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Secretari del Consell
Juan Carlos Parejo Perogil
Desenvolupament de la sessió
La presidenta saluda els assistents i obre la sessió.
Dóna la benvinguda a la nova regidora, la senyora Laura Pérez, en el seu primer
Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc, i li desitja sort en els propers anys al
govern del Districte.
A) Aprovació de l’acta de l’anterior sessió ordinària de 5 de maig de 2016
S’aprova per unanimitat.
B) Part informativa:
1. Despatx d’ofici
La presidenta indica que tots els consellers tenen disponibles els informes a les
carpetes.
El Consell se n’assabenta.
2. Mesures de govern
2.1. Pla d’equipaments del Districte de Sants-Montjuïc 2016-2027
La senyora Maria Riba Albiach, del GMDBComú, anuncia que el Pla director
d’equipaments és una eina de planificació global que recull les necessitats i
disponibilitats d’un àmbit territorial i proposa un pla d’inversions a curt, mitjà i llarg
termini per adequar i optimitzar les dotacions existents i crear-ne de noves si cal.
Informa que el Districte de Sants-Montjuïc disposava d’un Pla d’equipaments realitzat
el gener del 2015 amb un període de validesa de set anys, el qual feia un inventari
dels equipaments existents i indicava els criteris d’actuació específics. Puntualitza que
aquest Pla està caduc i que, per tant, se’n necessita un de nou.
D’altra banda, exposa que el Pla d’equipaments de la Marina, elaborat el 2013, va
sorgir de la necessitat de planificar els equipaments de la Marina del Prat Vermell, un
barri en creixement. Indica que posteriorment s’hi va incloure la Marina del Port, sense
fer referència als equipaments necessaris, sinó aportant dades sobre demografia,
hàbits i estructura del territori. Apunta que s’ha encarregat una primera aproximació
per al Poble-sec que servirà per elaborar una base d’equipaments que s’incorporarà al
mateix Pla.
Manifesta que després de molts anys, el Districte té diverses possibilitats de crear
equipaments, com ara el CAP de Badal i altres instal·lacions a Font de la Guatlla i
Hostafrancs. Assenyala que cal un Pla d’equipaments del Districte que es nodreixi dels
equipaments de les Corts, l’Eixample i l’Hospitalet, entre d’altres, per analitzar
globalment quines són les necessitats del districte, sense oblidar anàlisi ja elaborades,
2

Districte de Sants-Montjuïc

com ara els plans estratègics de futur, el PAD ja finalitzat, el Pla de biblioteques o el
Pla de gent gran, entre d’altres.
Corrobora que l’objectiu principal del Pla d’equipaments és preveure una adequada
dotació dels equipaments públics que garanteixi la igualtat en l’accés de la població del
districte. Aclareix que, per fer-ho, s’ha ideat una estructura, a banda de l’equip
redactor, que s’ha d’implicar en el Pla director d’equipaments i col·laborar estretament
durant tot el procés. Informa que el Comitè de Direcció del Districte serà la part tècnica
que liderarà el procés, ja que coneix la complexitat del districte i ha de facilitar la
informació referent. Matisa que la funció d’aquest òrgan és liderar i motivar la
participació i la implicació de totes les àrees del mateix Districte. Apunta que la
Comissió de Govern serà la part encarregada de definir les línies generals, marcar les
directrius, planificar els terminis i garantir que s’arriba a l’objectiu tècnic. Exposa que la
Comissió de Seguiment serà un espai de debat, revisió i validació de l’evolució del
procés on s’aplegarà tots els representants de l’Administració, la societat civil, les
entitats, el veïnat i els representants dels grups polítics del Districte; a més, analitzarà
les propostes i treballarà conjuntament amb els polítics i tècnics municipals per
consensuar totes les propostes i incorporar-les al Pla.
Pel que fa a la proposta metodològica, assenyala que constarà de cinc punts: en
primer lloc, fer un inventari de totes les dades dels equipaments i el sòl existent al
districte; en segon lloc, elaborar una anàlisi i un diagnòstic, que en funció de l’inventari
treballi els objectius, com ara la detecció del dèficit i les millores, i la prevenció de les
necessitats futures, basant-se en la demografia actual i les projeccions futures; en
tercer lloc, plantejar les primeres propostes que es concretaran en forma d’actuacions,
si bé caldrà calcular una estimació econòmica, una priorització en el temps i propostes
d’ubicació en el territori; en quart lloc, descriure el Pla d’inversions, que ha de prioritzar
les propostes en el temps segons les necessitats, l’evolució de la població i els
objectius estratègics; finalment, elaborar la redacció final.
Puntualitza que ja s’ha planificat el calendari aproximat de les fases esmentades, tot i
que s’anirà confirmant amb el temps. Recalca que es preveu l’aprovació del Pla
d’equipaments per al juliol del 2017 com a molt tard.
El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, acusa l’equip de govern
d’haver improvisat la proposta del Pla director d’equipaments. Matisa que no es tracta
d’un pla d’equipaments, sinó d’un full de ruta per elaborar un Pla d’equipaments el
2017.
Coincideix que cal elaborar un Pla d’equipaments, tal com diversos grups municipals
han requerit en diverses ocasions als plens. Critica que no s’hagi comptat amb els
grups de l’oposició per a les elaboracions del PAD, el PAM i el Pla director
d’equipaments, el qual considera una mesura correcta, ja que l’actual Pla
d’equipaments està obsolet. Matisa que el Pla vigent comprenia els anys 2004 i 2011,
mentre que el nou Pla comprendrà del 2017 fins al 2027.
Recorda que cal definir equipaments, ja que molts barris en pateixen un greu dèficit.
Recalca que Font de la Guatlla disposa de molt pocs equipaments i que al Poble-sec
estan pendents de definició. Recorda que cal assegurar la Casa de la Premsa i Can
Batlló com grans equipaments de futur. Opina que la Marina, la Marina del Port i la
Marina del Prat Vermell han de continuar creixent en equipaments.
Manifesta els seus dubtes respecte al calendari, ja que opina que la fase de diagnosi i
avaluació es podrien escurçar per avançar la data de finalització. Assenyala que, en el
seu moment, el Districte de Sants-Montjuïc va ser pioner en el primer Pla
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d’equipaments per a persones amb discapacitat. En aquest sentit, reclama que es
recuperi la primera posició. D’altra banda, demana de part de les entitats esportives
que es defineixin els equipaments esportius. Finalment, ofereix el suport del seu grup a
l’equip de govern per impulsar el Pla i enriquir-lo amb l’objectiu d’obtenir un suport
unànime.
El senyor Xavier Queralt Mateu, en nom del GMDCUP, coincideix que l’actualització
del Pla d’equipaments és necessària, ja que els interiors estan obsolets, si bé opina
que no cal esperar-ne l’elaboració per solucionar els abundants dèficits i necessitats
del districte. Corrobora que moltes de les deficiències esmentades han estat
denunciades pel veïnat en diversos òrgans de participació del Districte, especialment
els consells de barri durant l’elaboració del PAD.
Afirma que al document s’esmenten els plans de futur elaborats el 2010 i coincideix
que cal portar la feina feta, si bé reclama que aquesta feina s’acabi traduint en
actuacions reals que no acabin oblidades, tal com va passar amb les anteriors. Afegeix
que ha trobat a faltar una menció als tipus de gestió d’equipaments municipals, ja que
les entitats i el veïnat no només han de ser usuaris dels serveis, sinó agents actius en
la gestió dels equipaments públics i municipals.
Exposa que al Pla consta una breu menció a la introducció d’equipaments sanitaris i
educatius. Opina que aquests equipaments, malgrat que no depenguin directament de
l’Ajuntament, s’haurien d’incloure a l’esmentada diagnosi per fer palesa la manca de
centres de salut i instituts al districte. Apunta que, quan aquests s’impulsin, el seu grup
donarà suport al govern, pressionant perquè s’impulsi el procés participatiu.
El senyor Ángel Federico Lao Peña, del GMDC’s, es mostra sorprès que el Pla
d’equipaments no es presentés al primer o al segon Ple del nou govern, ja que amb
base als equipaments disponibles i necessitats al districte, s’hauria iniciat la confecció
del PAD. Corrobora que el GMDERC ho ha demanat reiteradament, si bé considera
que hauria d’haver estat una iniciativa pròpia del govern. Malgrat tot, celebra que
s’elabori el Pla.
El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, es mostra sorprès que la seva llarga
reivindicació hagi donat fruits. Reitera que el Pla és molt necessari, si bé recorda que
en el darrer Ple el seu grup va indicar que hi havia processos participatius per definir
usos d’equipaments impulsats o pendents d’impulsar. Afirma que va aconsellar que
per guiar el debat ciutadà convindria que, a banda del Pla d’equipaments, s’elaborés
per a final d’any un estudi merament informatiu sobre les necessitats bàsiques
d’equipaments. Demana que es tracti d’una eina per al debat ciutadà i polític que pugui
estar disponible quan s’impulsin els processos participatius pròximament, ja que
correspondria a la primera fase metodològica plantejada. Finalment, agraeix la
iniciativa i felicita l’equip de govern.
El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDCiU, celebra l’esforç de l’equip de govern per
intentar complir els acords de plenari que es van aprovant, si bé adverteix que cal
aprovar més proposicions que agafin rellevància en el si del Districte. Corrobora que el
nom del Pla condueix a confusions, ja que realment s’està aprovant un pla director.
Desmenteix l’afirmació inclosa al Pla segons la qual l’anterior govern del GMDCiU
aturés els plans de futur, ja que aquests estan integrats als PAD que es van elaborant.
Indica que, quan es va presentar la proposta de PAD en el passat mandat, les
prioritats del pla de futur ja hi estaven integrades, de manera que demana una esmena
en quest sentit. Considera paradoxal que es pretengui crear una comissió de
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seguiment, ja que durant tot l’any s’ha criticat que no es convoquen les comissions de
seguiment d’aquells òrgans creats i ara se n’afegeixen més.
Indica que no es pot redactar un pla d’inversió a deu anys vista, ja que un govern de
Districte ha de programar per als quatre anys que estarà al govern, si bé puntualitza
que pot fer una previsió de prioritats per a cada barri. Finalment, demana que es
revisin els costos per mòduls, ja que el cost d’aquí a deu anys serà diferent.
La senyora Riba aclareix que el Districte no esperarà que es finalitzi el Pla
d’equipaments, sinó que es continuarà treballant. Apunta que no s’elaborarà un estudi
de necessitats bàsiques d’equipaments, sinó que l’anàlisi i la diagnosi ja
proporcionaran aquesta informació i, per tant, es podrà començar a treballar. Matisa
que es vol anar més enllà dels equipaments que es pretén construir en quatre anys.
Afirma que els plans i els precs aprovats s’impulsaran. Pel que fa al calendari, informa
que es tracta d’una aproximació, ja que la part tècnica del Districte està molt
enfeinada. Demana flexibilitat i recalca que el millor seria acabar com abans millor.
El Consell se n’assabenta.
3. Informe de la regidora
La presidenta apunta que la composició del Districte s’ha modificat, ja que el GMDPSC
ha entrat al govern i els seus consellers han hagut de canviar de lloc.
La regidora del Districte exposa que el canvi de regidoria del Districte de SantsMontjuïc respon a una ampliació de govern a la ciutat de Barcelona, que en el cas de
Sants-Montjuïc es tradueix en un increment de dos consellers, la senyora Àngels Boix i
el senyor Albert Deusedes, que treballen conjuntament al Districte des de fa dos
mesos.
Informa que la seva arribada coincideix amb un moment molt viu del Districte, en què
hi ha una gran presència al carrer. Recorda que es va celebrar la Mostra d’Entitats i
que s’ha entrat en l’època de festes majors i consells de barri. Assenyala que han estat
dos mesos molt intensos per a l’equip de govern i avança que en el present Ple no es
tractarà tots els assumptes pendents, ja que el Districte de Sants-Montjuïc té moltes
necessitats i prioritats. Manifesta que a la festa major de Font de la Guatlla ja es va
percebre la implementació de la mesura de govern aprovada al Ple anterior respecte a
la reducció de l’impacte ambiental a les festes, una mesura efectiva i possiblement ben
valorada a Font de la Guatlla. Informa que, a través d’una proposta del GMDCUP al
darrer Ple, en un futur proper es disposarà d’una unitat mòbil de mesura de partícules.
Indica que s’ha celebrat les festes majors de la Marina i que l’endemà comencen les
del Poble-sec. Esmenta que en tots aquests espais, la presència i la implicació dels
consellers ha estat molt alta, cosa que l’ha fet sentir acompanyada i ben rebuda.
Considera que la implicació s’ha de traduir en mesures conjuntes per debatre, en
l’impuls de propostes amb detall i en la fixació d’espais i reunions. Opina que s’ha
plantejat reptes comuns i que es pot fer molt bona feina.
Assenyala que als consells de barri s’han tractat la majoria de les qüestions i
preocupacions més generalitzades del districte, com ara les de convivència i sorolls.
En aquest sentit, fa menció de la campanya de comunicació que s’ha emès des de
l’Ajuntament de Barcelona per abordar les preocupacions més esteses, com ara la
neteja, la cura del mobiliari urbà, els animals de companyia i els sorolls derivats de
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diverses activitats, les dificultats, ja siguin econòmiques com d’ús i incentiu de l’espai
públic, incompatibles amb la convivència dels veïns.
Pel que fa a la mobilitat, manifesta que s’ha creat diverses taules en un treball conjunt
amb partits polítics, veïnat i entitats. Indica que s’ha presentat una clara aposta pel
transport públic amb l’objectiu d’assolir una mobilitat més sostenible, recuperant els
reptes de l’any anterior.
Respecte a la millora dels darrers mesos en els Serveis Socials, destaca l’augment de
vuit professionals a la plantilla dels centres de Serveis Socials i dos educadors de medi
obert al Centre de Serveis Socials de Numància. Afegeix que s’ha incrementat en tres
places els educadors socials als diversos centres, una plaça de psicòleg i suport
administratiu al Centre del Poble-sec, i una plaça de suport tècnic al Poble-sec.
Recalca que s’està ampliant els serveis menjador del programa «Àpats en companyia»
del Casal de Gent Gran La Capa, a la Marina, així com l’ampliació del servei a tots els
dies de l’any. Considera que es tracta d’un servei important per al barri, ja que està
adreçat als col·lectius més vulnerables i a la gent gran.
Destaca que Barcelona té una mitjana de població envellida del 24%, cosa que
s’agreuja al Districte de Sants-Montjuïc. Opina que cal enfrontar-se al repte de reforçar
casals per facilitar una alimentació adequada i abordar qüestions de salut física i
psíquica, espais relacionals i connexió amb la comunitat. Afirma que a partir del
setembre s’implementarà el projecte «Radars», que està funcionant satisfactòriament
en altres barris. Comunica que es tracta d’un projecte liderat per l’Institut Municipal de
Serveis Socials, adreçat a la lluita contra la solitud de les persones grans. Considera
que es tracta d’una problemàtica difícil de solucionar quant a detecció, en la qual la
comunitat i la institució hi tenen un paper de detecció. Indica que es començarà amb la
implantació a Sants, Sants-Badal, la Bordeta i Hostafrancs. Convida les entitats, el
veïnat i els comerços a adherir-se als espais amb capacitat de detecció.
Informa que s’està portant a terme projectes de dinamització en places, projectes
adreçats a la infància i a adolescents entre 12 i 16 anys de Sants, Sants-Badal,
Hostafrancs i la Bordeta, com ara el programa «Estiu Jove», centralitzat amb l’Institut
Emperador Carles.
Pel que fa a la mobilitat, destaca que al setembre es recuperarà la línia 115 de la
Bordeta, la 121 del Poble-sec i la 125 de la Marina, les quals tornen a funcionar
després del pla d’ajustament del 2012, en què s’havia suprimit el servei específic a
festius i caps de setmana. Indica que aquestes supressions afectaven la gent gran i les
persones que tenen mobilitat dins el barri, especialment dones. Afirma que la mobilitat
representa un tema clau al districte que no se solucionarà a curt termini, si bé opina
que s’està seguint una bona línia. Esmenta que a la reunió de la sectorial es va decidir
impulsar grups de treball als diferents barris, ja que en aquesta qüestió cal tenir en
compte les especificitats de cada territori mentre es treballa per l’elaboració d’un Pla
de mobilitat. Matisa que, en el cas de Sants-Hostafrancs, s’ha apuntat assumptes
relacionats amb futurs autobusos, xarxa ortogonal i carrils bici. Assenyala que, en el
cas de la Marina, s’està tramitant la contractació de l’empresa per elaborar el pla.
Comunica que a Hostafrancs, Font de la Guatlla i Poble-sec s’ha celebrat una primera
trobada. Considera que s’està seguint una línia de treball continu i treball participatiu, i
aventura mesos de molta feina.
Explica que, a curt termini, s’implementaran els trams de carril bici de Numància i la
connexió del passeig de la Zona Franca amb el polígon Zona Franca, els quals han
sortit a licitació. Indica que s’està iniciant els projectes per als carrils bici al districte, en
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una aposta per una mobilitat sostenible i una millora de la convivència a les voreres, ja
que les bicicletes tindran el seu propi espai.
Quant a l’habitatge, indica que en el Consell de Barri de la Marina que se celebrarà el
19 de juliol, Bagursa presentarà el projecte d’urbanització dels solars del sector 8.
Confirma que s’està agilitzant la construcció d’habitatge de lloguer social dotacional,
un projecte que prioritza la cohesió entre Eduard Aunós i la Marina del Port. Reconeix
que, especialment a Sants-Montjuïc, s’ha incrementat el preu del lloguer i la poca
disponibilitat de pisos, cosa que suposa un repte en termes d’habitatge. Assenyala que
el govern s’ha compromès a facilitar la difusió d’ajudes a la rehabilitació de l’habitatge.
Recorda que Sants-Montjuïc és un dels districtes amb més desnonaments, i felicita els
tècnics que n’han resolt alguns, ja que de 150 casos, se n’han resolt 58 i se n’han
ajornat 92.
Esmenta la celebració del Dia contra la LGTBIfòbia que es va celebrar el 17 de maig,
la qual va tenir una bona acollida. Indica que les entitats van agrair que tingués lloc a
Sants, ja que moltes hi tenen presència. D’altra banda, apunta que l’exposició itinerant
“Dones en moviment. Quaranta anys i més” està recuperant la memòria històrica i el
paper de les dones als barris.
Anuncia que avui l’equip de govern presenta un pla d’equipament per descriure una
metodologia que faci possible començar a treballar conjuntament sobre quins són els
equipaments necessaris al barri. Destaca que el futur CAP Badal es va presentar al
projecte de les inversions sanitàries 2016-2023.
Exposa que en la Comissió Mixta amb l’Ajuntament s’està treballant per avançar en
l’arribada del metro a la Marina. Matisa que es tracta de la primera vegada que la
Generalitat reconeix un deute. Manifesta que s’ha obert una via de treball conjunta
amb la Generalitat i la comissió mixta, a més d’una oportunitat per estudiar les
alternatives presentades per l’Ajuntament a la Generalitat per fer possible el metro a la
Marina.
Assenyala que l’Ajuntament es troba en un procediment de cessament contra el CIE
de la Zona Franca. Recorda que els tècnics l’han anat a inspeccionar dues vegades,
sense èxit. Afirma que s’està demanant l’empara al jutge per denunciar aquest fet i
apel·lar a la responsabilitat en el cas que el CIE es torni a obrir, ja que opina que s’ha
de fer amb condicions, permisos i llicències.
Reitera que als consells de barri s’han fet palesos els reptes dels diferents barris.
Recorda que a la Marina ja s’ha obert l’Open Camp, amb el qual s’està treballant
perquè el personal contractat sigui del mateix barri. Corrobora que es donarà
seguiment a les condicions laborals en les properes setmanes.
Informa que a l’agost es finalitzaran les obres del Corral a la Bordeta, la inauguració
del qual s’haurà de sotmetre a un procés. Comunica que s’ha arribat a un acord amb el
veïnat quant a la Modificació del PGM de Can Batlló, cosa que es va explicar al
Consell de Barri. Apunta que a Sants s’ha suspès les llicències d’activitat de
concurrència pública del triangle entorn la plaça Osca i el carrer de Riego, un àmbit
d’actuació que fins ara arribava a dinou establiments per a cada mil habitants, cosa
que superava a Ciutat Vella i Vila de Gràcia. Considera que s’ha presentat l’oportunitat
d’elaborar un diagnòstic participatiu i redactar un pla d’usos orientat a la dinamització
comercial, però també a la convivència, per tal que les zones siguin habitables i
ofereixin tots els serveis per viure de dia i de nit.
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Manifesta que a Hostafrancs s’està encetant un projecte de dinamització de les places
d’Herenni, Joan Corrades i Joan Pelegrí, a demanda del veïnat. Comenta que, el dia
anterior, al Poble-sec es va esmentar la necessitat de recuperar les places i donar-los
usos per a la ciutadania. Corrobora que s’està valorant les oportunitats per convertir
les places en un espai òptim de convivència on es millori la percepció del conflicte
veïnal present. Recorda que a Font de la Guatlla es va celebrar una reunió amb
l’associació Salvem el Turó. Indica que es pretén establir una taula de treball per
revisar el PERI i millorar l’espai públic, actualment afectat. Considera que tenir una
afectació no equival a ser veí de segona i que, per tant, cal invertir en aquell espai,
també revisant el PERI per esbrinar si està en vigor després de quaranta anys, si
necessita algun canvi i quines oportunitats es presenten en aquest sentit.
Pel que fa a la problemàtica del soroll, considera que el districte disposa d’espais on
cal posicionar-se clarament per millorar la vida i el descans del veïnat. Puntualitza que
al Consell de Barri de Font de la Guatlla es va fer evident que la convivència a la
muntanya no sempre és idíl·lica. D’altra banda, es compromet a donar seguiment al
Pla d’usos del Poble-sec, amb l’ordenació singular de terrasses i la dinamització de la
plaça de l’Olivereta.
Felicita el veïnat que ha celebrat el cinquè aniversari de Can Batlló; la Coral de Sant
Medir pel seu seixantè aniversari; els Castellers de Sants pel resultat de la present
temporada; l’alumna Laura Cercós, que ha tret la segona millor nota de la selectivitat a
la ciutat de Barcelona, i la Jelen Amador pel seu pregó a la Festa Major de la Marina i
per haver estat premiada com a sociòloga per l’Institut d’Estudis Catalans. Fa un
record al Diable del Pont, cremat a l’encesa de la Flama del Canigó el dia de la
revetlla. Expressa el seu condol a la família Sunyer per la pèrdua de la senyora Maria
Candelaria, la qual volia conèixer aviat, i també a la família del senyor Jordi Joan
Alsina.
Reitera el seu compromís a enviar per avançat els punts de l’informe de la regidora a
la Junta de Portaveus amb l’objectiu de millorar el debat. Assegura que passarà per
via impresa l’estat de les obres en execució i les obres previstes via impresa mentre no
es digitalitzi la sala, per tal que tots els assistents en puguin fer seguiment.
El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, dóna la benvinguda a la
regidora i li agraeix la seva presència al districte, ja sigui en actes organitzats com en
reunions, cosa que trobava a faltar del seu predecessor.
S’afegeix al record per a les famílies dels senyors Jordi Joan Alsina i Maria Candelaria.
Fa un esment de les festes majors del Polvorí, Sant Cristòfol, Font de la Guatlla, Can
Clos, la Marina, el Poble-sec i Sants.
Assenyala que durant els diversos consells de barri, entre els quals només falta
celebrar el de la Marina, s’han descrit les problemàtiques del districte, entre les quals
s’ha reiterat les de convivència i soroll.
Destaca que no s’ha esmentat el retorn del Pla d’actuació del Districte (PAD) a partir
del setembre. En aquest sentit, posa de manifest una manca de diàleg permanent amb
l’oposició respecte al PAM i al PAD. Recorda només una reunió informativa sobre el
calendari de reunions previstes. Mostra el seu convenciment que això canviarà amb la
present regidora, amb qui coincideix en la majoria d’assumptes de barri malgrat la
diferència ideològica. Demana poder participar i presentar propostes per tal d’arribar a
acords.
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Pel que fa a les qüestions de mobilitat i soroll a Font de la Guatlla, a més de les
activitats a la muntanya de Montjuïc, expressa la seva esperança que les reunions
programades a partir del setembre donin resultats. Coincideix a revisar el PERI del
Turó i a introduir-hi millores. Indica que l’associació de Salvem el Turó i el nou
conseller de barri de Font de la Guatlla van fer circular un document on es recollia una
gran quantitat de problemàtiques. Demana que es portin a terme algunes millores per
dignificar l’espai i minvar la contaminació acústica.
Destaca que en els consells de barri s’ha estat fent un retorn de les accions actuals i
futures, com ara la qüestió de Càceres, Casteràs i Sant Frederic a Sants-Badal.
Demana saber quan s’iniciaran les actuacions als carrers de Pavia, Feliu Casanova,
Esteràs i Carreras i Candi, on s’han reclamat millores, i als carrers de Piquer i Mata,
pendents d’arranjaments a les voreres.
Respecte al CAP del carrer de Roger, considera important la connectivitat. En aquest
sentit, proposa implantar un bus perquè els veïns del sud del barri puguin arribar a la
banda nord. D’altra banda, demana treballar contra el tancament i la reducció
d’especialitats del CAP Numància, encara que no sigui competència de l’equip de
govern.
Recorda que es va donar explicacions sobre el solar de Sant Pere Abanto, si bé
reclama un tractament igual per a la plaça de Súria i el passatge d’Andalusia. Mostra la
seva preocupació pel futur estat de l’escola de Cal Maiol, ja que les explicacions
ofertes donaven lloc a dubtes. Considera bona notícia la recuperació dels autobusos
del barri i demana saber com quedarà el bus 91 que afecta la Bordeta.
Opina que l’incivisme és una constant a la plaça de Navas, la plaça de la Farga, la
plaça de Súria i altres punts del districte. Mostra la seva satisfacció per la mesura a la
plaça d’Osca, si bé considera que arriba tard. D’altra banda, demana saber en quines
condicions estan els establiments que ja funcionen.
Pregunta per l’estat dels equipaments que ja s’estan executant i per la gestió que
tindran, especialment la Lleialtat Santsenca, el carrer de la Química, la fàbrica Model
del Segle XX i l’Orfeó de Sants. Reclama una definició dels equipaments o els solars
dels quals es pugui disposar i destinar-los a les entitats.
Demana que es detalli la qüestió de la mobilitat a la Marina, on impera la sensació que
s’ha avançat lleugerament amb el pacte dels pressupostos, si bé les obres encara no
han començat. Exigeix una reunió a partir de setembre per donar explicacions del
calendari i altres aspectes.
Adverteix que el veïnat ha detectat problemes al carril bici de Joan Güell, i demana
que se solucionin. Finalment, demana saber si s’ha arribat a alguna decisió sobre el
carrer del Priorat.
La senyora M. Lluïsa Pahissa Casadevall, del GMDCUP, agraeix la presència del
veïnat i les entitats malgrat el seu paper testimonial al Ple. En aquest sentit, afirma que
els partits de l’oposició també tenen un paper testimonial, ja que les decisions sempre
s’acaben prenent a la plaça Sant Jaume. Critica que, malgrat les promeses i les
intencions de canvi que proclamava BComú quan va entrar a l’Ajuntament, els plens
continuen sense tenir competències, ja que els acords que s’hi prenen no són
vinculants. Reconeix que es tracten del principal òrgan de debat polític del Districte, si
bé demana no perdre de vista que algunes accions s’hauran d’aconseguir mitjançant la
pressió dels barris des de fora la institució.
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Dóna la benvinguda a la nova regidora i assenyala que la seva arribada és
conseqüència de la nova organització a causa del pacte entre BComú i el PSC.
Esmenta que comparteix moltes sensibilitats amb la regidora i es posa a la seva
disposició en les iniciatives socialment transformadores i justes al servei de la gent
dels barris.
Recorda que el Districte de Sants-Montjuïc és molt gran, complex i divers, cosa que
aporta riquesa però també problemàtiques. Considera que una de les característiques
comunes als barris és la valuosa capacitat del veïnat per organitzar-se en entitats i
associacions per modificar el que no agrada.
Destaca que al districte existeixen temes reiteratius, com ara el del metro de la Marina
i el creixement incontrolat del turisme a la major part dels barris. En aquest sentit,
critica que aquesta problemàtica sigui especialment patent al Poble-sec, en què el
turisme i l’especulació no reculen, ja que des dels anys noranta, molts dels darrers
governs municipals han confós la ciutat amb un negoci i han deixat via lliure a
l’especulació. Denuncia que l’estesa del turisme s’hagi traduït en l’increment del preu
del lloguer, la desaparició del comerç tradicional i la pressió immobiliària per fer marxar
els veïns, ja que moltes d’aquestes persones són grans i viuen soles en pisos de
lloguer. Afirma que molts turistes no aporten riquesa, sinó maldecaps, i que els llocs de
feina que es guanyen amb el turisme són poc remunerats i d’alta temporalitat. Afegeix
que les dones són qui pateixen més aquesta situació, ja que es veuen obligades a
acceptar feines precàries, de manera que la pobresa es feminitza.
Corrobora que el dret a la salut està molt afectat al districte. Recorda a la regidora que
el CAP de Numància té un futur incert, i es compromet a no abaixar la guàrdia.
Assenyala que una plataforma va lliurar al conseller de Sanitat gairebé 7.400
signatures recollides per tot el districte i pel mateix ambulatori. Destaca que la
problemàtica no ha finalitzat, ja que al CAP de Manso hi continua havent llistes
d’espera. Quant al CAP de Sants-Badal, mostra la seva esperança que es compleixin
les dates de construcció, ja que han estat pendents molt temps. Recorda que aquest
centre substitueix el de Carreras i Candi, i que el veïnat en va impedir el tancament.
Indica que caldrà habilitar algun transport per a la gent gran.
Esmenta que al Consell de Sanitat es va explicar que el nou centre de salut seria de
gestió pública, i es compromet a assegurar-se’n. Afirma que no permetrà l’existència
d’un altre centre de gestió privada, com el CAP de les Hortes del Poble-sec, gestionat
suposadament per una entitat de base associativa (EBA). En aquest sentit, sospita que
hi ha un interès econòmic al darrere.
Mostra la seva preocupació per la utilització de l’espai públic de Montjuïc i per
iniciatives com l’Open Camp. Exigeix un seguiment de la qualitat dels llocs de treball.
Denuncia que la gestió del Castell de Montjuïc hagi quedat en mans d’empreses
privades. Afirma que recentment ha descobert que el Poble Espanyol depèn d’una
empresa privada que té la concessió fins al 2036. En aquest sentit, aventura que
moltes problemàtiques de sorolls de Font de la Guatlla es podrien solucionar d’una
altra manera si la gestió fos municipal. Assenyala que tota l’herència esmentada es
deu als governs anteriors, si bé demana consciència a l’actual equip de govern per
prendre les mesures adequades.
Pel que fa al PERI del Turó, apunta que els veïns estan lluitant per salvar un lloc que
es volia enderrocar. Afegeix que els veïns han estat malvivint quaranta anys i que el
programa no s’ha executat.
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El senyor Ángel Federico Lao Peña, del GMDC’s, felicita les entitats organitzadores de
les fires i festes majors de barri. Agraeix les invitacions al seu grup municipal per
assistir als esdeveniments. Felicita la Fira d’Entitats, organitzada pel Secretariat als
carrers de Sants i Creu Coberta; la Mostra d’Entitats del Poble-sec, organitzada per la
Coordinadora d’Entitats del Poble-sec; l’Associació de Comerciants i Serveis del
Poble-sec; la Mostra de Comerç del carrer de Galileu, organitzada per l’Eix Comercial
de Sants-Les Corts; les festes majors de Can Clos, Polvorí, Sant Cristòfol i Font de la
Guatlla organitzada per les respectives associacions de veïns, i la Festa Major de la
Marina, organitzada per la Unió d’Entitats de la Marina. Demana disculpes perquè,
com a conseqüència de la campanya electoral, el seu grup no va poder assistir a
alguns dels actes esmentats. En aquest sentit, fa un esment especial a l’Associació de
Veïns del Polvorí, l’Eix Comercial Sants-Les Corts i Font de la Guatlla. Fa un
reconeixement a Sants 3 Ràdio i Ràdio la Marina, que van organitzar debats
electorals, i els agraeix la bona feina i la dedicació en el dia a dia del districte.
Dóna la benvinguda a la regidora, puntualitza que el pacte entre BComú i el PSC és un
pacte de govern i no de governabilitat, ja que no aconsegueixen sumar la majoria
suficient per governar, de manera que els caldrà la concurrència de més grups per
aprovar les propostes. Desitja sort a la regidora i als nous consellers que han assumit
noves funcions al Districte. Fa un record al regidor sortint, el senyor Jaume Asens, i
expressa la seva esperança de tenir una oportunitat d’acomiadar-se’n.
Reconeix que la nova regidora, a diferència del senyor Asens, ha estat present en tots
els actes de districte i de barri. Destaca el canvi en el desenvolupament del consell de
barri, que anteriorment era conduït pels consellers de barri i actualment ha passat a
mans de la regidora. Afirma que el veïnat agraeix el seu protagonisme i demana que
no s’oblidi que, cadascú al seu nivell, tots són servidors públics.
Recorda que anteriorment el conseller tècnic passava el guió de l’informe de la
regidora, si bé esperarà a la Junta de Portaveus. Avança que tractarà els temes
puntuals que s’han abordat als consells de barri celebrats i els que s’abordaran a la
Comissió de Seguiment de la Marina. Matisa que en aquesta Comissió es recalcarà la
qüestió de les escales mecàniques i l'ascensor del Polvorí que permetran
l’accessibilitat al barri. Pel que fa al Poble-sec, reitera el prec del seu grup contra les
molèsties ocasionades pels comportaments incívics a la plaça de les Navas. Indica
que, en el darrer Consell del Poble-sec, la regidora va confirmar que es tenia
constància de la problemàtica. Comunica que no s’han reduït les queixes i els sorolls,
tal com ha confirmat l’Associació de Veïns de la plaça de les Navas, de manera que
exigeix una solució per a la problemàtica.
Insisteix que cal pressionar la Generalitat per evitar el tancament del CAP Numància i
reduir-ne la llista d’espera. Pel que fa a Font de la Guatlla, reclama una mesura per
evitar la contaminació acústica procedent de la muntanya, patida especialment al
Poble Espanyol. Respecte a Sants, considera important celebrar un monogràfic sobre
Can Vies, tal com va prometre el senyor Asens. Adverteix que a Badal s’ha detectat
diverses conductes incíviques i que la urbanització del carrer de Carreras i Candi no és
satisfactòria, tal com va quedar palès al Consell de Barri.
Amb relació a la queixa formulada al Consell del Barri de Sants pels escassos dies en
què se celebraven els casaments al Districte, es compromet a recollir la queixa i a
col·laborar en la celebració de casaments a través de la regidora adscrita, la senyora
Maria Magdalena Barceló.
Recorda que al Ple de desembre el seu grup va presentar un prec relatiu a la Llei de
banderes per tal que la bandera espanyola presidís la seu del Consell, juntament amb
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la senyera i la bandera de Barcelona. Indica que el senyor Asens es va comprometre a
demanar-ne un informe jurídic a l’Ajuntament, el qual s’ha rebut recentment. Lamenta
que no es tracti d’un informe concret a la seva petició, sinó un informe general que, en
un dels apartats, fa referència a la qüestió de la bandera espanyola. Assegura que
l’informe dicta que la presència de la bandera espanyola és obligatòria a la seu del
Districte, si bé no cal que sigui a la sala de plens. Demana que s’aclareixi la qüestió, ja
que en el present Ple les altres dues banderes tampoc no hi són.
El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, felicita els assistents i els
esdeveniments celebrats al districte, com ara les mostres de Comerç al Carrer, la Fira
d’Entitats i les festes majors. Encoratja els organitzadors dels futurs esdeveniments,
especialment els de les festes majors, i agraeix la cobertura per part de Sants 3 Ràdio
de tots els esdeveniments. S’afegeix al record pel senyor Jordi Joan Alsina i la senyora
Candelaria. Dóna la benvinguda a la regidora i li desitja que la seva gestió al
capdavant del Districte reverteixi en benefici de tothom.
Recorda que el senyor Mòdol, del GMPSC, i el seu soci van dir que la primera mesura
que prendrien en entrar al govern seria enderrocar Can Vies. Demana saber l’estat de
la qüestió.
Comunica que una proposició presentada dos plens enrere afirmava que no s’invertiria
en el tramvia fins que no arribés el metro a la Marina. Pregunta si es tracta d’un tema
substantiu per l’equip de govern i mostra la preocupació del seu grup respecte a
aquest tema, malgrat que entén que no es tracta d’una competència de l’Ajuntament.
Assenyala que el seu grup ha pressionat molt l’Ajuntament perquè s’impliqui en el
debat i demana que s’aclareixi la problemàtica. Apunta que Fercat s’hauria
d’encarregar de la gestió, si bé entén que el compromís polític es mantindrà durant tot
el mandat.
Pregunta per l’absència de les banderes a la sala de plens.
Afirma que, en els darrers plens, el seu grup ha presentat proposicions que s’han votat
majoritàriament i precs que s’han acceptat, cosa que podria prescriure amb el nou
mandat. Destaca que no té constància que s’estigui actuant en base a les proposicions
i precs esmentats. Matisa que un d’ells feia referència a la Fira de Cultura al Carrer, a
Sants-Montjuïc, perquè es veiés representada tota l’activitat cultural dels veïns i les
entitats, si bé no se’n té notícia.
Corrobora que es va aprovar l’impuls de la línia 115 de bus perquè recorregués Font
de la Guatlla. Recorda que al primer Ple es va presentar una proposició en què es
convidava a desplegar una acció conjunta en un seguit de temes importants al
districte. Admet que alguns d’ells estaven programats, ja que venien del mandat
anterior, si bé calia desenvolupar altres qüestions, com l’arranjament dels carrers de
Radas i Concòrdia, la plaça de l’Olivereta, la Masia de Can Cervera, el Camp de la
Magòria, la Ludoteca de Font de la Guatlla, les obres de la Lleialtat Santsenca o el
disseny d’un pla d’actuació als entorns de l’estació. Critica que no s’hagi concretat cap
d’aquestes qüestions.
Recorda que al darrer Ple es va aprovar l’increment de la dotació d’agents cívics i
l’extensió del projecte dels patis oberts al districte. Reitera que s’informi sobre el futur
consell de la muntanya de Montjuïc.
Manifesta que a les comissions de seguiment i als consells de barri, les
problemàtiques de convivència i incivisme que involucren l’espai públic ocupen la
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major part de les preocupacions del veïnat. Demana respostes a tots els assumptes
plantejats.
Expressa el seu desig perquè el nou govern del Districte iniciï una nova etapa que
superi la paràlisi del darrer any. Demana més diàleg amb la resta de partits a la
recerca de consensos i l’atenció als ciutadans i al teixit associatiu. En aquest sentit,
exigeix que no es deixi lluir l’oposició, ja que és un mal símptoma per als ciutadans,
independentment de les solucions a les quals s’arribin i a la valoració del veïnat.
Destaca que el Districte de Sants-Montjuïc pateix totes les problemàtiques de la ciutat,
com ara la desigualtat, l’incivisme, la gentrificació, els mals usos dels espais que
haurien ser compartits, el desbordament del model turístic, una taxa d’atur superior, la
població nouvinguda, el patiment del comerç de proximitat i la cronificació de la
pobresa, entre d’altres. D’altra banda, recalca que amb una bona gestió i les actituds
correctes, el districte disposa de tots els potencials per fer front a les qüestions
esmentades, ja que segueix la mitjana de la ciutat en termes de problemàtiques,
reptes i oportunitats. Afirma que la ciutat que es desitja, una Barcelona cívica,
pròspera, justa i capital de la república, es decideix als barris.
Informa que els barris del districte pateixen una infrainversió en proporció al seu volum
de superfície, aportació per PIB, necessitats d’inversió i desigualtats de població. Es
mostra conscient que les polítiques de ciutat no acostumen a tenir en compte un
territori que suposa més de l’11% de la seva població i el 22% de la seva superfície.
Recalca que tots els barris es troben molt per sota de la mitjana de la ciutat pel que fa
a la renda familiar disponible. Apunta que el districte no acostuma a rebre més d’un
7% de la inversió total del PIM de la ciutat. Assenyala que, històricament, el PIM i el
PAM no acostumen a reflectir històricament les esmentades dimensions en els seus
àmbits pressupostaris i d’actuació, malgrat que al Districte de Sants-Montjuïc es
genera gairebé el 20% del PIB de la ciutat.
El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDCiU, s’afegeix a les felicitacions i als condols
esmentats pels grups anteriors. Lamenta la retirada de les banderes de la sala de
plans, ja que ho considera un retrocés institucional. Puntualitza que si faltava alguna
bandera, aquesta era l’europea, i no l’espanyola.
Recorda que avui se celebra un any des que BComú va entrar al govern de la ciutat i
critica que, en molts aspectes, s’ha perdut un any de govern. Denuncia que el senyor
Asens no aparegués pel districte, no es reunís amb les entitats i posposés les trobades
durant mig any, mirés el mòbil a les reunions i no hi participés. Aclareix que els
projectes que el GMDBComú assegura haver desbloquejat ja estaven enllestits des del
govern anterior, si bé s’han aturat sense motiu diversos projectes, com el Pla d’usos
del Poble-sec, el Pla Paral·lel, les superilles de Sants-Hostafrancs, el
desenvolupament de Can Batlló i la finalització de l’Orfeó de Sants. Assegura que
l’oposició està menys informada que mai. Critica que no es convoquin les sectorials,
que l’equip de govern estigui sobrepassat per la participació i que el seu discurs es
contradigui contínuament. D’altra banda, celebra el desbloqueig del metro a la Marina,
si bé desconeix en quin estat es troba.
Afirma que l’equip de govern ha actuat tal com no volia que actués el GMDCiU,
avançant els diners com a Ajuntament i arribant a un acord amb la Generalitat perquè
li transferís la quantitat amb posterioritat. Pregunta quin és el motiu del canvi i nega
que la Generalitat no reconegués el deute fins ara. Assenyala que el cinisme ve lligat
amb el diàleg nul que s’ha demostrat en l’àmbit de districte i de ciutat amb el principal
partit de l’oposició. En aquest sentit, demana que es rectifiqui.
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Manifesta que ha allargat la mà al govern del Districte gairebé a cada Ple per poder
intercanviar impressions respecte les possibles actuacions, a la qual cosa no s’ha
rebut cap resposta. Pregunta si la nova política passa per fer el buit a l’oposició.
Denuncia que s’hagi adoptat una actitud antidemocràtica que se suma a l’escassa
voluntat de permetre que els grups polítics es puguin organitzar de manera decent.
Adverteix que cada representant polític de l’equip de govern representa molts
ciutadans que li han transmès la seva confiança. Per tant, reclama el dret d’organitzarse i treballar al millor possible. Reclama que s’acabin els solapaments i s’organitzin les
reunions amb més temps, proporcionant la informació necessària al veïnat a nivell de
govern per la via electrònica.
Denuncia que el regidor anterior i altres consellers proposessin als plens que el veïnat
ocupés els espais que ocasionen molèsties. Pregunta amb quina autoritat es pot
demanar complir la llei mentre es fan proclames com aquesta. Vol saber com es farà
participar els grups polítics en el PAD. D’altra banda, mostra la seva confiança amb el
fet que el govern del Districte compleixi el que s’aprovi al Ple. Indica que, en cas
contrari, es pot deixar de convocar plens, ja que no tindran sentit. Reitera que es tracta
de contribuir col·lectivament, tant l’equip de govern com l’oposició.
Vol saber per què es va disminuir de dos milions a mig milió d’euros el manteniment
integral del districte en la proposta de modificació del pressupost. Destaca que el
manteniment del districte és un assumpte molt important, ja que costa molt conservar
l’espai públic en condicions.
Denuncia la insalubritat de l’interior de l’illa del carrer del Priorat. Exposa que es
respira pols des dels habitatges i exigeix el tancament del solar al més aviat possible
perquè es pugui portar a terme una neteja integral de la zona i es prenguin mesures, ja
que la salut dels veïns està en joc.
Manifesta que, al cap d’un any, el CAP de Sants-Badal encara està encallat en l’acord
de finançament que va tancar l’anterior equip de govern. Informa que el conveni de
cessió de l’espai d’ús de Magòria encara està pendent de signar, si bé està preparat.
Afirma que l’edifici de l’Orfeó de Sants continua aturat, i que es desconeix la gestió
respecte a Can Vies. Critica l’opacitat envers les superilles de Sants-Hostafrancs i la
convocatòria de la comissió de seguiment. Exposa que el PERI d’Hostafrancs continua
aturat, ja que falta enderrocar l’edifici ocupat. Afegeix que el PERI de Font de la
Guatlla també està encallat, i critica que no s’hagi encarregat l’estudi per actualitzar-lo.
Posa de manifest les problemàtiques de la plaça d’Osca, les quals assegura conèixer
molt bé perquè el seu grup hi va treballar quatre anys. Proposa que s’elabori un mapa
de la gestió de conflictes, cosa que es demana des de fa cinc mesos. En aquest sentit,
considera que la suspensió de llicències ha de ser l’última opció.
Argumenta que es desconeix si la Comissió de Festes de la plaça de la Farga podrà
mantenir l’Hortet de la Farga. Manifesta que no se sap l’estat de les gestions sobre la
Modificació del PGM de l’Eix Consell de Cent perquè l’espai es pugui destinar a usos
educatius. Comunica que s’han eliminat sense motiu aparent els convenis de les
entitats que han estat treballant molts anys pel districte. Assenyala que la xarxa de
busos està incompleta i demana que s’acabin tots els projectes pendents. Pregunta
per l’estat de la Lleialtat Santsenca. Finalment, critica que els manters hagin arribat a
Maria Cristina.
Tot seguit, destaca que en el darrer any no s’ha percebut cap lideratge, sinó que el
Districte ha actuat per inèrcia, cosa que ha provocat la desafecció de veïnat, entitats i
representants polítics. Dóna la benvinguda a la nova regidora i li demana que posi
ordre en el si del govern. Recorda que en el Consell de Barri de l’anterior dilluns, va
14

Districte de Sants-Montjuïc

manifestar que els canvis de l’entrada del PSC al govern no s’havien de notar gaire.
En aquest sentit, demana autoestima. Finalment, expressa la seva voluntat
d’organitzar una trobada per abordar qüestions de districte i de barri. Adverteix que el
progrés del districte s’ha de prioritzar davant de les discrepàncies ideològiques, amb
l’objectiu de recuperar el temps perdut i homologar-se a la resta de la ciutat.
El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, reitera que s’ha produït un pacte de
govern a Barcelona, en què el PSC s’ha incorporat al govern de BComú per crear una
coalició de govern, cosa que s’ha traslladat als deu districtes de la ciutat. Per tant, el
Districte de Sants-Montjuïc, amb la regidora Laura Pérez al capdavant, passa de tenir
sis consellers a tenir-ne vuit: sis de BComú i dos del PSC. Puntualitza que la senyora
Boix serà la nova responsable de Sants-Badal, del Consell Sectorial de Comerç i del
Consell Sectorial de Participació, mentre que ell serà el responsable de Font de la
Guatlla, del Consell Sectorial d’Esports i del Consell Sectorial de Persones amb
Discapacitat.
Expressa la il·lusió d’entrar al govern i es compromet a ser lleial i transparent.
Corrobora que existeixen els mateixos punts de discrepància entre el PSC i el BComú
que quan no formaven part de l’equip de govern, i assegura que cap dels dos grups no
canviarà les prioritats. Es mostra esperançat que el diàleg i els acords aconseguits
amb BComú s’assoleixin també amb l’oposició.
La regidora agraeix els bons desitjos dels consellers i el mapa estadístic, geogràfic i
sociodemogràfic ofert pel GMDERC, ja que admet que es tracta d’un districte complex.
Es nega a agrair la demagògia i el mal perdre del GMDCiU i demana que se superi la
ràbia i la tristesa abans de posar-se a treballar qüestions interessants proposades per
la resta de partits.
Pel que fa al CAP de Numància, assegura que el veïnat hi està treballant. Indica que
es tracta d’una font de preocupació per a veïnat i Ajuntament, tal com es va reconèixer
al Consell de Salut amb la comissionada de Salut.
Respecte a les llicències de Sants, reitera que es tracta d’una suspensió prèvia a
iniciar un procés d’anàlisi complex de la situació actual. Manifesta que cal elaborar un
cens actualitzat dels establiments, fer una diagnosi participativa i redactar un pla
d’usos per regular els establiments de concurrència pública i d’activitat comercial.
Quant a la Lleialtat Santsenca, afirma que aquesta setmana s’hi ha fet una visita i
corrobora que les obres segueixen el calendari, de manera que segurament
s’acompliran els terminis i l’any vinent es disposarà d’un equipament al barri en una
ubicació privilegiada. Informa que s’està treballant en el projecte amb l’associació que
hi ha al darrere.
Amb relació al metro de la Marina, assenyala que l’Ajuntament ha fet arribar a la
Generalitat la disponibilitat econòmica per al finançament de les dues estacions de la
línia 10. Exposa que la setmana anterior es va celebrar la Comissió de Seguiment
entre Ajuntament i Generalitat. Comunica que la Generalitat està estudiant les
alternatives presentades per l’Ajuntament amb l’objectiu d’arribar a un acord final.
Reconeix que cal millorar la comunicació respecte al PAD i es compromet a establir un
altre calendari de reunions amb l’oposició que millori la comunicació.
Admet que la qüestió de Font de la Guatlla no és fàcil de gestionar. Apunta que la
concessió actual els lliga a una activitat específica que està creant conflicte i malestar
al barri. Recorda que es va comprometre a instal·lar sonòmetres a les cases dels veïns
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afectats amb l’objectiu de mesurar el volum, obrir els expedients necessaris i donar
seguiment a la problemàtica. Informa que s’ha acordat trobar la manera de comunicar
al veïnat del barri quines activitats es portaran a terme i de quina manera, a més de les
modificacions de trànsit, per si s’ocasionen problemes arran dels esdeveniments que
es produeixen a la muntanya. Reconeix que cal proporcionar un previ coneixement de
les afectacions.
Afirma que el coprotagonisme de l’equip de consellers, als quals felicita pel
reconeixement del territori i la dedicació, és positiva. Opina que formen un equip i que
no es tracta que l’oposició es llueixi, sinó que es treballi conjuntament. Considera que
parlar més no equival a buscar protagonisme, sinó que molts consellers coneixen el
territori detalladament, mentre que ella ho està intentant.
Puntualitza que les banderes s’estan netejant a la tintoreria. Admet que la Llei de
banderes dicta que les tres banderes s’han de situar en un espai del Districte i es
compromet a buscar una ubicació que obeeixi la llei i no creï conflicte. Proposa
recuperar el debat al proper Ple.
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 inicial de la modificació puntual
de la Modificació del Pla general metropolità per a la protecció del Patrimoni
Històric Artístic de Barcelona, d’iniciativa municipal
La senyora Maria Riba Albiach, del GMDBComú, exposa que l’1 de juliol de 2015 es
va suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes de gestió
urbanística amb la finalitat de precedir els estudis previs per analitzar l’impacte de les
activitats destinades a allotjaments turístics.
Manifesta que, fruit d’aquest procés, es va detectar que la modificació per a la
protecció del Patrimoni Històric Artístic, aprovada definitivament el gener del 2015,
conté una disposició contradictòria amb la línia marcada. Concreta que es tracta de la
modificació puntual de la normativa per eliminar-ne l’apartat 9 de l’article 383, el qual
permet la possibilitat d’ubicar un hotel als edificis catalogats com a nivell B i sota
determinades i estrictes condicions. Indica que aquest apartat està destinat a buscar
incentius per dirigir inversions privades a la recuperació d’edificis singulars. Assenyala
que l’objectiu de l’informe és suprimir la disposició per tal que els immobles catalogats
amb el nivell B hagin de complir els requisits establerts de manera general pel territori
on estan situats, d’acord amb el pla d’usos vigent en cada moment. Matisa que es crea
una coherència amb el PEUAT, vigent des de la seva aprovació inicial.
El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, expressa el vot negatiu del
seu grup i es posiciona en contra de la moratòria hotelera. Comunica que l’anterior
normativa posava en valor els edificis de tipus B que estaven tancats i degradats per
tal de poder-los convertir en hotels. Indica que, encara que sigui amb el PEUAT
pendent d’aprovació, no està d’acord amb la mesura.
El senyor Xavier Queralt Mateu, del GMDCUP, manifesta el vot favorable del seu grup
a causa dels motius que ha reiterat durant tres mesos sobre el model de turisme
necessari per a la ciutat. Considera que la supressió estableix un bon inici i que els
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edificis esmentats mai no haurien hagut de ser catalogats com a nivell B ni s’haurien
hagut de destinar a l’ús hoteler.
Mostra la seva preocupació pel fet que la supressió deixi en mans dels plans d’usos
dels districtes els futurs usos dels edificis esmentats malgrat que hagin complert una
sèrie de requisits d’establiment segons la norma territorial de l’aplicació. Argumenta
que aquesta qüestió pot deixar oberta l’entrada de noves llicències hoteleres si el Pla
d’usos ho permet.
Comunica que el model de turisme del seu grup opta pel decreixement del nombre
d’establiments hotelers i anàlegs, així com la disminució del nombre de turistes que
visiten la ciutat. Considera que la prioritat de l’Ajuntament ha de ser el benestar del
veïnat, per la qual cosa opina que la mesura és insuficient malgrat ser un pas més per
evitar la proliferació dels establiments hotelers.
Exposa que l’Ajuntament hauria de vetllar perquè no es construeixin ni s’obrin més
hotels, pensions, albergs, habitatges d’ús turístic i altres establiments d’allotjament
turístic, apostant per una normativa molt més restrictiva, com la que suposarà el
PEUAT. Finalment, emplaça l’Ajuntament a apostar per una eradicació total de
l’obertura de nous establiments amb l’objectiu d’assolir el decreixement.
El senyor David Labrador Gabriel, del GMDC’s, manifesta el vot negatiu del seu grup,
ja que considera que l’excepció de l’ús d’edificis catalogats com a B per a usos
hotelers és correcta. Apunta que gràcies a això es permet rehabilitar edificis de
rellevància històrica i artística sense un sobrecost.
El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, expressa el vot favorable del seu
grup.
El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDCiU, manifesta el vot negatiu del seu grup, ja
que es posiciona en contra del PEUAT i assenyala la present proposta n’és una
conseqüència. Opina que la introducció de l’article 383.9 corresponent a la modificació
que va impulsar l’anterior grup de govern era una acció en la línia de promoure la
rehabilitació d’edificis patrimonials i en favor del patrimoni de la ciutat. Reitera que la
modificació pretén eliminar la possibilitat de posar usos hotelers en edificacions
catalogades, cosa que considera un pas enrere en la protecció del patrimoni.
S’aprova la proposta amb el vot en contra del GMDPPC, el GMDC’s i el GMDCiU, i el
vot a favor de la resta de grups.
2. Emetre informe preceptiu sobre l’inici del procediment d’aprovació del
Projecte de centralització de les competències en matèria d’expropiacions
urbanístiques transferides als consells municipals dels districtes per la
transferència núm. 19, aprovada per acord de la Comissió de Govern del dia
29 de març de 1996 i de les gestionades per Foment de Ciutat, SA, per acord
de la Comissió de Govern del dia 6 de novembre de 2002
La senyora Maria Riba Albiach, del GMDBComú, exposa que l’informe té com a
proposta la centralització de competències transferides en matèria d’expropiacions
urbanístiques mitjançant un acord de la Comissió de Govern del 29 de març de 1996,
que va consistir en la creació d’empreses municipals declarades beneficiàries de
l’expropiació d’un districte determinat. Informa que això culmina amb un acord que
reorganitza el conjunt d’activitats de BIMSA i l’encàrrec a Bagursa, entre d’altres, de la
gestió de les expropiacions amb l’excepció de Focivesa.
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Anuncia que aquest model no afectava els districtes sense empresa associada que
han continuat exercint les competències atribuïdes i que els generava dificultats, ja que
no existeix un equip tècnic específic. Puntualitza que l’acord preveia una segona etapa
de centralització, la compleció de la qual requereix que les expropiacions urbanístiques
de Barcelona siguin gestionades per un únic operador municipal. Comunica que la
proposta s’ha encarregat a Bagursa, sota la definició de l’estratègia i proposta del
sector d’Urbanisme i Ecologia Urbana.
El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, manifesta l’abstenció del seu
grup. Opina que l’absència de les empreses públiques anteriors i el pas de la gestió a
Bagursa representa una recentralització en contra dels districtes i a favor de
l’Ajuntament. Critica que s’hagi donat l’explicació que els districtes ingressaven diners
a un número de compte corresponent a l’import total de la indemnització per
expropiació. Proposa dotar el personal per impulsar aquests assumptes des del
Districte i argumenta que costa valorar si es tracta d’una mesura positiva, ja que no
s’ha facilitat cap informe sobre el nou sistema.
La senyora M. Lluïsa Pahissa Casadevall, del GMDCUP, opina que el nou projecte
suposa un model de gestió centralitzada, més opaca i menys accessible des dels
barris i el districte. Assenyala que implica eliminar un model de proximitat al territori en
la gestió urbanística de les expropiacions. Exposa que el seu grup sempre defensarà
un model de ciutat descentralitzat. Tot seguit, manifesta el vot negatiu del seu grup.
El senyor David Labrador Gabriel, del GMDC’s, expressa el vot favorable del seu grup.
Opina que implica una millora en la gestió i racionalització dels recursos, unifica
criteris, accelera tràmits, és principalment administrativa i no comporta pèrdua de
decisió dels districtes en cas que fos necessària una expropiació per motius
urbanístics.
El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, opina que s’ha arribat pràcticament a
la finalització d’un procés de recentralització endegat prèviament al present mandat i
promogut sota la bandera de l’eficiència. Apunta que Sants-Montjuïc és territori de
PERI i necessita que les problemàtiques de les expropiacions es puguin tractar des de
la proximitat i el coneixement.
Considera curiós que quan aquest assumpte es va començar a debatre a l’Ajuntament
en el mandat anterior, segons acta del 21 de desembre de 2012, la senyora Janet
Sanz va argumentar que l’operació significava un perjudici greu per a la ciutat, la
pèrdua de proximitat de contacte amb el veïnat i les seves associacions dels
coneixements dels barris. Recorda que la senyora Assumpta Escarp va afegir que,
amb l’aprovació, s’acabava un model de gestió basat en la proximitat i la
descentralització, lamentant que la majoria de dretes del plenari haguessin deixat de
banda la proximitat i la complicitat necessària als barris. Acusa l’actual govern de
contradir-se i qüestiona tot allò que encamini cap a una recentralització i buida
competència dels organismes descentralitzats i de proximitat a Barcelona. Tot seguit,
expressa el vot en contra del seu grup.
El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDCiU, manifesta el vot negatiu del seu grup.
Entén que si un govern vol apostar per la proximitat amb la ciutadania ha de treballar
per descentralitzar els districtes. Opina que la centralització efectuada respon a la via
fàcil i no al repte important que suposava atorgar més poder als districtes. Assenyala
que, per limitades que siguin les funcions, cal intentar que s’incrementin gradualment.
Afirma que cal millorar els mecanismes perquè el districte no esdevingui un òrgan
testimonial.
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S’aprova la proposta amb el vot en contra del GMDCUP, el GMDERC i el GMDCiU,
l’abstenció del GMDPPC i el vot a favor de la resta de grups.
3. Emetre informe preceptiu sobre l’aprovació inicial de Modificació del Pla
general metropolità per a la incorporació al sistema d’habitatges dotacionals
dels sòls situats als carrers Alts Forns, 84-86, via Augusta 405-407, carretera
de Sant Cugat 2X, av. Mare de Déu de Montserrat 5-11, av. Cardenal Vidal i
Barraquer, 37-43, Ciutat de Granada 95-97, i Veneçuela 96-106, d’iniciativa
municipal
La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, exposa que l’objectiu de la
modificació és incorporar nous sòls a la ciutat amb la qualificació d’habitatges
dotacionals públics. Puntualitza que es tracta de sòls que fins ara estaven qualificats
com a equipaments comunitaris, com ara els apartaments per a gent gran La Capa, al
carrer dels Alts Forns. Informa que la proposta ja estava consensuada per facilitar una
millora de la qualitat de vida dels llogaters i els habitants dels edificis en l’àmbit social i
sociosanitari. Comunica que els habitatges seran destinats a col·lectius de gent gran,
gent jove i persones vulnerables, tot mantenint l’equipament de La Capa.
Apunta que, més enllà de la repercussió urbanística, es tracta d’una reclamació dels
llogaters actuals, que són persones amb problemàtiques especials. Argumenta que la
qualificació actual dels habitatges no els permetia disposar d’una atenció continuada,
de manera que l’assistenta social hi anava dues o tres vegades, si bé el cap de
setmana es quedaven sense atenció. Matisa que, en els casos en què s’havia detectat
una malaltia mental, també s’endarreria la solució.
El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, coincideix que cal impulsar la
qüestió dotacional als habitatges d’Alts Forns i entén la necessitat de construcció
d’habitatge de protecció oficial, si bé considera que la solució no passa per requalificar
terrenys d’equipaments als districtes, ja que aquests terrenys es perden. Denuncia que
no s’ha produït un veritable consens amb els veïns i les zones afectades, no només a
Alts Forns, sinó en altres districtes de Barcelona on s’està perdent sòl d’equipaments
en favor de sòl dotacional per construir habitatges de protecció oficial amb l’esmentada
mesura. Recorda que l’Ajuntament disposa de 85 solars pendents de construcció, amb
l’equivalent de 5.000 habitatges de protecció oficial, en què només 10 s’estan
construint actualment. Demana que es treballi en els 75 restants. Tot seguit, manifesta
l’abstenció del seu grup.
El senyor Xavier Queralt Mateu, del GMDCUP, expressa el vot favorable del seu grup.
El senyor David Labrador Gabriel, del GMDC’s, manifesta el vot a favor del seu grup.
La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, expressa el vot favorable del seu
grup.
El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDCiU, manifesta el vot a favor del seu grup i
apunta que el govern anterior ja va estar treballant en La Capa, per la qual cosa
celebra la solució.
S’aprova la proposta amb l’abstenció del GMDPPC i el vot a favor de la resta de grups.
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4. Emetre informe preceptiu sobre la no assignació de la denominació Antonio
Ruiz Villalba a la zona coneguda com plaça Firal i l’assignació del nom de
plaça del Moviment Obrer al mateix espai d’aquest districte
5. Emetre informe preceptiu sobre l’assignació de la denominació passatge
Antonio Ruiz Villalba al passatge que dóna accés a l’Escola Seat, avui sense
nom, del districte de Sants-Montjuïc
La presidenta proposa que es tractin els punts 4 i 5 de manera conjunta. Avança que
s’ha demanat una paraula i suggereix que la persona en qüestió intervingui abans que
els grups.
El senyor Joan Sanromà Baulo, del GMDBComú, exposa que el punt 5 proposa
batejar el passatge que dóna accés a l’Escola Seat, a la Marina-Zona Franca, amb el
nom d’Antonio Ruiz Villalba. Explica que va ser un treballador de la Seat assassinat el
18 d’octubre de 1971 davant de les portes de la fàbrica mentre defensava les seves
llibertats. Indica que el Memorial Seat va voler reconèixer la seva memòria posant un
carrer al seu nom, la qual cosa va ser acceptada per la Ponència del Nomenclàtor.
Tornant al punt 4, manifesta que la Ponència ha desestimat posar el nom d’Antonio
Ruiz Villalba a una plaça emblemàtica i significativa de la Marina-Zona Franca.
Comunica que en quant al punt 4, el criteri de la Ponència del Nomenclàtor és el
d’evitar posar noms concrets a places o espais que puguin ser significatius i donar-los
un nom de transcendència lligada al territori, de manera que es va desestimar posar el
nom d’Antonio Ruiz Villalba a la popularment anomenada plaça Firal, i batejar-la com a
plaça del Moviment Obrer. Considera que aquest nom fa justícia al moviment obrer, no
només als treballadors de Seat, sinó a tots els que van aixecar la Zona Franca. Explica
que el moviment obrer de Sants es remunta a la fundació de la CNT el 1918, a la
fundació de Comissions Obreres el 1966 i el 1976.
D’altra banda, nega que no s’hagi fet prou pedagogia per poder posar aquests noms,
ja que considera que van estar treballats. Puntualitza que el Memorial Seat va treballar
el nom d’Antonio Ruiz Villalba fa molts anys. Considera que hi ha hagut prou
participació, tant al grup de treball de Memòria Històrica com en el Consell Sectorial.
Apunta que, si per un problema de diferència de dies no s’ha pogut comentar al
Consell de Barri de la Marina, no és justificable votar en contra, ja que des del govern
es defensa el manteniment dels dos noms esmentats.
El senyor Vicenç Larrotcha, secretari de l’Associació de Veïns de la Cadena d’Estrelles
Altes, dóna la benvinguda a la regidora de part de les associacions veïnals i li desitja
una arribada fructífera, amb un canvi de tarannà i una presència més elevada dels
consellers i membres del govern a les associacions veïnals.
Manifesta que el dia 5 de juliol es va celebrar una reunió de la Comissió de Seguiment
del Consell de Barri de la Marina a la Casa del Rellotge, prèvia al Consell de Barri que
tindrà lloc el dia 19. Indica que al punt 3 de l’acta del dia es va tractar el tema del nom
amb què es volia batejar la plaça Firal i la plaça o carrer on s’havia plantejat posar el
nom d’Antonio Ruiz Villalba. Recorda que els presents van fer notar la seva
disconformitat per diversos motius, tant pel passatge al qual es pretén dedicar a
Antonio Ruiz Villalba com per la manera d’escollir el nom proposat per a la plaça Firal.
Argumenta que, després de diverses intervencions i de la informació proporcionada
per la senyora Esther Pérez, es va acordar que el canvi de nom de la plaça a
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Moviment Obrer no era definitiu, sinó que havia estat una proposta de la Ponència del
Nomenclàtor. Apunta que es va fer un pacte de paraula no signat segons el qual les
entitats presentarien la proposta als seus socis, també amb la possibilitat que els veïns
hi poguessin afegir altres opcions. Informa que es va acordar comentar-ho al Consell
de Barri i arribar a una decisió a la propera comissió de seguiment per mitjà d’un
procés participatiu.
Exposa que el 6 de juliol va tenir lloc la Junta de Portaveus a la seu del Districte, en
què es va validar l’ordre del dia final per al present Ple. Recorda que, en arribar al
present punt, es va contestar que el govern s’havia reunit prèviament i havia decidit
impulsar la proposta de la Ponència i, per tant, desestimar la proposta de la Comissió
de Seguiment.
Pregunta de què serveix reunir-se, exposar i acordar els fets si la representant del
govern de la Marina és incapaç de defensar els acords que es recullen a les
comissions i als consells. En nom del barri de la Marina, sol·licita que tots els acords i
propostes que es prenen als barris amb els representants de l’Ajuntament es portin a
efecte i es defensin. Demana que si els representants al barri no tenen poder de
decisió que no facin promeses que no poden complir.
La presidenta proposa que cada grup es posicioni pels dos punts en una sola
intervenció.
El senyor Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, manifesta el vot negatiu referent al
punt 4 i el vot favorable referent al punt 5. Apunta que, si el punt 4 decaigués, caldria
replantejar-se el punt 5. Subscriu la intervenció del senyor Larrotcha, ja que considera
que ha descrit la realitat sobre les formes amb què s’ha portat a terme la proposta de
canvi. Lamenta que el govern parli de processos participatius i acabi actuant per
compte propi.
Acusa al govern de ser conscient que es podia produir una situació semblant i intentar
fer creure el contrari. Assenyala que el més lògic hauria estat no portar a terme la
proposta. D’altra banda, opina que la proposta decaurà.
Considera que el senyor Antonio Ruiz Villalba es mereix un espai més important que
un passatge, ja que pròximament se celebrarà el quaranta-cinquè aniversari de la seva
mort. Reclama un informe sobre qui té poder de decisió en la Ponència del
Nomenclàtor, ja que el seu partit ha observat un canvi freqüent de criteris. Pregunta si
es tracta de canvis de govern a la Ponència. Matisa que no està criticant el nom de
Moviment Obrer, sinó el menyspreu a la figura del senyor Antonio Ruiz Villalba.
Demana que es redreci la proposta i s’aprovi a l’octubre.
D’altra banda, retreu al govern que hagi justificat l’injustificable, amb un nom que no
està a l’alçada del personatge. Acusa l’equip de govern de no assumir la culpa i
demana al GMDPSC que es posicioni. Demana també al senyor Deusedes i a la
senyora Boix que posin seny al govern i redrecin les situacions que no s’haurien de
tornar a produir als propers plens.
La senyora M. Lluïsa Pahissa Casadevall, del GMDCUP, manifesta que el moviment
obrer de la Marina i la Zona Franca és previ als anys vint i trenta, unes dècades durant
les quals els treballadors van patir i van ser exiliats.
Considera que es tracta d’una plaça lletja, mal valorada pel veïnat i situada a les
portes d’una fira que viu d’esquena al barri. Proposa que si s’acaba anomenant «plaça
del Moviment Obrer», s’hi afegeixi una inscripció per recordar que aquell emplaçament
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havia albergat la barriada obrera de les cases barates i les fàbriques. Opina que els
veïns haurien de decidir-ne el nom, ja que l’error es troba en la forma de decisió.
Lamenta que la Ponència del Nomenclàtor hagi fet aquesta proposta i mostra el seu
respecte pel Memorial Seat, que ha lluitat perquè el nom de Ruiz Villalba consti en
algun carrer o una plaça de la Marina, si bé considera que un passatge no és el més
adequat per a una persona que representa la lluita de les dècades dels seixanta i
setanta, a més d’haver aconseguit grans fites per al moviment obrer de l’època.
Mostra la seva preocupació pel fet que es tracti d’un símptoma, ja que al Consell de
Barri esmentat es va prendre una altra decisió. Demana més importància per als
consells de barri, ja que les decisions s’acostumen a prendre fora de la proximitat del
veïnat. Tot seguit, expressa l’abstenció del seu grup en tots dos punts.
El senyor Ángel Federico Lao Peña, del GMDC’s, exposa que no té cap objecció
respecte a la proposta de la Ponència del Nomenclàtor. Assenyala que la Marina i la
Zona Franca són barris de treballadors, per la qual cosa el nom proposat reconeix i
recorda la seva lluita. D’altra banda, comunica que alguns veïns han reclamat ser
informats i participar en la iniciativa sense que calgués derivar-la al Ple. Apunta que va
estar present a la comissió de seguiment i que es va decidir que la proposta no es
portaria al Ple.
Tot seguit, manifesta el vot negatiu del seu grup respecte al punt 4 i el vot favorable
respecte al punt 5. Considera que la memòria del senyor Antonio Ruiz Villalba mereix
un carrer, si bé considera que un passatge és massa escàs.
La presidenta pregunta si el GMDERC ha cedit la paraula al senyor Larrotcha, a la
qual cosa se li respon negativament.
La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, es mostra sorpresa de trobar el
punt 4 a l’ordre del dia, ja que a l’anterior Comissió de Seguiment de la Marina, el
govern es va comprometre amb el veïnat a eliminar el punt, per la qual cosa considera
una manca de respecte haver-lo mantingut. Nega estar en contra que la ciutat de
Barcelona dediqui una plaça al moviment obrer i es mostra sorpresa que encara no
s’hagi fet.
Recalca que donar aquest nom a certs espais de la ciutat no ha de servir per cobrir
l’expedient. Recorda que el moviment obrer no va néixer amb les mobilitzacions dels
anys seixanta i setanta, sinó que formava part del paisatge de Ciutat Vella, Sant
Andreu i Sants. Corrobora que el moviment obrer ha donat a conèixer el país al món i
ha suposat els inicis de diversos polítics i sindicalistes, com ara Companys, Macià,
Aiguader, Serra i Moret o Salvador Seguí. En base als esmentats criteris, opina que
una plaça del Moviment Obrer tindria més sentit en altres emplaçaments que van
marcar la quotidianitat dels treballadors fabrils. Tot seguit, manifesta el vot negatiu del
seu grup respecte al punt 4 i el vot a favor respecte al punt 5.
El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDCiU, recorda que qualsevol ciutadà té dret a
parlar sobre qualsevol punt del dia, sense la necessitat que un grup polític li cedeixi la
paraula.
Manifesta el vot negatiu del seu grup respecte al punt 4, ja que s’ha ignorat la decisió
de la Comissió de Seguiment. Pel que fa al punt 5, expressa el vot favorable del seu
grup, atès que opina que es tracta d’un nom de consens per a tota la gent del barri i
que la Ponència va decidir que era important per a la ciutat. Indica que el senyor Ruiz
Villalba ha de gaudir del reconeixement que es mereix, ja sigui al passatge o en
qualsevol altre espai.
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La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, demana als consellers que, en
referir-se a les associacions de la Marina, concretin de quines parlen, ja que es tracta
d’un barri extens. Puntualitza que el barri de la Marina no està d’acord amb les
associacions que s’han expressat al Ple respecte al record de la memòria històrica de
la Marina i la Zona Franca.
Adverteix que el seu càrrec està sempre a disposició de tothom, de manera que si es
considera que no el desenvolupa satisfactòriament, se’n pot demanar la revocació.
D’altra banda, comunica que una associació de veïns que havia assistit a la Comissió
de Seguiment va presentar la mateixa proposta, i uns altres assistents van explicar
com s’havia pres la decisió de batejar la plaça amb el nom de Moviment Obrer.
Informa que aquesta explicació s’ha reiterat en diverses ocasions i espais, com ara el
Memorial Seat.
Demana que tothom tingui clara la qüestió de la participació. Assenyala que en
mandats anteriors es va tancar la porta a diversos col·lectius de barri perquè l’equip de
govern discrepava amb les seves opinions.
Corrobora que la Ponència del Nomenclàtor va fer una proposta per honorar el
moviment obrer de la Marina als anys quaranta, cinquanta i seixanta. Indica que es
tracta d’un barri obrer, tal com es demostra enguany mitjançant obres de teatre i llibres
de diversos col·lectius. Reivindica que l’equip de govern ha seguit, representat i
defensat les demandes de molts veïns sense obviar la participació ciutadana.
S’informa desfavorablement el punt 4 de la proposta amb el vot en contra del
GMDPPC, el GMDC’s, el GMDERC i el GMDCiU, l’abstenció del GMDCUP i el vot a
favor de la resta de grups.
S’aprova el punt 5 de la proposta amb l’abstenció del GMDCUP i el vot a favor de la
resta de grups.
D) Part d’impuls i control:
D.1 Proposicions/declaracions de grup
Proposició/declaració de grup del Grup Municipal CiU:
Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc finalitzi l’equipament de l’Orfeó
de Sants aquest proper any 2017 i amb el conseqüent import als propers
pressupostos d’inversió
Que el govern del Districte posi en servei l’equipament de l’Orfeó de Sants el
primer semestre de 2018
El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDCiU, exposa que l’Orfeó de Sants resta a mig
construir, ja que la crisi econòmica va provocar que l’entitat no en pogués assumir els
costos. Indica que el Districte va considerar important donar sortida a les demandes
veïnals i va adquirir l’equipament per posar-lo en funcionament.
Demana que s’estableixin uns mínims de dates d’inici i finalització per a l’equipament,
de 4.000 metres quadrats, i es comenci a plantejar un model de gestió al respecte.
Agraeix a l’equip de govern la voluntat de pacte en aquest sentit.
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Matisa que no s’ha iniciat un programa funcional. Demana que el govern inclogui la
inversió necessària a l’equipament de l’Orfeó de Sants als pressupostos del 2017, i
que en aquest mateix any s’iniciï un procés participatiu per començar a redactar el
programa funcional amb les entitats i veïns que hi vulguin participar. Reclama que el
govern posi en funcionament l’Orfeó de Sants com a molt mig any després de la
finalització de la construcció.
El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, recorda que el seu grup es va
posicionar en contra de l’operació referent a l’Orfeó de Sants en l’anterior govern, ja
que no va trobar correcta la venda del dret de superfície del solar situat al costat de
l’estació d’autobusos de Sants amb l’objectiu de construir-hi una residència
d’estudiants. D’altra banda, es pregunta si el dret de venda s’acabarà executant quan
la moratòria finalitzi. Indica que, fruit de la crisi, moltes entitats han hagut d’entrar en
processos de concursos, ERE i d’altres, si bé puntualitza que no és partidari
d’abandonar l’Orfeó. Destaca que en la seva intervenció referent a l’informe de la
regidora ha detallat un seguit d’equipaments que es troben hipotèticament a disposició
de les entitats, com ara la Model Segle XX i la Lleialtat Santsenca.
Vol saber de quin model de gestió gaudirà l’Orfeó un cop finalitzat i quin futur tindrà, ja
que pot donar cabuda a moltes entitats. Demana que el govern aclareixi el full de ruta i
considera correcte que s’elabori un pla d’equipaments, si bé adverteix que ha d’anar
acompanyat d’un programa d’inversions i d'un full de ruta programat per a setembre.
Tot seguit, manifesta l’abstenció del seu grup.
La senyora M. Lluïsa Pahissa Casadevall, del GMDCUP, considera il·lògic que no es
finalitzi el projecte de l’Orfeó, un edifici de propietat municipal, ja que això genera
encara més perjudicis als veïns. A continuació, expressa el vot favorable del seu grup.
El senyor Ángel Federico Lao Peña, del GMDC’s, opina que l’equipament és titularitat
de l’Ajuntament i demana que se n’aclareixi l’ús. Tot seguit, manifesta el vot a favor del
seu grup.
El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, celebra l’acord entre el govern i el
grup que presenta la proposició. Afirma que ha estat dotze anys a la direcció del
Secretariat d’Entitats i considera que no es pot perdre l’oportunitat d’utilitzar l’Orfeó per
a les entitats. En aquest sentit, demana que s’acceleri el procés. A continuació,
expressa el vot favorable del seu grup.
El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, recorda que la proposició es va
iniciar el mandat passat amb un pacte entre el GMDCiU i el GMDPSC. Indica que es
va aconseguir 8 milions d’euros, 4 milions dels quals van anar a parar al Districte.
Assenyala que d’aquests 4 milions, 2 milions van anar destinats a l’Orfeó i 2 més als
arranjaments a la Marina. Tot seguit, manifesta el vot a favor del seu grup.
La senyora Maria Riba Albiach, del GMDBComú, exposa que l’Orfeó va vendre el seu
local per adquirir el nou equipament del carrer de Papin. Puntualitza que, tan bon punt
es va entrar en concurs de creditors, l’Ajuntament va comprar l’edifici, cosa que també
afecta la finca del carrer de Viriat, de propietat municipal. Comunica que amb aquest
pacte es decideix executar un dret de superfície al solar de Viriat i, amb els 8,5 milions
de benefici, adquirir l’edifici original de l’Orfeó, finalitzar les obres i arranjar carrers de
la Marina i Badal.
Denuncia que la informació tècnica proporcionada no detalla on s’han destinat els
diners i aclareix que l’edifici de l’Orfeó es va pagar amb uns sobrants d’una altra
operació. Demana que el GMDCiU i el GMDPSC expliquin on s’han destinat els 8,5
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milions i per què no es van invertir segons l’acord, ja que si s’hagués actuat
correctament, el projecte ja estaria finalitzat. Tot seguit, manifesta el vot favorable del
seu grup.
El senyor Sarri puntualitza que en el mandat anterior, la Gerència municipal va
comunicar que fins al 2016 no es podia executar l’esmentada partida, la qual també va
quedar bloquejada per BComú amb la moratòria que es va presentar a principis del
present mandat.
S’aprova la proposició amb l’abstenció del GMDPPC i el vot a favor de la resta de
grups.
Proposició/declaració de grup del Grup Municipal ERC:
Que el govern del Districte impulsi una Taula de Places i Espai Públic amb un
àmbit de Districte i una orientació similar a la que s’està impulsant en
districtes com Gràcia
Que l’esmenada Taula de Places i Espai Públic prengui com a referent el que
en el seu dia era el projecte del Fòrum del Silenci i pugui avaluar i fer el
seguiment, entre d’altres, de l’aplicació dels plans d’usos
Que s’incloguin entitats i associacions del territori vinculades als entorns
com ara AMPA i AFA de les escoles de la zona, entitats juvenils,
representants dels partits polítics...
I que faci un tractament global (no centrat únicament en les places) de les
problemàtiques derivades de l’ús intensiu de l’espai públic, tot escoltant-ne
les diverses parts implicades i cercant solucions pactades entre les parts
Perquè tot plegat permeti una acció més coordinada i harmonitzada entre
tots els espais i actors implicats més enllà de les actuacions ad hoc que
pugui requerir cada cas en concret
El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, exposa que als llocs d’ús intensiu de
l’espai públic, especialment a les places, es produeixen la majoria de problemàtiques i
actituds incíviques que distorsionen la convivència i ocupen bona part dels greuges
dels ciutadans, tal com es fa patent a tots els espais de participació ciutadana.
Destaca que els tècnics de barri, agents cívics, educadors de carrer, Guàrdia Urbana,
associacions de veïns, ciutadans i grups municipals fan un esforç digne de
reconeixement, presentant propostes, denunciant mals usos o problemes de
convivència relacionats amb l’ús de l’espai públic. Admet que no es tracta d’un tema
de fàcil solució, si bé opina que s’està actuant correctament mitjançant plans d’usos,
reunions amb els veïns i agents cívics, tenint en compte els recursos disponibles.
Assenyala que no existeix cap pla ni espai de coordinació integral que abordi amb visió
global tots els problemes que es produeixen en tots els espais públics d’ús intensiu del
districte per tal de localitzar-los i abordar-los globalment, amb planificació i participació
de tots els actors institucionals i ciutadans que tenen capacitat per actuar-hi i aportar
solucions i diagnòstic, com ara la Guàrdia Urbana, els tècnics, les associacions,
l’AMPA o els partits del Districte.
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Indica que Gràcia disposa del projecte «Places de Gràcia, espai públic i convivència»,
pel qual, mitjançant una taula de places, ja s’ha proposat abordar la problemàtica de
manera integral i planificada. Tot seguit, llegeix la proposició.
D’altra banda, es mostra contrari a la inflexió de taules, consells i seguiments i proposa
que se segueixi el model de la mesura del govern de Gràcia perquè no s’hagi de crear
una nova taula. Es mostra favorable a crear un grup que es reuneixi dos cops l’any per
elaborar plans d’acció i reculli totes les experiències.
El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, expressa el vot favorable del
seu grup. Corrobora que caldrà col·laboració per trobar la manera de complir la
proposició, tenint en compte la gran quantitat de reunions previstes. Apunta que a
Hostafrancs existeix una taula semblant on es treballa aquestes qüestions a tres
places. Exigeix un esforç per copsar l’estat diari de les places més enllà dels tècnics
de prevenció del Districte.
El senyor Xavier Queralt Mateu, del GMDCUP, es mostra gratament sorprès que no
s’hagi inclòs els cossos judicials i repressius a la Taula de Places i Espai Públic.
Coincideix que les queixes de convivència representen un problema recurrent als
barris que cal abordar mitjançant la imaginació sense caure en els mecanismes
sancionadors i coaccionadors que no han servit per millorar la convivència al districte.
Expressa el vot favorable del seu grup i considera que el fet de crear una taula per
tractar els problemes de convivència mitjançant la participació del veïnat i les entitats
posant el centre de mediació en contra de la confrontació pot ajudar a trobar solucions
més duradores. Denuncia que a Barcelona hi ha una norma que privatitza l’espai
públic i criminalitza la pobresa. Adverteix que si es pretén construir un nou model de
ciutat inclusiva on tothom pugui viure dignament, cal obrir un debat a l’Ajuntament per
derogar l’Ordenança de civisme.
El senyor David Labrador Gabriel, del GMDC’s, expressa el vot a favor del seu grup.
El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDCiU, manifesta el vot favorable del seu grup.
El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, coincideix que podria ser una
proposta enriquidora, si bé no considera que una taula sigui una eina útil ni
extrapolable, ja que a Gràcia les places són molt similars, de manera que una sola
taula per a tot el districte pot ser útil, si bé a Sants-Montjuïc les realitats són molt
diferents d’un barri a l’altre. En aquest sentit, opina que seria més favorable funcionar
amb comissions de treball, ja que les taules requereixen una gestió burocràtica molt
específica d’aprovar-se en ple i d’elaboració de reglament. Tot seguit, expressa el vot
negatiu del seu grup.
El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, expressa el vot negatiu del seu grup i
corrobora que les places de Gràcia són molt més homogènies que les de SantsMontjuïc. Considera que existeixen altres espais on es pot debatre l’incivisme, la
convivència i la millora de les places sense sobrecarregar els espais de participació.
El senyor Fexas indica que ha passat un PDF amb el projecte de Gràcia, si bé admet
que la realitat de Sants-Montjuïc és molt diferent, més gran i amb places diferenciades.
Defensa que la taula pot funcionar de manera operativa i proposa que es diagnostiqui
totes les places abans de transportar-les al Ple en funció de cada realitat, cosa que no
invalida l’elaboració de treballs ad hoc en funció de la realitat de cada plaça. Demana
que la taula funcioni dos cops l’any i que la formin una gran quantitat d’actors, cosa
que també representa una forma de transmissió de plans d’actuació, intercanvis
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d’experiències i socialització del missatge que es vol oferir des del Districte. Opina que
la taula és una oportunitat per reunir totes les accions i preocupacions relacionades
amb cada plaça per tal d’elaborar-ne un pla d’actuació.
S’aprova la proposició amb el vot en contra del GMDPSC i el GMDBComú, i el vot a
favor de la resta de grups.
Proposició/declaració de grup del Grup Municipal C’s:
La creació d’una Taula d’Informació i Seguiment de les actuacions en
referència a l’Estació d’Autobusos de Sants, en la que es marqui com a
prioritari i es reclami l’execució de l’acord adoptat al mes de març d’enguany
pel Districte de Sants-Montjuïc amb la Direcció General de Transports i
Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Adif i la societat concessionària del
servei d’autobusos de llarg recorregut (Estació d’Autobusos de Sants, SL) en
relació a les obres de millora de l’Estació d’Autobusos de Sants
El senyor Ángel Federico Lao Peña, del GMDC’s, aclareix que la proposició ha estat
transaccionada amb el govern per tal de no sobrecarregar el Districte amb taules i
impulsar l’estació d’autobusos. Indica que al final de l’explicació llegirà els canvis finals
en la proposició tal com consta a la còpia que ha passat a l’anterior Junta de
Portaveus a cadascun dels grups.
Exposa que els veïns de l’entorn de l’estació d’autobusos de Sants han estat anys
reclamant una solució per a aquesta instal·lació, la qual es troba en un estat
permanent de provisionalitat. Apunta que ofereix servei a un gran nombre de viatgers,
fins i tot de línies internacionals, si bé a causa dels pèssims equipaments de l’estació,
el servei no és digne, ja que no ofereix sales d’espera, servei de bar o lavabos.
Lamenta que l’impacte en els veïns de Sants és molt negatiu, ja que provoca sorolls,
olors i conductes incíviques. Recorda que temps enrere va existir un projecte de
soterrament de l’estació, si bé mai no es va arribar a portar a terme, més enllà d’unes
obres menors que no han estat suficients.
Afirma que durant el primer trimestre de l’any, segons la informació disponible, es va
arribar a un acord entre el Districte de Sants-Montjuïc, la Direcció General de
Transports i Mobilitat de la Generalitat, Adif i la societat concessionària del servei
d’autobusos de llarg recorregut per construir un mòdul amb els serveis adequats per
als viatgers, que amb un pressupost de com a mínim 500.000 euros dignifiqués
l’estació i minimitzés l’impacte de l’entorn. Reconeix que la solució definitiva passaria
per una remodelació integral de l’estació, cosa que la pacificaria amb l’entorn i
buscaria el consens de totes les administracions, empreses concessionàries i
representants veïnals. Proposa que, com a solució immediata, s’executin les obres
pactades.
Tot seguit, llegeix la proposició definitiva: «Realitzar una sessió informativa per explicar
la situació actual i cada vegada que sigui necessari, de l’estació d’autobusos de Sants
i en la qual es marqui com a prioritari i es reclami l’execució de l’acord adoptat al mes
de març d’enguany entre les administracions, la concessionària i Adif en relació a les
obres de millora de l’estació d’autobusos de Sants.»
El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, expressa el vot favorable del
seu grup. Demana al govern que quan es convoqui la sessió informativa, es reclami
l’assistència de representants d’Adif, Foment i la resta de parts implicades perquè
expliquin quines intervencions estan previstes per als anys 2016-2017.
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La senyora M. Lluïsa Pahissa Casadevall, del GMDCUP, manifesta el vot a favor del
seu grup. Considera necessari aturar la situació de degradació de l’estació de Sants, la
plaça dels Països Catalans i la plaça de Joan Peiró.
La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, considera indignant la situació de
l’estació d’autobusos. Opina que cal reactivar els projectes i dignificar els entorns de
l’estació. Tot seguit, expressa el vot favorable del seu grup.
El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDCiU, manifesta el vot a favor del seu grup i
considera important informar els veïns de la situació del projecte. Proposa que, en cas
de bloqueig de l’actual conveni signat, el Districte impulsi i determini que l’empresa
concessionària posi el mòdul al més aviat possible.
El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, expressa el vot favorable del seu
grup, també respecte a la transacció presentada. Considera curiós que els arguments
utilitzats pel senyor Lao coincideixin amb els que el GMDPSC ha utilitzat per votar en
contra al punt anterior, en què el GMDC’s ha votat a favor.
El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, manifesta el vot a favor del seu grup i
puntualitza que l’impuls del Districte està actualment bloquejat per Adif. Demana al
senyor Calleja que parli amb els responsables per aconseguir el desbloqueig.
El senyor Lao matisa al senyor Deusedes que la raó per transaccionar amb el govern
és diferent a l’anterior, proposada pel GMDERC. Considera que, en aquell cas, era el
grup proposant qui podia decidir si el concepte de taula té importància o no, cosa que
ell considera que no en té. D’altra banda, exigeix que el govern doni explicacions als
veïns per aconseguir que l’estació es pacifiqui.
Celebra que la proposició hagi reeixit i demana compromís per aconseguir que Adif,
Renfe o el Ministeri ofereixi els permisos perquè l’estació es posi en funcionament al
més aviat possible, en la mesura que depengui del districte.
S’aprova la proposició per unanimitat.
Proposició/declaració de grup del Grup Municipal CUP:
Que es retorni el servei els diumenges i festius de la línia d’autobús 91, i que
es faci com més aviat millor, sense que l’accés al transport públic del veïnat
de la Bordeta hagi de dependre de la posada en funcionament de la nova línia
de la xarxa ortogonal de bus
El senyor Xavier Queralt Mateu, del GMDCUP, exposa que el gener del 2012,
l’Ajuntament de Barcelona, atenent les raons de TMB per reduir costos, va suprimir el
servei dels diumenges i festius de les línies 91 i 115 d’autobús. Indica que la 91 uneix
la Bordeta amb la Rambla, mentre que la 115 puja per carrer d’Olzinelles i arriba a la
plaça de Sants i a l’estació de Renfe. Afegeix que totes dues línies permeten accedir a
les connexions amb la xarxa principal de transport públic de Barcelona. Lamenta que
aquesta decisió política es prengués sense tenir en compte les condicions
sociodemogràfiques del barri i les queixes de l’oposició, de les entitats i dels veïns de
la zona. Adverteix que la Bordeta té una població molt envellida amb situació
econòmica precària que ha patit la supressió del servei d’urgències del CAP Numància
i s’ha vist obligada a desplaçar-se al de Manso, cosa que s’agreuja amb la supressió
de la línia 91 els diumenges. Tot seguit, llegeix la proposició.
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El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, expressa el vot favorable del
seu grup.
El senyor David Labrador Gabriel, del GMDC’s, manifesta el vot a favor del seu grup.
La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, recorda que el seu grup es va
posicionar en contra de la supressió del servei de la línia 91. Apunta que la JERC va
impulsar una campanya que va incloure talls de trànsit, entre altres accions. Afirma
que ha donat suport reiteradament a les iniciatives presentades per recuperar les
freqüències retallades i s’ha demanat la incorporació del V5 a les primeres fases per
afrontar les millores de mobilitat necessàries a la Bordeta. Tot seguit, expressa el vot
favorable del seu grup.
El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDCiU, manifesta el vot a favor del seu grup.
Comunica que el bus 91 és fonamental a la Bordeta i apunta que, gràcies al pla de
gestió que va impulsar l’anterior govern, ara és possible tornar a invertir en la circulació
dels autobusos de barri.
El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, expressa el vot favorable del seu
grup.
La senyor Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, manifesta el vot a favor del seu
grup. Es mostra sorpresa pel cinisme del GMDCiU respecte a la mobilitat dels barris, ja
que no considera que gràcies a ells s’estigui aconseguint un transport digne a la
Bordeta i a la Marina.
El senyor Sarri respon que hi ha grups que creen forats i d’altres que els tapen.
S’aprova la proposició per unanimitat.
Proposició/declaració de grup del Grup Municipal PPC:
Que es convoquin a la major brevetat possible les reunions i/o comissions
referents a Can/Batlló Magòria, un monogràfic sobre Can Vies, Pla d’usos del
Paral·lel, muntanya de Montjuïc i seguiment d’ordenació singular de
terrasses de Blai/Blesa així com conèixer en quin moment ens trobem envers
aquestes qüestions
El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, informa que ha transaccionat
la declaració amb el GMDCiU. Demana la convocatòria d’un seguit de reunions que
afectin diversos temes urbanístics del districte, especialment el que fa referència a la
muntanya de Montjuïc, el qual no es convoca des de gener o febrer del 2015.
Recorda que l’anterior regidor del Districte, el senyor Jaume Asens, es va
comprometre a convocar un monogràfic sobre Can Vies, el qual encara no disposa de
data. D’altra banda, informa que s’ha pactat un canvi de PGM a l’àmbit de Can Batlló i,
malgrat que s’hagi descrit a la Comissió de Seguiment del Consell de Barri i al mateix
Consell de Barri, opina que per la seva importància caldria convocar la Comissió de
Seguiment de Can Batlló perquè els tècnics de l’Ajuntament i altres parts implicades
en l’àmbit urbanístic puguin detallar i resoldre els possibles dubtes. Demana que el
Districte expliqui com s’actuarà en aquest sentit en els propers anys.
Considera important treballar els temes que afecten la muntanya de Montjuïc i els
barris de l’entorn. Exigeix que es convoqui el Consell Assessor de la muntanya de
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Montjuïc, constituït el 2015. Recorda que s’ha aprovat definitivament el Pla d’usos del
Poble-sec i que resta pendent finalitzar el Pla Paral·lel, de manera que demana
conèixer les conclusions del grup impulsor.
Tot seguit, llegeix la proposició transaccionada: «Que es convoquin al llarg del 2016
les reunions i/o comissions referents a Can Batlló-Magòria, un monogràfic sobre Can
Vies, Pla Paral·lel, muntanya de Montjuïc, Lleialtat Santsenca, Marina del Prat Vermell,
superilles, així com conèixer en quin moment ens trobem envers aquestes qüestions.»
Puntualitza que la transacció ha consistit a eliminar la menció al Pla d’usos del
Paral·lel i l’Ordenació singular de les terrasses dels carrers de Blai i Blesa, i s’ha
substituït pel Pla Paral·lel, que inclou la finalització dels extrems del Paral·lel, la
segona fase del col·lector i la feina que s’està desenvolupant respecte al Pla d’usos
del Paral·lel. Afegeix que també s’ha afegit que la convocatòria tingui lloc al llarg del
2016. Adverteix que no s’ha celebrat cap reunió sobre els temes esmentats i demana
que es busqui una data al setembre.
Assenyala que en la penúltima Comissió de Seguiment de Sants, els integrants van
decidir per unanimitat que la qüestió del monogràfic s’inclouria dins de l’ordre del dia,
si bé posteriorment es va convocar una altra comissió de seguiment del Consell de
Barri de Sants i el punt va desaparèixer de l’ordre del dia. En aquest sentit, retreu a la
regidora de no haver esmentat la problemàtica de Can Vies. Recorda que el conseller
tècnic va afirmar que aquest compromís només atenyia l’anterior regidor.
La senyora M. Lluïsa Pahissa Casadevall, del GMDCUP, coincideix que cal activar el
Pla d’usos del Paral·lel, ja que les entitats demanen que s’executi abans d’impulsar la
resta de la reforma. Mostra la seva preocupació per la manca d’activació del Pla
d’usos i el Consell de la muntanya de Montjuïc. Considera preocupant l’enfocament de
la qüestió de Can Vies, si bé es mostra d’acord que s’abordi el tema. Tot seguit,
expressa l’abstenció del seu grup.
El senyor David Labrador Gabriel, del GMDC’s, manifesta el vot a favor del seu grup.
El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, expressa el vot a favor del seu grup.
El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDCiU, manifesta el vot favorable del seu grup.
El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, coincideix que cal convocar
algunes de les reunions esmentades i mostra el seu convenciment que es convocaran
abans de final d’any, si bé es posiciona en contra de l’obligació de convocar-les abans
del 31 de desembre. Tot seguit, expressa el vot en contra del seu grup.
La regidora explica que amb alguns partits ja han desenvolupat diversos debats per
abordar la qüestió de les multipropostes, que dificulten la presa de decisions perquè
cada proposta accepta un vot diferent. Discrepa de la possibilitat de plantejar diverses
preguntes en una, ja que ho considera una proposició invasiva respecte als tempos i
als espais de debat.
Corrobora que la Taula de Seguiment de l’Ordenació Singular de Terrasses ja s’ha
reunit i afirma que les reunions relatives a Montjuïc s’han celebrat dues vegades en set
anys. Demana que s’activin els espais i que es treballi els temes esmentats. Mostra la
seva voluntat de poder convocar un monogràfic sobre Can Vies. Tot seguit, expressa
el vot negatiu del seu grup.
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El senyor Calleja nega haver pretès marcar les agendes, si bé considera que cinc
mesos són suficients per posar data a les reunions. Demana que el govern no posi
com a excusa la reunió que s’ha eliminat de la proposició per votar-hi en contra.
Reclama un retorn respecte a la qüestió de les terrasses del Poble-sec, ja que de
moment només es disposa de la informació proporcionada pel veïnat. Conclou que no
convocar és contraproduent, ja que no s’ofereix explicacions a les entitats.
El senyor Sarri aclareix que, quan es parla de comissions de seguiment, es parla
d’unes taules configurades fa anys que serveixen de punt de trobada entre entitats,
veïns, tècnics i grups polítics. Matisa que des de fa més d’un any no s’està convocant
l’espai per celebrar monogràfics contextualitzats sobre l’estat de les obres.
S’aprova la proposició amb el vot en contra del GMDPSC i el GMDBComú, l’abstenció
del GMDCUP i el vot a favor de la resta de grups.
D.2 Precs
Es planteja pel Grup Municipal CiU:
Que s’ordeni la participació al Districte i s’impulsi per garantir una mínima
presència de les forces vives dels barris més enllà de la representació
política. Tot començant per un enviament amb temps i forma de totes les
convocatòries que faci dels solapaments l’excepció i no pas la norma i una
actualització amb temps i forma del web del Districte perquè qualsevol
ciutadà interessat pugui saber quins són els propers òrgans participatius del
Districte
El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDCiU, exposa que al Consell Plenari de 8
d’octubre de 2015 es va presentar nou sectorials, amb el compromís de no voler
perdre el temps i treballar des del primer moment, si bé actualment només es
convoquen les que funcionaven al mandat passat. Indica que es va acordar una
proposta de fusió entre unes sectorials noves i d’altres d’antigues, cosa que no s’ha
complert, de manera que no es poden posar en marxa fins que no s’actualitzi el
Cartipàs del Consell Plenari del Districte.
Afirma que, en conseqüència, tampoc no s’ha preparat els reglaments corresponents
per dur a terme les noves sectorials, ja estiguin fusionades o no. Apunta que hi ha un
descontrol evident sobre quins punts pertanyen a cada sectorial malgrat l’aprovació del
Cartipàs, cosa que s’evidencia quan es demana als grups polítics que responguin al
govern en quin espai està assignat cadascú, ja que això es va aprovar al Ple.
Informa que l’últim dia de les comissions consultives es va detectar una participació
ciutadana pobra. Considera inadmissible que hi assisteixin més polítics que veïns.
Adverteix que les comissions consultives són un òrgan preceptiu que explica què es
debatrà al Ple i què s’hi aprovarà. Demana que s’impulsi una ordenació de la
participació al Districte per garantir un mínim de presència de les entitats i els veïns als
òrgans participatius. Reclama que s’enviïn les convocatòries amb més temps, que
s’evitin els solapaments i que el web s’actualitzi periòdicament perquè hi constin les
convocatòries.
La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, afirma que les sectorials
proposades i aprovades s’han convocat. Indica que la de Mobilitat es va reunir per
decidir treballar en grups de barri i aprofundir en les problemàtiques. Assegura que
s’ha celebrat una reunió a cada barri, a més de les cinc taules de mobilitat de la
31

Districte de Sants-Montjuïc

Marina. Argumenta que ja s’està licitant l’empresa per fer el Pla de la Marina, cosa que
el govern anterior no va fer en dos anys. Informa que a l’agost sortiran les
convocatòries per a la segona reunió del setembre.
Pel que fa a habitatge i urbanisme, assegura que ja s’han celebrat dues reunions, en
què s’ha aprovat el Reglament, s’ha acordat treballar conjuntament i s’ha treballat als
diferents debats del PAD. Respecte a Educació i Medi Ambient i Salut, manifesta que
s’han reunit dues vegades per debatre el PAD i les matriculacions. Quant a Memòria
Històrica, indica que s’ha fet una prèvia com a grup de treball per aclarir la metodologia
de treball mentre s’elabora el Reglament.
Exposa que la sectorial de Joventut també s’ha revelat necessària i assenyala que,
abans de convocar-la, s’ha volgut treballar amb els col·lectius de joves per explicar la
intenció de la sectorial i sentir com volien participar-hi. Indica que s’han celebrat quatre
reunions i s’ha debatut una prèvia amb un reglament. Afegeix que a partir de l’octubre
es convocarà una altra ronda per continuar treballant amb la sectorial. Finalment,
comunica que la sectorial de Convivència ha celebrat reunions amb diferents
col·lectius amb els quals no s’havia tractat mai.
El senyor Sarri es mostra en contra del procediment, ja que al Districte no s’ha aprovat
quins consellers formarien cada sectorial nova. Recorda que l’equip de govern es va
comprometre a presentar una proposta de fusió de les sectorials, cosa que no s’ha
complert. Celebra l’esforç, si bé assenyala el descontrol en l’ordre de les sectorials.
La senyora Pérez recorda que en una acta es va acordar que el GMDCiU aniria a
comunicar al senyor Parejo, el secretari tecnicojurídic del Districtes, quines persones
anirien destinades a cada sectorial.
Es rebutja el prec.
Es planteja pel Grup Municipal ERC:
Que el govern del Districte emprengui les accions i les gestions necessàries,
a nivell de ciutat i de Districte, per tal de trobar una solució. Una solució que
permeti trobar els suports necessaris que ajudin a la viabilitat de l’entitat
(Castellers del Poble-sec) a mantenir les despeses del seu estatge i acabar
amb el greuge que tenen respecte de la resta de colles de la ciutat
El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, formula el prec.
El senyor Gerard Verdés, en nom dels Castellers del Poble-sec, agraeix al senyor
Fexas l’oportunitat d’exposar al Ple les demandes de la seva entitat. Dóna les gràcies
a tots els partits polítics amb qui s’han reunit pel suport i a la resta d’agrupacions per
les facilitats de quedar properament.
Exposa que el Poble-sec és un barri treballador i combatiu amb més de 40.000
habitants que els darrers anys ha experimentat transformacions significatives. Indica
que la renda per càpita és del 68% respecte a la mitjana de la ciutat i que la població
nouvinguda representa el 37% del total. Fa palès que el Poble-sec pateix un dèficit
manifest d’equipaments i que darrerament està patint els primers efectes de la
gentrificació.
Comunica que els Castellers del Poble-sec treballen des de fa disset anys per la
promoció de la cultura popular al barri i tenen com a objectiu prioritari la inclusió social,
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la integració i la transversalitat. Informa que actualment l’associació està formada per
més de 200 membres, un 15% dels quals són d’origen estranger.
Tot seguit, enumera els projectes que ha dut a terme el barri: els Concerts de Música
Juvenil Sec a Sac; els tallers per a la integració de població nouvinguda «Tots som
una colla»; el protocol contra les agressions masclistes, guardonat amb el Premi
municipal 25 de novembre o el projecte pedagògic Castelloscopi, guardonat amb el
Premi Ciutat de Barcelona.
Assenyala que és la quarta colla castellera més antiga de la ciutat de les sis que
existeixen. Manifesta que els caracteritza l’esperit bandarra, de compromís social i de
sentiment de pertinença al barri. D’altra banda, mostra la seva tristesa per no disposar
de local. Informa que totes les colles de la ciutat han arribat a acords amb l’Ajuntament
i els districtes per obtenir un local cedit pel consistori, adequat on assajar i organitzar
activitats. A tall d’exemple, esmenta que els Castellers de Sants disposen d’una escola
adaptada per ells mateixos i un local cedit per l’Ajuntament, pel qual han d’abonar
únicament 4.000 euros anuals.
Destaca que els Castellers del Poble-sec destinen més de 15.000 euros anuals,
corresponents a la quantitat íntegra que rep de l’ICUB, a finançar un local que els
queda petit, cosa que asfixia la seva economia. Lamenta que els acords perquè el
Centre Cultural Albareda fos la seva seu s’ignoressin en les legislatures anteriors.
Assenyala que el desembre de l’any vinent se’ls acabarà el lloguer del seu local actual,
cosa que els condemnarà a marxar si no aconsegueixen una renovació o si s’apugen
els preus.
Demana que el Districte adquireixi un compromís perquè el local municipal adequat a
les seves necessitats s’inclogui al PAD, al PIM o al PAM. Reclama que el Districte
ofereixi una ajuda econòmica per assumir part de les despeses mentre no es faci
efectiva la cessió del nou espai. Demana que, en cas que això no sigui possible, que
s’exigeixi a l’ICUB que ho faci. Puntualitza que no reclama un tracte de favor, sinó un
acord com el dels Castellers de Sants. Finalment, es nega a aturar la tasca de
promoció de la cultura, integració i progrés social.
La senyora Carolina López García, del GMDBComú, es mostra conscient de la manca
de local dels castellers, cosa que s’ha expressat a les reunions i trobades mantingudes
des de l’inici del mandat. Lamenta que els Castellers del Poble-sec no són l’única
entitat sense local propi. Argumenta que cal col·laborar amb tothom de manera
equitativa, especialment en temps de crisi.
Manifesta que el Poble-sec és un barri molt dens, on costa trobar espais per crear
equipaments públics i privats, si bé el govern ha impulsat un Pla d’equipaments de
districte. Apunta que els usos dels equipaments es prioritzaran mitjançant un procés
participatiu en què els castellers i la resta d’entitats podran participar. Matisa que es
tindrà en compte els resultats del PAD i el PAM i es farà tot el possible perquè el local
dels castellers tingui cabuda al Pla d’equipaments del Poble-sec, considerant les
dificultats tècniques que suposa.
S’accepta el prec.
Que el govern municipal reforci els programes sobre salut sexual i
reproductiva amb noves campanyes de sensibilització als Instituts del
Districte
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La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMERC, exposa que els darrers estudis
reflecteixen una situació preocupant relacionada amb la salut sexual i reproductiva,
especialment entre la gent jove. Informa que, segons l’Enquesta de joves de Barcelona
del 2015, un 7% dels joves d’entre 15 i 29 anys no utilitza cap mètode anticonceptiu.
Assenyala que aquest fet s’acompanya de la disminució de l’ús de mètodes
anticonceptius, especialment del preservatiu, entre els col·lectius adolescents.
Considera que la prevenció és imprescindible per combatre l’augment de l’afectació de
les malalties de transmissió sexual i demana que des de les administracions es portin
a terme esforços constants per conscienciar la societat. Tot seguit, formula el prec.
La regidora del Districte expressa la seva preocupació per les darreres enquestes i
afirma que les últimes setmanes ha visitat centres especialitzats on li han explicat que
el VIH es troba en decreixement, si bé han augmentat altres malalties de transmissió
sexual, com ara la gonorrea i la sífilis, especialment en relacions entre homes i entre
adolescents. Apunta que s’ha impulsat diversos programes a l’Ajuntament en aquest
sentit, com ara el «Parlem-ne, no et tallis», de l’Agència Catalana de Salut Pública.
Comunica que Sants-Montjuïc és el segon districte amb més cobertura del programa
esmentat i que hi ha barris prioritaris, com ara el Poble-sec i la Marina, on el Pla de
salut incrementarà esforços als instituts, escoles, espais i entitats.
Afegeix que a la Taula de Salut Sexual i Reproductiva es treballa amb entitats que
tenen presència al barri, com ara Pandora, l’Associació de Planificació Familiar, ABD i
Stop Sida. Assenyala que cal establir l’estratègia per reduir i reforçar els programes
sobre salut sexual i reproductiva.
S’accepta el prec.
Es planteja pel Grup Municipal C’s:
Que l’equip de govern es comprometi a realitzar un grup de treball on
participarien, entre d’altres, els veïns, les entitats i les diferents formacions
polítiques del Districte de Sants-Montjuïc, per a poder estudiar les opcions i
alternatives que podria tenir el futur ús de l’antic Palau dels Esports (actual
Barcelona Teatre Musical) situat entre el carrer Lleida i el carrer de la Guàrdia
Urbana, tenint en compte que recentment ha finalitzat la cessió a l’empresa
que el gestionava i és un edifici de titularitat municipal
El senyor David Labrador Gabriel, del GMDC’s, exposa que l’empresa gestora de
l’antic Palau dels Esports, actual Barcelona Teatre Musical (BTM), ha finalitzat la
concessió. Matisa que aquest edifici és de titularitat municipal i actualment no hi ha
constància que es torni a cedir la gestió a una altra empresa. Informa que l’Ajuntament
no té decidit l’ús futur d’aquest edifici, cosa que neguiteja el veïnat. Tot seguit, formula
el prec.
El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, corrobora que l’equipament està
gestionat per BSM per encàrrec de l’Ajuntament. Fa palès que, durant anys, el BTM es
va utilitzar per a espectacles de teatre i musicals, si bé actualment no hi té lloc cap
activitat, ja que s’ha retirat la llicència de l’espai per resoldre algunes deficiències
estructurals greus, com ara el fet que s’hagi calculat que la intervenció mínima per
poder resoldre-les i tornar a obtenir la llicència pot assolir els 2,5 milions d’euros, com
a mínim.
Indica que l’Institut Barcelona Esports (IBE), en coordinació amb el Districte, ha
encarregat un estudi previ per conèixer els costos totals de posar al dia el BTM.
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Puntualitza que l’estudi no està finalitzat, si bé posteriorment es farà arribar a tots els
grups polítics. Assenyala que, actualment, s’estima una quantitat d’entre 7 i 8 milions
d’euros per a la inversió, a la qual cosa s’afegeix que l’equipament està catalogat com
a edifici d’interès arquitectònic, de manera que no es poden portar a terme certs
arranjaments.
Manifesta que des de fa tres setmanes, la Segona Tinència d’Alcaldia ha acordat
constituir una comissió de treballa amb Cultura, l’ICUB, Treball, l’IBE i el Districte per
començar a definir els futurs usos del BTM. Aclareix que les mesures presentades al
prec ja s’estan portant a terme i recorda que cal finalitzar l’estudi abans de fer
participar els veïns, les entitats i les associacions.
El senyor Labrador es mostra satisfet per la resposta rebuda, ja que està a favor de la
creació del grup de treball. Demana que s’avisi els grups quan l’estudi estigui finalitzat.
Es rebutja el prec.
Que s’estudiï el canvi d’ubicació dels contenidors de la brossa del carrer
Blasco de Garay, número 40, per a evitar les molèsties ocasionades (olors,
insectes, residus a la vorera...) als negocis allí establerts, podent emplaçar-se
on es trobaven antigament al carrer Murillo
El senyor David Labrador Gabriel, del GMDC’s, manifesta que diversos veïns del
Poble-sec el van contactar per denunciar que al carrer de Murillo hi havia uns
contenidors que fa uns anys es van desplaçar al carrer de Blasco de Garay, de
manera que quedaven davant de dos negocis, els quals patien molèsties d’olors i
insectes des del 2013. Indica que aquests veïns han intentat contactar l’Ajuntament
des del 23 d’agost de 2013 per canviar la ubicació dels contenidors. Recalca que la
resposta que es va rebre el 26 de maig de 2015 per part de l’Ajuntament dictava que
els Serveis de Manteniment del Districte, un cop inspeccionada la zona, havien decidit
que els contenidors continuessin a la mateixa ubicació, ja que era la més encertada.
Assegura que, després de rebre la resposta, van preguntar al GMDC’s si podia
demanar al Districte tornar els contenidors al carrer de Murillo, on no hi havia negocis
ni molestava els vianants. Agraeix a l’equip de govern que, dues hores després
d’enviar el prec, els veïns comuniquessin que havien rebut la visita d’un tècnic de
l’Ajuntament amb qui van planejar un canvi d’ubicació. Es congratula pel consens i
considera no necessari a formular el prec, ja que el canvi d’ubicació ja s’ha fet o bé és
imminent..
La senyora Carolina López García, del GMDBComú, confirma que s’ha canviat la
ubicació.
S’accepta el prec.
Es planteja pel Grup Municipal CUP:
Que el govern del Districte elabori amb tota la comunitat educativa (mestres,
alumnes i famílies) un mapa educatiu adaptat a les necessitats reals dels
nostres barris, a partir d’indicadors de renda familiar, alumnat matriculat a la
pública i dades de naixement, amb previsió als propers deu anys, avançantnos a les necessitats futures i vetllant per la qualitat i les diverses
necessitats formatives que es manifesten als diferents nivells educatius. Això
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permetrà tenir eines per cobrir les necessitats actuals i futures en matèria
educativa
La senyora M. Lluïsa Pahissa Casadevall, del GMDCUP, destaca que la demanda ve
de part de l’Assemblea Groga de Sants sobre l’ensenyament públic al barri i al
districte, ja que s’ha detectat que hi ha centres escolars amb entorns socioeconòmics
de pobresa qualificades com a «escoles de dificultat especial». Informa que els centres
públics d’ensenyament dels barris han desenvolupat una gran tasca, cosa que els
mestres han reivindicat reiterativament als consells d’Ensenyament. Manifesta que
s’ha treballat amb pocs recursos de cohesió social i alumnat nouvingut i molt divers.
Apunta que aquesta diversitat cultural es viu com una riquesa als centres educatius, ja
que permet crear i establir xarxes de convivència, a més de superar barreres i
prejudicis.
Considera que l’ensenyament públic i gratuït des de l’escola bressol fins a la
universitat és indispensable per garantir els drets de tothom en l’educació pública,
laica, de qualitat i en català, si bé les greus retallades en ensenyament dels darrers
cinc anys han afectat especialment l’ensenyament públic i les escoles més
vulnerables. Per aquest motiu, opina que el model d’escola pública actual es troba en
perill.
Recalca que al districte no es garanteix la trobada de places als instituts
d’ensenyament secundari públics dels seus barris, de manera que moltes famílies
opten per desplaçar-se fora amb l’objectiu de matricular els seus fills en escoles
concertades d’altres districtes. Denuncia que no es pugui garantir que tots els alumnes
del districte que acaben primària en escoles públiques puguin continuar cursant
secundària en un centre de titularitat i gestió pública.
Critica que la manca d’informació sobre la planificació escolar genera malestar en
certs ambients i famílies. Lamenta que el Departament d’Ensenyament proporcioni la
informació en comptagotes i que no es disposi d’un mapa escolar transparent i
adequat per a les necessitats educatives reals del districte a partir dels indicadors.
Explica que amb el conseller d’Ensenyament del govern han estat debatent sobre
presentar el prec a l’Ajuntament, ja que el Districte no disposa d’eines per impulsar la
tasca. Tot seguit, llegeix el prec, afegint que el govern del Districte demani amb
celeritat a l’Ajuntament que elabori amb tota la comunitat educativa el contingut del
prec que continua llegint.
El senyor Joan Santomà Baulo, del GMDBComú, matisa que algunes de les
afirmacions sobre matriculacions i preinscripcions no són del tot certes. Agraeix que el
prec s’hagi consensuat prèviament i recorda que hi ha alumnat de Ciutat Vella que
assisteix als centres de Sants-Montjuïc, de manera que també cal incloure’ls al Pla
d’escolarització que el nou Consell Escolar crearà a partir de l’octubre.
S’accepta el prec.
Es planteja pel Grup Municipal PPC:
Que s’incrementin els mitjans de prevenció d’una manera real i efectiva
durant l’estiu al barri del Poble-sec i al de Font de la Guatlla, sense oblidar
els altres, a l’estiu però també al llarg de l’any. Així com les tasques de
control i sanció amb més presència de tècnics en civisme, de Guàrdia Urbana
i Mossos d’Esquadra a la zona de les Hortes, Vila i Vilà, Blai, parc de les Tres
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Xemeneies, parc de la Primavera, Nou de la Rambla, les Fonts de Montjuïc,
plaça de la Farga, la de Joan Pelegrí, Joan Corrades, Jardins de la
Mediterrània, plaça Súria, entre d’altres
El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, comunica que els problemes
de convivència, incivisme i inseguretat s’han incrementat al Poble-sec al llarg del
primer any de mandat del nou equip. Puntualitza que el veïnat de la plaça de Navas
pateix dificultats de descans a causa de l’incivisme, per la qual cosa es va emplaçar la
consellera de barri a demanar una reunió al mes d’abril, malgrat que no se n’ha rebut
resposta.
Afegeix que les Hortes, Vila i Vilà, Blai, el parc de les Tres Xemeneies, el parc de la
Primavera, Nou de la Rambla i Fonts de Montjuïc continuen sent punts calents del
barri. Matisa que en altres punts del districte també es produeixen situacions
d’incivisme, com ara a la plaça de la Farga, Joan Pelegrí, Joan Corradas, els jardins
de la Mediterrània, la plaça de Súria, la muntanya de Montjuïc i els barris de l’entorn,
entre d’altres. Destaca que les situacions d’incivisme i inseguretat s’incrementen a
l’estiu. Tot seguit, formula el prec.
El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, discrepa de l’afirmació sobre
incivisme, convivència i inseguretat, ja que assegura que el govern no es basa en
sensacions, sinó en dades, les quals demostren que els fets delictius relacionats amb
infraccions penals, robatoris o violència als comerços han disminuït, tal com els
Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana van explicar a la Sectorial de Prevenció i
Seguretat. Recalca que a l’estiu es reforcen els serveis, amb més circulació de la
Guàrdia Urbana per les places, més neteja i més presència d’agents cívics.
El senyor Calleja critica la manera del govern per justificar-se i demana saber com es
pretén actuar en aquesta problemàtica. Adverteix que ha presentat el prec de part dels
veïns i recorda que la regidora ha estat testimoni de les seves queixes. Reitera que la
percepció general és que amb el nou equip de govern s’ha incrementat la inseguretat,
l’incivisme i la manca de prevenció. Coincideix que les sancions no han funcionat, si bé
opina que les ordenances no només busquen recaptacions.
Exigeix a l’equip de govern que doni explicacions als veïns que el van votar. Recorda
que fa dos mesos es va negar en un ple que hi hagués problemàtiques a la plaça de
Navas, cosa que la nova regidora va admetre davant del conseller de barri.
Es rebutja el prec.
D.3 Preguntes
Es planteja pel Grup Municipal CiU:
Quin/s ha/n estat el/s criteri/s final/s de repartiment de la partida
pressupostària de les subvencions?
Quantes i quines subvencions s’han deixat de donar a entitats per projectes
que havien fet com a mínim l’any passat?
Quantes i quines entitats de districte han perdut una subvenció de ciutat
perquè des del Districte ja en rebien una i erròniament s’ha pensat que era el
mateix quan es tractava de projectes diferents?
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El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDCiU, demana explicacions al govern sobre per
què s’ha retallat subvencions a entitats en el primer any en què les subvencions s’han
incrementat un 10%, especialment quan el primer any de l’actual govern ha estat
pobre pel que fa a contacte amb entitats i participació de la vida associativa. Vol saber
quins són els criteris per jutjar si les entitats poden gaudir de més o menys
subvencions. Tot seguit, formula les preguntes.
La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, nega que s’hagi retallat les
subvencions, i destaca que l’import total destinat és major. Indica que els consellers
disposen d’una informació proporcionada en una reunió, posteriorment enviada per
correu electrònic, que ho confirma.
Corrobora que s’ha establert uns criteris base que constaven a les bases publicades
de l’Ajuntament. Matisa que s’ha apostat per projectes relacionats amb joventut,
gènere, interculturalitat, relacions intergeneracionals, economia social i memòria
històrica, ja que els van considerar els temes més preocupants. Demana que pregunti
a l’Ajuntament si ha refusat algunes subvencions per confusió, ja que l’equip de govern
les ha assignades des del Districte. Explica que els projectes plantejats a l’Ajuntament
es presenten posteriorment al Districte, el qual decideix si s’atorga la subvenció.
Recorda que, en cas de dubte, es pot demanar al conseller de l’àmbit o la sectorial
corresponent i parlar amb la directora de Serveis Territorials.
El senyor Sarri pregunta si el Districte és conscient de quines són les entitats
perjudicades i demana que se li faci arribar la resposta per escrit durant els propers
dies.
La senyora Pérez s’hi compromet.
Es planteja pel Grup Municipal CUP:
Quin control s’està fent per tal de garantir el dret del veïnat a ser informat
dels tractaments químics? Quina és la valoració del pla pilot engegat a la
Marina i quines mesures s’estan aplicant per tal de garantir que al gener de
2017 no s’utilitzi cap d’aquests herbicides tòxics?
El senyor Xavier Queralt Mateu, del GMDCUP, exposa que el desembre del 2015 la
Comissió d’Ecologia Urbana, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona va
aprovar per unanimitat una proposició per eradicar l’ús del glifosat i altres herbicides
als espais verds de Barcelona, amb el compromís de buscar alternatives ecològiques
respectuoses amb la salut de les persones i del medi ambient, a més d’establir un
període de transició d’un any per assolir l’objectiu.
Fa palès que el febrer del 2016 es va aprovar la mesura de govern per aplicar
l’eradicació del glifosat i reduir l’ús de productes fitosanitaris en la jardineria pública de
la ciutat, apostant per la transacció cap a una jardineria ecològica gestionada
públicament amb criteris de qualitat i sostenibilitat. Informa que es va establir una
implantació progressiva en deu barris de la ciutat. Puntualitza que, en el cas de SantsMontjuïc, un districte de 319 hectàrees de verd urbà, només s’executa la prova pilot als
barris de la Marina, per la qual cosa encara no es pot gaudir d’espais verds lliures de
tòxics.
Comunica que, davant del risc que l’ús d’aquests productes pot provocar en la salut
humana, com ara parts prematurs, efectes cancerígens, problemes renals i problemes
hormonals, és indispensable aplicar el principi de precaució recomanat en les
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pràctiques científiques. Apunta que des de principis de maig s’ha realitzat més de
vuitanta tractaments al districte, dels quals més de trenta incloïen glifosat. Afegeix que
al juliol s’esperen més de cinquanta tractaments amb insecticida Pyrinex Jardín.
Adverteix que l’Administració té l’obligació d’informar el veïnat del lloc i la data de
realització dels tractaments com a mínim vuit dies abans del tractament per mitjà de
cartells a la via pública afectada i per mitjans en línia, així com dels productes
fitosanitaris que s’utilitzaran. Informa que, malgrat la claredat de la normativa, s’ha
detectat que en alguns carrers no s’han col·locat els cartells informatius amb
l’antelació adequada durant el mes de juny. Tot seguit, formula la pregunta.
El senyor Domingo de Guzmán Alonso Chapa, del GMDBComú, admet que es tracta
d’un tema pendent d’abordar. Destaca que és un projecte pioner a Espanya i molt poc
comú a Europa, i espera que serveixi per disminuir els casos de càncer associats a
l’esmentat herbicida. Pel que fa a la garantia del dret d’informació del veïnat, informa
que Parcs i Jardins segueix un procediment de publicació al web de tots els
tractaments que s’aplicaran i senyalització in situ vuit dies abans. Demana al senyor
Queralt que li faci arribar la informació sobre la problemàtica per tal d’enviar-la a Parcs
i Jardins.
Respecte a la valoració del pla impulsat a la Marina, recalca que es tracta d’un pla pilot
per identificar els tractaments adients i aplicar-los en la resta de barris. Explica que
aquesta és la raó per la qual només es porta a terme a un barri de cada districte.
Indica que a final d’any es disposarà d’una valoració del pla pilot.
Es planteja pel Grup Municipal PPC:
Què pensa fer el govern del Districte en aquest espai de l’antiga seu de
l’Institut de Botànica i com pensa resoldre el problema de les entitats que no
tenen local o necessiten més espai i que primer sol·liciten l’espai al Districte i
no es dediquen a okupar per fer-se seu un espai que és de tots?
El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, manifesta que el passat 11 de
juny, l’edifici de l’Institut de la Botànica de Barcelona va ser okupat per l’Ateneu
Cooperatiu La Base i el col·lectiu Babàlia. Corrobora que el Districte assegura trobarse en fase de diàleg amb els membres del col·lectiu, dels quals s’afirma que formen
part d’entitats arrelades que desenvolupen una feina important al barri. Apunta que
actualment s’està estudiant a quins usos es destinarà l’esmentat edifici.
Comunica que la Fundació Privada Artesà, entitat arrelada al Poble-sec, va demanar
un local durant el mandat anterior i en va rebre una negativa. Demana conèixer altres
espais en desús al districte, susceptibles d’okupació per part d’altres entitats que
pateixen manca de local. Tot seguit, formula la pregunta.
Puntualitza que fa uns quants dies que el local ja no està okupat i demana que es
faciliti per escrit una llista de tots els locals que puguin ser susceptibles de ser okupats
per diferents entitats. Vol saber quin ha estat el resultat de les converses, ja que la
desocupació no va tenir lloc durant les primeres quaranta-vuit hores.
Recorda que la regidora ha esmentat que l’alcaldessa ha enviat inspectors al CIE, i
reprova que no se’ls hi deixi accedir. D’altra banda, demana que s’enviïn aquests
inspectors a Can Vies o a d’altres llocs okupats que causen problemàtiques. Critica
que La Base i el Col·lectiu Babàlia hagin fet obres al local, i pregunta si tenien llicència.
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Finalment, demana un tracte equitatiu per a totes les entitats i una solució per a la
problemàtica de la manca de locals.
El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, indica que l’espai ha estat abandonat
durant més de deu anys i es troba en molt males condicions, ja que l’anterior govern el
va tapiar, per la qual cosa el Districte no el podia oferir a cap entitat. Puntualitza que
no considera l’okupació com una manera d’aconseguir espais, si bé admet que els
ocupants formen part d’uns col·lectius coneguts al Poble-sec, on es pateix manca
d’espais per a entitats, especialment per aquells destinats a criança i comaternitat.
Afegeix que també s’ha detectat un dèficit d’escoles bressol per cobrir totes les
demandes. Corrobora que s’ha establert converses amb el col·lectiu okupa, ja que
porta a terme una activitat important al Poble-sec. Considera que l’okupació és una
reivindicació per posar de manifest la manca d’espais. Es compromet a seguir parlant
amb els col·lectius per resoldre la problemàtica a través del Pla d’equipaments.
E) Seguiment de proposicions/declaracions de grup i de precs:
Es planteja pel Grup Municipal PPC:
Que s’informi de l’estat d’execució del prec aprovat en sessió del Consell
Plenari del Districte de Sants-Montjuïc, de 5 de maig de 2016, amb el
contingut següent:
Que es millorin algunes qüestions dels jardins de Can Mantega, entre
d’altres: la falta de zones d’ombra, plantar algun arbre més, més bancs per
seure, col·locació incorrecte de les taules de ping-pong, arreglar rodera
existent al sauló i substitució dels suports metàl·lics que envolten les zones
amb vegetació/parterres. Tot això treballant-ho amb els veïns/es de la zona i
amb l’associació de veïns i comerciants de l’entorn, fent això extensiu a la
resta de remodelacions i millores que s’estan duent a terme o es facin en un
futur per millorar l’execució i el seguiment d’aquestes
El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, manifesta que recentment s’ha
obert els jardins de Can Mantega després d’una remodelació llargament demanada i
treballada, si bé el veïnat hi ha detectat un seguit de mancances. Indica que el prec va
ser acceptat al Ple del 5 de maig de 2016. Tot seguit, formula el seguiment de prec.
La senyora Maria Riba Albiach, del GMDBComú, afirma que el Consell de Govern
segueix de prop les diverses propostes del veïnat i remarca que s’ha plantat trenta-sis
arbres nous, si bé encara han de créixer. En aquest sentit, argumenta que s’està
buscant una altra manera de crear ombra. Afegeix que s’ha incrementat el nombre de
bancs fins a vint-i-dos, a més de tretze cadires. Pel que fa a la peça metàl·lica,
comunica que la solució s’ha considerat apta, tot i que a la darrera sessió del Consell
de Barri de Sants es va comunicar que a l’octubre es faria un primer retorn amb el
veïnat on es valoraria totes les propostes.
El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, agraeix la resposta.
F) Declaracions institucionals:
1. Declaració de persones non grates del ministre de l’Interior en funcions i del
cap de l’Oficina Antifrau de Catalunya
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El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, manifesta que les darreres
informacions poden apuntar l’intent de persecució de l’independentisme en forma de
converses mantingudes entre el ministre de l’Interior en funcions, el senyor Jorge
Fernández Díaz, i el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, el senyor Daniel de
Alfonso Laso, en les quals pretenen construir casos de corrupció per desprestigiar els
partits polítics que estan impulsant el procés constituent per construir la República
catalana.
Informa que l’Oficina Antifrau ha de ser una institució independent que treballi per
enfortir la integritat en el sector públic català mitjançant la prevenció i la investigació de
la corrupció. Assenyala que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta
contra qualsevol intent de discriminació i persecució per raó de pensament, de manera
que aquesta mena de fets, propis d’estats totalitaris, no poden quedar impunes.
Afirma que a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat
i Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona del 22 de juny de 2016 es va aprovar una
proposició en què es demanava la dimissió del ministre de l’Interior i del cap de
l’Oficina Antifrau. Recalca que la democràcia i la llibertat d’expressió han de
representar els pilars bàsics d’un estat. Tot seguit, llegeix la declaració institucional.
2. Declaració de suport a les persones encausades per l’organització del procés
participatiu del 9N
La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDCiU, expressa el seu suport a les tres
persones encausades per impulsar el procés participatiu sobre el futur de Catalunya el
9 de novembre de 2014, així com a totes les persones voluntàries que ho van fer
possible. Denuncia l’escassa qualitat democràtica d’un govern que fa un ús partidista
de les institucions judicials i emet judicis ideològics i polítics contra treballadors i
representants de les institucions per participar i impulsar processos democràtics.
Referma el compromís de la corporació local amb el dret democràtic del poble de
Catalunya a defensar els seus drets socials i laborals i a decidir lliurement el seu futur.
Demana enviar la present moció al president de la Generalitat, al president del Govern
espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte Local pel Dret
a Decidir i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a més de fer-la pública a
través dels mitjans públics municipals.

La presidenta agraeix l’assistència dels presents i desitja bones vacances a tothom, i
en no haver-hi altres assumptes a tractar, aixeca la sessió a les 23.10 h.

El secretari

Vist i plau
La presidenta del Consell
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