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    ACTA DEL CONSELL PLENARI 

 
Identificació de la sessió 

Núm. 1 
Data: 12 de març de 2013 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 18.30 h a 23 h 
Lloc: Consell de Districte de Sants-Montjuïc 
 
Assistents 

President del Consell  
Joaquim Mestre i Garrido 
 
Regidor del Districte 
Jordi Martí i Galbis 
 
Regidors adscrits 
Assumpta Escarp i Gibert 
 
Consellers i conselleres 
Anna M. Massó i Campamà (GMDCiU) 
Albert Martínez i Correro (GMDCiU) 

Albert López Martínez (GMDCiU) 

Núria Izquierdo i Simó (GMDCiU) 
Antoni Carballido i Faixas (GMDCiU) 
Emilia Català i Peiró (GMDCiU) 
Albert Deusedes i Perelló (GMDPSC) 
M. Àngels Boix i Junyent (GMDPSC) 
Jordi Cunill i Giménez (GMDPSC) 
Montserrat Gallego i Creus (GMDPSC) 
Núria García i García (GMDPSC) 
M. Jesús Pérez i Perales (GMDPSC) 
José Antonio Calleja i Clavero (GMDPPC) 
Joan Lluís Sistac i Vicen (GMDPPC) 
Josefina Martínez i Ruíz (GMDPPC) 
Cristòfol Ortolà i Ortolà (GMDICV-EUiA) 
Eduard Altés i Esparza (GMDICV-EUiA) 
Joan Sanromà i Bauló (GMDICV-EUiA) 
Jordi Suñé i Abelló (GMDUpB) 
 
Excusen la seva absència 
Miriam Casanova i Doménech, regidora adscrita del GMDPPC 
Alberto Villagrasa i Gil, regidor adscrit del GMDPPC 
Joan Laporta i Estruch, regidor adscrit del GMDUpB 
 
Gerent del Districte 
Francesc Jiménez i Gusi 
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Conseller tècnic 
Lluís Sergi Sarri i Camargo 
 
Departament de Serveis Jurídics - Secretaria 
Juan Carlos Parejo Perogil 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 

El president saluda els assistents i obre la sessió.  

Prèvia.  Jurament/promesa i presa de possessió del conseller del GMDCiU Sr. 
Albert López i Martínez 

El president assenyala que, abans d’iniciar l’ordre del dia, es procedirà a la promesa o 
jurament de la presa de possessió del nou conseller del GMDCiU, el senyor Albert 
López Martínez, que substitueix el senyor Francesc Casas, a qui agraeix, en nom de 
tot el Consell Municipal del Districte, la tasca que ha dut a terme. 

Afirma que el senyor López ha expressat la seva conformitat pel que fa als requisits 
previstos en les normes reguladores per poder accedir al càrrec –especialment 
respecte als que fan referència al registre d’interessos– i també s’ha assabentat del 
règim de prohibicions i d’incompatibilitats resultants de l’aplicació de l’ordenament 
jurídic vigent.  

Demana al senyor López que juri o prometi el càrrec de conseller, de conformitat amb 
el que es disposa en el Reial 707/1979, de 5 d’abril, segons la fórmula següent: «Jureu 
o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de conseller del Districte de Sants-Montjuïc, amb lleialtat al rei, i respectar i fer 
respectar la Constitució, l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Carta municipal de 
Barcelona?» 

El senyor Albert López Martínez, del GMDCiU, afirma que ho promet per imperatiu 
legal i sense renunciar a la independència de Catalunya. 

El president desitja molta sort al senyor López i inicia l’ordre del dia. Informa que 
GMDUpB ha retirat una proposició que, per tant, no es tractarà. Afegeix que dos veïns 
han demanat la paraula per intervenir en una proposició presentada pel GMDPSC i un 
prec presentat pel GMDPP. 

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior: 

S’aprova per unanimitat. 

B) Part informativa: 

1. Despatx d’ofici 

El Consell se n’assabenta. 
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2. Restar assabentat del Decret d’Alcaldia de l’11 de desembre de 2012, de 
nomenament de nou conseller del Districte de Sants-Montjuïc, així com de les 
resolucions al respecte emeses pel regidor del Districte 

El president informa que des de Secretaria es facilitarà la documentació referent a les 
resolucions relatives al nomenament del nou conseller del Districte a tots els grups. 

El secretari explica que es tracta de dues resolucions que assignen un règim de 
dedicació ordinària al senyor López i de substitució del senyor Casas en tots els 
càrrecs de representació en consells, comissions i altres òrgans participatius del 
Districte. 

El Consell se n’assabenta. 

3. Mesures de govern 

El president recorda els temps d’intervenció acordats a la Junta de Portaveus (5 
minuts per al govern, 4 per als grups de l’oposició i 3 per al Grup de CiU) i adverteix 
que serà força estricte atès que el present Plenari és molt llarg. Tot seguit cedeix la 
paraula al senyor Martínez, que presentarà les dues mesures de govern de l’ordre del 
dia. 

3.1. Programa d’acció per la promoció de l’envelliment actiu, de les 
persones grans del Districte 

El senyor Albert Martínez i Correro, del GMDCiU, exposa que aquesta mesura 
desenvolupa els objectius i les actuacions recollits al Pla d’actuació municipal (PAM) i 
al Pla d’actuació del Districte (PAD). Fa palès que l’espectacular increment de 
l’esperança de vida de la població és un fet indiscutible i que l’objectiu ja no és 
únicament garantir un envelliment saludable, sinó també de qualitat. Explica que això 
implica que la gent gran pugui participar plenament en l’exercici de la ciutadania per 
integrar-se completament en un àmbit de cohesió social amb la població de totes les 
edats. Afegeix que, per tant, cal crear entorns físics amigables, comunitaris i socials 
que garanteixin uns accessos còmodes i una vida digna i segura per a la gent gran. 

Informa que aquesta directriu es concreta en diversos objectius i actuacions del PAD. 
A tall d’exemple, esmenta la referència del PAD a la garantia de l’accessibilitat, qualitat 
i equitat dels serveis. Afegeix que també s’està promovent Barcelona com a ciutat 
saludable, ja que la salut és un tema clau no només per a la gent gran, sinó per a la 
ciutadania en el seu conjunt. En aquest sentit, precisa que, pel que fa als joves, 
s’incideix especialment en la nutrició, mentre que en el cas de la gent d’edats mitjanes 
els esforços se centren en els hàbits saludables, que els hauran de permetre arribar a 
edats avançades. 

D’altra banda, destaca la importància de l’enfortiment del teixit associatiu per garantir 
la funció de transmissió i dinamització dels problemes col·lectius de la ciutat. Afegeix 
que totes aquestes iniciatives van acompanyades d’un disseny urbà d’excel·lència que 
no aixeca barreres i que, per tant, permet una vida digna a la gent gran. 
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Conclou que, a la vista d’aquests paràmetres, cal treballar en la sensibilitat ciutadana 
perquè és necessari que tots els ciutadans planifiquin el seu procés d’envelliment i 
tinguin en compte les oportunitats que els ofereix la cohesió social intergeneracional. 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, afirma que el seu grup va ser present a 
les sessions consultives i valora la iniciativa molt positivament. 

El senyor Joan Sanromà i Bauló, del GMDICV-EUiA, felicita i agraeix el treball i l’esforç 
dels tècnics d’aquest àmbit i fa esment al senyor Jordi Gonzàlez, a la senyora Carme 
Grata i a la senyora Maria Sebastiá. Opina que el pla és el resultat d’una feina molt 
ben feta. Tanmateix, creu que s’hi podrien afegir un seguit d’idees i formulacions 
establertes en uns documents elaborats pel Consell Assessor de la Gent Gran de 
Barcelona que estan pendents d’aprovació a la Casa Gran i a les que s’haurà de fer 
esment. Precisa que es tracta de tres documents: «Declaració sobre l’impacte de la 
crisi a les condicions de vida de les persones grans», «Declaració sobre la situació 
econòmica i risc d’exclusió social de les persones grans» i una declaració sobre 
l’habitatge. 

A més a més, opina que el document presenta una falta de concreció en aspectes 
importants, com ara el tractament de la solitud que pateixen les persones grans que 
estan fora dels circuits institucionals, és a dir, que no van als casals. Creu també que 
s’hauria d’impulsar i ampliar el programa de gent gran i universitat, i finalment destaca 
que ha trobat a faltar concreció pel que fa als recursos, tant humans com econòmics, 
que s’invertiran per tirar endavant la mesura. En aquest sentit, es pregunta si 
s’ampliaran els recursos públics o si es concertaran amb empreses de serveis. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, valora positivament la mesura 
i en vol destacar alguns aspectes, com ara la millora de la cobertura de les necessitats 
bàsiques de la gent gran en situació d’alt risc. Constata que, malauradament, la gent 
gran conforma un grup de població que la societat no acaba de tractar del tot bé 
perquè no els dóna el suport suficient perquè puguin descansar. També fa esment al 
problema de l’envelliment de la població i a l’aïllament en què aquest col·lectiu es veu 
sotmès. 

D’altra banda, creu que s’haurien d’incrementar els serveis de teleassistència i 
d’atenció domiciliària. Indica que, en moltes ocasions, la gent gran ha de viure en 
residències, si bé opina que la millor manera de tractar les persones grans és a casa 
seva, amb una bona atenció domiciliària. 

També aposta per promoure la participació i afirma que en el Consell Sectorial de la 
Gent Gran sovint es diu que l’opinió de les persones grans no es té en compte. Quant 
a la formació, exposa que hi ha moltes persones grans que no van tenir l’oportunitat 
d’anar a la universitat quan eren joves, però que ara compten amb molta experiència i, 
per tant, seria molt positiu integrar-les a la universitat.  

Finalment, expressa el seu acord amb el senyor Sanromà pel que fa a la manca de 
concreció en alguns aspectes de la mesura i demana que aquests aspectes es 
concretin en el Pla de gent gran. Afegeix que un aspecte important que caldria 
concretar és el de les inversions, ja que al final el que compta és que les bones 
intencions plasmades a la mesura es puguin finançar. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, dóna la benvinguda al nou 
conseller de GMDCiU. Quant a la mesura de govern, felicita la iniciativa, si bé demana 
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que es concreti perquè de moment és molt genèrica. Opina que aquesta concreció 
s’hauria de fer de forma consensuada amb la gent gran, el grup poblacional a qui va 
dirigida. Constata que en la situació econòmica actual garantir una vida digna a la gent 
gran significa garantir unes pensions dignes, quelcom que encara pren més 
importància si tenim en compte que molta d’aquesta gent gran dedica la seva pensió a 
ajudar la gent jove de la família a sobreviure. 

A tall de conclusió, felicita el govern amb un grau d’escepticisme perquè en altres 
ocasions ja s’han presentat mesures de govern que no s’han implementat. 

El senyor Albert Martínez reitera que la mesura de govern es basa en molts objectius, 
accions i activitats detallats al PAD. Precisa que el PAD fa referència a les accions 
concretes següents: enfortir els recursos de suport a les famílies cuidadores, coordinar 
amb la xarxa sanitària (especialment de salut mental) tots aquells instruments de 
gestió necessaris, millorar la cobertura de les necessitats bàsiques de la gent gran en 
situació d’alt grau de vulnerabilitat, solitud, aïllament, sobreenvelliment, etc., i millorar 
els serveis de teleassistència i atenció domiciliària. Insisteix que tot això està inclòs al 
PAD i, per tant, comptarà amb una inversió. 

Recorda que el PAD està dividit en un seguit d’eixos estratègics: la difusió de 
l’envelliment actiu entre la ciutadania, la participació social de les persones grans a la 
societat, la dinamització d’espais de desenvolupament personal, la promoció de salut 
entre persones mentre envelleixen, la protecció de la seguretat, la dignitat i 
l’autonomia, la gestió de la qualitat dels casals i espais de gent gran, etc. Fa palès que 
dins de cada eix, el document estableix accions molt concretes, que van des de la 
promoció de la pàgina web del Districte, fins a la programació anual de caminades 
organitzades pels casals o la consolidació dels programes d’activitats periòdiques 
d’hàbits saludables. En aquest sentit, indica que el PAD és molt concret i desitja que el 
que estableix el PAD s’acabi implementant. Assenyala que perquè això sigui possible 
calen recursos econòmics i fer veritables esforços pressupostaris, que ja s’estan fent, 
com ara el desbloqueig de partides de caire social per valor de 25 milions d’euros que 
s’ha produït recentment. 

3.2. Projecte «Temps per tu» 

El senyor Albert Martínez i Correro, del GMDCiU, destaca que avui en dia es parla 
molt del dret del temps i de la conciliació laboral i familiar, drets que qualifica 
d’essencials, si bé són molt complicats de dur a terme. Exposa que les persones amb 
diversitat funcional (ja sigui física, intel·lectual o sensorial) solen suposar no únicament 
un sobreesforç econòmic per a la família, sinó també una dedicació de temps extra 
que no s’hauria de menysprear. Explica que, en la majoria de casos, fer-se càrrec 
d’una persona dependent sol derivar en pèrdues d’oportunitats socials, laborals i de 
formació. 

Informa que l’objectiu de la mesura és implementar dos projectes: un destinat a les 
famílies que tenen infants amb discapacitat i l’altre, a famílies que han de cuidar d’una 
persona amb dependència. Indica que els programes compten amb la implicació dels 
equipaments públics del Districte, com ara la biblioteca Francesc Candel i Barcelona 
Infància (pel que fa al programa d’infants), o el centre cívic del Casinet d’Hostafrancs 
(quant a les persones amb dependència), així com també l’Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat, l’Institut Municipal de Serveis Socials i l’Institut Municipal 
d’Educació. Creu que la implicació d’aquestes institucions ajudarà a compatibilitzar el 
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fet de cuidar de persones amb dependència o d’infants amb dificultats amb el dret de 
disposar d’un temps propi dedicat a millorar la vida d’un mateix en els àmbits social, 
laboral i acadèmic. 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, opina que la mesura és molt interessant i 
que és important fer-ne partícip el veïnat, ja sigui des de l’Ajuntament o a través de les 
entitats que col·laboren en el programa. Finalment, expressa el suport absolut del seu 
grup a la mesura. 

El senyor Eduard Altés i Esparza, del GMDICV-EUiA, valora la mesura favorablement, 
si bé opina que la solidaritat no significa donar allò que et sobra, sinó repartir allò que 
tens. Explica que la seva mare és dependent i expressa un gran interès per a aquest 
programa, ja que possiblement ell serà una de les persones que hi tindrà accés. D’altra 
banda, fa saber que li ha arribat una carta de l’Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials en la qual li comuniquen que ajornen la quantitat de 8.139 euros a la senyora 
Maria Ángeles Esparza, que és una persona dependent des de fa vuit anys. 

En aquest sentit, creu que la mesura és molt positiva, si bé considera que abans 
d’impulsar aquesta mena de mesures el govern hauria de complir les seves 
obligacions cap a la ciutadania, ja que la resta són pegats o voluntarisme, i no pas 
solidaritat real. Anticipa que el govern municipal respondrà que tot això és culpa de la 
mala gestió de l’anterior equip de govern o dels recursos que no arriben des de 
Madrid. Tanmateix, opina que la problemàtica sorgeix de les polítiques que s’apliquen 
des de Madrid i que s’impulsen des de la Generalitat. Titlla aquestes polítiques de 
neoliberals i considera que perjudiquen greument la gent i beneficien exclusivament 
l’economia especulativa. Considera que si aquestes polítiques no es canvien, 
difícilment s’assolirà la justícia social, és a dir, que la dependència es financi 
públicament i que les famílies afectades no hagin de recórrer a altre mesures, que són 
sempre necessàries, però que no haurien de constituir l’ajut principal. Constata que, 
actualment, els ajuts a la dependència s’han paralitzat per a milers de persones que ho 
necessiten i es posa a ell mateix com a exemple, ja que està pagant una senyora 
assegurada que cuida la seva mare, cosa que li permet atendre les seves obligacions 
laborals. Així doncs, conclou que primer de tot s’hauria d’implementar la Llei de la 
dependència i pagar les prestacions que es deuen a las famílies i, posteriorment, 
implementar aquestes mesures complementàries. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, valora molt positivament el fet 
que les famílies amb infants amb discapacitat o persones dependents puguin disposar 
d’unes quantes hores els dissabtes al matí per gaudir del seu temps. Fent referència a 
la intervenció del senyor Altés, afirma que la Llei de la dependència continua sent una 
assignatura pendent i que, malauradament, encara queda molt per avançar en el 
terreny de les valoracions i les percepcions. 

En tot cas, agraeix la mesura, que encara que sigui insuficient per a molts, no 
considera que sigui un pegat, sinó una mesura que pot ajudar a moltes persones a 
compatibilitzar la cura dels familiars amb el temps personal. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, dóna la benvinguda a la mesura i 
destaca que prové de programes pilot del mandat anterior. Espera que les dues 
mesures de govern presentades avui tinguin continuïtat i se’n faci un seguiment al llarg 
del temps. Insisteix que el seu grup valora positivament totes dues mesures, si bé creu 
que de moment no són més que una declaració d’intencions per part del govern. Fa 
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palès que el seu grup és bastant escèptic i que voldria poder felicitar el govern d’aquí a 
un any per la implantació de les mesures i el seu bon funcionament.  

El senyor Martínez exposa que aquesta mesura també està inclosa al PAM 2012-2015 
i confia que entre tots seran capaços de tirar-la endavant ja que Barcelona és una 
ciutat emblemàtica del concepte de solidaritat. Fa palès que la gent de Barcelona és 
molt solidària i, per tant, confia que existirà una complicitat entre els estaments de 
l’Administració municipals i la població. 

Quant a la Llei de la dependència, recorda que es va desenvolupar com una invasió 
competencial per part del Govern central. Espera que quan la situació econòmica 
millori es pugui arribar a solucionar el problema i conclou que, de moment, el programa 
«Temps per tu» es durà a terme. 

4. Informe del regidor 

El regidor del Districte saluda els assistents i felicita el nou conseller municipal, el 
senyor López, a qui desitja els millors auguris a la seva feina en benefici del Districte i 
la gent que hi viu, amb independència de l’adscripció política de cadascú.  

Abans d’exposar els projectes del govern de Sants-Montjuïc, felicita els castellers de 
Sants per la celebració del seu vintè aniversari. També felicita els 25 anys de la 
Federació d’Associacions, Entitats i Comissions d’Hostafrancs (FAECH) i al Centre 
Catòlic de Sants i a la coral La Floresta pels seus 135 anys. 

Fent referència a l’informe, comença per la urbanització de Can Batlló, una de les 
grans prioritats del govern del Districte i de la ciutat. Afirma que Can Batlló està a punt 
d’obrir-se a la ciutat, segons les previsions plantejades un any i mig enrere, i que aviat 
es farà realitat el somni dels veïns i entitats de la Bordeta, Sants, Hostafrancs i tot el 
Districte de Sants-Montjuïc. Constata que es tracta d’una gran notícia i recorda que al 
matí s’ha celebrat un acte simbòlic de cessió de tres nous espais del bloc 11 al Centre 
Social de Sants i a la Comissió de Veïns i Veïnes de la Bordeta. Per tant, assenyala 
que el compte enrere ja ha començat i que durant el mes d’abril s’hauran pagat totes 
les indemnitzacions a les persones i societats que en aquests moments duen a terme 
una activitat econòmica i a les quals pertoquen drets indemnitzatoris. Fa palès que el 
pagament d’aquestes indemnitzacions donarà la titularitat de gran part de Can Batlló a 
l’Ajuntament i anuncia que després de la Setmana Santa s’iniciaran els enderrocs i es 
continuarà el diàleg a les comissions de seguiment sobre els usos provisionals (ja 
siguin socials, culturals, cívics o de lleure) que adquirirà Can Batlló. Afegeix que això 
es formalitzarà en un conveni que l’alcalde de Barcelona signarà amb les entitats 
beneficiàries de les cessions provisionals dels espais (que de moment són tres, però 
que en el futur en seran més). Indica que, paral·lelament, l’Ajuntament de Barcelona 
està mantenint converses amb la Generalitat per avançar en el desbloqueig del PAU 2. 

Fent referència a la urbanització d’Antoni de Capmany i la cobertura de les vies de 
Sants, explica que, tal com es va informar recentment a la comissió de veïns i entitats 
de la zona, el govern de la ciutat i del Districte estan recuperant el projecte original del 
2006, és a dir, de dos mandats enrere. Especifica que tots dos projectes (la 
urbanització d’Antoni de Capmany i la cobertura de les vies) s’executaran en paral·lel, i 
es donarà estricte compliment a les dues votacions que es van fer. Recorda que al 
Plenari de l’Ajuntament es va decidir recuperar el projecte del 2006 i, per tant, el 
govern ha rectificat la seva posició inicial de millorar tècnicament alguns aspectes 
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d’aquell projecte. En tot cas, assegura que tots dos projectes tindran com a punt de 
partida el projecte del 2006, si bé el govern hi incorporarà quasi totes les al·legacions 
rebudes. Així doncs, informa que el govern aviat tindrà un nou projecte que sotmetrà a 
debat i que posteriorment exposarà a licitació. Afegeix que, paral·lelament, s’obrirà un 
diàleg amb les entitats i el veïnat de Sants sobre els usos i la tipologia d’urbanització 
de la cobertura de les vies de Sants, sempre partint del projecte del 2006. 

Recorda, a tall informatiu, que el pressupost per a la urbanització del carrer Antoni de 
Capmany és d’uns 7 milions d’euros, és a dir, que es tracta d’una inversió molt 
important. Puntualitza que aquesta quantitat suposa la inversió directa de més 
recursos que els que s’invertiran per a la primera fase de remodelació del Paral·lel. 

Quant a la Lleialtat Santsenca, constata que es tracta d’un altre dels projectes 
emblemàtics del govern de Sants-Montjuïc, que, un any i mig enrere, es va 
comprometre a tirar-lo endavant. Afirma que s’està avançant segons el calendari 
establert i que a la comissió de seguiment convocada per al 18 de març es presentarà 
l’avantprojecte, elaborat per l’equip d’arquitectes guanyador del concurs. Indica que, a 
continuació, i una vegada es compti amb el pressupost aprovat, s’encarregarà el 
projecte bàsic. Preveu que l’inici de les obres es produirà al llarg del 2014 i que el 
projecte estarà executat entre finals del mandat vigent i principis del següent. Reitera, 
doncs, que s’està complint el calendari previst segons el compromís polític assumit per 
ell mateix i pel govern del Districte de Sants-Montjuïc. 

Fa esment al projecte de Cal Muns un gran equipament sociosanitari ubicat a la 
Bordeta que finalment s’ha desbloquejat. Recorda que la primera fase de l’equipament 
ja estava acabada i que el bloqueig es va produir a causa de la manca de finançament 
per a la segona fase de la construcció. Avança que el 22 de març se signarà la cessió 
de dret de superfície a la Fundació Sant Pere Claver, cosa que permetrà que aquesta 
fundació desemborsi la inversió necessària per executar la segona fase de les obres i 
poder inaugurar l’equipament. Diu que des del mateix plantejament del projecte van 
sorgir alguns interrogants sobre la naturalesa de l’equipament, però creu que ara el 
més important és acabar-lo i dotar-lo de contingut d’acord amb les necessitats socials i 
sanitàries del Districte i de la ciutat. Informa que disposarà de més detalls, com ara el 
volum de la inversió per part de la Fundació Sant Pere Claver i el calendari previst per 
a la finalització de les obres i per a la posada en marxa de l’equipament, després del 
22 de març, dia en què se signarà el dret de superfície. 

Respecte a la convocatòria de subvencions per a l’any 2013, exposa que es manté 
l’import global de la convocatòria general de subvencions per al 2012, que ronda els 
312.000 euros. Destaca, però, que la novetat respecte a convocatòries d’anys 
anteriors és que es facilita la feina a les entitats en dos sentits: se’ls ofereix 
assessorament personalitzat davant de qualsevol dubte i se simplifiquen els tràmits 
relatius a la sol·licitud de subvencions. Comunica que el Districte ha rebut 273 
sol·licituds, un 3% menys de les rebudes el 2012. 

Quant al suport al comerç de proximitat, assegura que és una de les prioritats 
econòmiques i socials del Districte i de la ciutat. Recorda que s’ha posat en marxa el 
Pla de formació del comerç, amb un conjunt de mòduls de formació especialitzada per 
als comerciants dels barris de Sants-Montjuïc. Fa palès que recentment s’han instal·lat 
vuit torretes de promoció del comerç de proximitat a gairebé tots els barris on hi ha una 
concentració comercial. Valora la iniciativa positivament, ja que creu que es tracta de 
torres força visibles que promocionaran el comerç dels barris i que ha obtingut una 
bona rebuda per part del sector comercial. D’altra banda, explica que també s’ha 
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inaugurat el nou local de l’Associació de Comerciants del Poble-sec - Paral·lel, un 
equipament municipal cedit pel Districte a l’associació. Afegeix que també s’ha signat 
un conveni amb els eixos de Sants Establiments Units i Creu Coberta de neteja de 
persianes d’establiments comercials. Anuncia que el govern està a punt d’aprovar una 
nova regulació d’horaris de comerç alimentari al Poble-sec, ja que és partidari de 
potenciar el comerç de proximitat, però vetllant per evitar un mal ús de l’espai públic i 
la presència d’actituds incíviques puntuals. També assenyala que ja s’han iniciat els 
treballs per a l’elaboració del nou Pla de turisme del Districte, una iniciativa lligada al 
benefici directe i indirecte del comerç, que ja està inclosa al PAD. Precisa que durant 
les properes setmanes el Pla de turisme se sotmetrà a discussió als òrgans de 
participació corresponents. 

Explica que el punt 7 de l’informe és una relació d’equipaments i serveis nous que 
s’estan posant en marxa. Esmenta el gimnàs de Can Clos, un nou equipament 
esportiu als barris de la Marina; la posada en marxa de la primera oficina d’atenció al 
ciutadà virtual (tant a Barcelona, Catalunya, Espanya i, fins i tot, la primera d’Europa 
amb una tecnologia avançada que permet fer en línia moltes de les gestions que 
normalment es fan presencialment); l’entrada en funcionament de les dues pistes de 
pàdel al CEM de l’Espanya Industrial; el nou Centre d’Atenció Pediàtrica Integral del 
carrer Numància (un equipament d’alta especialització on es concentren tots els 
serveis de pediatria, ja siguin d’atenció continuada o d’urgències); les obres del mercat 
municipal de Sants, que avancen a bon ritme, i les del centre d’atenció primària de la 
Bordeta-Magòria, que també avancen adequadament. També fa referència al Pla de 
locals buits, en virtut del qual l’Ajuntament cedirà locals (generalment compartits) a 
aquelles entitats que no tenen recursos per mantenir els costos d’un local propi. 
Especifica que es tracta d’una iniciativa de ciutat que beneficiarà algunes entitats de 
Sants-Montjuïc. 

Pel que fa als plans de millora de l’espai urbà, esmenta dos macro projectes que 
transcendeixen el Districte: la remodelació urbanística del Paral·lel, un projecte que 
van presentar l’alcalde i el tinent d’Hàbitat Urbà a principis del 2013 i que suposarà una 
neteja de cara important del Paral·lel, que tindrà una gran incidència al Poble-sec; i la 
Modificació del PGM de la muntanya de Montjuïc, un projecte llargament reivindicat 
pels veïns de la Satalia que aviat se sotmetrà a una segona aprovació inicial, després 
d’un període de dos mesos d’exposició pública. Puntualitza que gràcies a aquesta 
modificació es desafectarà la Satalia. Informa que en els propers mesos s’impulsarà 
un pla de millora urbana per tal de consolidar els drets dels veïns que viuen a la 
Satalia. 

Sobre el “Pla BUITS”, diu que aviat s’atorgarà la gestió dels dos espais del Districte de 
Sants-Montjuïc inclosos al “Pla BUITS”: un a la Font de la Guatlla i l’altre a Vallespir, al 
barri de Sants. Afegeix que també s’han posat en marxa els nous aparcaments de 
l’Àrea Verda del carrer Moianès i els del carrer Viriat –per a cotxes i motos–, als 
voltants de la plaça dels Països Catalans. Fent referència al Pla de barris de la 
Bordeta, explica que s’han finalitzat les obres d’urbanització dels carrers Vilassar i 
Fernández Duró i que s’han iniciat les obres als carrers de Noguera Pallaresa i 
Ferreria. Informa que també s’han iniciat les obres del Sector 10 de la Marina i que 
aviat s’inaugurarà el parc de la Porta Firal. Sobre el PERI d’Hostafrancs, indica que es 
continua executant l’obertura del carrer Diputació, prevista per al mandat vigent, i que 
ja s’han enderrocat dos edificis, un al carrer Príncep Jordi i l’altre a Creu Coberta. 

Explica que recentment s’ha signat un conveni d’arranjament dels patis dels habitatges 
de les Estrelles Altes, una antiga reivindicació veïnal dels barris de la Marina. Precisa 
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que es comptarà amb l’aportació dels propietaris i de l’Agència Catalana de l’Habitatge 
de la Generalitat, ja que cada part, afegint-hi l’Ajuntament, es farà càrrec d’un terç de 
la millora. 

Quant als projectes socials i educatius, remarca que es tira endavant el projecte 
«Convivim esportivament»; el Pla de promoció de l’envelliment actiu de les persones 
grans; el programa «Temps per tu»; el programa «Banc del temps» (que en el futur es 
desplegarà a tot el territori municipal), i l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de 
la Marina, amb la participació de totes les entitats i tots els tècnics del sector. Explica 
que aviat se signarà un nou conveni amb el Secretariat de Sants, Hostafrancs i la 
Bordeta per lluitar contra l’absentisme i el fracàs escolar, i a favor del reforç escolar. 
Recorda que s’està duent a terme un procés d’ampliació del programa municipal 
«Patis oberts», amb la incorporació d’un nou pati obert a l’escola Ramon Casas i amb 
la previsió d’obrir biblioteques als patis oberts d’alguns centres educatius del Districte. 

Passant a les iniciatives culturals, destaca el suport del Districte als Castellers de 
Sants, especialment als actes de celebració del seu vintè aniversari. També esmenta 
la col·laboració del Districte, d’acord amb les entitats interessades, en l’organització 
d’actes commemoratius en celebració dels 300 anys dels fets del 1714. Explica que el 
govern del Districte també ha donat suport al Carnaval de Sants –que ha implementat 
millores respecte el 2012–, al retorn del Festival “Barnasants” al barri i a l’edició 
d’enguany de la Festa Major de Sants. Afegeix que el 18 de març se signarà un nou 
conveni cultural en virtut del qual es lliuraran instruments musicals a quatre entitats 
musicals del Districte sense ànim de lucre, una iniciativa que serà de gran ajuda 
perquè aquestes entitats puguin tirar endavant la seva tasca de cultura musical als 
barris de Sants-Montjuïc. 

Recorda que hi ha hagut una inversió recent de 700.000 euros en millores de 
pavimentació, il·luminació i mobiliari urbà. Quant al transport públic, explica que el 
govern del Districte es va reunir amb la conselleria de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat per demanar formalment que les línies 9 i 10 del metro arribin als barris de 
la Marina. D’altra banda, assenyala que s’ha aconseguit que TMB incorpori dos nous 
combois de la línia D20, amb l’objectiu d’augmentar la freqüència de la línia i de reduir 
els temps d’espera dels usuaris. Comunica que, recentment, s’han presentat els tres 
nous autobusos híbrids biarticulats que donaran servei a la línia H12 (que creua Gran 
Via de punta a punta) a partir del mes de maig. Afegeix que també s’ha presentat la 
posada en marxa de les noves cinc línies de la xarxa ortogonal, que entraran en 
funcionament a la tardor i tres de les quals donaran servei parcial al Districte de Sants-
Montjuïc: la H10, a Collblanc, la H16, a la part sud del Paral·lel, i la V3 a la Zona 
Franca. 

En matèria de seguretat i convivència, indica que una de les grans prioritats del govern 
del Districte és continuar incrementant els recursos per a la gestió de conflictes, per 
exemple, entre bandes juvenils. Fa esment a l’increment d’agents cívics per prevenir 
actuacions incíviques a algunes de les places del Districte i als dispositius especials de 
la Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra al Poble-sec i a la Marina, dos barris que 
continuen sent prioritaris pel que fa a la prevenció de conflictes. Comparant les dades 
del 2012 amb les del 2011, diu que hi ha hagut un increment d’un 23% de les 
denúncies per infracció d’ordenances municipals, un augment de la lluita contra la 
venda ambulant (de 218 denúncies el 2011 s’ha passat a 600 denúncies el 2012), i un 
increment de la confiscació de llaunes (13.000 llaunes decomissades el 2011 i 23.000, 
el 2012). Conclou, doncs, que hi ha hagut un increment de recursos, d’actuació 
preventiva, de denúncies i, en definitiva, d’activitat. Afegeix que també s’està 
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incrementant la inspecció a establiments de concurrència pública especialment 
conflictius, d’acord amb la Inspecció Municipal i la Guàrdia Urbana. 

Finalment, agraeix al GMPPC el compromís que ha expressat de pactar, en el marc 
del pressupost per al 2013, un seguit d’inversions que qualifica de cabdals per tirar 
endavant la ciutat i donar benestar a la gent. Recorda que hi ha dos paquets d’uns 
cent milions d’euros que permetran tirar endavant polítiques de progrés al Districte i a 
la ciutat i fer realitat el mercat municipal de Sants, Can Batlló, la cobertura de les vies 
de Sants i la urbanització d’Antoni de Capmany, el centre de Serveis Socials del 
Poble-sec i la remodelació del Paral·lel. Espera que aquest paquet inversor, tant 
important per a la gent, per als barris del Districte i per a la dinàmica de la ciutat, es 
pugui concretar. 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, dóna la benvinguda al senyor López i 
reconeix la gran tasca del senyor Casas. També expressa el seu reconeixement a la 
tasca del senyor Vicenç Bellido, el president de la Unió Esportiva de Sants, que ha 
traspassat recentment. També vol retre un petit homenatge a Trini Polo, la pastisseria 
de la Bordeta que va tancar recentment, després de 50 anys d’activitat al barri, durant 
els quals ha col·laborat amb diverses entitats, com diu l’eslògan, «endolcint la 
Bordeta». Se suma a les felicitacions a les entitats que fan anys, com ara els 
castellers, la FAECH i les pistes del poliesportiu de l’Espanya Industrial. Felicita el 
govern per la cobertura de la pista de Tres Xemeneies, si bé es queixa que a 
Barcelona i al Districte de Sants-Montjuïc en particular cada vegada hi ha menys 
entitats esportives perquè els preus de les pistes i les instal·lacions són molt elevats i 
han convertit l’esport en un luxe. Constata que el seu grup ha denunciat aquest fet en 
moltes ocasions i recorda que en la legislatura anterior UpB, juntament amb altres 
formacions, va aconseguir reduir els preus per a l’esport base. Amb tot, assenyala que 
el problema persisteix i que, amb la crisi, moltes entitats estan plegant. Celebra la 
cobertura de la pista de Tres Xemeneies i espera que la instal·lació s’executi aviat, ja 
que actualment la infraestructura està malmesa i no pot donar servei a les entitats, 
moltes de les quals estan buscant altres espais per desenvolupar-hi la seva activitat. 
Insta el govern del Districte a transmetre la seva queixa a la Casa Gran. 

Fa referència a l’Oficina de l’Agència Tributària del carrer Caballero, a l’aplec de la 
sardana (que enguany no es podrà celebrar) i al tancament del CAP de Carreras 
Candi, fenòmens que van lligats a la manca de recursos de Catalunya. Indica que el 
responsable d’aquesta manca de recursos és el Govern de l’Estat espanyol, que és 
qui, en gran mesura, gestiona els pressupostos del nostre país. Fa palès que no es 
poden aplicar mesures als nostres barris perquè els governants de l’Estat espanyol no 
hi inverteixen els recursos suficients. Recorda que UpB sempre fa propostes perquè la 
gestió dels recursos vagi en favor de les persones que treballen dia a dia, però reitera 
que el problema de la manca de recursos prové d’una mala gestió per part de l’Estat 
espanyol. 

Quant a Can Batlló, recorda que és un dels temes que el seu grup va incloure al 
programa electoral i valora positivament la seva evolució. Tanmateix, respecte a les 
xifres d’indemnització del PAU 1, exposa que hi ha persones que no rebran la 
indemnització que s’esperaven. Sobre el PAU 2, diu que la immobiliària Gaudir ha fet 
un reconeixement del deute, si bé posa en dubte la validesa legal d’aquest procés i 
pregunta quina és l’opinió del govern al respecte. També vol saber quin és el 
capteniment del govern sobre la proposta d’enderrocament d’un dels murs de l’entrada 
de Can Batlló per obrir la finca al barri. 
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Respecte al calaix de les vies de Sants, afirma que el seu grup sempre ha estat a favor 
del soterrament de les vies i sempre ha votat en contra de projecte del calaix, que 
qualifica de «nyap». Creu que el govern, que moltes vegades fa les coses bé, ha fet 
una relliscada important, perquè no ha incorporat al projecte les modificacions 
acordades pels veïns i els partits polítics. 

Sobre Cal Muns, diu que el seu grup està relativament content pel fet que hi hagi una 
entitat que es faci responsable de tirar el projecte endavant, atesa la manca de 
recursos públics. Recorda, però, que l’Associació de la Llar de l’Afectat per l’Esclerosi 
Múltiple ja comptava amb una subvenció de la Generalitat de Catalunya per gestionar 
l’equipament que finalment li ha estat retirada. Expressa la seva preocupació pel fet 
que aquesta associació va haver de fer una petita inversió per presentar-se al concurs 
i demana que se li atorgui una compensació. 

Pel que fa al suport al comerç de barri, celebra que hi hagi tantes propostes i demana 
a l’equip de govern que es plantegi la possibilitat d’elaborar un pla d’usos a la part de 
l’eix de Creu Coberta, ja que els comerciants ho estan reclamant davant de l’obertura 
de molts comerços similars. Fent referència al Pla de formació del comerç, diu que els 
comerciants han reclamat que hi hagi més difusió per facilitar-ne l’accés. Finalment, 
pregunta al govern quin és l’estat de les subvencions als comerços de l’entorn del 
mercat de Sants, una pregunta que el seu grup ha anat reiterant en els darrers 
plenaris. 

El senyor Cristòfol Ortolà i Ortolà, del GMDICV-EUiA, dóna la benvinguda al senyor 
López i agraeix la tasca del senyor Casas, tant pel que fa a les coincidències que van 
tenir com pel que fa als moments en què no van estar d’acord. Creu que és una 
persona de tracte afable i impecable. 

Abans d’entrar a valorar l’informe, pregunta si el regidor del Districte disposa de més 
informació sobre l’estació base de telefonia mòbil del carrer Sants, núm. 387. 
Concretament vol saber si es tracta d’una estació nova o d’una reforma. D’altra banda, 
vol fer dues reclamacions: que es lliuri a tots els grups una actualització de les dades 
del darrer informe del regidor, amb les incorporacions dels ajuts de la Regidoria de 
Comerç de la ciutat i dels ajuts, programes subvencions i convenis del Districte de 
Sants-Montjuïc, així com les dades sobre les inscripcions escolars per centre, i no pas 
per barris, de l’any 2012. 

Dit això, felicita les entitats que han apostat per Can Batlló i que, gràcies a la seva 
perseverança, han aconseguit desencallar el projecte. Afirma que el seu grup sempre 
s’ha mostrat a favor de dotar Can Batlló d’usos i de fer-ho conjuntament amb les 
entitats veïnals de la Bordeta. Diu que no vol obviar el paper del govern del Districte en 
aquesta gestió, que creu que hauria d’informar amb més detall sobre les accions i les 
càrregues econòmiques associades a Can Batlló. Avança que el seu grup dóna suport 
a destinar inversions a Can Batlló i constata que el Consell del Districte, per obligació i 
per responsabilitat, n’hauria d’estar informat amb més profunditat. Quant a la 
referència del regidor sobre les negociacions amb la Generalitat sobre els usos de la 
nau central, en demana més informació. 

Sobre el calaix de Sants, reconeix que rectificar és de savis, si bé es pregunta si trigar 
un any i mig a rectificar és també de savis. Celebra que el govern hagi acabat 
assumint el projecte inicial, que en el darrer Plenari el portaveu de GMDCiU va titllar 
d’«inviable». Lamenta el cost del temps perdut i pregunta quant han costat els 
projectes que el mateix govern ha hagut de desestimar. Assenyala que li hauria 
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agradat sentir una mica d’autocrítica per part del govern per la seva manca de diàleg i 
de voluntat per arribar a acords. 

Pel que fa al suport al comerç de barri, vol saber si existeixen dades o algun estudi 
sobre l’afectació real de les vuit torres instal·lades pel govern a les zones comercials, 
ja que té dubtes sobre l’efectivitat d’aquesta mesura. Demana més informació sobre la 
nova regulació d’horaris que preveu el govern per al Poble-sec i espera que no sigui, 
una vegada més, una política de globus sonda en què el govern prova iniciatives i, si 
no funcionen, les retira. Recorda que a principis d’estiu les propostes del govern de 
regulació de terrasses es van haver de retirar, cosa que va generar un desacord total 
amb els comerciants de la plaça Osca. 

Fent referència a la plaça Navas, constata que, tal com el regidor Sr. Blasi va 
respondre a instàncies d’una pregunta del seu grup, el govern del Districte destina 
6.900 euros per a la realització d’activitats lúdiques i educatives i 1.050 euros en 
concepte de col·laboració en l’organització de la propera Mostra de Comerç. Compara 
aquesta inversió amb els 8.700 euros destinats a l’enllumenat de Nadal al Mercat de 
Sants. Opina que les polítiques del govern de CiU per donar suport al comerç dels 
barris de Sants-Montjuïc són molt precàries. 

Valora positivament les propostes del govern pel que fa als equipaments nous, si bé 
expressa la seva preocupació sobre la possible externalització dels serveis públics, en 
aquest cas en matèria de sanitat. Expressa els seus dubtes sobre la concentració de 
tota la pediatria, tant de Sants com de l’Eixample, a Sant Joan de Déu. D’altra banda, 
recorda que en aquest Consell Plenari es va decidir que no es tancaria el CAP de 
Carreras Candi fins que no es disposés d’un altre espai on traslladar els seus serveis. 
Demana que es treballi per, com a mínim, mantenir el CAP mentre no es pugui 
traslladar a una altra ubicació. Expressa el suport absolut del seu grup a les 
mobilitzacions que s’estan convocant des de l’associació de veïns per reclamar una 
solució urgent al tancament del CAP. 

Sobre les millores de l’espai urbà, critica que el Districte de Sants-Montjuïc anunciï el 
Pla de millora del Paral·lel tot dient en la pàgina web del Districte que «El nou Paral·lel 
guanya espai per als vianants», quan, en realitat, les actuacions d’aquest pla afecten 
principalment l’Eixample. Adverteix que si es vol millorar el Poble-sec, caldran més 
actuacions, a banda d’afectar únicament la façana. Puntualitza que la gent no 
traspassarà el mur que representa el Paral·lel fins que no es faci més permeable i fins 
que no es facin actuacions a la banda de Sants-Montjuïc. 

Finalment, expressa el suport del seu grup a la proposta de declaració institucional 
presentada per GMDCiU sobre l’Agència Estatal d’Administració Tributària del carrer 
Caballero, encara que creu que l’AEAT no obeirà els desitjos dels grups municipals. Fa 
palès que els habitants del Districte de Sants-Montjuïc, cada vegada que han de 
gestionar qüestions d’atur, s’han de desplaçar a l’estació del Nord. Destaca que ara hi 
haurà un espai buit al Districte i proposa la transformació d’aquest espai en una oficina 
de treball de la Generalitat. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, dóna la benvinguda al senyor 
López i lamenta la marxa del senyor Casas, a qui considera un dels millors consellers 
que han passat pel Districte de Sants-Montjuïc. Fa un esment a tres persones que han 
traspassat: el president de la Unió Esportiva de Sants, el senyor Bellido; el president 
de l’Associació Cívica la Nau, el senyor Trias; i l’expresident de l’Associació de Veïns 
de Badal-Brasil-Bordeta, el senyor Caballé. Felicita el vintè aniversari dels Castellers 
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de Sants –que recentment van participar en un acte espectacular a la plaça Sant 
Miquel, al costat de l’Ajuntament de Barcelona– i l’èxit de la festivitat de Sant Medir 
d’enguany. També esmenta el Centre Cultural La Floresta i l’aniversari de la FAECH. 

Quant a l’informe del regidor, celebra les bones notícies de Can Batlló, si bé constata 
que encara hi ha aspectes pendents, com ara el segon sector, la reparcel·lació i el 
requeriment constant a la Generalitat perquè desbloquegi aquesta situació. Expressa 
el seu acord amb la intervenció del senyor Suñé pel que fa a les indemnitzacions. Diu 
que hi ha hagut una declaració per part de la immobiliària Gaudir de reconeixement del 
deute, però pregunta si aquesta declaració implica un compromís a curt termini i si 
realment es faran efectives les indemnitzacions industrials del Sector 2. També vol 
saber quins seran els futurs usos de la nau central de Can Batlló. Celebra que s’hagin 
cedit tres nous espais als veïns de Can Batlló. D’altra banda, pregunta quin serà el 
calendari dels futurs equipaments de cara als propers mesos o anys. Entre d’altres, vol 
saber quan s’iniciaran les obres del camp de futbol a Can Batlló. 

Respecte a la cobertura de les vies de Sants, recorda que el govern del Districte va 
donar suport a la retirada de la modificació del Pla de cobertures i informa que 
recentment el Regidor senyor Vives es va reunir amb els veïns per anunciar-los que 
l’equip de govern ha canviat d’opinió i que retira el nou projecte. Constata que el 
regidor ha justificat aquesta decisió tot dient que el govern ha volgut donar compliment 
a un parell d’acords municipals. Celebra la rectificació del govern, si bé vol saber quina 
ha estat la motivació de fons d’aquest canvi, més enllà del compliment d’acords, ja que 
al Consell Plenari es produeixen molts acords que després ningú compleix. D’altra 
banda, també vol saber quin ha estat el cost del projecte que finalment s’ha retirat i 
lamenta que s’hagi perdut un any marejant els veïns i els grups municipals. Recorda 
que el projecte del 2006 va ser un projecte consensuat pels veïns i els grups 
municipals i celebra que s’hi hagi tornat, si bé creu que l’actuació del govern ha creat 
un precedent molt perillós que té com a resultat la pèrdua de confiança per part de la 
ciutadania. Creu que per contribuir a la recuperació d’aquesta confiança, el govern 
hauria d’explicar quines han estat les raons reals que han motivat el canvi de parer. 

Valora positivament l’actuació relativa a la Lleialtat Santsenca, mentre que expressa la 
seva sorpresa pel que fa a Cal Muns, on encara hi ha un rètol que diu «Primera fase 
d’obres: maig 2011-febrer 2012». Reconeix que en una època de crisi és difícil 
executar projectes, però creu que aquest rètol s’hauria de retirar i s’haurien de 
demanar explicacions pel fet que un equipament tan valuós per al barri hagi estat 
paralitzat durant més de dos anys. Valora positivament que s’hagi desbloquejat la 
segona fase i espera que aviat es disposi d’un calendari amb els detalls de l’execució 
d’aquesta fase. Lamenta que l’operació de l’Associació La Llar no tirés endavant i que 
finalment Cal Muns no es converteixi en un centre de dia per a aquesta entitat. 

Pel que fa al suport al comerç de barri, valora positivament les mesures esmentades 
pel regidor, com ara el Pla de formació i el nou Pla de turisme, si bé adverteix que el 
que demanen els comerciants tant al Districte com a l’Estat i a la Generalitat són 
mesures concretes en matèria fiscal. Opina que aquestes mesures de xoc haurien 
d’estar incloses en un pla de comerç que de moment no existeix. Expressa la seva 
preocupació pels comerços afectats per obres civils de llarga durada (com ara els dels 
entorns del mercat de Sants i de la plaça Navas), que continuen sense tenir cap 
resposta. Creu que una bona manera de dinamitzar el comerç és amb la creació d’un 
nou eix comercial als barris de la Marina i amb la remodelació del Poble-sec. Fa un 
esment a l’Associació de Comerciants de Poble-sec - Paral·lel, que recentment s’ha 
canviat el nom i que té molta empenta. Mostra el seu acord amb el senyor Suñé pel 



 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

 

 

15 

 

que fa a la necessitat d’elaborar un pla d’usos per a Creu Coberta. Diu que només cal 
anar cap a plaça Espanya per veure que el comerç de proximitat que tots els grups 
municipals defensen s’està morint i que requereix diversos impulsos dinamitzadors, 
d’entre els quals destaca les millores en matèria de seguretat, enllumenat i 
urbanització. Creu que l’anunci dels enderrocs que serviran per fer una obertura al 
carrer Diputació és una molt bona notícia. 

Pren nota del comentari del regidor sobre el pla de turisme i recorda que el Districte de 
Sants-Montjuïc té la sort de comptar amb l’estació de Sants, que aporta milers de 
viatgers. Tanmateix, es queixa de la senyalització i esmenta el famós cul-de-sac del 
Triangle. Diu que quan la gent arriba a l’estació d’autobusos o de trens no sap on és el 
carrer Tarragona, els eixos comercials, etc. Reconeix que el Districte està fent 
esforços per millorar la senyalització, però creu que encara en calen més. 

En l’àmbit d’equipaments i serveis, fa referència al Centre d’Atenció Pediàtrica Integral, 
un nou equipament que valora molt positivament. Valora aquesta experiència pionera 
d’encert, ja que creu que el centre estarà dotat de grans professionals i oferirà un molt 
bon servei a les famílies dels districtes de Sants-Montjuïc i de les Corts. Sobre el CAP 
de la Bordeta, que segons el regidor va a bon ritme, pregunta quan entrarà en 
funcionament, una vegada hagin finalitzat les obres. També pregunta com evoluciona 
l’ampliació del CEIP Jacint Verdaguer, la millora de l’accessibilitat a la sortida de metro 
de la plaça de Sants i l’intercanviador entre les línies 1 i 5. Fent referència al carrer 
Energia, on la Generalitat ha d’executar un poliesportiu i una residència per a gent 
gran, vol saber quan es farà la col·locació del club de petanca 8 de Maig. Recorda que 
les entitats tenen dificultats per accedir al camp de futbol del carrer Energia i de la 
Bàscula perquè no hi ha prou pistes i, per tant, demana que, mentre no es facin les 
obres del poliesportiu, s’habiliti un espai provisional al carrer Energia, a l’aire lliure i 
que no suposi una gran despesa. Afegeix que aquest espai podria comptar amb 
cistelles de bàsquet i porteries perquè els nens puguin practicar-hi esports. D’altra 
banda, valora positivament la iniciativa de reclamar a l’Agència Tributària que l’oficina 
no desaparegui, si bé també celebraria la tornada de l’Oficina de Treball de la 
Generalitat als barris del Districte. 

Sobre els plans de millora de l’espai, ressalta la importància de la modificació del Pla 
general de la muntanya de Montjuïc. Indica que resta pendent el Pla d’usos i el 
projecte del Paral·lel, que fa molts anys que s’espera. Es queixa que al Zona Sec 
aparegui una publicitat del projecte del Paral·lel, que només afecta quatre illes de 
l’Eixample. 

Valora positivament el conveni que resoldrà els problemes del pati d’Estrelles Altes, i 
pregunta quina és la situació actual de la plaça Súria i quines actuacions es faran al 
Turó de la Font de la Guatlla. D’altra banda, denuncia que els trams del carrer Joan de 
Sada entre avinguda Madrid i Violant d’Hongria i del carrer Tenor Massini entre Cardó i 
Cerdanyola estan en molt mal estat i requereixen un arranjament, encara que sigui 
provisional. També demana que es faci neteja i manteniment del solar situat al parc de 
Can Sabaté, al costat d’habitatges i d’una escola bressol. Recorda que es tracta d’un 
tema heretat del mandat anterior i que el propietari del solar és molt difícil de localitzar. 

Sobre el transport públic, demana que s’augmenti la freqüència de la línia 13 d’autobús 
i que l’autobús número 23 tingui una parada a Can Clos i una altra al Polvorí. 

En matèria de convivència i seguretat, expressa la seva preocupació per dos incidents. 
En primer lloc, pregunta quina és l’opinió del govern del Districte sobre la baralla 
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multitudinària entre bandes juvenils llatines que es va produir el mes de gener a la vora 
del carrer Badal amb Sants i que va causar la mort d’una persona. En segon lloc, 
destaca que els skaters s’han fet els amos de la plaça dels Països Catalans i de la 
plaça Joan Pelegrí. En aquest sentit, pregunta al govern quan té previst executar la 
pista que fa temps va prometre. 

En l’àmbit de programes socials i educatius, expressa el seu acord amb les mesures 
exposades pel regidor, si bé desconeix si el Pla d’adolescència de la Marina s’inclourà 
al Pla sociocomunitari que s’ha anunciat per als barris de la Marina. Expressa la 
preocupació del seu grup pel fracàs escolar (sobretot a la primària) i sobre la manca 
d’adequació de l’oferta educativa al món laboral. En aquest sentit, destaca les 
oportunitats laborals del Districte, com el port, l’aeroport, la Zona Franca i el Consorci. 

Finalment, agraeix al regidor el desbloqueig de 200 milions d’euros per a inversions en 
construcció i en serveis i equipaments per a la ciutat. Conclou que aquest agraïment 
constata que, més enllà de les diferències ideològiques, el que va per davant de tot 
són els ciutadans del Districte i de Barcelona. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, reconeix la tasca i la dedicació del 
conseller Casas, amb qui manté una total discrepància ideològica en infinitat de temes, 
però amb qui s’ho ha passat molt bé al llarg dels anys. Espera repetir l’experiència 
amb el senyor López. No es vol allargar amb les felicitacions i només felicita el vintè 
aniversari del Borinots i la consellera García, del GMDPSC, que avui fa trenta anys. Fa 
un esment especial al senyor Bellido, company seu de lluita política, que va presidir la 
Unió Esportiva de Sants i que va morir recentment. 

Lamenta que el primer Consell Plenari del 2013 tingui lloc el 13 de març i demana al 
govern que convoqui un ple cada dos mesos, com és preceptiu. Dit això, exposa que a 
continuació comentarà alguns dels temes expressats pel regidor, si bé se centrarà en 
altres temes que el GMDPSC creu que són de gran interès i sobre els quals voldria 
obtenir una resposta per part del regidor. 

Fent referència a la urbanització d’Antoni de Capmany i la cobertura de les vies, 
celebra que, tot i haver fet perdre un any als veïns, el Departament d’Hàbitat Urbà hagi 
deixat de banda la seva tossuderia i hagi escoltat els veïns i els grups de l’oposició. 
Sobre Cal Muns, agraeix la informació, però critica que el regidor no hagi fet esment al 
Consell de Salut, del qual no en sap res. 

Quant al suport al comerç de barri, proposa al govern la possibilitat d’elaborar un Pla 
d’usos de comerç del Poble-sec, que podria ser una bona solució al creixement de la 
restauració que s’està produint al barri i, concretament, al carrer Blai. Afegeix que 
també serviria per incentivar i protegir comerç de disseny i qualitat. D’altra banda, 
expressa la preocupació del seu grup pel que fa a l’increment de llicències 
d’apartaments turístics al Poble-sec, motiu pel qual proposa l’elaboració conjunta (per 
part dels grups municipals, les entitats i els veïns) d’un pla especial del Paral·lel i el 
Poble-sec. D’altra banda, pregunta sobre el programa Fem Paral·lel i la Mostra 
d’Entitats del Poble-sec, que tradicionalment se celebra el mes de juny. Assenyala que 
ha sentit dir als veïns que no hi ha concrecions. 

Recorda que en el Plenari del 2 d’octubre del 2012 es va fer el seguiment d’una 
proposició/declaració aprovada el 3 de juliol del 2012, en què s’instava l’Ajuntament a 
aplicar mesures integrals i ajuts al comerç. Fa palès que el govern va respondre que 
implementaria la mesura de govern d’ajuts al comerç afectat per obres de llarga 
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durada, aprovada el mes de juliol. Assenyala, però, que els comerciants estan rebent 
ajudes en forma de subvenció des de la regidoria en promoció a la dinamització, però 
continuen sense tenir cap notícia sobre les ajudes fiscals. 

Pel que fa als nous equipaments i serveis, vol saber l’opinió del govern sobre els 
rumors del tancament del CAP de Carreras Candi, i avança que el seu grup ha 
presentat una pregunta al respecte. 

Sobre els plans de millora de l’espai urbà, fa esment als patinadors de la plaça dels 
Països Catalans i de Joan Pelegrí. Diu que té entès que el Districte vol prohibir la 
pràctica del skate en aquests espais, una prohibició que veu poc factible perquè seria 
molt difícil de controlar. Proposa que, en lloc de prohibir aquesta pràctica, es faci 
l’esforç d’habilitar un espai als barris d’Hostafrancs, Sants i la Bordeta. Recorda que, 
precisament, els veïns de la Bordeta van fer aquesta petició i que el govern del 
Districte la va acceptar. 

Demana que es netegin els solars buits del carrer Leiva, ja que els veïns en pateixen 
les males olors. Quant a la plaça Osca, exposa que actualment hi ha deu llicències 
actives, i dues més pendents d’obrir. Proposa al govern que aquestes llicències no 
incrementin el nombre total de cadires als vetlladors i pregunta si la limitació o 
regulació de cadires ja existents seria possible, ja que a la plaça Osca ja hi ha 194 
cadires. En tot cas, sol·licita la implicació del govern del Districte per obrir el diàleg i 
trobar una fórmula que possibiliti el retorn de les terrasses, sempre que es compti amb 
el consens de totes les parts i amb la voluntat de compliment estricte de la normativa. 
També demana que la Guàrdia Urbana tingui un paper més actiu a la plaça i que es 
tingui especial cura en la inspecció dels bars que generen problemes i dels 
supermercats que venen alcohol més enllà de l’hora permesa. Així mateix, creu que la 
presència de la Guàrdia Urbana dissuadiria activitats d’intercanvi il·legítim. Precisa que 
és conscient que aquesta mesura dissuasòria només serviria per traslladar l’activitat a 
un altre indret, però creu que si es van sumant accions a diversos llocs es podria 
arribar a eradicar el problema. Proposa, tal com ha demanat l’associació de veïns de la 
plaça, dur a terme un treball transversal, amb educadors de carrer, presència de la 
Guàrdia Urbana, neteja i gestió de conflictes entre els grups que s’instal·len a la plaça.  

Quant a programes socials i educatius, proposa acostar el treball que es fa des de la 
Comissió de Desnonaments de l’Ajuntament als territoris del Districte on hi ha una 
concentració de desnonaments, és a dir, a la Marina i al Poble-sec. Fa referència a 
l’IES Consell de Cent, que rep moltes famílies desestructurades del Raval a causa de 
la seva localització. Explica que aquest centre educatiu ha iniciat un projecte anomenat 
Pla d’autonomia, que té l’objectiu de millorar els resultats escolars dels alumnes i, a la 
vegada, generar cohesió social. Fa palès que el Pla d’autonomia ha deixat de comptar 
amb el suport econòmic per part del Consorci d’Educació, que té un deute de 22.000 
euros amb el centre. Pregunta al regidor si creu que, des del Districte, es pot instar el 
Consorci a disminuir el deute. També proposa, a petició del centre, que l’IES Consell 
de Cent s’inclogui al programa «Patis oberts» i que el govern valori la col·locació 
d’obstacles per a la reducció de la velocitat viària en el tram del carrer Vila Vilà que fa 
cantonada amb Carrera, just davant de l’institut. 

Fent referència a l’escola bressol El Fil, destaca que està situada al costat d’un solar 
buit de propietat municipal. Insta el govern a arranjar aquest espai i a retornar-lo als 
veïns de l’entorn. Afegeix que, darrerament, davant de l’escola hi ha una ciutadana 
indigent, que desconeix si està atesa pels Serveis Socials o si s’hi ha negat, i vol 
informar-ne al govern. 
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Sobre el manteniment de l’espai públic, exposa que li han arribat queixes de 
problemes relacionats amb la neteja a diversos barris del Districte, però sobretot a la 
Marina. 

Pel que fa al transport públic, expressa la sorpresa del seu grup per les paraules de 
l’Alcalde reclamant la part de la línia 9 que ha d’arribar a la Fira i l’aeroport, i no pas la 
que ha d’arribar a la Zona Franca, on viuen els veïns. 

En matèria de seguretat i convivència, destaca que als entorns de l’escola Cavall 
Bernat hi continua havent ciutadans indigents. Assegura que és conscient que aquests 
ciutadans necessiten assistència, però que moltes vegades la situació és complexa 
perquè ells mateixos es neguen a ser ajudats. En tot cas, informa que els veïns han 
expressat queixes per intimidacions i accions de mala convivència per part d’alguns 
d’aquests ciutadans, que fins i tot fan venda ambulant als passos soterrats del metro 
de Mercat Nou. Afirma que aquests ciutadans tenen fills i filles i pregunta per 
l’escolarització d’aquests infants. 

Finalment, pregunta pels robatoris que es van produir al barri de la Marina durant el 
mes de gener. Indica que es va fer la detenció d’un grup de delinqüents, però en 
demana més informació. 

El senyor Albert Martínez i Correro, del GMDCiU, vol fer referència a tres qüestions. 
En primer lloc, apunta que el seu grup no entén la participació com el fet de seure en 
una taula, sinó com un procés que es demostra caminant. Fa palès que si al final 
resulta que hi ha acords és perquè darrera hi ha un procés participatiu. 

En segon lloc, aclareix que si alguna vegada s’ha referit a la inviabilitat del projecte 
d’Antoni de Capmany, ho ha fet pensant en la norma que imposa l’Ajuntament de fer 
projectes sostenibles. En aquest sentit, explica que tot i que el govern ha decidit 
recuperar el projecte del 2006, s’han solucionat algunes qüestions de manteniment 
conjuntament amb l’arquitecte que havia dissenyat el projecte original. 

En tercer lloc, avança que el conseller de salut sí que té detalls sobre els moviments 
dels CAP i està en comunicació amb el Districte, l’Ajuntament i el Departament de 
Salut. Conclou que el fet que encara no es disposi de dates concretes no significa que 
el govern no estigui al corrent de la situació. És més, afegeix que ja s’han iniciat les 
negociacions per resoldre totes les problemàtiques relacionades amb els CAP que 
vagin sorgint. 

El regidor agraeix a tots els portaveus la voluntat propositiva i el reconeixement de les 
coses ben fetes. Creu que el govern té l’obligació de respondre les crítiques de 
l’oposició, si bé també ha de saber explicar bé les iniciatives que dur a terme, cosa que 
de vegades no acaba de fer bé perquè no gosa excedir els temps d’intervenció. En 
aquest sentit, es disculpa. 

Responent al portaveu del GMDUpB, diu que la crisi no només afecta els usuaris de 
centres esportius municipals, sinó a tots els ciutadans, facin esport o no. Fa palès que 
la crisi ha provocat la pèrdua d’abonaments i d’usuaris en tota mena d’equipaments, és 
a dir, no únicament en els equipaments esportius municipals, sinó també en centres 
privats. Afirma que el problema dels preus és un problema de ciutat i que el Districte 
s’ha de limitar a fer allò que és a les seves mans i allò que s’ha compromès fer. 
Precisa que la tasca del Districte és arreglar l’equipament del Poble-sec perquè els 
veïns en puguin treure el màxim rendiment. Recorda que, actualment, quan plou o 
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neva les pistes no es poden fer servir i, per tant, es procedirà a fer la cobertura i una 
pavimentació integral a l’edifici, cosa que requereix una gran inversió. 

Quant a l’Agència Tributària, assenyala que tots els grups estan d’acord. Diu que no 
pot opinar sobre l’aplec de la sardana de la Federació d’Associacions i Comissions de 
Carrers de la Festa Major de Sants perquè l’organització de les activitats principals 
està a càrrec de la Federació d’Associacions. Aprofita per informar que el govern està 
treballant amb la junta de la Federació d’Associacions i amb el seu president per 
atendre al màxim les seves demandes i ajudar-los a tenir una nova festa major maca, 
concorreguda, participativa i tranquil·la. En aquest sentit, assegura que la Federació 
d’Associacions té el suport absolut del govern del Districte, tal com ha succeït durant 
els dos darrers anys, des que GMDCiU és al govern. 

Expressa el seu acord pel que fa a l’ofec econòmic i financer del govern de Catalunya 
a causa de les polítiques del Govern de l’Estat. 

Sobre les indemnitzacions de Can Batlló, informa que n’hi ha algunes que ja s’han 
pagat, mentre que les que encara no s’han pagat es troben en un procés de 
negociació que confia que generarà un acord. Avisa que no tothom acabarà obtenint el 
que esperava i avança que les negociacions finalitzaran a l’abril. Quant al PAU 2 i el 
reconeixement del deute per part de la immobiliària Gaudir, explica que es tracta d’un 
acord molt important que implica que els industrials poden abandonar la seva activitat 
econòmica productiva abans de rebre la indemnització o bé continuar-la mentre duri la 
negociació, sense perdre els seus drets indemnitzatoris. Afegeix que caldrà esperar a 
conèixer l’acord a què arriben els privats pel que fa a l’import de la indemnització. 

Pel que fa a Cal Muns, afirma que no era previsible que es paralitzessin les obres d’un 
equipament sociosanitari de competència autonòmica. Recorda que el problema 
sorgeix de la manca de recursos per part de la Generalitat i del Departament de 
Benestar i Família, que també ha impedit la concertació de places sociosanitàries per 
a l’activitat de La Llar. Afirma que l’Ajuntament i el Districte no han pogut fer-hi res. 
Fent referència a la Llei de la dependència, explica que la seva mare també és 
dependent i que tota la seva família pateix els problemes associats a l’aplicació de la 
Llei. Puntualitza que no es tracta de parlar de temes personals, si bé creu que 
aquestes històries personals ajuden a entendre el drama que s’amaga darrere el 
col·lapse de l’aplicació de la Llei de la dependència. 

Respecte a les ajudes i subvencions als comerciants afectats per les obres del mercat 
de Sants, manifesta que tots els grups disposen del Pla d’ajuda al comerç afectat per 
obres de llarga durada, un document que es va fer públic des de la Regidoria de 
Comerç de l’Ajuntament de Barcelona i que estableix un seguit de mesures importants.  

Sobre la intervenció del portaveu del GMDICV-EUiA, comenta que l’actual ordenança 
municipal que regula la instal·lació d’antenes és una ordenança més estricta que no 
pas la normativa estatal. Afirma que desconeix el nombre exacte d’antenes al carrer de 
Sants, i que ho preguntarà. 

Sobre Can Batlló, constata que els responsables principals de l’èxit són els veïns, que 
porten des dels anys noranta lluitant pel centre social, si bé reclama la part 
proporcional del reconeixement que li pertoca al govern, ja que també ha contribuït a 
tirar endavant el projecte, sempre de la mà dels veïns: ajudant-los, abocant-hi recursos 
i compartint estratègies. Assenyala que de Can Batlló no s’assolirà durant el mandat 
vigent, i explica que, ateses les grans càrregues econòmiques associades al projecte, 
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s’aniran pactant i consensuant totes les fases amb les entitats: el Centre Social de 
Sants i la Comissió de Veïns i Veïnes de la Bordeta. D’altra banda, remarca la 
importància de la nau central i informa que tot dependrà de la marxa de les 
negociacions que el govern està mantenint amb la Generalitat i amb els possibles 
inversors que permetran el desplegament del projecte urbanístic de Can Batlló. En 
aquest sentit, destaca que és un tema que encara està obert. 

En matèria de comerç, afirma que no vol polemitzar sobre la utilitat de les torretes, si 
bé assegura que els comerciants no les han rebutjades, cosa que demostra que deuen 
ser positives. Opina que l’impacte de petites iniciatives puntuals s’anirà coneixent a 
mesura que es vagin aplicant i, per tant, insta els grups a valorar totes les mesures del 
Pla de suport del comerç amb obres de llarga durada al cap de l’any, i no pas ara. 
Aclareix que la nova regulació d’horaris no és cap globus sonda, sinó que el govern té 
molt clar què cal fer al Poble-sec. Sobre la plaça Osca, informa que s’estan produint 
converses amb la representació legal de tots els establiments que tenen llicència de 
vetllador. Està convençut que s’arribarà a un acord abans que comenci la temporada 
d’estiu, que és quan el negoci comença a funcionar intensament. Creu que, 
efectivament, cal establir un límit del nombre de cadires a les terrasses. En aquest 
sentit, assegura que el govern no permetrà un increment de la pressió de l’ocupació de 
l’espai públic i remarca que s’està proposant una ocupació del 5% de la plaça. 

Quant al Paral·lel i a la publicitat del Zona Sec, diu que la primera fase té una projecció 
de dos anys i que a finals del mandat ja s’hauran dissenyat un conjunt d’actuacions, 
algunes de les quals afectaran l’Eixample, d’altres el Poble-sec, d’altres el Raval i 
Ciutat Vella. En aquest sentit, creu que no cal filar tan prim. Pel que fa a l’Oficina de 
Treball de la Generalitat, informa que el govern del Districte es tornarà a posar en 
contacte amb la Generalitat per reclamar allò que pertoca als veïns. 

Responent al portaveu del GMDPPC, recorda que s’ha aconseguit tirar endavant el 
CAP Bordeta-Magòria, que no era gens fàcil i que va ser un dels equipaments que el 
govern del Districte va exigir de manera radical a la Generalitat. Informa que les obres 
acabaran el desembre del 2013 i que l’equipament entrarà en funcionament el 2014, 
una vegada s’estableixi quins recursos tenen el Departament de Salut i el CAT Salut 
per posar en marxa un nou centre d’atenció primària. Assegura, però, que les obres 
avancen a bon ritme. 

Aclareix que l’aturada de les obres de Cal Muns no ha estat responsabilitat del 
Districte. Explica que si una de les dues entitats que havia de gestionar l’equipament 
no ho pot fer per manca de recursos, la solució no és que la Generalitat hi aboqui els 
recursos, sinó negociar-ho amb una altra entitat, que és el que s’ha fet. Recorda que la 
inversió per a la segona fase és de 2,5 milions d’euros, una quantitat elevada que 
requereix molt diàleg i molta negociació en una època en què ningú no té diners, ni tal 
sols el sector privat. 

Quant a l’ampliació del CEIP Jacint Verdaguer, informa que la càrrega econòmica està 
prevista al paquet d’inversió que el govern ha pactat amb el PP. Sobre l’accessibilitat 
del metro de la plaça de Sants, comunica que la Generalitat ja n’ha elaborat un 
projecte, si bé el problema és que la Generalitat no disposa dels recursos per licitar el 
projecte i executar-lo. D’altra banda, recorda que el PAD 2012-2015 preveu el 
desplaçament de la petanca del carrer Energia, tal com pretén fer el govern. 

Sobre la muntanya de Montjuïc, aclareix que no hi ha cap Pla d’usos, sinó que hi ha un 
Pla director del castell i una Modificació del PGM de la muntanya. Repeteix que d’aquí 
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dos mesos es recopilaran les al·legacions presentades durant el procés d’exposició 
pública i es tirarà la iniciativa endavant. 

Quant al Paral·lel, insisteix que és un pla a dos anys vista i que de moment només 
s’ha anunciat la primera fase. Respecte a la plaça Súria, opina que s’hauria d’arribar a 
un acord amb els propietaris per fer-hi alguna actuació en la superfície a fi d’evitar 
problemes patrimonials i de responsabilitats pel que fa a l’espai soterrat. 

Pel que fa a les actuacions de la Font de la Guatlla, avança que el pressupost 
s’establirà al pla d’inversions i de manteniment 2013-2014 i que durant els propers dies 
es presentarà un pla prioritzat i periodificat d’actuacions de manteniment i sanejament 
de la Font de la Guatlla. Afegeix que les actuacions al carrer Joan de Sada també 
estan incloses al PAD i informa que el govern tirarà endavant les iniciatives establertes 
al PAD, d’acord amb els pressupostos que es disposin des d’ara fins al 2015. 

No vol fer cap comentari sobre el transport públic perquè ja hi ha dues proposicions al 
respecte. En matèria de convivència i seguretat, afirma que es va produir una mort a 
Badal, si bé aclareix que no va ser a causa d’una baralla entre bandes juvenils, sinó en 
una festa. Indica que això pot passar quan els joves beuen i barregen substàncies. 
Amb tot, fa palès que l’incident no va tenir res a veure amb la nacionalitat dels joves ni 
amb les bandes juvenils, sinó que va ser un fet puntual. Tanmateix, afegeix que el la 
ciutat té problemes amb les bandes juvenils, segons informacions oficials. 

Sobre els skaters, està d’acord en la necessitat de limitar l’ús de l’espai públic per a 
aquest propòsit. Assenyala, però, que no es pot prohibir l’ús de l’espai per part dels 
patinadors. En aquest sentit, concreta que s’ha de limitar l’ús dels espais on es pot 
patinar i prohibir aquesta pràctica en llocs on s’ha d’evitar perquè destrossa l’espai, 
com ara a Joan Pelegrí. Informa que es posaran rètols i s’instarà la Guàrdia Urbana a 
vigilar la plaça de Joan Pelegrí i el parc de l’Espanya Industrial. Insisteix, però, que el 
Districte no pot assumir prohibicions absolutes. 

Quant a la intervenció del portaveu del GMDPSC, agraeix l’actitud propositiva i 
assegura que el govern tirarà endavant projectes amb la seva ajuda. Indica que el 
govern del Districte no és responsable del fet que el primer Consell Plenari de l’any 
sigui al març, ja que això ho estableix la Casa Gran. Afegeix que el que sí ha de 
garantir el govern del Districte és que hi hagi un mínim de cinc plenaris anuals. 

Sobre la proposta del Pla d’usos del comerç del Poble-sec, posa en dubte l’efectivitat 
dels plans usos entesos a la manera tradicional, és a dir, com a instruments limitadors 
i prohibitius de determinades activitats. Creu que el que s’hauria de fer en primera 
instància és posar-se d’acord amb el sector del comerç de Creu Coberta, d’una banda, 
i amb el sector del comerç del Poble-sec, de l’altra. En aquest sentit, diu que si cal fer 
un Pla d’usos es farà, però sempre amb l’acord del sector i amb la voluntat de plantejar 
millores de cara al futur. 

Reitera que el Pla especial del Paral·lel es troba en la primera fase i confia que durant 
el mandat següent hi haurà prou temps per acabar la feina. Confirma que es farà la 
Mostra d’Entitats, si bé no disposa d’informació sobre la confirmació de la festa 
impulsada per Fem Paral·lel. Destaca que es tracta de dues iniciatives que es 
complementen, però que van per separat. 
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Sobre els ajuts al comerç per obres de llarga durada, especifica que s’han de demanar 
i que hi ha un conjunt d’accions que ja s’estan duent a terme des de la Regidoria de 
Comerç i amb la col·laboració dels districtes. 

Fa palès que la plaça Osca és una plaça prioritària per a la Guàrdia Urbana quant a la 
inspecció i vigilància. Fent referència a l’IES Consell de Cent, afirma que desconeix el 
deute de 22.000 euros per part del Consorci i es compromet a posar-se en contacte 
amb la Regidoria i el Consorci d’Educació per intentar esbrinar-ne els detalls, així com 
si hi ha alguna manera de fer el pagament, en cas que el deute existeixi. Afegeix que 
si es tracta d’un deute reconegut, el govern lluitarà perquè es tramiti el pagament i 
constata que l’IES Consell de Cent fa una feina magnífica. 

Quant al solar que hi ha al costat de l’escola El Fil, diu que recentment va veure que 
s’hi estaven executant unes obres d’arranjament. Destaca, però, que hi ha un segon 
problema: el solar amb un gran tancament que hi ha al mig de la plaça. Informa que el 
govern del Districte ja s’ha posat en contacte amb els serveis del territori i amb el 
propietari del solar per arribar a un acord. Concreta, doncs, que s’estan duent a terme 
actuacions tant al solar municipal com al solar de propietat privada que està barrat. 

En matèria de neteja, recorda que hi ha hagut força millores i que l’alcalde de 
Barcelona ha presentat un seguit de mesures de millora de la neteja de la ciutat. 
Opina, però, que caldria reforçar el servei a la Marina. 

Fent referència a l’escola Cavall Bernat, diu que no té coneixement del problema de 
l’escolarització dels fills dels indigents que viuen als entorns de l’escola. Informa que el 
Districte ja s’ha posat en contacte amb els Serveis Socials i confirma que els indigents 
en qüestió no volen ser atesos ni ajudats. Afegeix que es plantejarà als Serveis Socials 
que garanteixin que els fills dels indigents tinguin accés a l’escola. 

Pel que fa als robatoris de la Marina, confirma que n’hi va haver força durant les festes 
de Nadal i de Reis, cosa que va crear una alarma social. Informa que es va engegar 
un dispositiu policial de la Guàrdia Urbana i de Mossos d’Esquadra, que es van detenir 
els presumptes responsables i que es van trobar gran quantitat dels objectes robats a 
l’habitatge d’un dels lladres. Conclou, doncs, que hi va haver una actuació policial molt 
efectiva i que tant Mossos d’Esquadra com la Guàrdia Urbana es van posar en 
contacte amb les persones i entitats víctimes dels robatoris. 

El senyor Suñé opina que caldria replantejar el model de gestió de les instal·lacions 
esportives del Districte. Destaca que actualment el responsable d’aquesta gestió és 
una empresa i creu que les entitats estan prou preparades per poder assumir aquest 
repte. És més, considera que les entitats ho farien amb més cura, cosa que donaria 
lloc a un estalvi de recursos. 

Fent referència a l’aplec de la sardana, afirma que, evidentment, el govern del Districte 
no té cap responsabilitat sobre la celebració d’aquesta festa. Amb tot, fa palès que 
l’aplec de la sardana no es podrà celebrar a causa de la manca de subvencions. 

Finalment, espera que el govern tingui una solució per a l’Associació La Llar. 

El senyor Ortolà diu al regidor que no es prengui les lloances com a crítiques. En 
aquest sentit, lloa la capacitat del regidor de repassar el contingut de l’informe a gran 
velocitat. Fent referència al concepte de participació, proposa al senyor Martínez que 
en algun moment valdria la pena que tots els grups exposessin què entenen per 
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participació, ja que no tots l’entenen igual. Finalment, i sense ànims d’iniciar cap 
polèmica, creu que abundar en la part de la responsabilitat que pertoca als grups 
municipals quant als èxits del Districte no correspon, ja que és la seva obligació. En 
aquest sentit, creu que el que pertoca és felicitar els veïns i les entitats. 

El senyor Calleja expressa la preocupació del seu grup pel tema dels vetlladors i les 
terrasses i espera que el govern pugui arribar a un acord amb els propietaris dels 
establiments de la plaça Osca. Mostra el seu acord quant a la necessitat de limitar el 
nombre de terrasses i de cadires a la plaça Osca, si bé retreu al regidor que al carrer 
Blai aquesta limitació no s’està respectant, atès que s’està produint un creixement 
exponencial de cadires. Admet que s’han denegat algunes llicències, però simplement 
pel fet que els sol·licitants no complien els requisits. Afirma que, segons diuen els 
veïns, dos locals inauguraran dues terrasses properament, cosa que preocupa el seu 
grup. Proposa la unificació definitiva de la normativa de Barcelona, això sí, amb 
especificitats per a indrets com la plaça Osca, el Paral·lel o el passeig de Sant Antoni. 

Sobre el transport, fa referència a la línia 9 del metro, que sembla que ni el govern del 
Districte ni l’Alcalde vulguin donar-li la importància que hauria de tenir davant de la 
Generalitat. Creu que, com a compensació, s’hauria d’incrementar el nombre de 
parades i la freqüència de pas dels autobusos a la Marina, fins que no hi arribi el 
metro. 

Finalment, esmenta l’aparcament del carrer Mèxic, 8-20, que presenta deficiències 
greus. Pregunta quan es procedirà a tancar-lo o a fer les modificacions necessàries, ja 
que el procés de fer inspeccions i imposar multes no es pot allargar indefinidament. 

El senyor Deusedes dóna les gràcies al regidor per la seva resposta i expressa el seu 
desig de formular tres peticions. En primer lloc, demana que el govern convoqui una 
reunió de portaveus dels grups municipals per parlar sobre el Pla d’usos que hauria de 
marcar el ritme i les necessitats del sector comercial. En segon lloc, demana al regidor 
que mantingui el seu grup informat sobre el deute del Consorci d’Educació amb l’IES 
Consell de Cent una vegada hagi fet les gestions oportunes. En tercer lloc, demana al 
regidor que també informi el seu grup sobre el decurs de les negociacions amb els 
restauradors i el veïnat de la plaça Osca quant als vetlladors i les terrasses. 

El senyor Martínez dóna la raó al senyor Ortolà quant a la necessitat de plantejar-se 
seriosament la qüestió de la participació. Destaca que es produeixen dues situacions: 
la dels consells de barri i alguns consells sectorials, on la participació és mínima a 
causa de la poca assistència, i la de comissions com la de Can Batlló, que compten 
amb una gran participació que facilita l’assoliment de consensos. Conclou que, entre 
tots els grup municipals, haurien de reflexionar sobre aquest assumpte. 

El regidor respon al senyor Suñé que tant el Districte com l’Ajuntament ja fa mesos 
que estan treballant per ajudar l’Associació La Llar en diversos aspectes, com ara 
l’increment de les subvencions, la cerca d’un local a Barcelona (que podria ser a fora 
de Sants, ja que l’entitat ofereix serveis a la tota la ciutat, encara que tradicionalment 
està arrelada al barri de Sants) o la disposició d’espais per a l’emmagatzemament de 
materials. En aquest sentit, constata que el Districte hi està implicat i que no deixarà 
d’estar-ho fins que no es trobi una solució. 

Sobre les línies 9 i 10 del metro, fa palès que es tracta d’un projecte que transcendeix 
les responsabilitats del Districte i de l’Ajuntament i diu que en parlarà més endavant, 
atès que hi ha altres punts de l’ordre del dia que hi fan referència. 
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Pel que fa a l’aparcament del carrer Mèxic, assegura que la feina del govern del 
Districte és fer exactament el que està fent i continuarà fent: insistir i pressionar perquè 
s’esmenin les deficiències. Opina que el més important és que els usuaris de 
l’aparcament puguin continuar fent-lo servir quan s’hagin solucionat les anomalies, 
cosa que no seria possible si es procedeix al seu tancament. 

Diu al senyor Deusedes que accepta les tres peticions. En aquest sentit, manifesta que 
es convocarà una reunió de portaveus per discutir el tema dels plans d’usos. Reitera 
que el govern del Districte es posarà en contacte amb el Consorci d’Educació per 
parlar sobre el presumpte deute que té amb l’IES Consell de Cent. Quant a la plaça 
Osca, es compromet a compartir la informació despresa de les respostes que s’hagin 
pogut rebre per part del col·lectiu de titulars dels establiments de la plaça, després de 
Setmana Santa. 

C) Part decisòria: 

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

1. INFORMAR FAVORABLEMENT la modificació del Pla general metropolità en 
l’àmbit discontinu de l’Espanya Industrial i els jardins de les Tres Xemeneies, 
per a la regulació d’un equipament, d’iniciativa municipal 

El regidor del Districte exposa que aquesta Modificació del PGM afecta el pavelló 
poliesportiu de les Tres Xemeneies del Poble-sec i té a veure amb el projecte de 
cobertura i de substitució del paviment del poliesportiu. Informa que per executar 
aquestes obres calia una proposta de modificació de qualificació urbanística, atès que 
el poliesportiu ocupa una zona que actualment està qualificada de zona verda. Així 
doncs, explica que la MPGM consisteix a traslladar la qualificació de zona verda a una 
àrea que hi ha a l’Espanya Industrial de 1.215 m2, la mateixa superfície que ocupa la 
zona verda del poliesportiu. Precisa que l’espai que passa a ser zona verda és una 
àrea arbrada de lliure edificació que forma part del parc de l’Espanya Industrial i que 
està erròniament qualificada d’equipament. Assenyala que aquesta permuta permetrà 
les obres del pavelló de les Tres Xemeneies i mantenir l’equilibri de zones verdes en el 
context de tot el PGM. Conclou que, a més, es regularitza una qualificació inadequada. 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, felicita la proposta d’aquesta permuta per 
poder tirar endavant el projecte de la cobertura del poliesportiu i expressa el vot 
favorable del seu grup. 

S’aprova per unanimitat.  

2. INFORMAR FAVORABLEMENT la modificació puntual del Pla de millora 
urbana del Sector 8 de la Marina de la Zona Franca, d’iniciativa municipal 

El regidor del Districte explica que aquesta operació es planteja per donar compliment 
al compromís del govern de la ciutat i del Districte de tirar endavant el 
desenvolupament urbanístic dels sectors prioritaris de la Marina del Prat Vermell, com 
ara el Sector 8. Destaca que al Sector 8 hi ha solar de propietat privada i de propietat 
municipal i que, a causa de la crisi econòmica, els titulars privats no poden tirar 
endavant els projectes previstos. Fa palès que si el govern no actués, el desplegament 
del Sector 8 quedaria paralitzat. Afirma que aquesta modificació pretén dividir el 
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projecte de desenvolupament urbanístic del Sector 8 en dues fases, la primera de les 
quals afecta els solars públics i la segona, els privats. Precisa que es tracta d’una 
modificació puntual del planejament vigent que incideix en el procés de 
desenvolupament inicialment previst i que deixa la zonificació quant a la distribució 
d’usos privats sense alterar. Conclou que la proposta del govern permetrà el 
desplegament del Sector 8 amb independència dels problemes econòmics del sector 
privat. 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, valora la proposta positivament i expressa 
el vot favorable del seu grup. 

El senyor Eduard Altés i Esparza, del GMDICV-EUiA, expressa el suport del seu grup i 
opina que s’hauria de motivar els propietaris privats a fer el possible per tirar endavant 
la part del projecte que els pertoca. 

El regidor assenyala que en la part que de moment no es desenvoluparà hi ha activitat 
econòmica, és a dir, producció industrial i llocs de treball. Destaca que en aquests 
moments cal fer el possible per evitar la desaparició de llocs de treball i assegura que 
el govern està mantenint la situació que els mateixos industrials volen preservar. En 
aquest sentit, conclou que s’estan fent dues coses alhora: tirar endavant el projecte de 
la part municipal i garantir que els llocs de treball es mantinguin, com a mínim durant 
un temps. 

S’aprova per unanimitat. 

3. Aprovar la proposta de candidats a la Medalla d’Honor del 2013, individual i 
col·lectiva 

El senyor Albert Martínez i Correro, del GMDCiU, exposa que la proposta de candidats 
a Medalles d’Honor del 2013, individual i col·lectiva, del Districte de Sants-Montjuïc és 
la següent: medalla individual a Josep Ortíz, del barri d’Hostafrancs, i medalla 
col·lectiva a l’escola Miquel Bleach. 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, felicita la tasca de l’escola Miquel Bleach, 
que fa molts anys que treballa per als barris del Districte de Sants-Montjuïc, fent 
créixer els nens i fent moltes coses per al veïnat. Conclou que sempre fa il·lusió poder 
proposar l’atorgament d’aquestes medalles. 

El senyor Cristòfol Ortolà i Ortolà, del GMDICV-EUiA, expressa l’aprovació del seu 
grup dels dos candidats proposats: l’escola Miquel Bleach, una escola centenària del 
Districte que treballa fermament per la cohesió social dels barris i que representa el 
model d’escola pública defensat pel seu grup; i el senyor Ortíz, de l’Associació de 
Veïns d’Hostafrancs, que es mereix el premi per la feina ben feta. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, s’afegeix a les felicitacions i 
destaca la tasca inestimable que fa més de cent anys que l’escola Miquel Bleach duu a 
terme. Quant al senyor Ortíz, diu que fa molts anys que el coneix, ja que ha compartit 
amb ell reunions i experiències, i destaca que és una excel·lent persona que es desviu 
pels seus barris i pels seus veïns. En aquest sentit, conclou que tots dos premis són 
ben merescuts. 
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El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC , expressa el suport del seu grup.  

El senyor Albert Martínez i Correro, del GMDCiU, manifesta que a la junta de 
portaveus es van considerar diversos candidats al premi, cosa que significa que el 
Districte de Sants-Montjuïc té una llarga llista de persones i entitats que poden optar a 
les Medalles d’Honor de la ciutat. Conclou que no existeixen desacords quan es tracta 
de proposar candidats, sinó acords i consensos, ja que el Districte té personatges i 
entitats mereixedors d’aquestes medalles. 

S’aprova per unanimitat. 

D) Part d’impuls i control: 

D.1 Proposicions / declaracions de grup  

Proposició / declaració del Grup Municipal PSC: 

Que el Consell Plenari del Districte traslladi a l’Ajuntament de Barcelona la 
petició d’instar que Transports Metropolitans de Barcelona inclogui dues 
parades noves de línia de bus 23 als barris del Polvorí i de Can Clos 

Que el Consell Plenari del Districte traslladi a l’Ajuntament de Barcelona la 
petició d’instar que Transports Metropolitans de Barcelona augmenti la 
freqüència de pas en hores punta de la línia de bus 13 

El president avisa que cal introduir una esmena a la segona línia del segon punt de la 
proposició: s’hauria de substituir «disminueixi» per «augmenti». D’altra banda, informa 
que el senyor Manel Mora, de la CUP del Districte de Sants-Montjuïc, ha sol·licitat la 
paraula i, per tant, intervindrà després del torn del grup proposant i abans que s’iniciï el 
debat i la votació per part de la resta dels grups. 

La senyora Maria Jesús Pérez i Perales, del GMDPSC, dóna lectura a la 
proposició/declaració de grup. Lamenta que els barris del Polvorí i Can Clos no 
disposen de servei de metro. Indica que l’Associació de Veïns del Polvorí va presentar 
una petició a l’Audiència Pública del Districte de Sants-Montjuïc el proppassat 9 
d’octubre a fi que es modifiqui el trajecte de la línia 23 del bus de TMB, plaça 
d’Espanya - Parc Logístic, i inclogui dues parades més: una al Polvorí i una altra a Can 
Clos, mesura que milloraria la comunicació dels barris. 

Quant a la línia 13 de bus de TMB, Mercat de Sant Antoni - Parc de Montjuïc, fa palès 
que la freqüència de pas és de 35 minuts en dies feiners i de més d’una hora els dies 
festius. Constata que aquesta línia s’utilitza, entre d’altres, per persones que han 
d’arribar des del barri del Polvorí al centre per enllaçar amb altres mitjans de transport 
públic. Informa que l’Associació de Veïns del Polvorí va presentar una petició a 
l’Audiència Pública del Districte de Sants-Montjuïc el proppassat 9 d’octubre per tal 
que augmenti la freqüència de pas de la línia 13 del bus. 

Conclou que, per aquests motius i en virtut del que estableixen els articles 64.3 i 100 
del Reglament orgànic municipal i l’acord de la Junta de Portaveus del 29 de gener del 
2008, el PSC formula la següent proposta d’acord: «Si bé la línia 23 està 
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subvencionada pel Parc Logístic, això no és obstacle per arribar a un acord envers les 
necessitats dels veïns del Polvorí. Aquesta línia està subvencionada, no comprada i 
penso que aquesta proposta hauria de ser valorada per l’Ajuntament en la defensa 
dels veïns del barri i hauria de comptar amb el suport de tots els partits. S’ha ampliat el 
recorregut de la línia 13 i, per tant, la freqüència és dilatada, i els diumenges a partir de 
les 16.00 hores només funciona un bus. S’hauria d’enfortir aquesta línia, sobretot a les 
hores punta, que coincideixen amb l’entrada a la feina, als col·legis i a la universitat. 
Per aquestes propostes pal·liaríem la manca de l’arribada del metro a la Zona Franca i 
demostraria que la Marina no és un barri oblidat. Aleshores, instem Transports 
Metropolitans de Barcelona a augmentar i reconèixer la línia 23 com una línia normal. 

El senyor Manel Mora, en nom de la CUP del Districte de Sants-Montjuïc, com a veí, 
expressa la seva preocupació per dues qüestions: el tancament del CAP de Carreras 
Candi i la mobilitat al barri de la Marina, tenint en compte que les obres de la L9 no 
s’acabaran. Afirma que coneix els efectes de la crisi i de l’ofegament econòmic de 
Catalunya per culpa de l’Estat, si bé destaca que els responsables directes de 
Barcelona són l’Ajuntament i la Generalitat i, per tant, demana que no s’esquivin 
responsabilitats. Creu que l’aturada de les obres de la L9 és una qüestió de criteris a 
l’hora de prioritzar, ja que les inversions al Paral·lel, que beneficiaran negocis privats, 
sí que es tiraran endavant. Considera que aquest ordre de prioritats sempre acaba 
perjudicant els mateixos: les classes populars. 

Destaca que el director general de TMB va declarar que la L9 no arribaria a la Marina 
fins el 2016 o 2017 i que, fins aleshores, el barri quedarà en un aïllament absolut. 
Apunta, també, que hi ha un desequilibri quant a l’oferta de transport públic i el nombre 
de veïns que es desplacen pel barri. Per aquest motiu, demana al govern del Districte 
que insti TMB a augmentar la freqüència de pas i el nombre de parades de les línies 
d’autobús, que és l’únic mitjà de transport que actualment dóna servei al barri. També 
proposa que el govern del Districte es comprometi a implementar mesures per millorar 
la mobilitat a la Marina i pregunta de quines mesures es tractaria. Finalment, demana 
que es potenciï el transport públic en aquesta zona per tal de combatre l’aïllament. 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, subscriu les paraules del grup proposant i 
del senyor Mora i resta a l’espera de la resposta del govern. 

El senyor Eduard Altés i Esparza, del GMDICV-EUiA, mostra el suport del seu grup i 
constata que la Marina és un barri absolutament aïllat, degut al fet que a la Zona 
Franca tampoc no hi haurà metro fins d’aquí molts anys. Creu que la situació de la 
mobilitat a la Marina és molt preocupant i remarca que el seu grup sempre està a favor 
de l’ús i la promoció del transport públic. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, subscriu totes les 
intervencions anteriors i recorda que el seu grup i d’altres grups també han presentat 
propostes en aquesta línia tant en aquest mandat com en l’anterior. Conclou que als 
barris de la Marina hi ha una mancança històrica no resolta de transport públic. 

El senyor Albert Martínez i Correro, del GMDCiU, afirma que els barris de la Marina 
pateixen un dèficit important de comunicacions i es compromet a instar TMB, encara 
que sigui a través del Consorci de la Zona Franca, a incrementar el nombre de 
parades de la línia 23. També expressa el seu acord quant a la proposta d’augmentar 
la freqüència de pas en les hores punta del bus 13. 
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Quant a la L9 del metro, matisa que cada institució té les seves responsabilitats, ja 
siguin instar una altra institució a desemborsar una inversió o bé fer una inversió. 
Manifesta que l’alentiment de l’execució de les línies 9 i 10, que és real, no vol dir que 
la Generalitat no estigui fent inversions molt importants. Aclareix que les inversions de 
la Generalitat són de l’ordre d’entre 12 i 15 milions d’euros anuals. Recorda que el 
2006, quan els recursos de la Generalitat es van acabar, es va adoptar una política de 
venda de les estacions i de construcció d’aquestes estacions amb pagaments diferits. 
Precisa que el finançament d’aquestes estacions és de 333 milions d’euros anuals, 
que se suma als 12 o 15 milions que la Generalitat hi està invertint. Fa palès que, 
actualment, la Generalitat està pagant una hipoteca per a un pis que no pot fer servir. 

D’altra banda, recorda que el projecte inicial del 2003 estava basat en un pressupost 
de 3.000 milions d’euros, que quan va succeir l’incident del Carmel van passar a ser 
5.000 milions d’euros i més tard es van convertir en 7.000 milions d’euros. Afegeix que 
si es tenen en compte els 9.000 milions d’euros de pagament diferit, el cost inicial de 
3.000 milions d’euros ha passat a 16.000 milions d’euros. Fa palès que hi ha 
economies que podrien assumir aquest increment, si bé assegura que, en el cas de 
Catalunya, és impossible fer front a aquesta inversió. Així doncs, demana un sacrifici 
col·lectiu per assumir que la Generalitat continuarà pagant el que pugui per anar 
enllaçant les estacions a poc a poc. 

La senyora Pérez puntualitza que el 2003 CiU va deixar la línia 9 adjudicada, però 
sense projecte. D’altra banda, recalca que és prioritari que la línia 23 del bus tingui 
dues parades més, una a Can Clos i l’altra al Polvorí. Recorda que es tracta d’una línia 
subvencionada pel Parc Logístic, però que no és de propietat del Parc Logístic. 
Finalment, proposa que TMB, el Parc Logístic i l’Ajuntament es posin en contacte per 
arribar a un acord a fi que la línia 23 pugui donar servei a tots els veïns del Polvorí. 

S’aprova per unanimitat. 

Proposició / declaració del Grup Municipal del PPC 

Que el Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc insti la Comissió de 
Govern de l’Ajuntament de Barcelona a abandonar l’actual projecte 
d’urbanització de la coberta i els espais annexos de l’accés ferroviari a 
l’estació de Sants i recuperar l’anterior consensuat i que comptava amb el 
consens veïnal i dels grups polítics 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, exposa que la proposició fa 
referència a la retirada de la modificació del projecte d’urbanització de les vies de 
Sants. Indica que, recentment, el Regidor senyor Vives va anunciar la retirada del nou 
projecte i la voluntat de tornar al projecte inicial, consensuat pels veïns i els grups 
municipals el 2006. Explica que la proposició del seu grup es va registrar abans 
d’aquest anunci i procedeix a exposar-la. 

Recorda que el projecte d’urbanització de la coberta i els espais annexos de l’accés 
ferroviari a l’estació de Sants és un projecte de gran importància per al 
desenvolupament del Districte de Sants-Montjuïc, per a Barcelona i, sobretot, per als 
barris que actualment es troben dividits. 

Fa palès que, des de maig del 2012, aquest projecte no només està paralitzat, sinó 
que es va presentar a la Comissió de Govern un projecte modificat que trencava el 
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consens veïnal i dels grups polítics. Insisteix que, des del 2006 existia un consens per 
part dels veïns i les forces polítiques per executar el projecte inicial, que es va 
sotmetre a l’aprovació definitiva el març del 2010. 

Afirma que el seu grup ha presentat un seguit d’al·legacions al projecte modificat i que 
l’Ajuntament ja ha començat a licitar les obres, sense contestar abans les al·legacions 
rebudes. Manifesta que, el desembre del 2012, tots els grups municipals de 
l’Ajuntament de Barcelona van estar d’acord a tornar al projecte anterior consensuat. 

Afegeix que, encara que el Regidor senyor Vives hagi anunciat formalment la retirada 
del projecte modificat, el cert és que aquesta retirada encara no s’ha fet efectiva. En 
aquest sentit, creu que seria bo que tots els grups manifestessin clarament quina era 
la seva posició en el passat, quina és la seva posició actual i quina serà la seva posició 
futura respecte al projecte de cobertura de les vies de Sants. 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, expressa el vot favorable del seu grup. 

El senyor Joan Sanromà i Bauló, del GMDICV-EUiA, celebra que per fi s’hagi 
recuperat el sentit comú i expressa el seu dubte sobre si el projecte defensat pel 
govern municipal tenia l’objectiu d’agrair els serveis d’un arquitecte urbanista vedette o 
bé era realment un projecte de ciutat en què el govern creia.  

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, recorda que tant els grups de 
l’oposició com els veïns han estat reclamant la retirada del projecte modificat des de fa 
onze mesos i expressa el vot favorable del seu grup. 

El senyor Albert Martínez i Correro, del GMDCiU, expressa el vot favorable del govern. 
Recorda que la cobertura de les vies de Sants és un dels projectes més importants, no 
només del Districte de Sants-Montjuïc, sinó de la ciutat i conclou que el Regidor senyor 
Vives l’ha batejat com la «rambla de Sants», per la dimensió del projecte. 

El senyor Calleja agraeix el suport de tots els grups i expressa la seva satisfacció per 
l’anunci de la retirada del projecte modificat i de la tornada al projecte anterior. 

S’aprova per unanimitat. 

Proposició / declaració del Grup Municipal d’ICV-EUiA 

a) Amb l’objectiu que ningú visqui al carrer, el Districte de Sants-Montjuïc 
incrementarà les plantilles de professionals del servei d’educadors de 
carrer i del servei d’atenció a persones sense llar i amb malalties mentals 

b) El Districte de Sants-Montjuïc incrementarà els serveis d’Àpats en 
Companyia a la xarxa de centres cívics i casals municipals i el nombre de 
llars ateses amb el servei d’àpats a domicili 

c) El Districte de Sants-Montjuïc desenvoluparà un programa integral 
d’accés a l’ocupació de les persones en risc o situació d’exclusió social 
en el marc del programa d’inserció sociolaboral conveniat entre 
Barcelona Activa i Acció Social 
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d) El Districte de Sants-Montjuïc demana a l’Ajuntament de Barcelona que 
reforci el programa d’accés a l’habitatge de les persones en risc o 
situació d’exclusió social; incrementi els habitatges dotacionals i 
col·lectius per a persones vulnerables; reforci les oficines d’habitatge en 
la prevenció dels desnonaments, garantint l’habitatge d’emergència 
social en tots els casos i el lloguer just 

e) El Districte de Sants-Montjuïc demana a l’Ajuntament de Barcelona que 
acordi reclamar al Govern de la Generalitat la creació de la renda mínima 
garantida (RMG), que modifiqui l’actual prestació de renda mínima 
d’inserció (RMI), amb l’objectiu que cap persona no visqui per sota del 
llindar de la pobresa. Aquesta ha de vincular les persones beneficiàries a 
itineraris d’inclusió social, amb la plena competència del Consorci de 
Serveis Socials de Barcelona 

El senyor Cristòfol Ortolà i Ortolà, del GMDICV-EUiA, exposa que les dades 
recentment publicades pel Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona 
sobre la distribució territorial de la renda familiar a Barcelona reflecteixen el creixement 
de les desigualtats econòmiques entre els barris d’aquesta ciutat. Puntualitza que 
l’estudi constata que l’any 2011 la diferència entre el barri de renda més alta i el de 
renda més baixa va ser de set vegades superior de la primera respecte a la segona, i 
que, al llarg del temps, les més altes creixen i les més baixes disminueixen. Indica que 
les dades dels barris del Districte de Sants-Montjuïc del 2008 al 2011 mostren que en 
set dels vuit barris cada any ha augmentat la pobresa, i sis barris es troben per sota 
del 75% de la mitjana de Barcelona.  

Constata que la reducció dels sous, el copagament dels serveis públics, l’increment de 
les tarifes dels subministraments bàsics i del transport públic i un nombre important de 
mesures que castiguen les classes populars de la població barcelonina, juntament 
amb la pèrdua de llocs de treball, fan pensar que aquesta tendència no canviarà, sinó 
que és previsible que en els barris de Sants-Montjuïc augmenti el nombre de persones 
en risc de pobresa i d’exclusió, i, per tant, la demanda de serveis d’atenció socials. 
Manifesta que aquesta situació fa palesa la necessitat d’actuacions contundents i 
immediates i de polítiques actives contra la pobresa i totes les expressions d’exclusió 
social. Finalment, llegeix la proposició. 

El senyor Jordi Suñé i Abelló del GMDUpB, el senyor José Antonio Calleja i Calvero 
del GMDPPC i el senyor Albert Deusedes i Perelló del GMDPSC, exposen els vots 
favorables dels seus respectius grups. 

El senyor Albert Martínez i Correro, del GMDCiU, expressa l’abstenció del govern. 
Constata que, en el marc d’una crisi que fa patir molt la gent de Barcelona i, en 
particular, dels barris de Sants-Montjuïc, l’Ajuntament ja està prenent una sèrie de 
mesures, moltes de les quals s’expressen a la proposició. 

Quant a l’increment de les plantilles en serveis públics, informa que la disposició de 
l’Estat central dificulta que aquest increment es pugui fer efectiu, i només permet que 
sigui possible en casos que s’hagin pogut pactar estatalment. En aquest sentit, afirma 
que, en moltes ocasions, l’increment de les plantilles en serveis públics està prohibit 
per la llei estatal. Puntualitza, però, que això no vol dir que no s’estigui fent una tasca 
molt important des dels centres de Serveis Socials. 
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Sobre els educadors de carrer i el servei d’atenció a les persones sense llar i amb 
malalties mentals, comunica que els centres de Serveis Socials, segons les dades del 
2012, està donant servei a un 13% de la població total del territori, cosa que suposa un 
increment del 18% respecte al 2011. Assenyala que aquestes dades són dramàtiques i 
que alerten d’una situació crítica. Assegura que, tot i les limitacions quant al nombre de 
contractacions, s’està fent un esforç real amb increments d’hores de dedicació. 

Pel que fa al programa «Àpats en Companyia» de la xarxa de centres cívics i casals 
municipals, informa que a la ciutat de Barcelona aquest servei s’ha incrementat en un 
13% i continuarà incrementant-se a mesura que els Serveis Socials detectin noves 
necessitats. D’altra banda, esmenta que als menjadors socials hi ha hagut un 
increment de 300 places distribuïdes en tres centres nous. En aquest sentit, constata 
que hi ha una voluntat ferma de donar cobertura a aquestes necessitats. A més, 
comunica que tot el que té a veure amb l’atenció domiciliària, ja siguin àpats a domicili 
o ajudes de personal i de neteja, ha experimentat un increment del 12% en el darrer 
any, i actualment no hi ha llista d’espera per accedir a aquest servei. 

Fent referència a Barcelona Activa i el programa integral d’accés d’ocupació a les 
persones en risc d’exclusió social, fa palès que aquest programa és fruit d’un conveni 
entre Barcelona Activa i Acció Social, és a dir, entre les àrees d’Economia, Empresa i 
Ocupació i de Qualitat de Vida. Explica que ja fa anys que aquestes dues àrees 
treballen plegades a través de Barcelona Activa per donar resposta a les necessitats 
de recerca de feina i inserció dels col·lectius més vulnerables i en risc d’exclusió social 
del mercat de treball. 

Destaca dos grans programes que s’introduiran el 2013: el Programa d’Inserció 
Sociolaboral (PISL), dirigit a un públic en risc d’exclusió social i que tot i que fa 12 anys 
que està en funcionament se’n renovarà el model i els continguts, i el Programa 
Personalitzat de Recerca de Feina (PROPER), dirigit a un públic situat entre l’exclusió 
social i la inclusió social. Precisa que tots dos programes tenen una component molt 
important de seguiment personalitzat i que es prestaran des de cinc punts integrats en 
tota la ciutat. Apunta que el punt de Sants-Montjuïc se situarà a l’espai Tres Tombs, al 
carrer Manso, 24, i donarà servei tant al Districte de Sants-Montjuïc com al de Ciutat 
Vella. 

Remarca que el govern ja està treballant en matèria d’habitatge social i recorda que a 
finals del 2012 a Barcelona ja s’havien destinat un total de 115 habitatges dotacionals 
a col·lectius en risc d’exclusió social. Afegeix que l’Ajuntament també ha impulsat un 
centre d’acolliment familiar temporal per proporcionar allotjament temporal a persones 
en situació de necessitat residencial. 

Respecte al reforç de les oficines de l’habitatge per minvar els afectes dels 
desnonaments, esmenta la mesura de govern aprovada el 2011 en virtut de la qual es 
va incrementar el nombre d’hores d’assessorament per als ciutadans que s’enfronten 
al problema dels desnonaments. Afegeix que també s’ha endegat un programa de 
mediació entre propietaris i llogaters per a casos de dificultats en els pagaments del 
lloguer. Afirma que el govern ha dut a terme moltes accions en aquesta direcció al llarg 
del darrer any i mig, i fa referència a la iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona de no 
cobrar l’impost sobre les plusvàlues. Fa palès que fins i tot l’alcalde va enviar una carta 
a les entitats bancàries per demanar-los que impulsin mesures per evitar 
desnonaments, algunes de les quals han respost que seguiran protocols d’actuació en 
aquests casos. 
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Manifesta que també s’ha instat la Generalitat a convocar una nova edició del 
programa de prestacions socials, i al Govern espanyol a suspendre els processos 
d’execució hipotecària fins que no s’aprovi la normativa al respecte. Apunta que el 
mateix alcalde va reclamar a l’Estat espanyol que posés a disposició dels governs 
municipals el fons de pisos de l’anomenat «banc dolent». 

Quant a la renda mínima garantida i la renda mínima d’inserció, assenyala que tothom 
coneix la situació financera de la Generalitat i accepta que potser des del govern del 
Districte es podria fer alguna gestió, si bé assegura que des de la Generalitat no es 
durà a terme cap acció.  

Conclou que aquests són els motius que expliquen el sentit de l’abstenció del govern. 

El senyor Ortolà agraeix el suport dels grups i diu que no entén l’abstenció del govern, 
ja que el senyor Martínez ha donat la raó a GMDICV-EUiA tot dient que el Districte i 
l’Ajuntament estan fent moltes actuacions davant de les necessitats creixents dels 
col·lectius en risc d’exclusió social. 

No vol iniciar un debat sobre la possibilitat d’augmentar les contractacions dels Serveis 
Socials, sinó que es limita a expressar el seu desacord amb el punt de vista del 
govern. En tot cas, assenyala que els serveis d’educadors de carrer i d’atenció a 
persones sense llar no es presta a través d’una contractació directa de l’Ajuntament i, 
per tant, la llei a la qual ha fet referència el senyor Martínez no és aplicable. 

Sobre la renda mínima garantida i la renda mínima d’inserció, opina que si hi ha la 
voluntat política, s’han buscar els recursos econòmics allà on calgui. Conclou que la 
voluntat de salvar primer els bancs i després les persones s’hauria de revertir. 

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

Proposició / declaració del Grup Municipal d’UpB 

Instar l’Ajuntament de Barcelona que s’adhereixi a l’associació d’ens locals 
Municipis per la Independència, que té per objecte defensar l’assoliment dels 
màxims drets nacionals de Catalunya i promoure l’exercici del dret a decidir, 
d’acord amb els principis fonamentals dels drets humans de la Carta de les 
Nacions Unides i el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics que l’Estat 
espanyol va ratificar l’any 1977 (retirada) 

D.2 Precs 

Es planteja pel Grup Municipal PSC 

Que el Govern del Districte constitueixi una taula de treball amb les entitats 
del Tercer Sector del Territori que estiguin treballant en favor de la inclusió 
social per tal d’abordar, coordinar i complementar conjuntament les 
situacions d’exclusió social que es donin al districte, posant com a temes 
prioritaris d’aquesta taula els temes de l’alimentació, els desnonaments o els 
llançaments 
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La senyora Àngels Boix i Junyent, del GMDPSC, fa palès que cada dia hi ha més 
persones i famílies amb dificultats econòmiques extremes, fins al punt que han de triar 
entre pagar un rebut o posar un plat a taula. Diu que perquè el món avanci cap a un 
demà millor cal actuar i demana que no es continuï ignorant la realitat. 

Indica que els ajuntaments, com a administracions més properes a la ciutadania, reben 
amb més intensitat les conseqüències de la crisi i assenyala que les entitats del tercer 
sector tenen un paper important com a aliats dels governs locals en la preservació de 
la cohesió, el benestar i la inclusió social. Conclou que, d’acord amb el que estableixen 
els articles 64.2 i 98 del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Barcelona, el 
GMDPSC formula aquest prec. 

El regidor del Districte accepta el prec, ja que creu que va en la línia de la priorització 
de les polítiques i inversions socials que tant el Districte com l’Ajuntament ja estan fent, 
tal com es reflecteix en els pressupost d’inversions i els pressupostos socials del 2013. 
Recorda que l’any anterior, el govern de la ciutat ja va subscriure i impulsar un acord 
ciutadà amb el tercer sector. Afirma, doncs, que es tracta d’aplicar un antecedent 
municipal per territoris i zones. Conclou que la proposta es tirarà endavant amb la 
col·laboració de l’Àrea de Qualitat de Vida, responsable de les polítiques socials de la 
ciutat i, per tant, de constituir aquesta taula de treball amb les entitats del tercer sector 
del Districte de Sants-Montjuïc. 

La senyora Boix agraeix l’acceptació del prec i demana al regidor que la constitució 
d’aquesta taula no es dilati en el temps. Recorda que sovint els compromisos del 
govern triguen molt a fer-se realitat i conclou que, en casos de situació extrema, cal 
actuar amb celeritat. 

Es planteja pel Grup Municipal PPC 

Que el Districte doni solució al més aviat possible a la necessitat d’un nou 
espai per a l’Associació Catalana La Llar de l’Esclerosi Múltiple per ubicar els 
serveis que ofereix aquesta 

El senyor Joan Lluís Sistac i Vicen, del GMDPPC, recorda que en el mandat anterior 
es va establir un preacord perquè l’Associació Catalana La Llar d’Afectats d’Esclerosi 
Múltiple disposés del futur equipament de Cal Muns per ubicar-hi un centre de dia. 
Tanmateix, assenyala que perquè això fos possible calia trobar el finançament 
necessari, així com iniciar la segona fase de les obres de l’equipament de Cal Muns. 

Indica que el finançament estava condicionat a la concertació d’una cinquantena de 
places per part de l’Institut Català d’Assistència de Serveis Socials (ICASS) perquè La 
Llar pogués assumir les despeses de gestió. Informa que l’ICASS va anunciar al 
Districte que la concertació d’aquestes places no seria possible. 

Fa palès que el local del carrer Leiva de La Llar ja fa molt temps que li ha quedat petit, 
cosa que fa que molts usuaris estiguin en llista d’espera per poder participar en les 
activitats que s’hi ofereixen. Destaca que el Districte va assumir el compromís de 
buscar un espai alternatiu per ubicar els serveis que ofereix La Llar, motiu pel qual el 
seu grup formula aquest prec. 

El regidor del Districte accepta el prec perquè va en la línia dels esforços que està 
duent a terme el govern, encara que fins ara no hagin tingut l’èxit desitjat. Confirma 
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que el Districte té el compromís polític d’ajudar l’entitat La Llar a trobar un local, a 
través del Pla de locals de la ciutat. Així doncs, assegura que es continuarà insistint 
per trobar el recurs que faciliti el trasllat del carrer Leiva a un nou local. A més, espera 
que també es puguin incrementar els ajuts econòmics que la ciutat atorgarà a aquesta 
entitat, si bé indica que això depèn del govern de ciutat. Finalment, afegeix que tant el 
govern del Districte com el de la ciutat estan disposats a oferir el seu suport a l’entitat, 
també pel que fa a qüestions extraeconòmiques, perquè puguin continuar oferint el seu 
servei als ciutadans. 

El senyor Sistac agraeix l’acceptació del prec i demana que el trasllat es faci efectiu el 
més aviat millor. 

Es planteja pel Grup Municipal PPC 

Que el Districte de Sants-Montjuïc insti el Departament de Salut de la 
Generalitat que no es procedeixi al tancament del centre d’assistència 
primària (CAP) de Carreras Candi fins que no es posi en funcionament i/o 
hagi entrat en servei el nou CAP de la Bordeta-Magòria 

El president anuncia que dos ciutadans han sol·licitat la paraula. Explica que el senyor 
Calleja presentarà el prec i, a continuació, intervindran les dues persones que han 
demanat la paraula. Conclou que posteriorment el regidor respondrà el prec i, 
finalment, s’iniciarà el debat habitual. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, exposa que aquest prec versa 
sobre el més que probable tancament del centre d’assistència primària del carrer 
Carreras Candi. 

Recorda que el mes de gener, el Districte va anunciar que, de moment, el CAP no es 
tancaria. Tanmateix, afegeix que el 29 de gener, en una reunió dels responsables de 
Salut amb els veïns, es va anunciar que el CAP es tancaria properament. Fa palès que 
aquest CAP havia de ser substituït pel futur CAP del carrer Roger a l’àmbit de Joan de 
Sada, si bé destaca que aquesta substitució no serà possible a mig termini. 

Argumenta que el seu grup presenta aquest prec perquè el tancament d’aquest CAP 
provocarà que els usuaris s’hagin de desplaçar a Serra i Arola o al futur CAP de la 
Bordeta-Magòria (un cop estigui finalitzat). Expressa la disconformitat del seu grup 
amb el tancament d’aquest CAP, en especial perquè el nou CAP de la Bordeta-
Magòria no estarà finalitzat fins a finals del 2013 o inicis del 2014. 

El senyor Josep Mediavilla, en nom de l’Associació de Veïns Badal - Brasil - La 
Bordeta, diu que la percepció que es té des de Sants-Badal és la de ser el germà 
pobre de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. Destaca que com a barri, no disposen de 
cap equipament i, a més, en breu els tancaran el CAP i els obligaran a desplaçar-se a 
fora del barri per tenir accés als serveis sanitaris. Opina que això és un èxode. Diu al 
regidor que el barri de Sants-Badal, que ja està obsolet actualment, encara ho estarà 
més una vegada s’hagi procedit al tancament del CAP. Fa palès que CiU va votar en 
contra d’aquest tancament i pregunta al govern del Districte si pretén fer alguna cosa 
per impedir-lo o bé les seves paraules només eren la manifestació de bones 
intencions. 



 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

 

 

35 

 

Comenta que els veïns, amb una lluita constant i a llarg termini, han aconseguit 
avanços, si bé té la impressió que els polítics els estan liquidant a poc a poc. Indica 
que hi ha solucions per evitar el tancament del CAP de Carreras Candi i fa referència a 
l’edifici que Núñez i Navarro està construint al mateix carrer Carreras Candi, entre 
Frederic i Bacardí. Apunta que els baixos d’aquest edifici serien un indret idoni per a la 
ubicació del CAP. 

Expressa l’oposició ferma dels veïns al tancament del CAP i informa que l’Associació 
de Veïns de Badal - La Bordeta ha convocat una manifestació per al 19 de març que 
sortirà de la rambla de Badal, cantonada carrer de Sants, per demostrar el rebuig 
col·lectiu del tancament de Carreras Candi. 

Critica que el tancament del CAP tingui l’objectiu de destinar els diners obtinguts del 
lloguer del local al finançament del nou equipament de pediatria ubicat a Enric Vergés, 
de gestió externa. Adverteix que el desplaçament dels usuaris del CAP de Carreras 
Candi a Serra i Arola provocarà la massificació d’aquest centre, on els metges 
s’hauran d’encabir amb calçador, ateses les reduïdes dimensions d’aquest 
equipament. Calcula que més d’11.000 usuaris s’hauran de desplaçar, i fa palès que 
molts d’ells són d’edat avançada, pateixen malalties cròniques i tenen dificultats per 
caminar. Constata que Sants-Badal és un barri envellit, però molt dens. 

Finalment, recorda que el Consorci Sanitari està compost pel Departament de Salut de 
la Generalitat i per l’Ajuntament, a una proporció del 50%. En aquest sentit, diu que 
evitar el tancament del CAP de Carreras Candi és a les mans del govern municipal. 
Demana que l’Ajuntament actuï a favor dels veïns. 

El senyor Manel Mora, en nom de la CUP del Districte de Sants-Montjuïc, fa palès que 
el tancament del CAP de Carreras Candi suposarà que la zona de Sants-Badal quedi 
més desatesa del que ja ho està. Manifesta que 3.413 usuaris majors de 65 anys 
s’hauran de desplaçar des del seu barri fins al CAP massificat del Vapor Vell o fins a 
Numància, depenent de l’especialitat que requereixin. Indica que aquesta dada 
demostra que el tancament de Carreras Candi és una decisió política que afecta molt 
negativament les classes populars, que, una vegada més, han de pagar el preu d’una 
crisi que no han generat. 

Opina que el tancament del CAP és molt coherent amb el model sanitari que defensa 
un grup polític determinat que dóna suport al govern de la ciutat i del país. Precisa que 
es tracta d’un model que prioritza la privatització del servei i que converteix els malalts 
en clients. Considera que aquest model és el mateix que s’està aplicant en el cas de la 
L9. 

Demana al Districte que insti el Departament de Salut de la Generalitat a implementar 
el Pla de futur del barri de Sants-Badal 2010-2020 per evitar el tancament del CAP. 
També demana al govern que insti el Departament de Salut a dur a terme les obres 
necessàries per solucionar les deficiències estructurals que presenta el CAP de 
Carreras Candi, mentre no s’executi el CAP del carrer Roger, 48-64 que ha promès. 

Pregunta si el Districte instarà el Departament de Salut i la Regidoria de Mobilitat per 
tal que els 3.413 usuaris majors de 65 anys puguin continuar rebent atenció mèdica 
mitjançant l’establiment d’una línia sanitària que connectaria el CAP de Carreras Candi 
amb el CAP Vapor Vell i amb el CAP Numància. Afegeix que caldria dissenyar un pla 
de parades d’aquesta línia sanitària, ja que les embarassades i la gent gran no poden 
esperar molt de temps dempeus. També demana un reforç de l’atenció domiciliària. 
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Finalment, pregunta quins plans té el Districte pel que fa als terrenys del carrer Roger, 
48-64, on s’ha d’executar un nou CAP, una biblioteca i una llar de gent gran. 

El regidor del Districte accepta el prec perquè està d’acord que no és bo ni per al barri 
ni per al Districte ni per a la ciutat prescindir d’un servei públic bàsic. Afirma que 
aquesta és la postura que ha demostrat el govern al llarg del darrer any i mig. Exposa 
que els problemes estructurals, físics, de seguretat i de salut laboral dels treballadors 
del CAP de Carreras Candi no són nous, sinó que ja fa anys que es coneixen. Recorda 
que, al llarg dels darrers anys, s’han dut a terme actuacions puntuals pal·liatives, 
sense un resultat gaire efectiu. En aquest sentit, indica que hi continua havent 
deficiències estructurals que, segons els informes tècnics del CAT Salut i del gestor 
(l’ICS) són insalvables. 

Amb tot, informa que, des del juliol del 2011, el govern del Districte ha estat fent el que 
demana el prec. Assegura que el govern està en contra d’aquest trasllat de serveis, 
que suposarà problemes afegits per als veïns de Sants-Badal. Així doncs, explica que 
el govern fa un any i mig que està en contacte amb els responsables de CAT Salut, del 
Departament de Salut i de l’ICS i que ha aconseguit mantenir el CAP operatiu durant 
tot aquest temps. Tanmateix, lamenta que aquesta qüestió no està únicament en mans 
de l’Ajuntament i del Districte. Insisteix que, fins a l’actualitat, el govern ha fet el que 
creu que havia de fer, cosa que continuarà fent. 

Destaca que un equipament de titularitat de l’ICS és 100% públic i que les decisions 
corresponen gairebé exclusivament al Departament de Salut, a través del CAT Salut, 
que és qui aporta el finançament. Indica que el CAT Salut s’ha arruïnat i que l’ICS, 
encarregat de la gestió, té problemes reals per assumir les despeses que requereix la 
rehabilitació d’un edifici que està en males condicions. 

Insisteix que el govern sempre ha defensat el manteniment dels serveis del CAP de 
Carreras Candi. Explica que també va exigir la construcció del CAP Bordeta-Magòria, 
que la Generalitat no veia gens clar a principis del mandat. Fa palès que, actualment, 
hi ha molt pocs CAP nous en construcció, motiu pel qual valora la construcció del CAP 
Bordeta-Magòria, que podria donar servei als usuaris del CAP de Carreras Candi, en 
cas que se’n traslladin els serveis. 

Reitera l’acord absolut del govern amb el contingut del prec i es compromet a 
continuar insistint al CAT Salut, al Departament de Salut i a l’ICS perquè s’ofereixin 
serveis sanitaris des del territori. Tanmateix, manifesta que, en cas que el trasllat es 
faci efectiu, es garantirà el manteniment de la qualitat de la prestació i el govern farà 
tots els esforços necessaris perquè no es perdi cap servei. 

Quant a l’accessibilitat i la mobilitat, posa en dubte que TMB accedeixi a establir una 
línia sanitària, sobretot tenint en compte que els està costant tant accedir a afegir una 
parada nova en una línia preexistent. En tot cas, afirma que Mobilitat i Regidoria del 
Districte haurien d’implementar alguna mesura per pal·liar les molèsties de 
desplaçament. Assegura que la decisió no la pren l’Ajuntament, que està a favor del 
manteniment de la prestació dels serveis a Carreras Candi. 

Ofereix la disposició del govern del Districte als veïns del barri de Sants-Badal i els 
demana que tots plegats siguin responsables del que es fa, el que es diu, el com es 
diu i l’a on es diu. Reitera que els veïns tindran el suport del Districte per al 
manteniment del servei del CAP de Carreras Candi fins a l’últim dia. 



 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

 

 

37 

 

El senyor Calleja admet que al llarg del darrer any i mig s’ha pogut mantenir el servei 
del CAP, si bé opina que l’acceptació el prec no garanteix la continuïtat d’aquest servei 
més enllà de la paraula del regidor. Diu que recentment ha visitat el CAP, on li han 
assegurat que aquest mes es tancaria. Constata que, certament, l’equipament pateix 
deficiències estructurals, però fa notar que aquestes deficiències fa molt de temps que 
es van detectar. 

Manifesta que l’objectiu d’aquest prec és evitar el tancament del CAP, però en cas que 
no sigui possible, proposa paralitzar el tancament fins que no es posi en funcionament 
el nou CAP de la Marina, previst per a principis del 2014. Recorda que el CAP de 
Carreras Candi s’havia de substituir pel del carrer Roger i adverteix del perill de 
sobresaturació del CAP de Serra i Arola, que és força petit. Posa en dubte la garantia 
del manteniment de totes les prestacions, tal com ha promès el regidor, així com la 
viabilitat de les solucions al perjudici de la mobilitat. Creu que la proposta de la línia 
sanitària és molt interessant, si bé la veu molt complicada. 

Destaca que, sovint, el que esdevé provisional, finalment esdevé definitiu i, per tant, 
reitera la seva proposta d’ajornar el tancament de Carreras Candi fins a la inauguració 
del CAP Bordeta-Magòria. Afirma, això sí, que el servei ha de tornar al barri de Sants-
Badal, i valora positivament la proposta del senyor Mediavilla. Opina que és una 
proposta complicada de dur a terme, si bé creu que mentre la situació econòmica no 
permeti executar el CAP del carrer Roger, s’haurien de buscar alternatives dins del 
territori. 

Finalment, expressa la satisfacció el seu grup per l’acceptació del prec i espera que el 
Departament de Salut reconsideri la seva voluntat de traslladar el servei de Carreras 
Candi a Serra i Arola. 

El regidor assegura que la voluntat política hi és, cosa que demostra el fet que el 
govern porta un any i mig lluitant per mantenir el servei, a pesar de les deficiències 
detectades. Recorda que l’informe de riscos laborals i deficiències contra la seguretat 
general i contra la salut laboral dels treballadors determina que l’equipament es troba 
en una situació insostenible. Indica, però, que arreglar aquestes deficiències no és 
competència del Districte ni de l’Ajuntament. 

Sobre el CAP del carrer Roger, afirma que hi haurà una reserva de sòl en el Pla de 
futur de l’entorn de Joan de Sada. Manifesta que aquell solar es reserva per a un CAP, 
si bé diu que no es podrà executar durant el mandat vigent. Fa palès que la Generalitat 
és la institució responsable de construir i finançar els CAP, mentre que l’Ajuntament té 
la competència de cedir els solars i, en ocasions, fer operacions pont. Opina, però, que 
en els dos propers anys la Generalitat no podrà elaborar el projecte ni licitar-lo. 

Ara bé, aclareix que això no significa una renúncia al CAP del carrer Roger i que, 
evidentment, es continuarà reclamant la seva construcció fins que s’executi. 
Mentrestant, es compromet a assegurar el manteniment de la prestació al CAP de 
Carreras Candi, fins allà on pugui arribar el Districte. Afegeix que, en cas que no es 
pugui evitar el trasllat dels serveis, caldrà fer un pla per minimitzar-ne els impactes 
negatius. Recorda, però, que mentre hi hagi vida hi ha esperança i manifesta que part 
de les accions establertes al PAD per al barri de Sants-Badal és lluitar pel 
manteniment del CAP de Carreras Candi. Tanmateix, diu que per fer-ho es necessiten 
diners i col·laboració. En aquest sentit, demana la col·laboració dels que respecte que 
la gent vulgui reclamar el CAP en una manifestació, demana que es dirigeixin les 



 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

 

 

38 

 

protestes i les reivindicacions de manera que el Districte pugui continuar col·laborant 
amb els veïns i no s’acabi en batalles campals. 

Es planteja pel Grup Municipal ICV-EUiA 

Que el govern del Districte destini una dotació pressupostària suficient per 
poder fer front a l’arranjament de la zona –turó del barri de Font de la 
Guatlla– i que es comprometi a realitzar un manteniment de l’entorn mentre 
no s’aconsegueixi formalitzar les indemnitzacions per a tot el veïnat del turó 

El senyor Eduard Altés i Esparza, del GMDICV-EUiA, exposa que encara hi ha una 
trentena de veïns del turó del barri de la Font de la Guatlla que romanen a l’espera de 
ser reallotjats. Fa palès que els seus pisos estan afectats pel pla urbanístic del barri i 
que l’Ajuntament ha anunciat que no té recursos per assumir les indemnitzacions. 
Destaca que aquest anunci contrasta amb el fet que l’Ajuntament sí compta amb un 
pressupost d’inversió per finançar projectes privats amb aportació pública, com ara el 
de Marina del Port Vell, o per invertir en l’arranjament de certs passejos del centre de 
la ciutat. Constata que, una vegada més, les prioritats de l’Ajuntament de Barcelona no 
passen pels barris de Sants-Montjuïc. 

Manifesta que el veïnat continua vivint en uns habitatges i un entorn que cada vegada 
estan més degradats, tal com fan palès el mur esberlat que dóna als carrers Gessamí i 
Begònia i que representa un perill per als vianants; el paviment en mal estat del tram 
del carrer Gessamí entre Begònia i Dàlia, on és difícil caminar sense ensopegar; el 
quart tram d’escales al qual s’accedeix des de la rampa paral·lela al carrer Chopin, que 
no respecta l’alçada màxima de graons irregulars i que suposa un impediment físic per 
connectar el barri amb la muntanya de Montjuïc; la manca d’espai per al parc infantil i 
el pipicà; les deficiències d’enllumenat públic a tot el barri; i el tram de conducció 
d’aigües brutes que va des dels habitatges de Gessamí fins al col·lector de 
clavegueram general, que va quedar inutilitzat a causa de l’acció incontrolada de la 
màquina amb què es van enderrocar els habitatges de la zona. Afegeix que aquest 
tram de conducció d’aigües brutes genera males olors i problemàtiques sanitàries. 

Fa notar que la degradació del barri és evident, tant en matèria urbanística com de 
serveis, cosa que es veu agreujada per la manca d’un manteniment mínim de neteja i 
de vigilància. Indica que aquests factors afavoreixen la marginació social i posen en 
entredit la salubritat pública. Finalment, llegeix el prec. 

El regidor del Districte accepta el prec i aclareix que el senyor Altés ha expressat 
algunes coses que no s’adeqüen a la realitat. Diu que l’esment a les privatitzacions i 
els projectes del Port Vell no tenen res a veure amb les indemnitzacions del turó de la 
Font de la Guatlla. Amb tot, creu que la proposta és correcta i que encaixa amb el que 
estableix el PAD de Sants-Montjuïc i amb la previsió del pressupost d’inversions del 
mandat vigent. Destaca que el concepte «dotació pressupostària suficient» és prou 
flexible per expressar que cal transformar la realitat d’aquesta zona sense fixar una 
xifra concreta, cosa que li permet acceptar el prec. 

Apunta que, com ha dit abans quant al barri de Sants-Badal, també s’han de prioritzar i 
concretar algunes accions a la Font de la Guatlla, d’acord amb el PAD i els 
pressupostos d’inversió i manteniment que s’aprovin. Conclou que el govern accepta el 
prec, si bé demana al senyor Altés que no el barregi amb assumptes que no hi tenen 
res a veure. 



 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

 

 

39 

 

El senyor Altés agraeix l’acceptació del prec. Opina que dir que l’Ajuntament compta 
amb el pressupost per tirar endavant projectes que no són prioritaris, tot deixant de 
banda barris necessitats com el turó de la Font de la Guatlla no és mentida ni està fora 
de lloc. Critica que l’Ajuntament tingui un pressupost per arranjar el passeig de Gràcia 
i, en canvi, no tingui diners per arranjar el turó. 

D’altra banda, opina que anar fent actuacions petites, una darrera l’altra i dilatades en 
el temps, per redreçar la degradació del barri no és suficient, sinó que s’hauria 
d’apostar per una mesura més efectiva. És a dir, conclou que la zona del barri del turó 
requereix una gran inversió. 

El regidor dóna la raó al senyor Altés, que té tot el dret a demanar el que està 
demanant, és a dir, que el turó de la Font de la Guatlla requereix una inversió. Precisa 
que aquesta inversió serà la màxima possible, dins dels límits pressupostaris. Recorda 
que CiU porta un any i mig governant, mentre que ICV-EUiA va formar part del govern 
de l’Ajuntament de Barcelona i del Districte de Sants-Montjuïc durant 32 anys. En 
aquest sentit, li demana que tingui una mica de perspectiva històrica.  

Es planteja pel Grup Municipal ICV-EUiA 

Que el regidor del Districte faci les gestions necessàries davant del govern 
de la ciutat per mantenir els mateixos recursos materials i humans que l’any 
2012 a la BTV Sants-Montjuïc, que forma part de la Coordinadora Barcelona 
Comunicació, per garantir una informació de proximitat sobre la realitat de 
tots els barris del districte 

Que el regidor expliqui el resultat de les seves gestions en el proper plenari 
del Consell de Districte en el punt de l’informe de la regidoria 

El senyor Joan Sanromà i Bauló, del GMDICV-EUiA, exposa que el prec fa referència 
a Barcelona Televisió, concretament a l’emissora local de Sants. Fa palès que 
Barcelona Televisió es troba en una situació crítica per les retallades pressupostàries 
que ha aplicat l’Ajuntament. Indica, però, que l’Ajuntament promociona altres 
empreses de comunicació local pagant publicitat. Destaca que, malgrat això, 
Barcelona Televisió és un mitjà indispensable en l’espai televisiu local, de gran 
qualitat, que ha anat augmentant la seva audiència en un 30% i que manté un share 
d’1,6% en un moment de gran fragmentació i diversificació de l’espai televisiu. 

Constata que una part important de BTV i la seva programació és la informació local, 
emesa per deu televisions de districte agrupades en la Coordinadora Barcelona 
Comunicació, de la qual BTV Sants-Montjuïc és la corresponsalia del Districte des del 
1987.  

Assenyala que, a banda del tancament de diversos programes, BTV ha decidit reduir a 
la meitat el pressupost destinat a les televisions de districte, cosa que suposarà la 
supressió de bona part de la informació de proximitat i posarà en risc el model de 
televisió local. Destaca que el valor afegit de BTV és que és una televisió plural, a 
diferència d’altres grups televisius. Finalment, llegeix el prec. 

El regidor del Districte accepta el prec, ja que sempre està d’acord amb tot el que sigui 
sumar per al Districte i reivindicar el manteniment de serveis i llocs de treball. Avança 
que en el proper Consell Plenari del Districte informarà que el govern del Districte 
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porta tots els mesos transcorreguts del 2013 treballant pel manteniment de la 
programació de BTV.  

Exposa que, com a regidor de Sants-Montjuïc, ha tingut l’oportunitat de reunir-se amb 
els responsables de la productora de BTV Sants-Montjuïc i amb els seus periodistes. 
Afegeix que, com a regidor de Presidència i Territori, s’ha reunit amb responsables de 
la Casa Gran, de l’edició de comunicació i de la Coordinadora Barcelona Comunicació, 
amb qui ha treballat colze a colze. Comunica que s’ha arribat a un acord entre BTV 
central i BTV de districte per mantenir la informació de proximitat. 

En aquest sentit, assegura que el model no està en perill, si bé constata que el 
pressupost de BTV s’ha reduït considerablement. Indica, però, que el responsable de 
gestionar els recursos de l’emissora és el director general, que haurà de gestionar les 
aportacions econòmiques, ja provinguin de fons públics, de la publicitat o d’altres vies, 
juntament amb el Consell d’Administració. Argumenta, doncs, que ni l’Ajuntament ni 
els governs dels districtes tenen la possibilitat legal d’intervenir i assignar les partides 
de BTV. 

En tot cas, afirma que, des de l’Ajuntament de Barcelona, s’està intentant mantenir el 
model de BTV, a pesar de la minoració inevitable de les aportacions públiques 
municipals. Valora positivament el model de BTV perquè és ric, plural i ofereix serveis 
de proximitat en l’àmbit informatiu. Conclou que, com a regidor de Sants-Montjuïc, 
continuarà treballant de cara al futur, tal com ha fet durant els darrers mesos, per 
donar suport a BTV Sants-Montjuïc. 

El senyor Sanromà agraeix l’acceptació del prec i diu al regidor que, com a regidor de 
l’Ajuntament de Barcelona a temps complet, amb dedicació exclusiva, té l’obligació de 
treballar constantment pel Districte i pels ciutadans de Barcelona. Afegeix que d’altres, 
com ell mateix, són aficionats que cedeixen determinades hores del seu temps al 
Districte, tot i que la seva professió no és aquesta. Conclou que faltaria més que el 
regidor no treballés per a la ciutadania. 

Es planteja pel Grup Municipal UpB 

Que el Govern del Districte faci les gestions adients amb l’Ajuntament, la 
Generalitat de Catalunya i l’Estat espanyol per recuperar i solucionar el 
dèficit de proximitat en l’obtenció de facilitats de gestió dels treballadors/es i 
les empreses del nostre districte que s’ha produït arran d’haver perdut 
l’Oficina de Treball de la Generalitat i fa poques setmanes l’oficina de 
l’Agència Tributària 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, exposa que gran part del veïnat, 
comerços i empreses de Sants-Montjuïc es troben en una situació delicada a causa de 
la crisi existent. Tanmateix, fa palès que l’Oficina de Treball de la Generalitat de la 
plaça Farga va tancar i que els grups han demanat sovint que es torni a reobrir. Fa 
referència al tancament de l’oficina de l’Agència Tributària, i comenta que el seu grup 
voldria que fos l’Agència Catalana la responsable de recaptar impostos. A continuació, 
llegeix el prec. 

El regidor del Districte accepta el prec i recorda que, com ha dit abans, el govern està 
a favor de la reclamació de la recuperació d’aquests dos serveis, un autonòmic i l’altre 
estatal. 
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D.3 Preguntes 

Es planteja pel Grup Municipal PSC 

Quin és el capteniment que té el govern del Districte sobre el possible 
tancament del CAP de Carreras Candi? 

El senyor Jordi Cunill i Giménez, del GMDPSC, exposa que no és la primera vegada 
que sorgeixen rumors sobre el tancament del CAP de Carreras Candi i adverteix que 
en cas que se’n produeixi el tancament s’haurien de prendre mesures per tal d’evitar 
una afectació negativa de l’accés o la qualitat del servei sanitari. Fa palès que els 
veïns tenen dret a rebre informació detallada i amb antelació de les causes d’aquest 
tancament. 

Comenta que quan el seu grup va redactar la pregunta, ja fa dies, va optar per parlar 
en termes de «possibilitat de tancament», si bé destaca que actualment sembla que 
l’únic que falta és posar una data al trasllat dels serveis sanitaris d’aquest equipament. 
Afirma que, com tothom, el seu grup és coneixedor de les deficiències del CAP, que 
vénen de lluny. Davant la impossibilitat de construir el nou CAP al carrer Roger, es 
pregunta si s’estan prioritzant adequadament les inversions dels equipaments del 
territori. Assegura que sap que la construcció d’un CAP és competència de la 
Generalitat de Catalunya, i no pas de l’Ajuntament. Amb tot, fa palès que l’Ajuntament 
finança serveis que corresponen a la Generalitat i recorda que l’alcalde, en una 
entrevista amb el president de la Generalitat, va declarar que posava el consistori i el 
pressupost municipals al servei de la Generalitat, atès que on no arriba una 
administració hi pot arribar l’altra. Opina que si l’Ajuntament s’ha de posar a finançar 
projectes de competència autonòmica, podria començar pel CAP de Carreras Candi, 
un equipament bàsic i de primera necessitat. 

Fa palès que el seu grup comparteix l’angoixa dels veïns de Sants-Badal i manifesta 
que aquest CAP té una població assignada de 24.000 persones, moltes de les quals 
són majors de 65 anys i hauran de patir problemes d’accessibilitat i mobilitat. 

Conclou que, si finalment es produeix el trasllat de serveis, el seu grup lluitarà per 
dues qüestions: la garantia del manteniment del servei i la qualitat assistencial, i 
l’accessibilitat al sistema sanitari per a tothom. Així doncs, demana que les solucions 
que es busquin garanteixin aquests dos aspectes. 

El senyor Albert Martínez i Correro, del GMDCiU, expressa l’angoixa del govern pel fet 
que els serveis del CAP de Carreras Candi es traslladin a fora del barri. Recorda que 
les deficiències estructurals de l’equipament posen en perill, fins i tot, el personal 
sanitari, si bé fa palès que el govern ha lluitat en tot moment perquè els serveis 
d’aquest CAP es continuïn mantenint on són fins que no hi hagi una alternativa clara 
per al seu trasllat. D’altra banda, assenyala que obrir un centre d’atenció primària no 
suposa únicament llogar un local, sinó que requereix una inversió molt més elevada. 
De tota manera, afirma que el govern resta a l’expectativa de la proposta per part de la 
Generalitat, el Departament de Salut i l’ICS per oferir serveis sanitaris al barri de 
Sants-Badal. Informa, però, que la construcció del CAP al carrer Roger durant aquesta 
legislatura ja ha quedat desestimada. 

D’altra banda, diu que caldrà esperar a veure com avança el CAP Bordeta-Magòria i 
recorda que els serveis de pediatria ja han estat assumits per un nou equipament, que 
encara que sigui lluny, suposa grans avantatges des del punt de vista del poder 
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resolutiu dels equips que s’hi han instal·lat. Opina que potser es poden trobar sinergies 
similars i conclou que el Districte continuarà lluitant per mantenir els serveis en la 
ubicació actual fins que el Departament de Salut no faci una proposta coherent. 

Es planteja pel Grup Municipal UpB 

Quines mesures ha dut a terme el govern del Districte de Sants-Montjuïc per 
solucionar la manca d’espai i la inversió en material que va fer l’Associació 
La Llar de l’Afectat per l’Esclerosi Múltiple per poder gestionar l’equipament 
sanitari Cal Muns i que finalment no podrà gestionar per manca de suport de 
l’ICASS? 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, exposa que la pregunta fa referència a 
l’Associació La Llar de l’Afectat per l’Esclerosi Múltiple i l’equipament de Cal Muns. Fa 
palès que La Llar es troba en una situació que requereix una resposta urgent i espera 
que l’equip de govern, com fa habitualment, pugui atendre aquesta entitat i oferir-li una 
resposta aviat. 

El senyor Albert Martínez i Correro, del GMDCiU, reconeix la important tasca que duu 
a terme l’Associació La Llar, no només per al Districte, sinó també per a la ciutat. En 
aquest sentit, entén que les solucions s’han de buscar en el context de ciutat i afirma 
que de moment s’ha trobat un petit magatzem per a les necessitats immediates 
d’ubicació del material de l’entitat. Afegeix que també s’ha inclòs en el Pla de locals de 
la ciutat amb l’objectiu de trobar un local quant abans millor. Conclou que el govern del 
Districte està insistint molt en la necessitat de trobar una nova ubicació que permeti 
que aquesta entitat continuï oferint els seus serveis, essencials per a la ciutat. 

El senyor Suñé demana que hi hagi una comunicació més fluida a l’hora d’explicar a 
l’entitat en quina fase es troba la recerca del nou local. 

D.4 Seguiment de proposicions / declaracions de grup i de precs acceptats 

Es planteja pel Grup Municipal PPC 

Que el govern informi de les gestions realitzades per donar compliment al 
següent prec presentat per aquest grup municipal i acceptat en plenari del 
Consell Municipal de Districte de 4 de desembre de 2012: 

Que es portin a terme tots dos projectes al més aviat possible incloent les 
aportacions i suggeriments de l’escola i els veïns respecte a l’arranjament del 
camí de la Font Florida. Donar una solució definitiva a la seguretat de tothom 
a la sortida de l’escola Pau Vila i a la mobilitat al seu entorn. Fer les millores 
que calen a les escales que donen accés a l’escola, així com la neteja de les 
canyes i la plantació de més arbres a l’entorn del camí de la Font Florida 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, recorda que el 4 de desembre 
del 2012 el seu grup va presentar un prec que feia referència al projecte per a la 
millora del camí de la Font Florida fins a l’escola Pau Vila i entorns. Fa palès que el 
prec esmentava els problemes de mobilitat i seguretat existents als entorns de l’escola 
Pau Vila. Així doncs, demana al govern que informi sobre les gestions realitzades per 
donar compliment a aquest prec. 
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El senyor Albert Martínez i Correro, del GMDCiU, explica que ja s’ha elaborat un 
projecte per arranjar el camí escolar i millorar la seguretat de l’entorn de l’escola Pau 
Vila. Informa que ja s’han recollit les propostes i els suggeriments dels veïns i que aviat 
es convocarà una reunió per comunicar als veïns la incorporació de les seves 
propostes al projecte. Afegeix que, una vegada s’aprovi el projecte, caldrà esperar a 
l’assignació d’una partida pressupostària d’acord amb el Pla d’inversions municipal. 
Conclou que la viabilitat de l’assignació pressupostària dependrà de les prioritats de 
mandat. 

El senyor Calleja valora positivament la transparència del procés de suggeriments, si 
bé opina que s’està allargant massa i pregunta quan es conclourà. D’altra banda, creu 
que mentre no s’executi el camí escolar es podrien implementar mesures per millorar 
l’estacionament de vehicles, atès que en determinades hores hi ha una concentració 
de fins a 80 vehicles en aquesta zona. També opina que es podria implementar una 
mesura per minimitzar el risc dels infants a la sortida de l’escola, a causa de la 
concentració de vehicles. Sobre el manteniment de la zona, proposa plantar més 
arbrat i intensificar la neteja, així com tallar unes canyes que hi ha a la mateixa escola. 
Fa palès que ja s’ha fet part de la feina, si bé encara s’ha de completar. 

Entén que caldrà esperar un temps fins que es pugui executar el projecte del camí 
escolar, però considera que mentrestant es podrien implementar un seguit de mesures 
de mobilitat, estacionament i control similars a les actuacions que s’han dut a terme als 
voltants de l’estació de Sants. Demana, per exemple, que es prohibeixi 
l’estacionament de vehicles en la zona de l’escola. Conclou que també és important 
impulsar el manteniment i la neteja de l’escola i l’entorn. 

El senyor Martínez respon que el projecte es tancarà en les properes setmanes, és a 
dir, de manera força immediata. Quant a les propostes en matèria de mobilitat i neteja, 
creu que s’haurien d’abordar en la mateixa comissió amb els veïns, perquè ajudarien a 
avançar mentre no s’assigni la partida pressupostària. Així doncs, es compromet a 
discutir aquestes qüestions amb el veïnat.  

Es planteja pel Grup Municipal ICV-EUiA 

Que el govern informi de les gestions realitzades per donar compliment a la 
següent proposició presentada per aquest grup municipal i aprovada en el 
Plenari del Consell Municipal de Districte de 2 d’octubre de 2012: 

El Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc acordà: Que el Consell i 
el govern de Districte adoptin les mesures pertinents per aconseguir que no 
es tanqui aquest centre d’atenció primària situat al carrer Carreras Candi del 
barri de Sants-Badal fins que hi hagi una nova seu en millors condicions per 
atendre el veïnat i que estigui situada en el mateix barri 

El senyor Joan Sanromà i Bauló, del GMDICV-EUiA, diu que s’ha parlat extensament 
sobre el CAP de Carreras Candi al llarg d’aquest Plenari i expressa la seva voluntat de 
fer tres comentaris. 

En primer lloc, pregunta per què s’ha esperat tres mesos a discutir aquest tema si ja se 
sabia que el CAP estava en males condicions i que existia una proposta de trasllat. 
Opina que el problema s’hauria pogut solucionar abans si el govern hagués comunicat 
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la situació a tots els grups, sense esperar a la convocatòria del Plenari. Creu que s’han 
perdut tres mesos que s’haurien pogut destinar a buscar alternatives. 

En segon lloc, recorda que a la Comissió de Seguiment de Sants-Badal algú va dir que 
la situació del barri recorda a Los diez negritos, ja que primer es van traslladar els 
serveis de pediatria, després l’assessorament de l’atur i cada vegada es van perdent 
més serveis, fins que al final de l’any ja no en quedarà cap. Opina que l’alternativa de 
traslladar els usuaris de Carreras Candi a Serra i Arola o a Bordeta-Magòria no és una 
solució. Demana, doncs, que es busquin alternatives més imaginatives. 

En tercer lloc, fa referència a la petició per part del regidor de la col·laboració de 
tothom. Opina que aquesta col·laboració es podria fer efectiva en una reunió entre tots 
els grups polítics i les entitats veïnals per parlar seriosament sobre aquest tema i 
buscar solucions efectives. Creu que aquesta és la col·laboració a la que s’ha d’aspirar 
i critica que el regidor es dirigeixi a les entitats veïnals per advertir-los que les seves 
protestes es poden convertir en una batalla campal. Conclou que aquest comentari és 
poc seriós i inadequat, especialment tenint en compte que les entitat veïnals ja fa molts 
anys que han demostrat la seva responsabilitat com a ciutadans. 

El senyor Albert Martínez i Correro, del GMDCiU, aclareix que les deficiències 
estructurals del CAP es coneixen des de fa molt més temps que no pas tres mesos 
enrere. Fa palès que els que han tingut relacions amb gent del barri saben que el 
problema s’arrossega des de fa molts anys. Per tant, assegura que el govern ha fet tot 
el possible per mantenir els serveis del CAP durant el màxim temps possible, a fi que 
els interlocutors reals –el Servei Català de la Salut, el Departament de Salut i l’Institut 
Català de la Salut– poguessin arribar a solucions. 

Sobre el trasllat dels serveis de pediatria, que és el primer pas de la desceleració de 
l’activitat del CAP de Carreras Candi, manifesta que el govern va convidar tots els 
partits polítics i les entitats de Sants-Badal a veure el CAP de Numància perquè 
comprovessin els avantatges que suposa una concentració d’urgències i 
d’especialistes d’atenció general pediàtrica. Comenta que molts dels representants 
dels partits polítics a qui el govern va convidar no hi van assistir. 

Reitera que el govern ha dut a terme les accions necessàries per prorrogar al màxim el 
tancament del centre. Conclou, d’acord amb el senyor Sanromà, que la solució ideal 
seria traslladar els serveis de Carreras Candi al nou CAP del carrer Roger, si bé la 
Generalitat no disposa dels recursos necessaris perquè això sigui possible. 

El senyor Sanromà assegura que no li va arribar la invitació a l’acte del CAP de 
Numància. Afegeix que, tal com li han comunicat els seus companys, aquest acte va 
tenir lloc en hores en què molts representants dels grups polítics treballen en la seva 
tasca professional. 

El senyor Martínez replica que tothom, inclosos els professionals que treballen al 
Centre d’Atenció Pediàtrica Integral, desenvolupa la seva tasca professional. Constata 
que l’única hora en què el personal del centre estava disponible per a la visita de 
cortesia era al migdia, quan l’activitat mèdica disminueix.  

E) Declaracions institucionals: 

Es planteja pel Grup Municipal ICV-EUiA 
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Declaració institucional sobre la disconformitat del Districte amb el fet del 
tancament de l’administració de Sants-les Corts de l’AEAT. I el trasllat a 
l’Ajuntament de Barcelona de la petició que insti l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària, AEAT, a la restitució del servei que prestava 
l’oficina tancada dins dels límits del Districte de Sants-Montjuïc 

El senyor Albert Martínez i Correro, del GMDCiU, exposa que aquesta declaració es 
basa en la desaparició de l’Agència Estatal d’Administració Tributària a Sants-les Corts 
i procedeix a llegir el text: 

«El Plenari del Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc vol manifestar: 

»1. La seva disconformitat amb el fet del tancament de l’administració de Sants-les 
Corts de l’Agència Estatal d’Administració Tributària. 

»2. Traslladar a l’Ajuntament de Barcelona la petició que insti l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària la restitució del servei que prestava l’oficina tancada dins del 
límit, això sí, del Districte de Sants-Montjuïc.» 

Es planteja pel Grup Municipal ICV-EUiA 

Declaració institucional relativa al Dia Internacional de les Dones, 8 de març 
de 2013 

El senyor Cristòfol Ortolà i Ortolà, del GMDICV-EUiA, llegeix la declaració: 

«Primer. Commemorar el dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones.  

»Segon. Reafirmar el nostre compromís en les polítiques d’igualtat per aconseguir que 
les dones puguin gaudir plenament dels seus drets de ciutadania tenint en compte les 
seves necessitats i demandes, amb l’objectiu de construir una societat equitativa i 
justa.  

»Tercer. Seguir garantint el benestar de les dones amb serveis i prestacions 
corresponents a una societat que vol avançar en la coresponsabilitat entre dones i 
homes en tots els àmbits.  

»Quart. Fomentar la presència de les dones en els espais de decisió i responsabilitat.  

»Cinquè. Garantir a totes les dones l’exercici del seus drets reconeguts en els diversos 
marcs jurídics.  

»Sisè. Seguir oferint els recursos necessaris, en coordinació amb altres 
administracions, per garantir el dret de les dones a la seva salut i a viure lliures de la 
violència masclista.  

»Setè. Donar visibilitat a les dones que, al llarg de la història, han lluitat per la llibertat i 
els drets de les dones.  

»Vuitè. Fomentar els sabers i el talent femení i donar suport a les actuacions que 
visibilitzin les capacitats i potencialitats de les dones.  
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»Novè. Promoure l’aplicació de polítiques públiques amb perspectiva de gènere, tant 
dins dels organismes públics competents com en els espais socials, per tal de garantir 
la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.  

»Desè. Donar suport a la feina feta realitzada pel conjunt d’entitats de Barcelona, 
especialment les entitats de dones, que treballen per l’assoliment de la igualtat entre 
dones i homes.» 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president agraeix l’assistència i 
intervencions dels presents i aixeca la sessió a les 23 h. 

 
 
El secretari       Vist i plau 

El president del Consell 
 


