitat. Pregunta si, com a mesura per millorar les relacions de proximitat, el Govern 
recuperarà el format antic del projecte. 

Celebra que una part de la mesura sobre ocupació ja estigui finalitzada, si bé demana 
que es revisi la manera de portar a terme el mateix amb menys recursos, ja que 
considera que els costos són excessius: 2.700 euros per jove, 15.000 euros en 
accions formatives encara desconegudes, zero euros per aturat de llarga durada i 
15.000 euros per a actes de reunions.  

Pel que fa a les mesures de govern, indica que se n’han ignorat unes quantes, com 
ara les de sostenibilitat, que es van aprovar fa més d’un any. En aquest sentit, vol 
saber quines de les vint-i-dues aprovades s’han desenvolupat enguany. Demana que 
se li enviï la resposta per escrit. 

Respecte al Pla d’equipaments del Districte, afirma que només li ha arribat una anàlisi 
del Poble-sec, però no de la resta de barris. Manifesta que, segons el calendari, ja 
s’hauria d’haver tancat la fase de propostes i anàlisi per a tots els barris del districte 
amb l’objectiu de redactar el Pla. Matisa que el calendari d’inversions que s’havien de 
pactar per al Poble-sec també s’està portant amb un termini just. Per això mateix, 
pregunta si la mesura de govern incloïa tot el districte o només el Poble-sec. 

Insisteix que s’ha de treballar la comunicació entre govern i oposició, ja que moltes 
entitats envien informació a l’equip de govern i es pensen que se’n fa difusió a la resta 
de grups, cosa que no és certa. Admet que, casualment, la present setmana ha 
començat a rebre convocatòries d’activitats d’entitats, tot i que sospita que després del 
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Ple les invitacions tornaran a davallar. Lamenta que no se’ls convidés a Coopolis, 
especialment perquè el seu grup en va ser copartícep. 

Exposa que, per segona vegada, el 22 de març es va enviar informació de Barcelona 
en Comú a través d’un correu corporatiu a entitats del districte. En aquest sentit, 
denuncia que s’està barrejant el partit i la institució. Indica que, per aquesta mateixa 
regla, els grups de l’oposició també haurien de disposar del poder del Districte en les 
seves activitats de difusió. 

Anuncia que al gener del 2015, durant el mandat anterior, es va signar una 
col·laboració amb la Fundació Formació i Treball, sorgida d’un doble conveni, el qual 
permetia que aquesta fundació s’establís al carrer de Viriat, conjuntament amb el solar 
adjacent per utilitzar-lo de taller de reparació de bicicletes. Comunica que actualment 
s’hi construirà un pàrquing, si bé nou mesos després de la signatura del conveni, el 
Consell Plenari va aprovar per unanimitat una proposició per conservar l’Hortet de la 
Farga. Manifesta que actualment no es disposa d’informació sobre l’estat de la 
situació, a banda que el Districte i l’Ajuntament poden estar efectuant el dret de 
tempteig i retracte, de manera que l’hortet pot desaparèixer abans de la festa major.  

Per acabar, demana que les entitats com la Federació de Festa Major de Sants, la 
Coordinadora d’Entitats del Poble-sec, el Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i 
la Bordeta i la Unió d’Entitats de la Marina retornin al sistema de convenis, ja que no té 
sentit fer entrar a la concurrència pública aquestes entitats per unes activitats i uns 
imports que hauria d’assumir el Districte. Considera que això significa enganyar la 
resta d’entitats fent-los creure que disposen de més possibilitats de poder obtenir una 
subvenció o una millora. Assenyala que, tal com no s’eliminarà la festa major, cal 
eliminar aquesta mena de partides de les subvencions ordinàries i retornar al conveni. 
Considera que els convenis no són privilegis, sinó un reconeixement a una trajectòria, 
a una feina ben feta i a unes activitats en favor de la cohesió del barri. 

La regidora agraeix els comentaris i dóna la benvinguda a la senyora Macías. Pel que 
fa a la intervenció del senyor Calleja, corrobora que es va comprometre a convocar 
una reunió amb els veïns de Leiva i anuncia que ja n’han celebrat una amb la 
Regidoria d’Habitatge. Admet que no es volia crear expectatives, ja que serà una de 
moltes reunions que formaran part del procés de defensar que el veïnat mantingui el 
seu habitatge. 

Amb referència a Magòria, afirma que falta poc per a l’aprovació inicial de la 
Modificació del PGM i ho considera una bona notícia, ja que ha passat el període 
d’al·legacions i, per tant, cal acabar-lo de completar per arribar als màxims consensos. 
Indica que en aquesta fase la qüestió de Magòria consta dins el Pla especial per tal de 
construir un camp de futbol i altres equipaments esportius. Comunica que els 
percentatges per a les diferents catalogacions ja estan establerts, si bé cal acabar 
d’ordenar les inversions i el pressupost per als projectes de la part de Can Batlló. 
Mostra la seva esperança de poder avançar amb Can Maiol i altres projectes, si bé 
opina que a Can Batlló i a altres barris s’hi ha destinat un PIM substancial en el 
present mandat, seguint el model de ciutat i creant un teixit veïnal. 

Respecte a les dades d’escolarització, indica que l’equip de govern també està 
interessat a pressionar el Consorci quan es disposi de més dades. Puntualitza que el 
Govern sempre parla de districte i no de barris. 
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Insisteix que la línia 91 dels caps de setmana i festius es recuperarà el cap de 
setmana a l’octubre, amb la inauguració del V5. Lamenta que se l’hagi acusat de no 
pensar en les dones grans, ja que l’equip de govern ha treballat molt en el retorn de la 
línia 91 i s’ha reunit en diverses ocasions amb el veïnat. Insisteix que el Districte ha 
posat el veïnat per davant de la feina tècnica. 

Manifesta que les mesures de la plaça d’Osca no són decisions arbitràries. En aquest 
sentit, afirma que disposa d’un informe del 2016 que demostra com s’ha sobrepassat 
l’Ordenança de medi ambient. Indica que el Districte es limita a complir aquestes 
normes amb les eines de l’Ajuntament. 

Recorda que anteriorment li exigien un informe de la regidora absolutament estricte, 
mentre que en la present sessió el GMDCs ha aprofitat per abordar temes que no 
s’havien esmentat. Demana que aquest hàbit no vagi en augment quan s’acostin 
eleccions. Puntualitza que no tots els grups han seguit els punts de l’informe. 

Indica que els convenis no donen més seguretat. Matisa que no s’han eliminat tots, 
però sí que s’envien a un interventor que recomana què es pot tractar com a conveni i 
què no. Indica que els convenis normalment són a un o dos anys vista, amb poques 
excepcions, de manera que donen la mateixa seguretat que una subvenció bianual o 
anual, malgrat que el procediment és diferent. Entén la sensació de les entitats, si bé 
recalca que es tracta d’una competència de l’Ajuntament, i assegura que la reforma 
gairebé no ha generat conflictes. 

Es mostra disposada a canviar i fer revisió sobre els minuts estipulats per a cada torn. 
Proposa que es debati a la Junta de Portaveus i indica que, per cortesia, no esgotarà 
els sis que li corresponen. 

El senyor Labrador agraeix l’índex d’informe facilitat, i es compromet a intentar abordar 
els punts que s’hi tracten. 

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 de la Modificació del Pla 
general metropolità en tres peces discontinues de l a Zona Franca, del 
Districte de Sants-Montjuïc, per a l’emplaçament de  l’equipament penitenciari 
a Barcelona, d’iniciativa municipal 

El president en funcions comunica que el temps estipulat per les intervencions és de 
cinc per al Govern i tres per als grups municipals. 

La regidora indica que el debat afecta la ciutat i, especialment, la Zona Franca. 
Assegura que s’ha arribat a consensos, no només a través de grups polítics, sinó 
també a través d’institucions pel bé de la ciutat. Afirma que aquesta modificació permet 
construir habitatge i seguir apostant per l’habitatge públic a la Trinitat Vella, un barri 
molt necessitat en què el veïnat esperava aquest acord i aquestes mesures. Indica que 
tal com es reflectia als dos plans directors de centres penitenciaris, es defensa la 
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necessitat de ser a prop de nuclis urbans, però no al costat dels habitatges, ja que en 
àrees com la Zona Franca aquesta mesura pot resultar un objecte de debat. En aquest 
sentit, recorda que s’està parlant de dues presons i de desencallar assumptes de llarg 
recorregut. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, dóna la benvinguda a la nova 
consellera i expressa el seu desig per arribar a acords amb el seu grup. Pel que fa a la 
part decisòria, indica que la resta de grups polítics defensaven la iniciativa sense gaire 
convicció, a diferència de l’equip de govern, que es mostra completament decidit a 
impulsar-lo. Afirma que es tracta d’un moment històric que els veïns de l’Eixample i la 
Trinitat esperen des de fa més de vint anys. D’altra banda, assegura que es millorarà 
les condicions de les persones recluses. 

Indica que, en el cas de la Trinitat, aquest fet està relacionat amb una modificació del 
planejament urbanístic llargament esperat per veïns que habiten en pisos afectats 
d’aluminosi. En aquest sentit, anuncia que es construirà nous habitatges al barri i que 
es dotarà l’Eixample de més equipaments després de traslladar les presons al Polígon 
de la Zona Franca. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, apunta que la modificació 
esmentada ja és vigent, perquè els solars en què es pretén emplaçar els centres 
penitenciaris són propietat del Consorci de la Zona Franca després que aquest signés 
un conveni amb l’Ajuntament el 10 de març per assumir-ne la propietat. 

Es mostra a favor que es traslladin els centres existents per tal de construir els 
equipaments i els habitatges previstos a l’emplaçament actual. D’altra banda, critica 
que el centre penitenciari es construeixi sobre sòl municipal, ja que la Generalitat és 
qui té competència en matèria penitenciària i, per tant, s’hauria d’encarregar de 
construir aquests equipaments. 

Matisa que, a diferència d’altres municipis espanyols, Barcelona no rep 
compensacions econòmiques per acollir equipaments penitenciaris, per la qual cosa 
expressa la seva empatia cap a la recança dels veïns. Considera que l’Ajuntament o la 
Generalitat haurien de presentar una compensació econòmica per l’esforç que ha fet 
Barcelona acollint la presó durant més de cent anys per tal de destinar-la als barris de 
la Marina. Admet que el trasllat suposarà una millora a la Trinitat en termes d’habitatge 
social i que s’incrementarà la qualitat de vida dels reclusos. Tot seguit, expressa 
l’abstenció del seu grup. 

La senyora Josefina Macías Boada, del GMDCUP, agraeix la benvinguda que li han 
brindat tots els presents. Respecte a la qüestió de les presons, considera que no cal 
canviar l’emplaçament de les presons, sinó el model, ja que actualment són plenes de 
persones sense recursos i no pas de corruptes. Informa que no està d’acord amb el 
lloc triat, ja que, com en el cas del CIE, les presons queden invisibles. Assenyala que 
les famílies que tenen algun membre reclòs a la Zona Franca haurien de poder gaudir 
de transport, si bé es trobaran en una zona inhòspita. Indica que el problema s’estén 
als treballadors, que no disposaran de transport públic per anar a treballar. A 
continuació, manifesta l’abstenció del seu grup. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, assenyala que és urgent realitzar el 
tràmit de Modificació del PGM per construir el centre penitenciari de règim ordinari i el 



 
 
Districte de Sants-Montjuïc 

 

18 
 

centre de règim obert. Indica que això s’hauria d’haver portat a terme abans del 
tancament de la Model, ja que actualment s’està perjudicant els familiars que s’hauran 
de desplaçar fora de Barcelona abans de la construcció de les dues presons. D’altra 
banda, considera que el tancament de la Model comportarà un treball a contrarellotge i 
una actuació precipitada. Opina que la Modificació ha de ser acceptada per continuar 
amb la cessió d’aquests terrenys de l’Ajuntament perquè la Generalitat construeixi els 
dos centres penitenciaris previstos. Tot seguit, expressa el vot favorable del seu grup. 

La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, manifesta el vot a favor del seu 
grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, lamenta que el Govern hagi 
utilitzat l’emplaçament de les presons de la Zona Franca per eliminar la possibilitat que 
la Marina pogués disposar de l’equipament d’hivern. Exposa que confondre la Model i 
la Trinitat tergiversa el debat en clau de districte. Afirma que la realitat consisteix a 
desplaçar les presons al sud del barri a canvi de res, cosa que considera injusta, ja 
que l’Ajuntament ha rebutjat un projecte de cost nul que hauria pogut convertir la 
Marina en un referent. 

Opina que s’ha mentit molt sobre les pistes d’esquí dient que es tracta d’un esport de 
rics, cosa que nega, ja que molts joves van a esquiar. Manifesta que, si es pretén 
apropar i fer més accessible l’esquí, no s’hauria de desaprofitar una oportunitat així. 
Pel que fa a la sostenibilitat, nega que la Marina sigui un emplaçament inadequat, de 
la mateixa manera que informa que l’Ajuntament no hauria hagut de pagar la 
construcció i cada any hauria de rebre diners pel seu cànon, els quals es podrien 
reinvertir en la Marina. Destaca que aquest equipament hauria acabat sent de 
l’Ajuntament un cop finalitzat el dret de superfície. Nega, d’altra banda, que es 
pretengui eliminar l’Institut de la Mercè i el Banc dels Aliments. Recalca que les 
victòries que s’alimenten amb mentides són la llavor de futures derrotes. A continuació, 
manifesta el vot negatiu del seu grup. 

El senyor Deusedes demana que l’oposició es posi d’acord sobre si els centres 
penitenciaris s’han d’emplaçar a la Marina, tal com sosté el senyor Sarri, o a una zona 
inhòspita, tal com afirma la senyora Macías, ja que fer totes dues coses alhora resulta 
impossible. Afirma que els familiars sí que podran arribar als centres mitjançant els 
autobusos V3, 109 i 23. Informa que el fet que els centres penitenciaris s’emplacin al 
Polígon de la Zona Franca no es tracta d’una contrapartida econòmica i que no es 
construiran a la Marina, sinó a una zona propera. Pel que fa a les intervencions dels 
senyors Calleja i Sarri, comunica que en la present legislatura s’ha invertit 44 milions 
d’euros en metro i 15 milions en el Pla de barris. 

El senyor Calleja critica que es barregi el metro en aquesta qüestió, ja que es tracta 
d’una inversió de ciutat, conjunta amb l’Ajuntament. D’altra banda, opina que la 
regidora ha ofert la resposta més decebedora del mandat. 

A més a més, denuncia que s’al·legui una falta de fons per a una piscina que completi 
el poliesportiu del carrer de l’Energia, una proposta que l’equip de govern portava al 
programa electoral. Demana que s’expliqui per què no se celebra una jornada de 
portes obertes per informar les raons per les quals no es disposa dels milions que, 
segons l’IBE, hauria de costar la piscina. 
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El senyor Sarri demana al Govern que se centri en la Marina per transformar-la en un 
referent a Barcelona. Creu que el desplaçament que hi està exercint la Generalitat pot 
suposar una oportunitat per tal de concentrar-hi institucions de país. 

El senyor Deusedes es compromet a aconseguir que la Marina rebi afluència de 
visitants. D’altra banda, nega haver dit que els milions es destinin a la Marina com a 
contraprestació pel fet que s’hi emplacin els centres penitenciaris. Destaca que en la 
present legislatura serà el barri que rebrà més inversions, concretament 59 milions 
d’euros. Finalment, recorda que al maig s’hi obrirà un equipament esportiu. 

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

2.  Emetre informe preceptiu sobre l’aprovació inic ial del Reglament de 
Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona  

La senyora Àngels Boix Junyent, del GMDPSC, indica que el procés per emetre 
l’informe ha estat llarg, si bé era un compromís del Govern inclòs al PAM. Indica que 
un cop es van acabar les incorporacions al PAM, es va obrir un procés de participació 
per modificar les Normes reguladores de participació de la ciutat de Barcelona, ja que 
és obligatori actualitzar-les, tenint en compte que Barcelona representa la continuïtat 
de la millor tradició dels governs municipals i apodera la ciutadania a l’hora de prendre 
decisions democràtiques. Considera que tot això suposa una etapa de millora i una 
innovació permanent que converteix Barcelona en un referent internacional. 

Posa en valor la redacció de la proposta, enriquida amb aportacions dels grups 
municipals, els consells territorials, els consells sectorials i els diferents representants 
de la societat civil, així com les entitats i el teixit associatiu. Anuncia que el text sortirà 
a informació pública durant dos mesos per tal de recollir aportacions de millora i 
consolidació. Considera que es tractarà d’una eina innovadora per generar més 
consens i adaptar-la a les noves necessitats i a les noves maneres d’entendre la 
participació política i cívica en un context social dinàmic i complex on han aparegut 
nous escenaris de relació entre la ciutadania i els representants. Expressa la seva 
esperança que es tractarà d’un espai de relació, comunicació i participació que 
conviuran amb el repte de millora de qualitat de la democràcia i la legitimització de les 
decisions col·lectives. 

Exposa que, per aquest motiu, la millora dels mecanismes, els procediments formals i 
les maneres de garantir la vigència dels drets dels quals l’equip de govern s’ha dotat 
són factors que avancen per obtenir una democràcia millor i més extensa. Anuncia que 
en el període imminent cal que tots els grups treballin plegats per plantejar qüestions 
que ajudin a sumar per crear consens respecte de la norma, amb vocació de 
continuïtat, per regir la ciutat de Barcelona. 

Assegura que se seguirà treballant i debatent sobre les dimensions de la participació 
en àmbit de barris sobre plans i projectes concrets, amb la voluntat que la norma sigui 
de tothom. Indica que les normes de participació busquen donar protagonisme a la 
ciutat, clarificar els canals de participació i impulsar el control més directe de la 
ciutadania sobre l’acció dels representants polítics, incorporant mecanismes de 
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democràcia directa per assegurar la implantació i les incidències de la ciutadania a les 
decisions de la ciutat. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, anuncia que a Barcelona hi ha 
més de 172 òrgans de participació, cosa que acaba frenant la mateixa participació. 
Reconeix que tothom defensa la racionalització dels òrgans per millorar el retorn al 
ciutadà amb la seva participació, i recorda que el seu grup a l’Ajuntament ha participat 
activament amb el grup impulsor, tal com la resta de grups municipals. 

Es mostra satisfet pel text, ja que ofereix flexibilitat a l’hora de crear òrgans de 
participació i emmarca detalladament els aspectes organitzatius i de funcionament 
d’aquests òrgans. D’altra banda, considera que és millorable, i afegeix que el seu grup 
ja ha presentat un seguit d’esmenes a l’Ajuntament que aniran seguides de nou 
d’al·legacions durant el període d’exposició pública. Assenyala que l’intent de l’equip 
de govern de voler canviar l’estructura i diluir la importància de les actuals audiències 
públiques de districte és inacceptable, si bé cal buscar la manera de dinamitzar-les. 

Tant en la qüestió de la regulació dels anomenats processos participatius com en el de 
les consultes ciutadanes, exigeix un topall de legitimació per assegurar que les 
convocatòries tenen un quòrum suficient i així invalidar el resultat en cas de no assolir-
lo. Considera necessari reformar aquests òrgans de participació, sense voler-ne 
dificultar la tramitació. Pel que fa a les signatures que es requereixen per portar a 
terme les consultes ciutadanes i els processos participatius, reclama que es redueixi la 
quantitat mínima. Reclama potenciar l’Audiència Pública de Districte. Tot seguit, i a 
l’espera de les respostes a les seves al·legacions, expressa l’abstenció del seu grup. 

La senyora M. Lluïsa Pahissa Casadevall, del GMDCUP, considera que la nova 
normativa no permet l’exercici de la democràcia directa a causa del marc legal actual i 
deixa la convocatòria i l’aprovació de les iniciatives ciutadanes i dels barris a 
consideració dels grups polítics i del Govern municipal, cosa que demostra que sense 
una ruptura amb l’ordenament jurídic actual no és possible avançar cap a una 
democràcia plena. Opina que el seu grup no pot avalar el reglament, restringit 
legalment i sense voluntat política, ja que resultarà insuficient per a una societat que 
demana superar el model de govern representatiu i decidir per si sola. A continuació, 
expressa l’abstenció del seu grup. 

El senyor Ángel Federico Lao Peña, del GMDCs, manifesta que la mesura encara es 
troba en període d’al·legacions. Indica que cal analitzar el contingut detalladament per 
comprovar que no entri en contradicció amb lleis de rang superior, que s’ajusti a temes 
estrictament locals en qüestions de participació municipal i que no s’utilitzi per a 
iniciatives polítiques inconnexes amb la política local. Tot seguit, manifesta l’abstenció 
del seu grup. 

La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, afirma que el seu grup presentarà 
al·legacions, ja que considera que el text és insuficient. En concret, assenyala que 
falten referències a l’apoderament real dels veïns, l’elecció directa dels consellers del 
Districte i les consultes veïnals. A continuació, expressa l’abstenció del seu grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, apunta que al mandat anterior el 
seu grup va impulsar un procés de participació que involucrava una gran quantitat 
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d’entitats, sectorials i grups polítics per executar la proposta de Reglament, si bé el 
GMDPPC i el GMDEUiA van votar en contra del tràmit inicial. 

Comunica que en el present mandat s’ha reprès la feina i en l’anterior Comissió de 
Presidència es va portar les esmenes a votació, tot i que el Govern pretenia 
desestimar-les. Recorda que amb l’ajuda dels grups de l’oposició es va poder aprovar 
que el període d’exposició pública fos de noranta dies, ja que es considerava 
necessari que el debat fos extens i arribés als districtes en millors condicions. D’altra 
banda, demana que als consells de barri es pugui tractar el debat sobre les normes de 
participació. 

Considera que un dels punts més sorprenents de la proposta de reforma és la manca 
d’ambició respecte a les consultes ciutadanes, ja que no es planteja que siguin 
vinculants, sinó que les tracta d’esdeveniment excepcional, amb un índex molt elevat 
per demanar-les i, a diferència de la proposta del mandat anterior, no es permet fer 
consultes en els àmbits de places, carrers i barris. Critica que l’equip de govern faci 
simulacres d’assemblees i no doni credibilitat a les consultes ciutadanes. Tot seguit, 
expressa l’abstenció del seu grup. 

La senyora Boix agraeix les aportacions i incita els altres grups a presentar 
al·legacions dins del període determinat per enriquir el document. Respon al senyor 
Calleja que les signatures requerides són fàcils d’aconseguir, si bé admet que es 
valorarà totes les esmenes que es presentin. 

S’aprova l’informe amb l’abstenció del GMDPPC, el GMDCUP, el GMDCs, el 
GMDERC i el GMDDemòcrata, i el vot a favor del GMDPSC i el GMDBComú. 

3.  Aprovar i acordar elevar la proposta de candida ts a la Medalla d’Honor de 
Barcelona de 2017, individual i col·lectiva 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, manifesta que la Comissió de 
Govern, amb el consens de tots els grups del Consell Plenari, en la reunió celebrada a 
la Junta de Portaveus la setmana anterior, ha decidit que els candidats a la Medalla 
d’Honor de Barcelona siguin la senyora Maria Ortega, en la categoria personal, i el 
Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, en la categoria d’entitats. 

Exposa que la senyora Ortega és presidenta del Centre Cultural Femení Àncora, situat 
a la Marina. La descriu com una dona rebel, lluitadora per la igualtat de gènere, 
sindicalista, feminista, sempre conscient del benefici comú, veïna de Can Clos i del 
Polvorí i capaç de contagiar esperança a tothom qui l’escolti. Afegeix que va ser una 
de les tres primeres dones de crear un centre cultural femení en tot l’Estat espanyol. 
Destaca que encara continua treballant activament per promoure els ideals que 
sempre l’han caracteritzada: la igualtat, la humilitat i el progressisme. 

Pel que fa al Secretariat, assenyala que va iniciar el seu funcionament el 1976 a partir 
del Congrés de Cultura Catalana i es va constituir oficialment el 1984 com a federació. 
Recalca que enguany celebra el quarantè aniversari i actualment agrupa més de tres-
centes entitats dels barris de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, de manera que actua 
com una entitat de segon nivell que ofereix serveis i acompanyament a una àmplia 
heterogeneïtat d’entitats i associacions dels barris. Comunica que un dels seus 
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objectius essencials són el foment i la defensa de la vida associativa i la participació 
ciutadana. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, recorda que a la Junta de 
Portaveus es va arribar a un consens per unanimitat en aquest sentit. Subscriu les 
paraules del senyor Deusedes en el sentit que el Centre Cultural Àncora dinamitza la 
Marina i que la senyora Ortega transmet els seus coneixements. D’altra banda, 
reconeix que el Secretariat executa una tasca titànica en àmbit d’associacions, 
entitats, voluntaris i professionals en el terreny social, associatiu i cultural. Tot seguit, 
expressa el vot favorable del seu grup. 

La senyora Josefina Macías Boada, del GMDCUP, manifesta el vot a favor del seu 
grup. 

El senyor Ángel Federico Lao Peña, del GMDCs, corrobora que el discurs de la 
senyora Ortega transmet tota la seva experiència i recorda que va tenir el privilegi de 
conèixer-la. Respecte al Secretariat, considera que es tracta d’una columna vertebral 
al districte. A continuació, expressa el vot favorable del seu grup. 

La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, manifesta el vot favorable del seu 
grup. 

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

S’aprova la proposta per unanimitat. 

D) Part d’impuls i control: 

D.1 Proposicions/declaracions de grup 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal De mòcrata: 

Que s’iniciï abans de l’estiu el procés participati u per a finalitzar el PERI 
d’Hostafrancs amb la obertura del carrer Diputació.  En què quedi clar el 
calendari d’execució (incloses les desafectacions q ue calgui dur a terme, els 
possibles equipaments i habitatges, i la urbanitzac ió peatonal del nou espai 
del carrer Diputació) juntament amb el pressupost a proximat per a dur-ho a 
terme 

El president anuncia que el grup presentant disposa de sis minuts per a la seva 
intervenció. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, indica que aquesta proposició 
sobre el PERI d’Hostafrancs ha estat transaccionada amb el Govern, de manera que a 
la part de la resolució consta un canvi que ha advertit a la resta de grups polítics. 
Concretament, es demana que en comptes de demanar que s’iniciï abans de l’estiu, es 
demana que sigui a l’octubre. 

Indica que el PERI d’Hostafrancs s’ha abordat durant molts anys i ha estat una de les 
causes del bloqueig i la transformació d’Hostafrancs. Assenyala que, ara que l’espai 
del carrer de la Diputació està lliure i enderrocat, cal urbanitzar el terreny. En aquest 
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sentit, recorda que la construcció de l’hotel es troba aturada temporalment, si bé no ho 
considera un obstacle perquè els veïns i entitats puguin proposar com es vol enfocar la 
urbanització, quins usos ha de tenir l’equipament i com s’acaba de resoldre les 
desafectacions que s’haurien de portar a terme, tenint en compte que el PERI incloïa 
des de l’obertura de Diputació fins a la Gran Via. Apunta que aquest carrer ja no serà 
de pas de trànsit, de manera que els habitatges que han estat afectats durant molts 
anys podran normalitzar la seva situació. Tot seguit, llegeix la proposició. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, recorda que en més d’una 
ocasió el seu grup ha manifestat pràcticament tots els punts en comissions de 
seguiment, consells de barri i plens, ja que s’identificaven amb les demandes dels 
veïns. A continuació, expressa el vot favorable del seu grup. 

La senyora M. Lluïsa Pahissa Casadevall, coincideix que és inacceptable que els 
habitatges de la zona continuïn afectats indefinidament i es nega a posposar-ho fins al 
proper mandat. A més a més, es mostra en desacord amb el plantejament d’un PERI 
que en realitat considera un Pla de reforma urbanística llargament debatut i que fins 
ara només ha servit per enderrocar patrimoni històric d’Hostafrancs. Demana que es 
revisi el document per comprovar si es planteja com la continuació del PERI, i recorda 
que per molt que les obres estiguin aturades, s’està construint un hotel. Tot seguit, 
manifesta el vot negatiu 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, recorda que a l’inici del mandat va 
presentar una iniciativa en què es demanava un calendari de revisions i 
desafectacions. Considera que el planejament del tram de Diputació no implica la 
voluntat de fer la connexió amb la Gran Via. A continuació, manifesta el vot a favor del 
seu grup. 

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

El senyor Domingo de Guzmán Alonso Chapa, del GMDBComú, es compromet a 
tancar el mandat amb un projecte per a l’equipament de Diputació, en què es 
disposarà de 4.000 metres quadrats. Matisa que la desafectació faria perdre metres 
quadrats d’equipament per a l’Escola Francesc Macià, de manera que caldrà valorar-la 
delicadament. Per acabar, manifesta el vot favorable del seu grup. 

El senyor Sarri agraeix el suport de la resta de grups i recalca que la proposició parla 
de «les desafectacions que calgui dur a terme», per la qual cosa entendrà que calgui 
fer gestions a l’hora de portar-la a terme. Més enllà d’això, considera que el projecte 
hauria d’estar finalitzat abans d’acabar el mandat, prop del 2019, ja que si el procés 
participatiu s’inicia a l’octubre, les mesures presentades s’haurien d’aprovar. Destaca 
que el procés duraria cent vint dies, als quals caldria sumar-n’hi seixanta de retorn del 
Govern, cosa que suposa mig any. Troba que és suficient per redactar un projecte i a 
l’octubre incloure’l als pressupostos de l’any següent. 

S’aprova la proposició amb el vot en contra del GMDCUP i el vot a favor de la resta de 
grups. 
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Proposició/declaració de grup del Grup Municipal ER C: 

Realitzar, en el termini del 2017, un informe sobre  la viabilitat tècnica per 
abordar el disseny i el projecte del que voldríem q ue fos la futura rambla o 
plaça Major d’Hostafrancs 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, exposa que l’afectació del PERI a la 
part baixa d’Hostafrancs ha generat la degradació de tota la seva trama urbanística, la 
manca d’inversions i el declivi del teixit urbà. Recalca que a Hostafrancs es detecten 
problemàtiques de cohesió social i convivència, de manera que proposa incentivar 
polítiques per contrarestar-les i integrar els habitants al teixit ciutadà. D’altra banda, 
recalca que a Hostafrancs hi ha elements simbòlics, com ara Creu Coberta o certes 
places, si bé no hi ha cap element que articuli la centralitat del barri. 

Es fa ressò del greuge que Hostafrancs té amb el PERI, i demana que amb la 
desafectació s’intenti elaborar un pla a llarg termini per regenerar la part baixa amb 
l’objectiu d’articular un espai central que tingui una funcionalitat dins de l’entramat del 
barri. Proposa construir una rambla o una plaça major que abasti des de Sant Roc fins 
a Moianès. Indica que no seria un projecte car, perquè ja està parcialment urbanitzat. 
Corrobora que en aquest espai es pot crear una nova centralitat que doni identitat i 
reforci com a nexe d’unió el barri per potenciar-hi certes dinàmiques de socialització, 
actualment inexistents. Tot seguit, llegeix la proposició. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, posa en dubte que 
Hostafrancs estigui mancat de cohesió, si bé expressa el vot favorable del seu grup. 

La senyora Josefina Macías Boada, del GMDCUP, recalca que no es tracta d’una 
demanda del veïnat, tot i que l’objectiu és incentivar la cohesió i la convivència. En 
aquest sentit, corrobora que això s’aconsegueix mitjançant activitats veïnals. Afegeix 
que cal revisar el concepte de modificacions urbanístiques, ja que en l’actual situació 
de saturació turística, quan un barri s’arranja per als veïns acaba resultant una crida a 
l’ocupació dels espais amb terrasses, activitats alienes als veïns i increment del 
turisme. Per aquest motiu, manifesta el vot negatiu del seu grup. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, es posiciona a favor de cobrir les 
necessitats d’Hostafrancs, per la qual cosa expressa el vot favorable del seu grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, considera interessant construir 
una plaça al voltants dels mercats per recuperar l’esperit inicial d’aquests comerços i 
incentivar la cohesió de barri. Tot seguit, manifesta el vot a favor del seu grup. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, afirma que ha debatut la situació 
amb l’Associació de Veïns d’Hostafrancs i els comerciants, els quals han negat 
qualsevol reivindicació, si bé veuen amb bons ulls la proposta. A continuació, expressa 
el vot favorable del seu grup. 

El senyor Domingo de Guzmán Alonso Chapa, del GMDBComú, corrobora que no s’ha 
rebut cap reivindicació de veïns ni comerciants. Tot seguit, manifesta el vot a favor del 
seu grup. 

El senyor Fexas agraeix els posicionaments i afegeix que l’Associació de Veïns els va 
comunicar que no era una prioritat, tot i que el representant dels comerciants ho va 
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considerar una proposta satisfactòria. Exposa que també es van reunir amb la 
Presidència i la junta de la FAEC. Insisteix que la proposta genera oportunitats 
substancials pel reduït cost que suposaria, ja que no inclou aparcaments privats, es 
troba a l’exterior de les superilles, de manera que no hi passen carrils bici ni línies 
d’autobús, i els obstacles tècnics serien molt limitats. Pel que fa a l’àmbit pressupostari 
o tècnic, demana que es debati amb el mercat. Recalca que la part baixa del mercat 
està molt degradada a l’interior i a l’exterior, per la qual cosa la presència dels camions 
segurament és l’element més conflictiu respecte a la logística. En aquest sentit, 
informa que quan es disposi d’un estudi, els veïns podran abordar el tema amb 
propietat. 

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

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Cs : 

Que el Govern del Districte elabori en el termini d e tres mesos un estudi 
integral del tram de la rambla de Badal delimitat p el carrer de Sants i l’espai 
conegut com «vías del tren», amb l’objecte d’identi ficar tant a nivell 
urbanístic com de mobilitat les carències d’aquest espai, especialment 
l’absència de zona verda, renovació del mobiliari u rbà, delimitació 
d’estacionament de motos i circulació de transport públic. Un cop estigui 
confeccionat el mateix, es realitzin sessions infor matives als veïns i entitats 
afectades per tal que puguin conèixer l’esmentat es tudi i aportar els seus 
suggeriments, i en base al mateix realitzar un proj ecte de reforma 

El senyor Ángel Federico Lao Peña, en nom del GMDCs, exposa que fa més de 
catorze anys que es van acabar les obres de la rambla de Badal, malgrat que les 
queixes dels veïns són constants als consells de barri i a les comissions de seguiment 
respecte al mal estat de la rambla. Recorda que, mentre van durar les obres del 
Mercat de Sants, es va instal·lar una sèrie de parades en aquest espai, que va quedar 
molt deteriorat i posteriorment no es va arranjar. Fa palesa la manca de zones verdes, 
d’elements d’ombra i de mobiliari urbà, així com la problemàtica de transport públic i el 
mal estacionament de motos. Denuncia que al PAD que es va presentar no hi 
constava cap mesura de govern que proposés la millora d’aquest espai. Tot seguit, 
llegeix la proposició. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, indica que aquesta proposició 
obligarà la regidora a respondre preguntes que li han plantejat alguns grups. Aventura 
que se li contestarà que s’està treballant en la redacció. Reconeix que l’equip de 
govern ha conversat amb els veïns afectats sobre la degradació i l’incivisme de la 
rambla. Discrepa que es tracti d’una problemàtica manca de mobiliari urbà, sinó d’una 
incorrecta col·locació i conservació d’aquest mobiliari. Admet que l’equip de govern 
està treballant en una proposta de millora en aquest sentit i expressa la seva 
esperança perquè pròximament es pugui resoldre els problemes d’intimitat de les 
finques afectades. 

Corrobora que el conflicte de les motos mal aparcades ja es va abordar quan es van 
arranjar els carrers del mercat. Indica que calia delimitar els punts d’estacionament de 
motos, ja que no estan ben definits. D’altra banda, indica que alguns dels punts de la 
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proposta són millorables, si bé la finalitat resulta clara. Tot seguit, expressa el vot 
favorable del seu grup. 

La senyora M. Lluïsa Pahissa Casadevall, del GMDCUP, considera que més enllà del 
deteriorament, la problemàtica rau en l’origen de la rambla de Badal. Recalca que, 
més amunt del carrer de Sants, es veu una estampa de barri pobre i abandonat, amb 
manca d’arbres i poques ombres. Demana que es construeixi el parc infantil que 
l’Associació de Veïns ha demanat en diverses ocasions. Reclama que s’aprofiti la 
finalització de les obres per introduir millores. 

Pel que fa a les motos, indica que molta gent té tendència a travessar la rambla fins a 
baix, cosa que suposa un perill, ja que no està prevista per a vianants. Apunta que 
existeix un pas de vianants suposadament plantejat pel gir de l’autobús articulat. Tot 
seguit, expressa el vot a favor del seu grup. 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, no entén per què es presenta 
aquesta proposició si al darrer ple el seu grup va formular un prec pràcticament idèntic, 
el qual va ser acceptat pel Govern. Assenyala que actualment TMB treballa per 
modificar el tram baix i els arranjaments de la part superior. Entén que aquesta 
proposició pretén reforçar el prec anterior i expressa que té constància que els equips 
tècnics ja estan impulsant millores. A continuació, manifesta el vot favorable del seu 
grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, corrobora que la zona està 
realment degradada en comparació amb la resta de la rambla de Badal. Insisteix que, 
a banda de l’afectació del mercat provisional, existeixen altres factors que influeixen en 
el mal estat. Tot seguit, expressa el vot a favor del seu grup. 

La senyora Àngels Boix Junyent, del GMDPSC, reconeix que el GMDERC va 
presentar un prec relatiu a aquesta problemàtica el ple passat i admet que la rambla 
de Badal està malmesa a causa de les obres que s’hi ha executat durant anys. Afirma 
que és hora d’arranjar-ho i corrobora que és un dels espais que s’inclou dins de la 
millora de relacions de proximitat en l’espai públic. D’altra banda, no garanteix que es 
pugui actuar en tres mesos, si bé es compromet a informar la resta de grups per tal 
que puguin aportar les consideracions corresponents. Tot seguit, expressa el vot 
favorable del seu grup. 

El senyor Joan Sanromà Baulo, del GMDBComú, manifesta el vot a favor del seu grup. 

El senyor Lao agraeix els vots favorables. Respecte a la intervenció del senyor Fexas, 
considera que les fites s’aconsegueixen quan es produeixen més consensos, i aclareix 
que la proposta del seu grup ampliava el prec del GMDERC, ja que indicava més 
detalladament les mancances i les problemàtiques de la zona per tal que es pogués 
elaborar un estudi integral. Considera correcte haver copiat un prec perquè els veïns 
disposin d’aquesta demanda als consells de barri i a les comissions de seguiment, ja 
que fa dos anys que s’intenta aconseguir un estudi per a la rambla de Badal. 

El senyor José Antonio Calleja Clavero, del GMDPPC demana disculpes pel seu error 
en la seva interrupció en quant a la ubicació de l’espai al que es referia. 
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El senyor Fexas nega estar molest per la còpia de la proposició, sinó que lamenta que 
s’hagi perdut una oportunitat de presentar una iniciativa. D’altra banda, reconeix que el 
GMDCs ha ofert més detalls, mentre que el seu prec només demanava accions 
concretes, com la continuïtat de la rambla i l’urbanisme tàctic que modifiqui els usos i 
els perfils de la gent que en fa ús. Lamenta que el Govern no acostumi a emprendre 
accions gaire ambicioses o les posposi sovint. Indica que la part més baixa de la 
rambla necessita intervencions, encara que no siguin a gran escala. Assenyala que si 
es pretén reformar tota la rambla, es pot trigar molt.  

S’aprova la proposició per unanimitat. 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal CU P:  

Que el Consell Plenari de Sants-Montjuïc traslladi a l’Ajuntament de 
Barcelona instar el Departament de Treball, Afers S ocials i Famílies que es 
requereixi a la UTE que gestiona la residència Moss èn Vidal per tal que 
reposi el personal que hi ha reduït unilateralment,  i que solucioni la resta de 
deficiències denunciades por les famílies davant el  Departament i el Síndic 
de Greuges 

El president en funcions anuncia que en aquesta proposició també intervindrà una 
representant de les famílies de la residència Mossèn Vidal i Aunós, la senyora María 
José Carcelén. 

La senyora M. Lluïsa Pahissa Casadevall, en nom del GMDCUP, llegeix la proposició. 

La senyora M. José Carcelén, en nom de les famílies de la residència Mossèn Vidal i 
Aunós, agraeix al GMDCUP que els hagi cedit part de la intervenció, si bé considera 
que aquest esforç l’haurien d’haver fet tots els partits polítics de l’Ajuntament. Exposa 
que els seus familiars han passat d’una residència modèlica a una situació d’absolut 
abandonament, en què s’ha deteriorat l’atenció a les persones i que a judici de les 
famílies, s’està incomplint les condicions que es van signar al concurs. Afirma que des 
que va intervenir per primera vegada al Consell de Barri de la Bordeta, han descobert 
que hi ha cinc residències més a Barcelona amb què la constructora OHL està 
especulant, cosa que afecta més de cinc-cents ancians. 

Recorda que en la reunió que va mantenir el 29 de març amb tots els grups polítics, 
excepte el GMDemòcrata i el GMERC, va demanar que es portés a terme alguna 
actuació al Parlament per instar el Departament de Salut a donar una solució, cosa 
que encara no ha passat. Admet que el dimarts anterior, la diputada del Grup 
Parlamentari de Ciutadans Elisabeth Valencia els va comunicar que el seu grup ha 
elaborat una sèrie de preguntes que es presentaran al Parlament i que, a més a més, 
convocarà una reunió de tots els partits polítics amb la compareixença de la seva 
associació a la Comissió d’Afers Socials i Família, de la qual és vicepresidenta. Li 
agraeix l’actuació, tal com agraeix a Esquerra Republicana que instés una reunió amb 
el secretari d’Afers Socials i Família, la qual ja va tenir lloc.  

Informa que el director territorial de la Generalitat ha visitat dues d’aquestes 
residències, una de les quals és la de Mossèn Vidal i Aunós. Confirma que, 
aparentment, les intencions eren bones, si bé no ha canviat res i la situació és cada 
cop més precària. Anuncia que la setmana anterior es comentava que a la seva 
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residència no només s’ha rebaixat el nombre de gerocultors a dos per fer-se càrrec de 
vint-i-vuit ancians, sinó que en certs moments del dia només n’hi ha un, malgrat les 
mesures que s’han emprès des de la Direcció Territorial de la Generalitat.  

Indica que a la visita de Direcció Territorial a la residència El Molí el dissabte anterior, 
hi havia tres ancians a urgències, amb deshidratació, infeccions d’orina i pujades de 
sucre a causa de la manca de personal, ja que no se’ls hidrata amb freqüència. 
Afegeix que el dilluns passat, a dos quarts de nou del vespre, hi havia els lavabos 
bruts i tots els llits per fer o sense llençols, de manera que alguns ancians dormien 
sobre el matalàs o esperaven a la cadira que algú els posés llençols. 

Recalca que es tracta de persones que estan incapacitades físicament però lúcides 
mentalment, de manera que demanen d’anar al lavabo però no hi poden anar, ja que 
la gerocultora els hi ha de desplaçar amb grua, per la qual cosa s’han d’esperar i es 
fan les seves necessitats a sobre, sense que se’ls pugui canviar ni rentar. Demana que 
no se’ls ofereixi un tracte tan indigne a les persones grans. 

En aquest sentit, exigeix una solució immediata per evitar que els ancians afectats no 
tinguin un final digne. Critica que, si això passa, els responsables seran els que 
haurien pogut resoldre la problemàtica, és a dir, tots els partits que no formen el 
govern. Per tot això, demana als grups municipals que votin favorablement a la 
proposició del GMDCUP. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, admet que la senyora 
Carcelén ha parlat molt clar en totes les reunions. Tot seguit, expressa el vot favorable 
del seu grup. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, opina que totes les forces polítiques 
estan a favor d’ajudar els familiars de les residències afectades, i proposa que 
s’investigui les possibles irregularitats. A continuació, expressa el vot a favor del seu 
grup. 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, anuncia el vot favorable del seu 
grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, coincideix que el tracte a les 
residències afectades és denigrant pel que fa als drets humans, per la qual cosa 
mostra la seva esperança de poder solucionar-ho al més aviat possible. Afirma que 
mantindrà el contacte amb el Departament a través de la Vicepresidència per intentar 
accelerar el procés. Tot seguit, manifesta el vot favorable del seu grup. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, informa que els diputats del seu 
partit al Parlament han tramitat gestions per a les residències afectades i assegura que 
es continuarà exercint pressió. A continuació, expressa el vot a favor del seu grup. 

El senyor Joan Sanromà Baulo, del GMDBComú, comunica que des del primer 
moment es va traslladar la problemàtica a la Regidoria de Drets Socials i s’ha demanat 
explicacions a la Generalitat per esbrinar de qui depèn la residència. En aquest sentit 
aclareix que pertany a la Generalitat, i no a l’Ajuntament. Tanmateix, considera que les 
qüestions de salut estan per damunt dels grups polítics i de les quals tota la ciutadania 
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està a favor, tal com s’ha demostrat a les signatures recollides. Finalment, manifesta el 
vot favorable del seu grup. 

La senyora Pahissa, en nom dels familiars, agraeix els vots a favor. Per acabar, 
adverteix que darrere aquestes residències hi ha una visió de negoci, cosa que 
considera perversa. 

S’aprova la proposició per unanimitat. 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal PP C:  

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 dóna la benvinguda a la nova consellera i es 
disculpa per no haver-ho fet abans. 

Exposa que fa molts anys que està prevista la construcció d’una residència de gent 
gran als terrenys del carrer Energia, al barri de la Marina. Recalca que es tracta d’un 
equipament de gran importància, inclòs al Conveni d’Equipaments Sociosanitaris, que 
queda pendent d’executar per part de la Generalitat. Informa 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 desencallar la problemàtica, tal com es va fer al 
mandat anterior amb el CAP de la Bordeta. Tot seguit, llegeix la proposició. 

La senyora Josefina Macías Boada, del GMDCUP, agraeix la benvinguda i expressa el 
vot favorable del seu grup. 

El senyor Ángel Federico Lao Peña, del GMDCs, mostra la seva alegria que el 
GMDPPC hagi presentat una proposta similar a la que va presentar el seu grup al Ple 
de l’1 de desembre de 2016 mitjançant un prec que va ser rebutjat, al·legant que els 
anys 2005 i 2006 ja s’havien portat a terme aquests plans. Tot seguit, expressa el vot a 
favor del seu grup. 

La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, considera que una bona iniciativa 
per al Districte seria elaborar un mapa amb tots els equipaments que preveuen la 
Generalitat i l’Ajuntament a cinc o deu anys vista, de manera que s’aprofitaria com a 
pla d’equipaments municipal. Proposa que s’englobi àmbits com l’educació, la sanitat i 
la gent gran per implicar-hi diverses secretaries de Govern. A continuació, manifesta el 
vot favorable del seu grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, opina que amb la finalització del 
poliesportiu seria interessant completar la peça de l’espai de Sant Cristòfol. Tot seguit, 
expressa el vot a favor del seu grup. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, anuncia el vot favorable del seu 
grup. 
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La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, recorda que des de la Regidoria 
de Drets Socials s’està reiterant aquesta petició a la Generalitat, que és qui té la 
competència d’executar la construcció en uns terrenys cedits per l’Ajuntament des de 
fa quatre o cinc anys. D’altra banda, adverteix que hi ha un altre espai per a gent gran 
pendent de construir, el de Can Farrero. Finalment, expressa el vot a favor del seu 
grup. 

El senyor Calleja agraeix els suports i insta tots els grups a treballar per aconseguir el 
propòsit. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

D.2  Precs 

Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata: 

Que el Districte de Sants-Montjuïc vetlli perquè es  mantinguin i recuperin tots 
els elements marcats en la protecció patrimonial de  les naus de la Velera i 
garanteixi que la retirada dels sostres d’uralita e s faci amb els procediments 
establerts 

El president en funcions comunica que el temps establert per a cada intervenció és de 
dos minuts i mig, tant pel proposant com per l’equip de govern. 

La senyora Núria Izquierdo Simó, del GMDDemòcrata, assenyala que el carrer de 
Tenor Massini amb Blanco i Riera d’Escuder hi ha un conjunt de naus industrials 
conegudes com la Velera Marsal que es troba en plena transformació, amb obres 
majors implicades. Puntualitza que aquest conjunt de naus està catalogat com a 
patrimoni arquitectònic de la ciutat amb la categoria C, la qual cosa indica un bé 
d’interès urbanístic, ja que el seu estil arquitectònic és eclèctic, de manera que s’obliga 
al manteniment i la recuperació de volums, façanes i elements comuns originals, així 
com la restauració de textures, colors i elements decoratius. Tanmateix, anuncia que el 
sostre és d’amiant. Per aquest motiu, formula el prec. 

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, agraeix l’interès, si bé considera que 
el prec falta el respecte al rigor i la seriositat de l’Administració, ja que si l’edifici està 
qualificat per Patrimoni amb la categoria C, la protecció en les obres que s’estiguin 
duent a terme implicaran el control i la protecció adequada. Apunta que les teulades de 
fibrociment es recolliran tal com dicta la normativa. En aquest sentit, recalca que si no 
es compleix algun requeriment, s’obrirà un expedient. 

La senyora Izquierdo aclareix que el prec estava plantejat per aclarir els dubtes dels 
veïns de l’edifici, que no han estat informats de les reformes. Assenyala que 
darrerament s’hi ha vist dues persones manipulant materials que podrien ser amiant. 
Adverteix que la inhalació d’aquest producte és altament cancerígena, tant per als 
treballadors com per als veïns. Per aquest motiu, demana a l’Ajuntament que s’informi 
quines obres s’estan portant a terme i si reuneixen les condicions de seguretat 
dictades per Europa el 1998 i el 2002. Recorda que des del 2006 existeix un decret de 
seguretat i protecció. 
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El senyor Farré recomana que els veïns interposin una denúncia, si així ho creuen 
pertinent, de manera que es procedirà a una inspecció. D’altra banda, assegura que 
no s’ha tingut notícia de cap treball irregular. 

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal ERC: 

Que s’actualitzi el mapa de solars municipals buits  en espera d’actuació del 
Districte, per destinar-los a l’ús comunitari que s ’acordi en procés 
participatiu, fins que s’iniciïn els projectes pels  quals estan destinats 

La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, demana aprofitar l’oportunitat que 
donen els espais buits per donar vida als barris, incentivar l’activitat del teixit associatiu 
de la zona propera i instal·lar un espai de creació i recuperació. En aquest sentit, 
proposa que s’elabori un mapa de solars buits municipals per destinar-los a l’ús 
comunitari que decideixi el veïnat durant el temps que hagin d’estar inutilitzats, sense 
canviar els usos ja previstos, sinó aprofitant el temps de desús. Anuncia que el prec 
està relacionat amb la mesura de convivència presentada al principi del Ple, sobre 
revitalització d’espais en desús, anodins o degradats. 

La senyora Maria Riba Albiach, del GMDBComú, es mostra sorpresa pel prec, ja que 
l’equip de govern ja fa temps que treballa en els mapes dels solars buits. Recorda que 
l’inici de l’estudi es va presentar en una Sectorial d’Urbanisme per explicar breument 
com s’havien catalogat. Indica que s’està acabant de treballar un informe que es 
presentarà als grups municipals en un futur proper. 

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal ERC: 

Que el Govern del Districte, conjuntament amb les f ederacions de segon 
nivell presents al nostre territori, impulsi i lide ri la creació d’un contenidor 
digital o bossa virtual de lloguer destinat a detec tar necessitats i acompanyar 
les entitats en la recerca d’espais propis al merca t o compartir els ja 
existents 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, apunta que una de les principals 
necessitats de les entitats és la de trobar un local, cosa que no és competència del 
Districte. Per aquest motiu, demana a l’equip de govern que, juntament amb les 
federacions de segon nivell de territori, lideri un portal virtual en què el centenar 
d’entitats del món associatiu que busquen local el puguin trobar o compartir-lo amb 
una altra entitat segons les característiques de cadascuna. Reconeix que l’accés a un 
estatge propi serà cada dia més complicat, ja que la bombolla de lloguer afectarà els 
locals en un futur proper. Indica que el cost seria relativament econòmic i s’ajudaria a 
moltes entitats que actualment pateixen perquè no poden mantenir el local. Per 
acabar, puntualitza que aquest fet podria ajudar a dinamitzar el teixit associatiu. 

La senyora Maria Riba Albiach, del GMDBComú, mostra la satisfacció pel prec, i 
recorda que a principis del mandat es va detectar aquestes mancances, si bé no es va 
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proposar cap solució. D’altra banda, considera que es tracta d’un projecte de gran 
magnitud, de manera que proposa que s’elabori un projecte pilot en què hi treballin 
algunes entitats que estiguin disposades a compartir el seu espai. Afirma que, en cas 
que funcionés, s’ampliaria la proposta. 

El senyor Fexas opina que, segons com es treballi, la magnitud es podria reduir, ja que 
es tracta d’impulsar una pàgina web. Reconeix que cal debatre els projectes 
potencials, i en aquest sentit s’ofereix a participar amb les federacions de segon nivell 
per estudiar un format assumible pressupostàriament i tècnicament. 

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal Cs: 

Que el Govern del Districte es coordini amb la Regi doria d’Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat i TMB per saber allò que succ eeix amb la línia 32 de 
l’autobús que inicia el seu recorregut des de l’est ació de Sants, ja que hi ha 
molts veïns que ens indiquen que de 8 a 9 del matí es produeixen unes 
llargues i excessives cues a la parada ubicada a la  pròpia estació. Al mateix 
temps sol·licitem que s’insti TMB que es compleixin  les freqüències en 
aquesta franja horària, tal com ells mateixos indiq uen públicament (6 minuts), 
i no passi com fins ara, on la freqüència dels auto busos de la línia 32 és 
d’uns 15 minuts, provocant el col·lapse de la parad a. Instem el Govern del 
Districte que ens informi en el proper Ple de les g estions realitzades, 
esperant la resolució dels esmentats problemes 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, exposa que diversos veïns han 
presentat les seves queixes sobre la línia 32 d’autobús, que té l’inici i el final a l’estació 
de Sants. Corrobora que entre les vuit i les nou del matí hi ha una saturació d’usuaris a 
la parada a causa del retard de l’autobús. En aquest sentit, indica que al web de TMB 
consta que la freqüència d’aquesta línia és de sis minuts, mentre que els usuaris 
asseguren que acostuma a ser d’un quart d’hora. Recalca que les esperes a la parada 
de Sants perjudiquen l’usuari i dificulten el moviment dels vianants. Tot seguit, formula 
el prec. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, indica que no li consta que 
l’espera habitual siguin de quinze minuts, sinó de sis. D’altra banda, es compromet a 
portar a terme les gestions corresponents i a contrastar la informació proporcionada 
pel GMDCs. 

El senyor Labrador assenyala que el veïnat li va enviar fotografies per mostrar les cues 
que es formen en la franja horària esmentada i li va assegurar que els temps estimats 
que acostumen a superar els sis minuts. Afegeix que un dia s’hi va personar a aquella 
hora i va constatar que la cua era substancial. Finalment, agraeix qualsevol tipus 
d’investigació per part del Govern. 

S’accepta el prec. 
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Es planteja pel Grup Municipal PPC: 

Que s’expliqui en quin moment ens trobem i que es c onvoqui tan bon punt es 
pugui la comissió seguiment/reunió referent als equ ipaments esportius de 
Magòria per tal de concretar ubicacions, volumetrie s, projecte, pressupost 
per aquest mandat i calendari de realització 

El senyor José Antonio Calleja Clavero, del GMDPPC, assenyala que a finals del 2016 
els terrenys esportius de Magòria van passar a ser propietat de l’Ajuntament i que el 
Govern del Districte està treballant en una proposta per atendre les demandes de les 
entitats esportives i veïnals, entre d’altres. Suggereix que es plantegi un projecte a 
mitjà o llarg termini que no només inclogui camps de futbol i pistes de petanca, sinó 
també un poliesportiu i pàrquing soterrats. Per tant, demana conèixer la quantitat que 
cal invertir en el present mandat, les volumetries de la zona i el model de projecte que 
té previst l’equip de govern per als espais esmentats. Tot seguit, formula el prec. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, afirma que l’equip de govern està a 
punt d’aprovar inicialment la Modificació del PGM. Indica que avui l’aprovació 
municipal ha passat per la Comissió de Govern per tal que es pugui procedir a 
elaborar al PMU. Informa que, tal com es va informar a les entitats de la Taula 
d’Esports de Sants amb les quals l’equip de govern es va reunir el 8 de maig, un cop 
es disposi dels tràmits administratius i burocràtics aprovats, es podrà debatre 
col·loquialment sobre plànols després de l’estiu, tal com es va prometre a les entitats. 
Hi convida també els grups municipals. 

El senyor Calleja demana que l’acceptació del prec es demostri amb fets, sense 
al·legar aprovacions inicials i aprovacions definitives. Insisteix que per la importància 
estratègica d’aquest espai en el mandat, juntament amb el de Can Batlló, cal invertir 
esforços i intentar implicar-hi més organismes, com ara la Secretaria d’Esports i l’IBE. 
Reconeix que l’equip de govern està treballant en el projecte, si bé es nega a esperar 
l’aprovació definitiva per continuar treballant. 

El senyor Deusedes assegura que l’equip de govern s’ha reunit amb la Taula d’Esports 
en diverses ocasions i afegeix que, com a conseller d’Esports, ha debatut diverses 
vegades amb representants de la Taula d’Esports. Indica que, per seriositat, no es pot 
parlar de plànols fins que no es disposi de l’aprovació definitiva. Reitera que dilluns es 
va reunir amb les entitats, que avui s’ha enviat la sol·licitud a la Comissió de Govern i 
que aquesta s’abordarà al proper Ple municipal, de manera que si s’aprova ja es podrà 
tirar endavant els plànols i les propostes. Indica que la proposta de les entitats 
divergeix lleugerament de la que està prevista, si bé es mostra convençut que 
s’arribarà a un acord. Pel que fa al hashtag «#recuperemMagòria» que han creat 
algunes entitats, afirma que l’equip de govern ja l’està recuperant. 

S’accepta el prec. 

D.3 Preguntes 

Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata: 

Quines actuacions està fent el Govern del Districte  per tal d’aturar el 
creixement de top manta a l’avinguda Maria Cristina? Es durà a terme algun a 
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campanya de conscienciació per al turisme perquè no  comprin de forma 
il·legal? L’Ajuntament ha fet algun estudi sobre l’ impacte econòmic del top 
manta per als petits establiments de les zones on aquest  fenomen existeix? 
Per què l’Ajuntament sembla protegir una pràctica q ue representa una 
competència deslleial per als petits establiments? 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, denuncia que la problemàtica 
dels manters afecta tota la ciutat i s’ha anat estenent per diversos barris, cada vegada 
en major mesura. Indica que el centre de Sants-Montjuïc és molt turístic, especialment 
l’avinguda de Maria Cristina, amb les Torres Venecianes, la Fira de Barcelona, el 
MNAC i la font de Montjuïc. Afirma que els clients potencials dels manters solen ser 
turistes. Critica que no s’està prenent mesures respecte a la problemàtica i pregunta si 
el Districte pretén portar a terme alguna campanya per dissuadir el turisme que compri 
en aquests espais. Tot seguit, formula la pregunta del seu grup. 

La regidora corrobora que es tracta d’un fenomen municipal complex en el qual s’està 
treballant. Informa que fa mesos es va definir una tasca coordinada amb altres 
administracions que tenen competències en aquesta matèria a Catalunya, i s’ha 
constituït tres taules de coordinació, una de les quals està presidida pel Síndic de 
Greuges. Puntualitza que en aquesta hi ha incloses totes les administracions i altres 
ajuntaments afectats per aquest fenomen. Anuncia que la segona és de coordinació 
policial, presidida pel director de Mossos d’Esquadra, mentre que la tercera tracta 
mesures socials per tal de treballar de manera integral, presidida pel secretari Oriol 
Amorós. 

Comunica que s’ha celebrat deu taules des de juliol fins a març, en què s’ha abordat 
l’ordre a l’espai públic, la saturació, la intervenció preventiva en l’origen de la 
distribució de material i la sanció als compradors. Manifesta que el 2016 es va tramitar 
79.221 denúncies, es va fer 19 entrades i operacions a magatzems, es va investigar 
27 persones i es va decomissar una gran quantitat de material. Així mateix, assenyala 
que s’està aplicant un protocol d’atenció a les persones que practiquen la venda 
ambulant no autoritzada amb la intenció de cedir-lo a la Generalitat en cas que altres 
ajuntaments s’hi vulguin sumar. Exposa que s’està oferint mesures sociolaborals a 
persones en situació d’irregularitat administrativa, de la qual la Cooperativa n’és part. 

Recalca que s’ha portat a terme campanyes de sensibilització contra la venda 
ambulant no autoritzada, tal com s’ha pogut veure als carrers. Indica que les empreses 
i els comerços també estan treballant amb els diversos ajuntaments. Assegura que es 
continuarà amb les campanyes. Comunica que s’ha establert un protocol d’atenció 
social i jurídic amb més de 170 persones ateses a l’Oficina del Pla d’Assentaments 
Irregulars, en què se’ls ofereix sortides sociolaborals i plans d’ocupació. 

El senyor Sarri afirma no haver vist la campanya per enlloc, i en demana detalls. 
Pregunta, també, si s’ha elaborat un estudi econòmic de l’impacte econòmic que els 
venedors ambulants causen als comerciants. 

La regidora respon que la campanya era visible i alguns formats estaven en anglès per 
tal que els turistes entenguessin que era il·legal comprar material de venda ambulant. 
Respecte a la competència deslleial, afirma que l’Autoritat Catalana de la Competència 
va presentar un informe a la Generalitat en què es considera que els manters no 
infringeixen la Llei de defensa de la competència. 
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Es planteja pel Grup Municipal Cs: 

Quines accions (descripció i planificació) tenen pr evistes realitzar des del 
Govern del Districte respecte a Can Vies? 

El senyor Ángel Federico Lao Peña, del GMDCs, admet que la pregunta corre el risc 
de ser catalogada d’haver-se tractat i respost abans, ja que s’ha abordat en molts 
espais. D’altra banda, es nega a acceptar que es consolidi la situació que el seu grup, 
juntament amb altres entitats i veïns del barri de Sants, considera irregular, i és que els 
ocupants de Can Vies no respecten les normes de convivència, el dret a la propietat 
privada, el dret al descans i el dret a concórrer en igualtat de condicions les 
obligacions administratives i, especialment, el dret general a la igualtat. Opina que, 
d’aquesta manera, no tothom és igual davant la llei. 

Recalca que és obligació del Districte solucionar la problemàtica que pateixen els 
veïns de Can Vies, de manera que es debatrà el tema en cada ple fins que l’equip de 
govern expliqui quines mesures es pretén prendre i quin calendari d’actuacions té 
previst. Demana que no s’oblidi els afectats del carrer de Burgos, ja que sembla que 
s’assumeixi el perjudici col·lateral del veïnat. Exposa que els veïns han denunciat 
actes incívics, com ara soroll, festes, pudors i miccions. Apunta que l’anterior regidor 
del Districte, el senyor Jaume Asens, es va comprometre a l’inici de la legislatura a 
convocar un monogràfic sobre Can Vies, el qual encara no ha tingut lloc. Comunica 
que la tercera fase del projecte de cobriment de les vies d’entrada a Sants està 
afectada per Can Vies, ja que cal construir la rampa que connecti l’actual rambla dels 
jardins de Sants, una gestió que continua paralitzada. Finalment, formula la pregunta 
del seu grup. 

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, recorda que Can Vies celebra vint 
anys d’existència al barri, un temps durant el qual el govern de la ciutat i el Districte ha 
estat presidit per diferents grups municipals, si bé Can Vies continua al seu lloc. Nega 
defensar ni atacar Can Vies, així com tampoc excusar-se amb els antecedents, sinó 
posar en context una qüestió complexa. 

Indica que una de les dificultats per abordar aquesta problemàtica és la situació 
urbanística que amenaça l’edifici, i que no només recau sobre Can Vies, sinó també 
sobre un grup de veïns que recentment, a través del Centre Social de Sants, va 
proposar la possibilitat de modificar el plantejament urbanístic mitjançant el suport a la 
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona i Secretariat. Indica que l’Ajuntament 
es troba en procés d’estudi de la proposta, e col·laboració amb el veïnat, ja que el 
Govern s’ha mostrat a favor de la modificació. Indica que des del Govern es prendrà 
les mesures pertinents perquè els estudis previs a aquesta modificació estiguin a 
disposició del debat veïnal. 

El senyor Lao pregunta en quins terminis es portarà a terme les mesures. 

El senyor Farré insisteix que els terminis estan dictats pel veïnat, que ha presentat una 
proposta molt concreta de modificació urbanística per a Can Vies, els ocupants del 
qual han demostrat que volen desvincular-se del procés urbanístic. 
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Es planteja pel Grup Municipal CUP: 

Quins són els resultats de l’estudi de la qualitat de l’aire a la Marina, fets des 
de la Unitat Mòbil instal·lada al carrer Cisell per  l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona? Es té pensat posar aquesta unitat mòbil en algun altre lloc de la 
Marina? 

La senyora Josefina Macías Boada, del GMDCUP, formula la pregunta del seu grup. 

El senyor Domingo de Guzmán Alonso Chapa, del GMDBComú, dóna la benvinguda a 
la senyora Macías i exposa que els tècnics de l’Agència de Salut Pública han analitzat 
els resultats dels nivells de contaminants mesurats en la Unitat Mòbil de Control 
Atmosfèric ubicada al carrer de Cisell durant la segona meitat del 2016. Pel que fa als 
resultats, afirma que superen els límits dictats per l’OMS, però no els de la Unió 
Europea, llevat de l’òxid de nitrogen. En aquest sentit, corrobora que el veïnat de la 
Marina del Prat Vermell pateix problemes de salut a causa de la mala qualitat de l’aire, 
la qual és comparable a altres indrets de la ciutat amb trànsit similar. Destaca que 
certs contaminants són específics de la zona del port, com ara el níquel i l’òxid de 
sofre, els quals igualment no superen els límits dictats per l’OMS. Conclou que la 
contaminació afecta una àrea molt àmplia i les activitats del port degraden la qualitat 
de l’aire de tot Catalunya, per la qual cosa les administracions hauran de prendre 
mesures respecte a la tasca de reducció de la contaminació. Pel que fa a la instal·lació 
d’una altra unitat mòbil, admet que encara no s’ha plantejat la possibilitat. 

La senyora Macías observa que la Unió Europea sempre mira pel vessant capitalista 
amb la intenció d’impulsar la indústria del motor en comptes de vetllar per la salut dels 
ciutadans, de manera que recomana que se segueixi el protocol de l’OMS, un òrgan 
independent. 

El senyor Guzmán insisteix que la fita del Govern és assolir els nivells més baixos de 
les recomanacions de l’OMS, ja que les de la Unió Europea estan relacionades amb 
interessos econòmics. 

Es planteja pel Grup Municipal CUP: 

Per què es va situar el sonòmetre del carrer Blai e n un dels pocs llocs sense 
terrasses, davant d’una farmàcia, i per què ara l’h an retirat? L’han posat en 
algun altre lloc per realitzar lectures més adequad es? On es poden consultar 
les dades «crues» de les lectures que s’han fet fin s ara, perquè el veïnat les 
pugui analitzar? Per quina raó la classificació res idencial (és a dir, A4) 
d’aquesta zona en el mapa de capacitat acústica de Barcelona es va canviar a 
B2 (és a dir de predomini d’usos terciaris, que per met uns límits de 
contaminació més elevats)? 

La senyora M. Lluïsa Pahissa Casadevall, del GMDCUP, assenyala que el veïnat de 
carrer de Blai expressa la seva preocupació pel soroll de les terrasses dels bars i 
restaurants de Blai i Blesa. Indica que el veïnat vol demostrar que s’incompleixen les 
normatives de soroll, per la qual cosa opina que l’Ajuntament ha de portar a terme 
controls de sonometria rigorosos i fiables. Critica que els resultats de les darreres 
sonometries són una mitjana de les lectures fetes des de les onze de la nit fins a les 
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set de la matinada, de manera que el valor de la contaminació acústica queda diluït, ja 
que les hores de més soroll són de les onze a la una de la matinada. 

Afirma que el veïnat ha descobert que al mapa de capacitat acústica de Barcelona, la 
zona de Blai i Blesa té la categoria B2, que indica un predomini del sector terciari, el 
qual permet límits de contaminació acústica més elevats. Adverteix que en realitat es 
tracta d’una zona residencial, de manera que caldria recuperar la categoria A4, com 
abans del 2012. D’altra banda, denuncia que ha desaparegut un sonòmetre que hi 
havia en una de les poques zones de Blai sense concentració de terrasses. Critica que 
es triés aquest emplaçament per recollir dades de baixa contaminació. Tot seguit, 
formula la pregunta del seu grup. 

La senyora Carolina López García, del GMDBComú, indica que els sonòmetres 
s’instal·len als fanals de quatre metres d’alçada per qüestions tècniques, si bé a Blai 
n’hi ha pocs. Indica que el sonòmetre desaparegut s’ha retirat per manteniment, cosa 
que es fa anualment, i assegura que es tornarà a instal·lar tan bon punt estigui 
disponible. En aquest sentit, assegura que es buscarà un emplaçament més proper a 
les terrasses. D’altra banda, corrobora que s’aporta les dades sonomètriques a 
qualsevol persona que les demani per registre. També informa que el mapa de les 
zones acústiques es revisa cada cinc anys, de manera que el canvi d’A4 a B2 es va 
portar a terme al mandat anterior. Afirma que l’any vinent se n’elaborarà un de nou, en 
el qual es valorarà tornar a la categoria A4. 

Afegeix que el Govern no necessita dades sonomètriques per entendre que la situació 
de Blai genera molèsties als veïns, alguns dels quals fins i tot han desenvolupat 
problemes de salut. Assegura que es continuarà defensant el veïnat i cercant el diàleg 
entre totes les parts per conciliar el descans amb l’activitat dels restauradors. 

Es planteja pel Grup Municipal PPC: 

Quin és el capteniment de l’equip de govern del Dis tricte respecte a aquestes 
problemàtiques i quines mesures està duent a terme o té previst implementar 
per abordar els furts/robatoris, les pintades als c omerços i les plagues de 
rates al barri del Poble-sec? 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, assenyala que els veïns del 
Poble-sec han detectat un augment de furts i robatoris en domicilis i comerços en els 
darrers mesos, cosa que comporta sensació d’inseguretat. Afegeix que s’han 
incrementat les pintades i els grafits a les persianes dels comerços, i finalment, 
assegura que la presència de les rates continua. Tot seguit, formula la pregunta del 
seu grup. 

La senyora Carolina López García, del GMDBcomú, informa que no es té constància 
de l’augment de furts, robatoris, vandalisme a les persianes ni un increment de rates al 
Poble-sec, ja que segons les dades policials, els delictes han disminuït al districte i al 
barri. Assenyala que s’ha augmentat el pressupost de neteja de grafits, s’ha afegit 
mesures dissuasives i s’ha incrementat les intervencions contra les plagues de rates. 
Destaca, en aquest sentit, que les demandes veïnals s’han reduït a la meitat. 

El senyor Calleja demana que se li enviï per escrit l’informe esmentat sobre dades 
policials, si bé indica que existeix la xifra negra de criminalitat, és a dir, els delictes que 
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no es denuncien. Recalca que, en qualsevol cas, ha augmentat la sensació 
d’inseguretat. Pel que fa a les rates, indica que al llarg de l’estiu la seva presència als 
carrers s’incrementa. Indica que s’ha detectat una manca de neteja a fons al Poble-
sec, ja que al març i a l’abril, els carrers que es netejaven setmanalment han passat a 
netejar-se quinzenalment o mensualment. 

La senyora López es compromet a fer arribar la informació al senyor Calleja. Esmenta 
l’existència de l’Enquesta de Victimització, en què apareixen les xifres de les persones 
que han patit un acte vandàlic, ja hagin interposat una denúncia o no. En aquest sentit, 
afirma que els barcelonins van aprovar el nivell de seguretat de la ciutat amb un 6,3 i al 
barri de Poble-sec amb un 6,2, cosa que suposa la millor nota des de 1999. 

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

Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata: 

Que s’informi en quin estat es troba el compliment de la 
proposició/declaració del GMDCiU aprovada en sessió  del Consell Plenari del 
Districte de Sants-Montjuïc de 2 de desembre de 201 5: 

Incloure en el proper Pla d’actuació del Districte (PAD) i en el Pla d’inversions 
municipal (PIM) la compra de sòl al barri de Font d e la Guatlla per part del 
Districte de Sants-Montjuïc, edificat o no, per a f er equipament i, en cas que 
no hi hagi sòl disponible per a equipament, plantej ar un canvi d’ús urbanístic 
per a fer-ho possible en el present mandat 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDDemòcrata, indica que el 2 de 
desembre de 2015 el seu grup va plantejar una proposició que va ser aprovada en què 
es demanava incloure al PAD i al PIM la compra d’un sòl a Font de la Guatlla per part 
del Districte. Afirma que als consells de barri s’ha afirmat que s’està estudiant la 
qüestió, si bé pregunta en quin estat es troben les gestions. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, respon que el PAD i el PIM no es 
van aprovar perquè, entre d’altres extrems, el GMDDemòcrata hi va votar en contra, 
de manera que la seva proposició no s’hi va poder incloure. Afirma que, igualment, el 
Districte la va entomar en un full de ruta i mostra la seva esperança que en un futur 
proper es tindrà bones notícies respecte a la qüestió. Demana que no s’exigeixi 
concreció, ja que encara no hi ha acords tancats. Recorda que els dos partits que 
formen el Govern incloïen aquesta mateixa proposició als seus programes electorals. 

La senyora Lázaro pregunta si l’acció es podrà completar en el present mandat. 

El senyor Deusedes afirma que l’objectiu és anunciar l’equipament aquest any per 
portar-lo a terme posteriorment. 

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 de 2 
de març del 2017: 
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Aquest Consell Plenari de Sants-Montjuïc acorda ins tar l’Ajuntament de 
Barcelona i a l’empresa Transports Metropolitans de  Barcelona (TMB) al 
manteniment de la línia 91 d’autobús, millorant fre qüències, complint els 
horaris, donant serveis diumenges i festius, estudi ant modificació del 
recorregut per connectar amb plaça Espanya, Font de  la Guatlla i/o cercant 
alternatives reals a la seva eliminació que garante ixin l’accés dels veïns de la 
Bordeta al CAP Manso i al centre de Barcelona 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, exposa que la línia 91 
d’autobús ofereix servei als veïns que es volen desplaçar al CAP de Manso, si bé fa 
temps que no compleix els horaris ni les freqüències. Adverteix que l’única alternativa 
per arribar-hi és fer transbordaments a Sants o a Gran Via. En aquest sentit, no només 
demana mantenir l’autobús, sinó millorar-ne les freqüències i implementar-lo també els 
caps de setmana i festius. Reclama que s’estudiï la possibilitat de modificar el seu 
recorregut per oferir millor servei al carrer de Riera Blanca, l’Hospitalet, Badal i Font de 
la Guatlla. Demana que sigui una prioritat per a tot el govern cercar alternatives que 
garanteixin l’accés dels veïns de la Bordeta al CAP de Manso i al centre de Barcelona. 

Considera encertat posar anuncis a la premsa o als portals. D’altra banda, reconeix 
que existeix una garantia de manteniment de la línia del 91, si bé també demana fer 
els mateixos esforços amb la línia 115, que té unes freqüències deficients. En aquest 
sentit, reclama una resposta vàlida respecte a aquesta situació. Tot seguit, llegeix el 
seguiment de proposició de grup. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, reitera que la continuïtat de la 
línia 91 està garantida, així com també el seu funcionament els diumenges i festius. 
Assenyala que a l’octubre del 2017 s’implementarà una part de la cinquena fase, la 
qual afecta la línia V5 en el seu pas per Olzinelles i Sant Medir. D’altra banda, afirma 
que es garanteix el funcionament de la línia 115. En aquest sentit, exposa que s’ha 
deslligat l’acord i s’ha presentat una proposta de trajecte amb una freqüència molt 
reduïda, si bé admet que tampoc no servirà per donar servei al nucli més concorregut 
del barri, és a dir, des d’Olzinelles fins a Riera Blanca. Informa que l’equip de govern 
ha elaborat una proposta que el veïnat haurà de votar per decidir l’ampliació d’aquest 
recorregut i la garantia del servei fins a Manso, prop del Mercat de Sant Antoni, per tal 
d’arribar a un tram de barri amb una alta densitat de població. 

El senyor Calleja comunica que s’està plantejant passar pel centre social per demanar 
informació o bé esperar que el Govern li enviï la proposta abans d’assabentar-se’n 
pels mitjans de comunicació. 

La regidora recalca que Sants 3 Ràdio dóna informació dels espais que l’afecten, 
mentre que el Govern emet notes de premsa. Matisa que en aquest cas no s’està fent, 
ja que es tracta d’un procés que implica diverses reunions. Recalca que fins que no 
s’arribi a una solució definitiva no s’anunciarà res. 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president en funcions aixeca la sessió a 
les 22.05 h. 

El secretari       Vist i plau 
El president en funcions del Consell 


