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M. Jesús Pérez i Perales (GMDPSC) 
José Antonio Calleja i Clavero (GMDPPC) 
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Joan Sanromà i Bauló (GMDICV-EUiA) 
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Lluís Sergi Sarri i Camargo 
 
Secretari del Consell 
Juan Carlos Parejo Perogil 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 

El president saluda els assistents i obre la sessió. 

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

S’aprova per unanimitat. 

B) Part informativa: 

1. Despatx d’ofici 

El Consell resta assabentat. 

2. Mesures de govern 

2.1 Servei d’actuació cívica a l’espai públic 

El regidor del Districte explica que aquesta mesura de govern es va presentar a les 
comissions consultives pocs dies abans d’aquest plenari i que tots els veïns i grups 
polítics n’estan assabentats. Exposa que es tracta d’una iniciativa política per millorar 
la convivència en general als barris, com a resposta a l’interès i la prioritat política de la 
ciutat i, especialment, del Districte. Apunta que el govern ja fa temps que duu a terme 
actuacions en aquesta direcció, però creu que ara que arriba el bon temps cal reforçar 
la feina dels darrers dos anys i ser més eficaços i eficients per tal de preservar i 
garantir la convivència als barris. 

En primer lloc, recorda que el govern del Districte vol millorar els espais de convivència 
mitjançant el compliment de les ordenances, i especialment, de l’Ordenança de 
civisme i de convivència. Destaca que, tot i que en el passat ja van començar d’ofici 
els esforços en aquest sentit, ara cal plantejar la implementació del Servei d’actuació 
cívica a l’espai públic per tal de millorar la convivència veïnal en espais determinats 
(com el Poble-sec), sensibilitzar els propietaris d’animals de companyia, garantir un ús 
cívic dels espais públics als barris de la Marina i fer una tasca de detecció, de 
prevenció i d’actuació vers problemàtiques associades a l’ús indegut de l’espai públic, 
en molts casos, per part de persones sense sostre. Apunta que, sovint, les 
problemàtiques d’aquestes persones van associades a malalties. 

Explica que l’objectiu de la mesura és detectar problemàtiques que afectin la 
convivència i prevenir conductes incíviques, així com comunicar-les als serveis 
municipals corresponents. Quant als objectius, apunta que la mesura també vol 
garantir el coneixement i la informació dels conflictes de convivència i desenvolupar 
estratègies per tal de millorar l’ús que diversos col·lectius puguin fer de l’espai públic. 
En aquest sentit, explica que certs col·lectius intenten monopolitzar espais que haurien 
de ser per a tothom. 
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Pel que fa a la posada en marxa del servei, indica que anirà a càrrec de quatre tècnics 
de civisme, que ja s’han contractat i que són professionals externs al Districte de 
Sants-Montjuïc. Explica que els tècnics tenen experiència i habilitats en comunicació, 
en diàleg i en mediació cultural i negociació, i que treballaran 25 hores setmanals, de 
dilluns a diumenge. Afegeix que els horaris seran flexibles, per tal d’atendre les 
problemàtiques quan i on sorgeixin. 

Informa que els tècnics hauran de reportar qualsevol incident al tècnic de prevenció del 
Districte, i que la durada inicial del servei està prevista del 10 de juny al 31 de 
desembre del 2013, amb un import de 80.000 euros. Puntualitza que es tracta d’un 
període de set mesos, al qual s’intentarà donar continuïtat durant el 2014, en funció de 
la disponibilitat pressupostària. Recorda que les actuacions del servei es duran a 
terme a un conjunt de places i espais del Districte, tal com figurava en la documentació 
facilitada en les comissions consultives, i que les accions es duran a terme a mesura 
que les activitats incíviques es vagin produint, de manera que es puguin detectar, 
abordar i minimitzar. 

Finalment, precisa que la feina es posarà a disposició dels serveis municipals, inclosa 
la Guàrdia Urbana, que és l’encarregada, en una segona fase més contundent, de 
garantir el compliment de les ordenances. 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, anuncia que el seu grup valora 
positivament la mesura i recorda que UpB ha reclamat mesures d’aquest tipus des de 
l’inici del mandat. Puntualitza que està content que es tirin endavant, si bé adverteix 
que n’estarà pendent de l’evolució i en farà una crítica constructiva quan calgui, si això 
ha de suposar millores. 

El senyor Cristòfol Ortolà i Ortolà, del GMDICV-EUiA, valora la mesura amb 
escepticisme i creu que el regidor hauria pogut donar més dades, atès que el servei 
està en funcionament des del dia 10 de juny. 

Precisa que la mesura no és res més que el treball que pertoca a l’equip de govern, i 
no vol entrar a valorar-ne els detalls, si bé afirma que al seu grup ja li sembla bé. 
També indica que els conflictes de convivència no són una qüestió emergent, sinó que 
s’arrosseguen des de fa temps. 

Fa palès el seu dubte sobre l’equip que desenvolupa el servei, i puntualitza que li 
interessaria saber quin perfil professional tenen els quatre tècnics i el coordinador 
contractats. Conclou felicitant l’equip de govern per tirar endavant la proposta i apunta 
que esperarà veure’n l’evolució, perquè li sembla una proposta molt ambiciosa tenint 
en compte que l’equip és una mica just. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, informa que està d’acord amb 
la mesura de govern. Explica que l’incivisme és un tema que el preocupa, sobretot 
perquè a l’estiu es fa un ús més intensiu de l’espai públic. Apunta que en aquesta 
època s’agreugen les conductes incíviques, que perjudiquen els veïns que fan un ús 
cívic dels espais públics. En aquest respecte, indica que els qui en fan un ús cívic són 
la majoria, mentre que els qui en fan un ús incívic són, afortunadament, una minoria. 

Manifesta que, en realitat, els protocols de la mesura ja s’han realitzat en mandats 
anteriors, com ara parlar amb els diferents actors implicats. En aquest respecte, 
puntualitza que, si bé des del punt de vista d’intervenció sembla un pla ambiciós, des 
del punt de vista dels objectius de treball, aquesta mesura no aporta res de nou, atès 
que en mandats anteriors el govern ja va mantenir converses amb els operadors, el 
veïnat, les entitats i els mediadors. 
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Mostra el seu acord respecte al fet que el pla s’estengui més enllà de l’estiu, i incideix 
que voldria que s’allargués durant el 2014. Apunta que li agradaria disposar d’una 
petita valoració de la mesura des de la seva implementació a principis de juny, així 
com de la presa del territori per part dels tècnics. 

Recorda que el seu grup és partidari de la prevenció, la mediació, la sensibilització i 
les campanyes, malgrat que de vegades se’ls ha titllat de políticament poc correctes 
en aquest tema. Puntualitza que el marc d’ordenació dels conflictes d’incivisme és 
l’Ordenança de civisme i de convivència, i que hi ha una part important dels ciutadans 
que demana que s’apliquin sancions, perquè si no, l’incívic professional o crònic 
continua fent el de sempre. 

En aquest sentit, es queixa que sempre es parla dels excrements dels gossos, però 
que hi ha una infinitud de conductes incíviques, com ara llençar menjar, xiclets, 
carcasses de pipes i cigarretes al carrer. Per això, insisteix que cal sensibilitzar les 
persones responsables d’aquests actes, però també prendre-hi mesures en contra. 

Finalment, reitera el seu suport a la mesura, alhora que recorda que cal aplicar 
l’Ordenança de civisme amb rotunditat i que cal canviar la dinàmica, perquè 
actualment el 90% de les sancions per incivisme no es cobren, de manera que ser 
incívic a Barcelona continua sortint gratis. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, celebra la mesura de govern, tot i 
que indica que fa anys que l’Ajuntament disposa d’equips que treballen en estreta 
col·laboració amb els cossos de seguretat i els grups més conflictius a l’espai públic 
per tal d’abordar els conflictes per mitjà de la mediació i d’alternatives. 

Destaca que cal una gestió transversal del conflicte i espera que així sigui. Malgrat tot, 
creu que la mesura de govern arriba tard i que no explica amb quins altres serveis es 
treballarà, ni amb quina estructura social, cosa que el preocupa. 

Finalment, apunta que el Districte té un problema latent d’incivisme, i no de civisme, tal 
com ha indicat el regidor. 

El senyor Albert Martínez i Correro, del GMDCiU, expressa que el pla respon a dos 
objectius: d’una banda, detectar les circumstàncies i problemes en cada cas i, de 
l’altra, a partir d’aquesta anàlisi, fer les propostes necessàries en combinació amb els 
cossos de seguretat, és a dir, la Guàrdia Urbana i, si convé, els Mossos d’Esquadra. 

Expressa que es tracta d’un model provat i eficient, encara que no és gaire innovador, 
tal com ja es va expressar en la darrera comissió de seguiment de consell de barri, i es 
mostra favorable a la prolongació del model si els recursos ho permeten. 

El regidor agraeix la resposta de tots els portaveus. Quant a la intervenció d’UpB, 
afirma que espera que les mesures es puguin aplicar i tinguin bons resultats.  

Responent al portaveu d’ICV-EUiA, expressa el seu acord pel que fa al fet que es 
tracta de problemes que s’arrosseguen des de fa més de dos anys, si bé destaca que 
en algun cas sí que es tracta de problemes emergents. Assegura que el govern 
intentarà que, en èpoques de crisi, aquests problemes no s’agreugin. Sobre el perfil 
professional de les persones que treballen en el servei, diu que no disposa dels seus 
currículums i explica que la contractació la fa una empresa externa, amb totes les 
garanties i segons les bases del concurs. En tot cas, es compromet a demanar les 
dades sobre els perfils professionals dels quatre treballadors externs. Afegeix que el 
coordinador intern és el tècnic de prevenció del Districte. 
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Respecte a la intervenció del PPC, afirma que la voluntat del govern és donar 
continuïtat a la mesura de cara al 2014, encara que matisa que tot dependrà del 
pressupost i de les possibles pròrrogues. Amb tot, considera que és una mesura molt 
important, motiu pel qual es compromet a buscar recursos allà on sigui per mantenir-la 
en el temps. Constata que no pot fer una valoració dels quinze primers dies 
d’implementació del servei. Comunica que de moment només s’ha fet una anàlisi 
preliminar i que no podrà compartir els resultats definitius fins que no hagin passat tres 
setmanes més. 

Sobre el comentari del portaveu del PSC segons el qual la mesura arriba tard, 
argumenta que el fet que la mesura es presenti avui no significa que el govern no hagi 
fet res durant els darrers dos anys en aquest camp. Explica que, a partir de l’anàlisi de 
les accions que s’han dut a terme en matèria de civisme, el govern ha conclòs que 
s’han d’impulsar més accions en aquesta direcció. Explica que els efectius que 
col·laboraran en l’aplicació d’aquesta mesura són Serveis Socials de manera 
permanent, la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra quan es requereixi la seva 
presència per problemes de seguretat ciutadana, i Serveis Urbans, Parcs i Jardins i 
d’altres funcionaris municipals en casos puntuals. Finalment, conclou que el problema 
és d’incivisme, i no pas de civisme, i creu que la imprecisió es deu a un error de 
mecanografia. 

El senyor Calleja pregunta al regidor com creu que es podria canviar la dinàmica de 
les sancions, ja que a Barcelona continua sent molt barat ser incívic. Recorda que 
actualment només es cobren entre el 12% i el 16% de les denúncies que s’imposen. 

El regidor manifesta que no disposa de les dades a què ha fet referència el senyor 
Calleja, si bé està al corrent que el percentatge municipal pel que fa al cobrament de 
sancions de qualsevol mena és millorable. Explica que l’Ajuntament ha organitzat una 
taula especial per millorar totes les qüestions relatives a augmentar el cobrament de 
sancions, ja siguin per actuacions incíviques o d’altres tipus d’actuacions. Creu que el 
2014 s’hauran introduït modificacions als procediments i l’Institut Municipal d’Hisenda 
podrà incrementar el cobrament de les sancions, que actualment és massa baix. 

El Consell se n’assabenta. 

3. InformesInforme sobre el Pla de silenci al Districte 

El regidor del Districte exposa que aquest informe respon a una anàlisi de les 
actuacions del Pla de silenci de la ciutat que tenen incidència als barris de Sants-
Montjuïc. Precisa que aquestes actuacions busquen fomentar el civisme i la 
convivència a l’espai públic, tot centrant-se en aspectes relacionats amb la producció 
de sorolls que molesten les persones que viuen i treballen al Districte. 

Informa que la detecció de problemes de soroll és desigual depenent dels barris, ja 
que el 65% de les denúncies per soroll que es produeixen al Districte de Sants-
Montjuïc corresponen al Poble-sec. En aquest sentit, destaca que la problemàtica es 
concentra en un territori concret, on el govern hi està abocant molts recursos. 

Constata que entre el 2011 i el 2013 el Pla de silenci ha contribuït a reduir entre el 
15% i el 20% de les queixes veïnals per sorolls, una disminució que titlla de 
significativa. Amb tot, apunta que Sants-Montjuïc continua sent un districte massa 
sorollós, ja que es troba en la quarta posició del rànquing dels districtes més 
sorollosos, després de Ciutat Vella, l’Eixample i Sant Martí. Opina que s’haurien de fer 
més accions per aconseguir situar Sants-Montjuïc per sota de la mitjana de la ciutat. 
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Assegura que una de les prioritats del Pla de silenci és garantir el compliment de les 
ordenances i, especialment, atacar l’arrel de les problemàtiques que generen queixes 
al barri del Poble-sec. Fa palès que l’objectiu és continuar reduint el soroll i les queixes 
que en deriven. En aquest sentit, reitera que s’ha produït una reducció d’entre el 15% i 
el 20% de les queixes i afegeix que l’objectiu és tornar a reduir en un percentatge 
similar el nombre de queixes. Especifica que, d’aquesta manera, es pretén assolir una 
reducció del 40% de les queixes per soroll al final del mandat vigent, un objectiu que 
qualifica d’ambiciós, però assolible. Informa que el Pla de silenci es fonamenta en dos 
eixos de treball: el primer, relacionat amb l’ús intensiu i excloent de l’espai públic; el 
segon, relacionat amb la concentració de locals de concurrència pública i el 
consegüent impacte dels clients als carrers. 

Quant als espais geogràfics que compten amb un seguiment específic al Districte de 
Sants-Montjuïc, esmenta la plaça Navas (Poble-sec), el parc de l’Espanya Industrial 
(Sants i Hostafrancs), els jardins d’Elisard Sala, la plaça de la Farga, els jardins de 
Walter Benjamin, les Tres Xemeneies, el Mirador del Poble-sec, els jardins del Grec, 
Joaquim Blume, la rambla Badal, els jardins dels Drets Humans, la plaça Joan 
Corrades i els jardins de Màlaga, entre d’altres. Concreta que, en funció de l’afectació 
que tinguin les places i espais del Districte, s’aniran potenciant les mesures per reduir-
hi el soroll. 

Exposa que la campanya consta d’un programa d’informació, que es difon als mitjans 
de comunicació quan comença l’estiu; d’un programa de sensibilització de veïns i 
entitats, i d’un programa de control de la normativa acústica, que inclou la instal·lació 
de sonòmetres, especialment en espais on hi ha concerts per festes majors i en 
carrers on se sap que hi ha problemes d’excés de soroll que generen queixes veïnals. 
Conclou que enguany s’incrementarà el nombre de sonòmetres respecte als que es 
van instal·lar el 2011 i el 2012. 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, celebra l’aplicació d’aquestes mesures, si 
bé destaca que ja fa un any que UpB va demanar a la Casa Gran que s’apliquessin 
estratègies per reduir els sorolls. Tot i que valora el Pla positivament, expressa la 
decepció del seu grup perquè no s’ha aprofitat l’experiència de mandats anteriors al 
Districte de Gràcia, quan el regidor d’ERC va impulsar una iniciativa anomenada 
Fòrum del Silenci, en el marc de la qual els veïns afectats pel soroll van participar en la 
proposta de solucions. Opina que es podria repetir la mateixa estratègia a la plaça 
Osca, per exemple. Tanmateix, reitera la satisfacció del seu grup per l’aplicació 
d’aquestes mesures, proposades per UpB a la Casa Gran, i que estan assolint una 
reducció del percentatge de queixes per soroll. 

El senyor Cristòfol Ortolà i Ortolà, del GMDICV-EUiA, celebra que CiU doni continuïtat 
a propostes que provenen del mandat anterior, quan la regidora Imma Mallol va 
presentar el Pla de silenci. Amb tot, opina que les propostes del govern sovint entren 
en contradicció amb el model de ciutat, basat en un turisme relativament econòmic, 
que estan desenvolupant. Creu que el problema del soroll i d’ús dels espais públics no 
provenen tant del veïnat del barri, sinó del model de ciutat que s’està construint. 

Valora positivament el Pla de silenci, enfocat a controlar el soroll als espais públics, 
però pregunta pel punt sobre espais amb pernocta de persones vulnerables. Posa en 
dubte que sigui adequat incloure dins del Pla de silenci el tractament que s’ha de 
donar a les molèsties que generen aquestes persones vulnerables que, pels motius 
que sigui (econòmics, de salut, etc.), fan servir l’espai públic per dormir. 
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Finalment, desitja que el Pla de silenci funcioni i que, de cara el futur, la feina vagi 
millorant encara més. També espera poder rebre més dades sobre el procés 
d’aplicació del Pla. 

El senyor José Antonio Calleja i Calleja, del GMDPPC, constata que aquest Pla és 
conseqüència de les propostes d’acord, precs i preguntes que es van plantejar al llarg 
dels dos primers anys del mandat vigent i també durant el mandat anterior. Per tant, 
manifesta que es tracta d’una mesura positiva. 

Ara bé, fa palès que el que no és una bona notícia és que Sants-Montjuïc sigui el quart 
districte amb més denúncies per sorolls de Barcelona. Afirma que la dada fa palès 
que, encara que s’estigui reduint el percentatge de queixes, el soroll continua sent un 
problema greu del Districte de Sants-Montjuïc. Desitja, doncs, que es pugui adreçar la 
problemàtica i valora positivament el diagnòstic dels espais que necessiten una 
actuació més intensificada. Precisa que sempre es pot afegir algun carrer o alguna 
plaça, si bé assegura que gairebé el 100% dels espais on el govern pretén intervenir 
són encertats. 

Fent referència a les causes del soroll, manifesta que a l’estiu es produeix un ús 
intensiu de l’espai públic, sobretot a certes zones del Poble-sec. Afegeix que l’informe 
també fa esment a la clientela dels locals de concurrència pública i afirma que, 
lògicament, les incidències es produeixen a la sortida dels locals. Valora positivament 
les campanyes de sensibilització i informació, així com la instal·lació de sonòmetres 
(que creu que s’haurien d’instal·lar també als locals, i no únicament als carrers durant 
festes majors) i l’aplicació de sancions. D’altra banda, destaca que també és important 
vetllar pel compliment del tancament de les terrasses a l’hora permesa. Sense ànim de 
criminalitzar ningú, fa palès que a determinats llocs del Poble-sec i d’altres barris les 
terrasses tanquen a tres quarts d’una de la matinada, amb el consegüent soroll de 
recollida de cadires. Expressa la seva sorpresa pel fet que en alguns indrets es tingui 
molta cura a l’hora d’atorgar llicències de terrasses, mentre que a d’altres sembla que 
hi hagi una certa permissivitat del desgavell. 

Pregunta al regidor per les presumptes molèsties que el Poble Espanyol i d’altres 
esdeveniments que es produeixen a la muntanya de Montjuïc estan causant als veïns 
de Font de la Guatlla. Afirma que el tema de la Font Màgica està resolt des de fa 
temps. També pregunta pel grau de compliment de la limitació horària per l’adquisició 
de begudes alcohòliques als locals de menys de 150 m2. Finalment, fent referència als 
operadors que intervenen en aquest Pla, pregunta si es compta amb els recursos 
necessaris de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra per garantir el compliment de 
totes aquestes mesures. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, celebra que el govern doni 
continuïtat a plans i actuacions que fa anys que funcionen i que vagi informant de la 
feina que fa. Amb tot, demana que, al primer Ple després de l’estiu, es puguin valorar 
els resultats del Pla de silenci, per veure si les actuacions han tingut èxit o bé cal 
reformular-ne algun aspecte. Finalment, i tot i que valora negativament que Sants-
Montjuïc sigui el quart districte més sorollós, creu que tampoc s’hauria d’aspirar a fer 
de Sants-Montjuïc un dels districtes menys sorollosos de la ciutat, ja que per fer-ho 
caldria disminuir les activitats, festes, actes i esdeveniments de ciutat que tenen lloc al 
Districte. 

El senyor Albert Martínez i Correro, del GMDCiU, diu que el govern interpreta el Pla de 
silenci com un vector fonamental en la implementació majoritària del civisme a tot el 
Districte. En aquest sentit, matisa que forma part de tot un pla estructurat per 
aconseguir desterrar actituds incíviques. Destaca que fa molt de temps que el govern 
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actua en els espais conflictius i esmenta les negociacions produïdes, per exemple, a 
les zones comercials, si bé conclou que ara aquest Pla proporciona un marc d’actuació 
molt important. 

El regidor respon al portaveu d’UpB que no cal que se senti decebut perquè les 
campanyes d’informació i sensibilització inclouran algunes de les mesures que van 
funcionar en el mandat anterior tant a Gràcia com a d’altres districtes de la ciutat, com 
ara Ciutat Vella. 

Sobre la intervenció del senyor Ortolà, afirma que no sap a què es refereix quan diu 
que CiU està implementant un model de ciutat equivocat quant al turisme, ja que creu 
que el fet de situar Barcelona al mapa internacional i d’atreure aportacions per part del 
turisme és positiu. Entén que, evidentment, s’han de vigilar alguns aspectes associats 
al turisme que no són tan positius, si bé està convençut que el model de ciutat que es 
segueix va en la bona línia, tal com s’ha reconegut en nombroses ocasions dins i fora 
de l’Estat. 

En tot cas, afirma que sí que hi ha alguns problemes estructurals –no pas relacionats 
amb el turisme, sinó amb col·lectius que incompleixen les ordenances– que no es 
poden solucionar a curt termini. Explica que són aquesta mena de problemes el que el 
govern pretén reconduir, ja que durant molts anys a Barcelona hi ha hagut un model 
de ciutat, gestionat per l’anterior equip de govern, que ha derivat en la situació actual 
d’incivisme. Apunta que és conscient que hi ha grups als quals no agrada mirar enrere, 
però creu que és important tenir en compte que les coses no cauen del cel, sinó que 
els models es consoliden amb els anys, i les problemàtiques actuals són producte de 
determinats models consolidats durant molts anys. En aquest sentit, assegura que el 
govern de la ciutat està intentant millorar el model anterior, però sense promoure un 
turisme massificat o de mala qualitat, tal com ha insinuat el senyor Ortolà. 

Quant al punt de l’informe referent a les persones vulnerables, manifesta que es tracta 
de persones que tenen actituds incíviques i que han de ser beneficiàries dels recursos 
municipals. Precisa que hi ha persones vulnerables que, a causa de l’alcohol o d’altres 
toxicomanies, generen problemes de seguretat relacionats amb insults i baralles. Fa 
palès que és en aquests casos en què els serveis socials i la Guàrdia Urbana han 
d’actuar. 

Respecte a la intervenció del PPC, diu que el govern treballarà per reduir encara més 
el soroll al Districte i situar-lo allà on correspon. Indica que tampoc no correspon que 
Sants-Montjuïc sigui el districte menys sorollós de la ciutat, si bé tampoc no hauria de 
trobar-se en la quarta posició. Així doncs, exposa que l’objectiu és conciliar els 
interessos de la gent que viu i treballa al Districte i que, per tant, vol dormir, amb la 
gent que vol divertir-se. 

Afirma que s’està exercint molta pressió per fer complir els horaris de tancaments de 
les terrasses, i precisa que actualment hi ha força expedients sancionadors oberts per 
aquesta qüestió, no només al Poble-sec, sinó també a d’altres barris. 

Respecte a Font de la Guatlla, respon que hi ha hagut alguna queixa puntual per 
soroll, que ja s’està abordant amb les associacions de veïns i les entitats de Font de la 
Guatlla, i, especialment, amb els operadors de la muntanya de Montjuïc responsables 
d’aquestes molèsties. Espera que la problemàtica se solucioni abans que comenci la 
temporada d’estiu, amb els consegüents concerts i d’altres activitats de lleure. 

Quant al decret de limitació d’horaris d’obertura dels establiments de menys de 150 m2 
que venen menjar i begudes alcohòliques, comunica que es tracta d’un decret que fa 
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un mes i mig que ha entrat en vigor. Diu que no disposa dels resultats preliminars, 
però es compromet a comunicar-los verbalment o per escrit en els propers dies. En tot 
cas, assegura que es tracta d’una mesura molt aplaudida per tothom i que durant els 
primers dies va comptar amb un compliment estricte. Afegeix que no pot fer referència 
a l’aplicació del decret durant les darreres tres setmanes perquè no disposa de les 
dades. 

Pel que fa a la intervenció del PSC, valora positivament la proposta del senyor 
Deusedes d’analitzar els resultats de l’aplicació del Pla, encara que siguin provisionals, 
després de l’estiu. En pren nota i es compromet a fer-ho de cara a la tardor. 

El Consell se n’assabenta. 

3.2 Informe del regidor 

El regidor del Districte exposa que aquest informe ordinari del regidor coincideix amb 
l’equador del mandat municipal. Manifesta que, durant els primer dos anys de mandat, 
el govern ha recorregut un llarg trajecte que els situa en molt bona posició per poder 
afrontar la segona meitat del mandat i intensificar l’acció de govern. 

Comunica que l’informe consta de sis punts, els dos primers dels quals fan referència 
al Pla d’acció social territorial i a les mesures de prevenció, seguretat i convivència, 
dos conjunts d’actuacions que responen a les dues grans prioritats polítiques del 
Districte. Recorda que, quan es va presentar el Programa d’actuació del Districte 
(PAD), el govern del Districte va assegurar que els dos eixos principals d’actuació 
política del Districte eren la lluita contra el fracàs escolar i la garantia de la convivència. 

Explica que el Pla d’acció social territorial afecta tota la ciutat, però especialment el 
Districte de Sants-Montjuïc, on aquest Pla es va començar a executar a l’inici del 
mandat municipal. Reitera que les polítiques socials són la primera prioritat del govern 
del Districte i informa que un 13% de la població del Districte és beneficiària d’algun 
tipus de servei social municipal. Indica que el govern està intentant donar la màxima 
cobertura possible a aquest 13% de la població i garantir la qualitat dels serveis 
socials. 

Assenyala que en els dos primers anys de mandat (del 2011 al 2013) s’ha produït un 
increment pressupostari del 15% dirigit a la gent més necessitada del Districte. També 
destaca el nou centre de Serveis Socials que s’està acabant de construir al Poble-sec 
(un dels barris més necessitats), que substituirà el del Sortidor. A més, exposa que els 
recursos assistencials municipals donen abast per cobrir al 100% les necessitats 
alimentàries bàsiques de tota la població del Districte. Afegeix que s’ha reduït el temps 
d’espera entre que una persona sol·licita assistència social per primera vegada i obté 
una resposta per part de Serveis Socials. Concreta que la mitjana durant el 2012 era 
de 26 dies, mentre que el gener del 2013 era de 16 dies. 

A tall de resum, manifesta que el govern del Districte està incrementant els recursos 
pressupostaris de l’àrea d’intervenció social, s’estan construint nous equipaments i 
reforçant centres de Serveis Socials (a Sants, la Marina i Numància), i s’està agilitzant 
el temps de resposta per part de Serveis Socials a persones que sol·liciten assistència 
per primera vegada, cosa que demostra que el Districte està seguint l’exemple del 
govern de la ciutat abocant molts recursos a l’àrea de Serveis Socials. 
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Fent referència al segons punt de l’informe, sobre mesures de prevenció, seguretat i 
convivència -la segona prioritat política del Districte-, indica que s’ha impulsat el Servei 
d’actuació cívica a l’espai públic, una mesura de govern que ja ha presentat en el 
primer punt de l’ordre del dia. Fa palès que el govern continuarà aplicant amb 
contundència el decret de limitació d’horaris d’obertura d’establiments de menys de 
150 m2 al Poble-sec, atès que aquesta és una de les fonts principals d’incivisme al 
Poble-sec. 
 
D’altra banda, felicita la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra del Districte en la 
lluita contra els narcotraficants de la Zona Franca, una actuació que ha generat onze 
detencions. També destaca l’actuació de finals de maig dels Mossos d’Esquadra en el 
desallotjament d’un immoble, situat a Nou de la Rambla (Poble-sec), ocupat per 
delinqüents i venedors de droga. Expressa el seu reconeixement a la Guàrdia Urbana 
pel decomís de més de 1.200 llaunes de begudes alcohòliques a un local del carrer 
Roser (Poble-sec), una acció que qualifica de contundent per lluitar contra la venda 
ambulant de begudes en l’àmbit públic. Subratlla el desallotjament de l’immoble a Mare 
de Déu del Port, 230-232, després de més de cinc anys d’ocupació i de greus 
problemes per als veïns. Felicita la labor conjunta de la Guàrdia Urbana, Serveis 
Socials i Mossos d’Esquadra. Afegeix que a la rambla del Raval, 98, també es va 
desallotjar un immoble, ocupat il·legalment des de feia temps, però sense cap mena 
de problemàtica associada. 

Exposa que hi ha hagut un increment de l’activitat de la Guàrdia Urbana al Districte, 
que ha comportat una davallada del 4,3% d’incidents gestionats el 2013 respecte al 
2012. Manifesta que també hi ha hagut un increment del 57% de les denúncies per 
infraccions de l’Ordenança de civisme, cosa que relaciona amb l’increment de l’activitat 
de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra. Afegeix que també s’ha produït un 
increment del 3% de detencions respecte al 2012, que reflecteix l’increment dels 
dispositius de patrulles conjuntes de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra del 7,1% al 
Districte de Sants-Montjuïc. En aquest sentit, comenta que el govern ha donat 
compliment a la petició de la població d’incrementar el nombre de patrulles conjuntes. 
Fa palès que hi ha hagut un increment de gairebé el 50% de l’activitat de les patrulles 
de la policia de proximitat i comunitària. Finalment, fa referència a la disminució del 
20% dels incidents per soroll el maig del 2013 respecte al maig del 2012, tal com ha 
exposat en el punt sobre el Pla de silenci. 

Resumeix que totes aquestes actuacions (l’increment d’activitat dels cossos policials, 
les denúncies per incivisme i els resultats quant a desallotjaments, decomisos i 
complement d’ordenances municipals), sumades a l’acció coordinada i col·laborativa 
amb les entitats dels barris (especialment a la Taula de Convivència del Poble-sec), 
generen dades objectives i contrastables que demostren que el govern del Districte va 
en la bona direcció. 

Quant al tercer punt de l’informe, sobre el suport a les entitats del Districte, fa palès 
que els barris de Sants-Montjuïc tenen un teixit associatiu molt important que el govern 
ha de potenciar. En aquest sentit, destaca el festival Cuines del Món, que tindrà lloc 
aviat en el marc de la Festa Major del Poble-sec. Afirma que el Districte ha ofert el seu 
suport a la Fira d’Entitats, al Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, a 
la Mostra d’Entitats del Poble-sec, i a les entitats i associacions de veïns que 
organitzen les festes majors (a Can Clos, Font de la Guatlla, la Marina, Polvorí, el 
Paral·lel i Sant Cristòfol). També esmenta el suport del Districte al Casal de Santa 
Madrona en l’acte d’homenatge a la vellesa; a l’homenatge a Anselm Cartanyà, 
celebrat a la seu del Districte; a les havaneres de Cotxeres de Sants, organitzades pel 
Secretariat i la Federació de Carrers de la Festa Major; a la 24ena edició de les 
havaneres a Montjuïc, a càrrec del Grup Folk; als premis literaris Francesc Candel, de 
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la Fundació Francesc Candel; al 135è aniversari del Centre Catòlic de Sants; al 35è 
aniversari de veïns i comerciants de la Fransa; al premi literari Torre Negre, de la Unió 
de Veïns del Poble-sec; als premis Amadeu Oller, de Sants 3 Ràdio; a la Parròquia de 
Sant Medir, i a l’Orfeó de Sants, que actualment s’enfronta a problemes importants de 
viabilitat econòmica. Recorda que el govern també està gestionant la recerca d’un nou 
local per a la Llar de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple, i afegeix que també dóna suport als 
actes de la setmana de la sordceguesa, organitzats per l’Associació Apsocecat al 
Districte. 

Sobre el quart punt, relatiu a les millores de carrers i places, esmenta la inauguració de 
la urbanització dels carrers Ferreria i Noguera Pallaresa, a la Bordeta; l’aprovació del 
projecte de reurbanització del carrer Trajà; l’aprovació del projecte de reurbanització 
del carrer Canalejas, entre Sants i Sants-Badal; l’aprovació del projecte de 
reurbanització dels entorns del mercat de Sants (als carrers Sant Jordi, Sant Medir, 
Daoiz i Velarde i Càceres); l’aprovació del projecte de remodelació de la plaça de Cal 
Munts en el marc del Pla de barris; la posada en marxa de la nova parada de taxis a 
l’estació de Sants, que dóna resposta a un problema reivindicat des de feia molt de 
temps; l’aprovació del projecte d’obertura del carrer Diligències i de la Pedrera del 
Mussol, on les obres s’iniciaran el mes d’agost; la finalització de la primera fase de 
l’obertura de Can Batlló, una fita històrica per al barri de la Bordeta i per a tot Sants-
Montjuïc; l’aprovació del projecte executiu d’Antoni Capmany, amb l’inici d’obres a 
finals d’octubre del 2013, i l’adjudicació dels projectes guanyadors del Pla BUITS als 
solars del carrer Vallespir i de Font de la Guatlla. 

Assenyala que el govern també ha dut a terme polítiques i tècniques administratives 
per donar resposta a l’antiga demanda veïnal relativa a la documentació del refugi 
antiaeri de Joan de Sada, a Badal, en col·laboració amb les entitats i els veïns que 
volen donar valor a aquest refugi de cara al futur. D’altra banda, recorda que ja s’ha 
iniciat el període d’al·legacions relatives a la modificació del PGM de la muntanya de 
Montjuïc, una altra fita històrica. Per tancar aquest punt, afegeix que s’està fent una 
feina important de neteja als barris de Sants i Hostafrancs, concretament al llac del 
parc de l’Espanya Industrial, el tercer llac més gran de la ciutat. 

Quant al cinquè punt de l’informe, relatiu al comerç de proximitat, fa referència a l’inici 
de les converses sobre el futur hipotètic Pla d’usos del Poble-sec, d’acord amb la 
proposició aprovada per unanimitat en el darrer Plenari del Districte. Fa palès que el 
Districte ha donat suport a la Mostra de Comerç del carrer Vallespir, de l’Eix Comercial 
Sants-Les Corts; a l’elaboració de la guia de comerç de la Marina, una fita molt 
important per al comerç de proximitat dels barris de la Marina; a la Fira Romana, de 
Creu Coberta, i a la Fira dels Pirates, de l’Eix Sants Establiments Units. 

Constata que el govern, en col·laboració amb tots els grups municipals, està analitzant 
les propostes de dinamització presentades per l’Eix Creu Coberta, algunes de les 
quals provenen de mandats anteriors, però requereixen continuïtat perquè creu que 
s’ha d’intentar ajudar al màxim el comerç de proximitat. D’altra banda, recorda que 
recentment la Cooperativa Consum va aprovar i publicar la inversió de 50 milions 
d’euros per instal·lar el seu centre logístic principal a la Zona Franca. Indica que 
aquesta notícia no està relacionada amb el comerç de proximitat, però creu que és 
rellevant per al Districte, especialment per als barris de la Marina, i apunta que 
actualment una inversió de 50 milions d’euros no és gens comuna ni al Districte de 
Sants-Montjuïc ni a la ciutat de Barcelona. 

Amb referència al darrer punt de l’informe, sobre l’impuls a l’esport i la pràctica 
esportiva, comunica que el Districte destina força recursos a la celebració dels X 
Games a l’Anella Olímpica de Montjuïc i a l’organització dels Mundials de Natació que 
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aviat tindran lloc a les piscines de Montjuïc. Precisa que es tracta d’actes de ciutat, 
però que tenen una incidència directa al Districte de Sants-Montjuïc, que hi ha abocat 
molts recursos, sobretot de Guàrdia Urbana i Serveis Urbans. 

Manifesta que el govern del Districte està donant suport a la Unió Esportiva Sants en 
uns moments difícils per al club, després de perdre la categoria; al Memorial Vicenç 
Bellido; al camp de futbol del carrer Energia, que requereix millores i que és el camp 
de la Unió Esportiva Sants i d’altres equips; al Club Esportiu APA del Poble-sec, amb 
motiu dels seus 24 anys d’existència; a la Penya Blaugrana les Tres Xemeneies del 
Poble-sec, amb motiu de l’aniversari de l’entitat; al Club de Bàsquet Sant Antoni del 
Poble-sec, pel seu desè aniversari, i a la desena Festa de l’Esport del Districte, 
organitzada per Sants 3 Ràdio i el Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la 
Bordeta. 

Afegeix que s’està treballant en el desplegament continuat del programa «Convivim 
esportivament», presentat i estudiat en l’àmbit del Districte unes setmanes enrere. 
Anuncia que aviat s’encarregarà la redacció del projecte del poliesportiu del carrer 
Energia, aprovat en el Pla d’inversions de ciutat, i que durant el segon semestre del 
2013 s’executarà el projecte de cobertura i de pavimentació de la pista poliesportiva de 
les Tres Xemeneies, al Poble-sec. Afirma que s’ha obert una nova convocatòria de 
beques per a la pràctica esportiva per a infants amb famílies amb pocs recursos, tal 
com s’ha fet anualment des de fa tres anys. Informa que el juny ja es van obrir 
oficialment els patis escolars oberts al barri a l’escola Seat de la Marina (Zona Franca) 
i a l’Institut Lluís Vives (Sants-Badal), una iniciativa que no és estrictament de pràctica 
esportiva, però sí de lleure i dinamització educativa. 

Conclou que no ha esmentat totes les accions de govern, si bé assegura que està 
convençut que s’estan impulsant accions decidides en els fronts on s’han situat les 
prioritats del Districte, d’acord amb el PAD 2012-2015. 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, afirma que el seu grup també ha participat 
en algunes de les iniciatives esmentades pel regidor, en les quals ha aportat la seva 
humil contribució. Recorda que a l’inici del mandat, ell va ser qui va començar a 
felicitar les entitats, i celebra que ara els seus companys també felicitin les entitats del 
Districte en les seves intervencions. 

Diu que aquest període de l’any li fa molta il·lusió perquè totes les entitats i comissions 
de festes engalanen els barris i ofereixen un seguit d’activitats que no tenen preu. 
Afirma que fer de conseller del Districte de Sants-Montjuïc és un gran goig perquè allà 
on va el tracten molt bé i gaudeix molt de les activitats. Per tant, felicita tots els barris 
que ja han començat les festes majors i els que les començaran properament. 

Fent referència a l’informe del regidor, indica que està al corrent que el govern ha 
intensificat les accions policials per eradicar situacions desagradables als barris del 
Districte i que una petita part del pressupost es destina a polítiques socials. Amb tot, 
destaca la mancança d’assistents socials al carrer, que recentment s’han retirat, 
malgrat que feien una tasca de gran importància als barris que presenten 
problemàtiques, com ara el Poble-sec o la Marina. Expressa la preocupació del seu 
grup pel suport que necessiten els veïns que viuen en la precarietat, ja sigui perquè 
estan a l’atur o per altres problemes econòmics. Assegura que és conscient de 
l’existència de certes iniciatives socials, si bé creu que no són prou satisfactòries. 

Quant al refugi de Joan de Sada, afirma que ha vist les imatges al tresc.cat i que sap 
que el refugi està relativament en bon estat. Demana al regidor si pot compartir alguna 
exclusiva sobre les mesures que es prendran, atesa la importància de la descoberta.  
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Sobre els carrers públics, comunica que els veïns dels entorns de la plaça Osca s’han 
queixat arran d’unes obres al carrer Premià, que causen males olors de clavegueram, i 
pregunta al govern del Districte si n’ha fet alguna mena d’informe. D’altra banda, indica 
que les terrasses de la plaça Osca ja s’han posat en marxa, si bé no es va arribar a 
cap acord generalitzat. En aquest sentit, reitera la necessitat d’acollir propostes més 
participatives, tal com ha expressat en el debat sobre el Pla de silenci. 

En relació amb les olors, destaca que hi ha queixes veïnals a Mare de Déu del Port, on 
es van desallotjar els veïns romanesos, però l’espai encara no s’ha netejat i genera 
malestar entre el veïnat. Pregunta quines són les previsions del govern  per solucionar 
aquest problema. També expressa la preocupació del seu grup per la manca de 
mobiliari al carrer Noguera Pallaresa, i informa que UpB n’ha presentat un prec al 
respecte. 

Explica que recentment es va reunir amb els veïns de Font de la Guatlla i va quedar 
sorprès perquè creia erròniament que moltes de les seves problemàtiques ja s’havien 
resolt. Concreta que els problemes relacionats amb la circulació quan hi ha 
esdeveniments a la muntanya encara no s’han solucionat i pregunta al govern si 
preveu alguna iniciativa en aquest sentit. Destaca que també sap que a la muntanya hi 
ha molèsties de soroll, cosa que creu que és inevitable ja que s’hi duen a terme moltes 
activitats. Comunica que el seu grup també ha presentat un prec sobre aquest 
aspecte. 

Quant a l’impuls a l’esport, valora positivament totes les mesures a les quals ha fet 
referència el regidor, però opina que l’esport s’hauria de potenciar des dels barris i 
proposa abaixar els preus de les instal·lacions esportives a fi que siguin raonables i 
accessibles per a les entitats, que actualment tenen moltes dificultats financeres a 
causa de la crisi. D’altra banda, assenyala que el col·lectiu d’entitats que es van 
traslladar del camp de futbol de Magòria al d’Energia s’han queixat de la manca 
d’arribada d’esportistes a causa del trasllat i les dificultats de transport. Precisa que les 
famílies usuàries d’aquestes entitats han demanat incloure una parada més a la línia 
del bus de barri per facilitar l’accés a les instal·lacions des de les escoles. Creu que 
aquesta proposta s’hauria de tenir en compte. 

Felicita la iniciativa cultural de la parròquia de Sant Medir, a la sala nova, on s’ha 
inaugurat una sala d’exposicions d’artistes de la Bordeta i d’altres barris del Districte. 
D’altra banda, entoma les paraules del regidor quant al suport a la 49a edició dels 
premis de poesia Amadeu Oller, un referent per al descobriment de noves promeses 
de la poesia. 

Pregunta pel CAP de la Bordeta i també vol saber si hi ha hagut alguna novetat sobre 
el CAP de Carreras Candi. Demana al regidor si s’ha avançat en la recerca d’un local 
per a la Llar de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple. Finalment, amb referència al suport al 
comerç, destaca que els comerços de l’entorn del mercat de Sants tornen a estar 
afectats per les obres i pregunta si la línia de subvencions ha arribat a bon port. 

El senyor Cristòfol Ortolà i Ortolà, del GMDICV-EUiA, agraeix al regidor la informació 
extensiva que els ha lliurat, si bé opina que el que el regidor anomena acció de govern 
no és res més que la gestió del dia a dia que faria qualsevol equip de govern i que 
inclou donar suport a les entitats i associacions del Districte. Afirma que no comentarà 
la majoria dels punts exposats pel regidor perquè són gestions del Districte que ja 
s’han fet i, per tant, considera que no hi ha res a afegir. Tanmateix, vol fer esment a 
Serveis Socials. Intueix que quan el regidor s’ha felicitat pel fet que un 13% de la 
població del Districte percep algun ajut, en realitat volia dir que es felicita per disposar 
dels recursos necessaris perquè aquest 13% de la població pugui percebre algun tipus 
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d’ajuda. Opina que, en una època tan dura, el que s’espera dels equips de govern tant 
del Districte com de l’Ajuntament és que estiguin a l’alçada. En aquest sentit, opina 
que l’increment pressupostari del 15% en l’atenció a les persones és insuficient, 
sobretot tenint en compte la capacitat econòmica del govern i la gravetat de la situació 
de la població de Barcelona i del Districte. 

Pregunta al regidor si està al corrent de la situació que pateixen els veïns dels 
apartaments per a gent gran de La Capa, un equipament municipal. Informa que els 
veïns van fer arribar una carta a la senyora Maite Fandos, quarta tinenta d’alcalde i 
regidora de Qualitat de Vida, Igualtat i Esport, en la qual li demanaven que valorés la 
possibilitat de contractar un o més professionals per atendre les persones majors de 
75 anys que resideixen en aquest equipament. Fa palès que, al cap de quinze dies, la 
regidora va respondre que derivaria la petició a la directora executiva de l’àrea 
corresponent, qui es posaria en contacte amb els veïns per donar-los una resposta. 
Recorda que aquest episodi va començar fa més d’un any i els veïns encara no han 
rebut cap resposta. Indica que es tracta d’apartaments no tutelats, és a dir, que la gent 
que hi viu no disposa d’atenció les 24 hores. Afegeix que el problema és que la gent 
que hi va anar a viure el 1992, any en què es va inaugurar l’equipament, s’ha fet gran i, 
com que el context econòmic ha canviat, la majoria es troba en una situació molt més 
complicada que requereix una actuació per part del Districte. Constata que el 10 
d’octubre del 2012 els mateixos veïns van formalitzar al registre del Districte una 
petició adreçada a la directora de Serveis Socials, en què agraïen l’obertura del 
menjador també durant el mes d’agost i sol·licitaven que el servei estigués disponible 
els caps de setmana i festius, o que s’inclogués la possibilitat de fer arribar el menjar a 
domicili. Afirma que algunes d’aquestes persones tenen problemes de mobilitat i, per 
tant, el fet que el menjador tanqui els caps de setmana i festius suposa un problema. 

Pregunta al regidor si pot instar la Quarta Tinència d’Alcaldia a oferir una resposta a 
aquests veïns o a fer algun tipus d’actuació. També pregunta quines són les 
possibilitats d’obrir el menjador els caps de setmana i festius, i si el mes d’agost es 
tornarà a reobrir el menjador. Apunta que per moltes coses que faci el govern, sempre 
hi ha la necessitat i la possibilitat de fer més intervencions en atenció a les persones i 
en serveis socials. 

Quant a la gestió de l’espai públic, fa referència als diversos fronts oberts que té el 
govern del Districte en aquest àmbit, com ara la plaça Osca, el carrer Blai o el projecte 
dels nous jardins de Ramon Aramon, on els veïns s’oposen a la possibilitat que hi hagi 
terrasses i vetlladors de bars. Quant a aquest darrer projecte, demana al govern que 
faciliti la màxima informació possible i amb la màxima transparència, ja que s’han 
donat informacions contradictòries als veïns, i que s’incloguin els veïns en el procés de 
decidir com es gestionarà aquest espai. 

Constata que darrerament s’han incrementat les terrasses a les voreres del Districte, 
fins i tot a les més estretes, i considera que s’hauria de prioritzar l’espai per als 
vianants. A tall d’exemple, explica que avui ha anat caminant de la plaça de Sants a la 
seu del Districte i, en alguns espais, entre les terrasses, la gent que repartia 
propaganda i la gent que recollia signatures, ha hagut de fer eslàlom. Manifesta que hi 
ha un gran nombre de locals amb terrassa en voreres de dimensions superiors a les 
permeses per les ordenances o que ocupen més espai del permès, cosa que dificulta 
la circulació de vianants i l’accés de persones amb mobilitat reduïda. Afegeix que, a 
banda de les taules i les cadires, els bars també exhibeixen pissarres i d’altres 
elements informatius a la línia de la façana, una pràctica que està prohibida i que 
genera un greu perill per a les persones invidents. Fa palès que al Districte es fa un ús 
indegut de la via pública i expressa la preocupació del seu grup pel fet que aquest 
incompliment de les ordenances vagi acompanyat d’una clara tolerància per part dels 
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responsables del Districte, que no exerceixen la seva funció inspectora i sancionadora. 
En aquest sentit, considera que el suport al petit comerç que es dedica a la restauració 
(que creu que també és necessari) no pot anar en detriment del control de l’espai 
públic. 

Quant als X Games, es mostra contrari a un model de ciutat «aparador» i opina que el 
risc principal d’aquest model és que el que reportin aquesta mena d’esdeveniments a 
la ciutat no compensi la despesa econòmica i l’esforç organitzatiu que suposen per a 
Barcelona. Recorda que els X Games suposen una gran despesa tant per a Barcelona 
com per al Districte i pregunta si es disposa de dades objectives sobre l’impacte 
econòmic d’aquest esdeveniment a la ciutat. 

Fent referència al transport públic a la Marina, felicita el govern per la possibilitat 
d’incrementar dues parades la línia del bus 23, si bé critica que una d’aquestes 
parades estigui ubicada al Poble Espanyol i, per tant, no doni un servei adequat als 
veïns de Can Clos o el Polvorí. D’altra banda, alerta de la incongruència d’incrementar 
el nombre de parades, però no els autobusos, ja que això comporta una disminució de 
la freqüència de pas de la línia, i empitjora el servei. Finalment, respecte al refugi de 
Joan de Sada, celebra que s’hi hagi entrat i que el projecte tiri endavant, i pregunta si 
els grups municipals podran consultar l’informe dels bombers, a fi de conèixer els 
detalls tècnics de l’estat del refugi. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, opina que el tema del Pla 
d’acció social territorial és fonamental per avançar cap a una Barcelona inclusiva. Ara 
bé, no entén per què el regidor ha donat un tractament tan poc prioritari a aquest Pla. 
Considera que el Pla hauria d’haver tingut el tractament d’informe independent i no pas 
d’un punt del guió del resum de l’acció política del govern del Districte. Afirma que 
l’única actuació concreta del Pla d’acció social territorial a la qual ha fet referència el 
regidor és la finalització de les obres del centre de Serveis Socials del carrer Roger, al 
Poble-sec, i pregunta quan està prevista tan la finalització de les obres com la posada 
en funcionament del centre. Entén que aquest Pla ha de donar suport a totes les 
persones que tinguin alguna mena de discapacitat, ja sigui perquè es troben en risc 
d’exclusió social o perquè malauradament ja es troben en una situació d’autèntica 
exclusió social. Pregunta pel grau d’execució del Pla i dels programes específics per 
als col·lectius vulnerables. 

Creu que el fet que el 13% de la població del Districte hagi d’acudir als Serveis Socials 
és una notícia molt dolenta i expressa el seu acord amb el senyor Ortolà per la 
necessitat d’incrementar la dotació en atenció a les persones. Considera que el 
Govern central, la Generalitat i l’Ajuntament haurien d’abordar aquesta situació a fi que 
el percentatge d’usuaris de Serveis Socials baixi significativament en els propers 
mesos i anys. D’altra banda, valora positivament que s’hagi reduït el temps d’espera 
per rebre una resposta de Serveis Socials després d’una primera demanda 
d’assistència. 

En matèria de convivència, se suma a les felicitacions expressades pel regidor i 
recorda que el seu grup ja va felicitar la tasca essencial de les forces i els cossos de 
seguretat, és a dir, dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana, que no només fan 
intervencions que tenen un ressò a la premsa i la televisió, sinó que també lideren 
d’altres accions que no fan soroll mediàtic, però que serveixen per restaurar l’equilibri 
entre la convivència, la seguretat i el manteniment de l’ordre. Així doncs, reconeix la 
tasca dels cossos de seguretat en matèria de prevenció i, especialment, de control i 
detenció de delinqüents. Celebra l’increment de detencions i de sancions per 
incivisme, si bé assenyala que aquests increments generen el dubte de si el govern 
feia prou per lluitar contra l’incivisme i de si finalment ha seguit les recomanacions de 
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l’oposició i s’ha començat a prendre la problemàtica seriosament. També lamenta que 
Barcelona s’estigui convertint en un establiment, en el sentit que la presència de grups 
mafiosos està incrementant. 

Pel que fa al suport al comerç de proximitat, pregunta, tal com ha fet el senyor Suñé, 
com es concretaran les mesures, ja que el regidor no n’ha esmentat cap. Creu que els 
actes de suport a fires comerciants són molt importants i necessaris, però assegura 
que aquests actes ja fa anys que es fan. En canvi, desitja conèixer les mesures de 
compensació per a comerços afectats per obres de llarga durada, una qüestió en la 
qual el seu grup ha insistit en nombroses ocasions perquè de moment no arriben. 

D’altra banda, recorda que l’Associació de Comerciants de Creu Coberta va presentar 
cinc propostes, que incloïen la porta reconeixedora de l’Eix, l’obertura del carrer 
Diputació i el projecte de la progressiva eliminació de la circulació automòbil al carrer 
de Creu Coberta. Reconeix l’impuls del Districte amb relació a la guia presentada per 
l’Associació de Comerciants de la Marina, si bé creu que s’hauria d’anar més enllà i 
arribar a fer un eix al carrer de Mare de Déu del Port i als voltants del mercat de la 
Marina. 

Quant a la inversió de la Cooperativa Consum, considera que és una molt bona notícia 
per als barris de la Marina, si bé pateix per la possibilitat que la gent d’aquests barris 
no n’acabi traient profit. Entén que es tracta d’una empresa privada que pot contractar 
qui vulgui. Recorda que empreses com Mercadona o Wala tenen la seva pròpia 
política d’empresa i intueix que, malauradament, la gent de la Marina veurà passar de 
llarg l’oportunitat de treballar al centre logístic de Consum. 

Respecte al suport a les entitats, constata que el regidor ha fet un decàleg de les 
festes del Districte i destaca que properament arribaran la de Sant Cristòfol, Eduard 
Aunós, Poble-sec i Sants. Expressa el seu reconeixement al senyor Bellido, una gran 
persona que ha mort, al senyor Alfredo Martínez (de l’Associació de Veïns Sants-
Badal), que s’està recuperant, i al senyor Javier Velasco, a qui han hagut d’ingressar 
després d’uns quants mesos de salut complicada. Afegeix que l’Orfeó de Sants 
necessita l’ajut del Districte.  

Esmenta la recent signatura dels convenis amb l’Associació de Veïns de Font de la 
Guatlla, la Unió d’Entitats o Ramon Anglès (per la seva tasca de recuperació històrica) 
i critica que el govern faci publicitat d’aquests convenis a la pàgina web i, en canvi, no 
tramiti el pagament corresponent de la subvenció. D’altra banda, pregunta per la 
recerca de local per a la Llar de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple i se suma a les 
felicitacions pels actes de l’entitat de sordceguesa, una entitat que creu que té molt 
futur i que el Districte se l’està prenent molt seriosament. Fa referència a l’Esplai 
Turons, a Font de la Guatlla, que va haver d’abandonar el seu local al centre del barri, i 
comenta que els veïns pregunten per la possibilitat de signar un conveni de cessió d’ús 
d’un espai. 

Respecte al refugi de Joan de Sada, celebra que estigui en bones condicions i 
pregunta si el govern del Districte planeja oferir l’ús d’aquest espai als veïns del barri, 
tenint en compte que el projecte del carrer Roger està aturat. Desitja que aquest 
projecte tiri endavant d’una vegada, així com que es recuperin els accessos als 
diversos barris, en el marc de la modificació del PGM pel que fa a la muntanya de 
Montjuïc. 

En matèria d’urbanització de carrers i places, destaca que al Districte hi ha llocs amb 
mancances d’il·luminació o d’arranjament. En aquest sentit, pregunta quines 
actuacions concretes es preveuen en el marc del Pla de manteniment integral 2013-
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2015, ja sigui a la ciutat com al Districte. A tall d’exemple d’espais que requereixen 
atenció, esmenta els entorns de Sants-Badal; el carrer Jaume Roig entre avinguda 
Madrid i Roger; els entorns del carrer Joan de Sada, Fisas, Violant d’Hongria i carrer 
Roger; el solar del carrer Numància amb Robrenyo, als jardins de Màlaga, on 
accedeixen persones a abocar-hi brossa o fins i tot dormir; l’arranjament de les voreres 
del carrer Robrenyo; la continuació del camí escolar del carrer Guitard a la banda de 
Sants que va de Melcior de Palau fins a avinguda Madrid. Comenta que precisament al 
carrer de Melcior de Palau, 135 cal reparar urgentment un fitó dels tres que hi ha, atès 
que actualment hi poden accedir els vehicles. Afegeix que també caldria fer una neteja 
acurada del solar Comtes de Bell-lloc amb Puiggarí i del de Mare de Déu del Port que 
dóna al parc de Can Sabater. Pregunta per la neteja del Turó de Font de la Guatlla i 
pel grau d’execució dels vint punts que es van adoptar a la Comissió de Seguiment del 
Consell de Barri de Font de la Guatlla. També vol conèixer la previsió del govern quant 
al projecte del camí de Font Florida i els entorns de Pau Vila i Bellmut. 

Sobre el suport a l’activitat esportiva, pregunta quan s’implementaran les millores al 
camp de futbol de la Satalia, és a dir, l’apujada de les xarxes al cantó de Margarit 
perquè no es perdin constantment les pilotes, l’arranjament del camí forestal i d’altres 
detalls a dins del camp. Se suma al foment de la pràctica esportiva atès que és un 
element bàsic per a la salut i per evitar que els joves facin altres coses menys 
saludables. Finalment, expressa la preocupació del seu grup pels preus de les 
instal·lacions esportives, cosa que pot provocar la desaparició de clubs i que pot 
excloure persones amb dificultats econòmiques de la pràctica esportiva. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, constata que l’informe del regidor 
ha tornat a versar, en general, sobre civisme i convivència, el mateix contingut de la 
mesura de govern i del darrer informe del regidor. Creu que es podrien haver unificat 
aquestes tres discussions en una de sola. Fa palès que el govern ha fet del civisme, la 
convivència i la seguretat una de les seves banderes, però opina que aquesta 
bandera, com moltes d’altres, ha caigut. Recorda que, el mes de març, el regidor va 
dir: «en matèria de seguretat i convivència, una de les grans prioritats del govern del 
Districte és continuar incrementant els recursos per a la gestió dels conflictes. [...] 
S’han incrementat els agents cívics per prevenir actuacions incíviques a algunes 
places i els dispositius especials de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra al 
Poble-sec i a la Marina, dos barris que continuen sent prioritaris pel que fa a la 
prevenció de conflictes, i hi ha hagut un increment de recursos d’actuació preventiva i 
de denúncies.» 

Valora positivament aquestes declaracions de principis, amb les quals està totalment 
d’acord, si bé assegura que la realitat no reflecteix aquestes paraules. Explica que el 
mes de juny BTV va mostrar imatges de sexe explícit, degradació i botellón al parc de 
l’Espanya Industrial; que recentment s’ha produït un increment sense control de 
vetlladors, supressió de l’espai públic i pics de soroll insuportable al Poble-sec, 
especialment als carrers Blai i Vila i Vilà, que han generat nombroses queixes per part 
del veïnat i les associacions del barri. Esmenta també el cas de la plaça Osca, on hi ha 
un desgavell i no s’ha arribat a un acord amb les diverses parts implicades, i el de la 
carretera de Sants, on fins i tot es produeix venda ambulant d’alimentació sense 
control. Comenta que, el pitjor de tot, és que després de les declaracions del regidor el 
mes de març, el Servei d’actuació cívica a l’espai públic no es va contractar fins el 
juny. 

Informa que el primer tinent d’alcalde en comissió a la Casa Gran va anunciar que al 
Districte de Sants-Montjuïc hi ha greus problemes de convivència i de gestió de l’espai 
públic, especialment a l’Espanya Industrial. Tornant a la plaça Osca, fa palès que els 
veïns i els restauradors van arribar a l’acord de tenir 10 bars amb terrassa i unes 48 o 
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50 taules, que el govern no ha acceptat, cosa que fa que s’hagin anat instal·lant 
terrasses sense comptar amb un acord global. Apunta que hi ha una reunió convocada 
per al 3 de juliol, on espera que el govern expliqui el que vol fer, però es queixa que, 
un cop més, s’arribi tard. Recorda que al darrer plenari, quan el seu grup va presentar 
un seguiment de la proposició relativa a la plaça Osca, ja va detectar que la qüestió no 
s’estava adreçant adequadament. Creu que hi ha hagut una manca de lideratge 
perquè no s’ha plantejat un debat obert i unificat amb les tres parts implicades: els 
veïns, els restauradors i el Districte. Critica que el diàleg hagi estat parcial i 
desequilibrat.  

Recorda que el seu grup va alertar d’aquest problema el desembre del 2012 i que la 
passivitat del govern ha portat els veïns de l’Associació del Triangle i els restauradors 
a arribar a un acord entre ells, que un cop assolit el Districte ha rebutjat. Considera 
que el pitjor no és el rebuig de l’acord, que podria estar justificat, sinó que el govern no 
ha ofert una alternativa a les parts implicades. Espera que el govern pugui oferir 
aquesta alternativa en la reunió del 3 de juliol. 

D’altra banda, opina que no només han fallat les formes, sinó també el fons. Diu que 
sembla que l’única preocupació del govern és el nombre de taules que ha de tenir la 
plaça, mentre que creu que el nucli del conflicte té a veure amb el moment de retirada 
de les taules, que és quan es generen greus molèsties de soroll per als veïns. En 
aquest sentit, demana que en l’acord que s’estableixi tothom expliciti el compromís de 
respectar la normativa i que el Districte es comprometi fermament a vetllar pel seu 
compliment, és a dir, a destinar els mitjans necessaris per garantir el bon funcionament 
de les terrasses i el descans del veïnat. Diu al regidor que entomi la seva intervenció 
com una crítica constructiva i s’ofereix a contribuir per arribar a un acord amb les parts 
implicades, si el govern ho considera oportú. 

Fent referència al darrer consell escolar, exposa que el centre Consell de Cent va 
comentar que continuen esperant el pagament del deute que té el Consorci d’Educació 
amb l’escola pel projecte per combatre el fracàs escolar, anomenat Pla d’autonomia de 
centres. Recorda que el seu grup va plantejar aquest tema diversos mesos enrere, i 
que el regidor es va comprometre a fer-hi un seguiment. En aquest sentit, pregunta si 
el govern n’ha fet alguna gestió al respecte. 

Finalment, demana l’informe quadrimestral sobre Serveis Socials, atesa la preocupació 
dels centres per l’augment del nombre de famílies necessitades i de necessitats de les 
famílies. També pregunta si el Districte ha donat resposta a les propostes concretes 
dels eixos de comerç sobre promoció, mobilitat i accessibilitat. 

El senyor Albert Martínez i Correro, del GMDCiU, agraeix la presentació de l’informe 
per part del regidor, que considera que ha estat exhaustiu i que és especialment 
important perquè coincideix amb l’equador de la legislatura. Afirma que al seu grup 
municipal li agrada l'exhaustivitat, però que aquesta vegada hi ha algun grup que els 
ha superat exigint encara més exhaustivitat. Assegura que la voluntat del govern és 
traslladar als ciutadans del Districte tots els avenços que succeeixen en cadascun dels 
temes en què l’equip de govern està treballant. Manifesta que els veïns volen veure els 
progressos, siguin grans o petits, especialment quan es tracta de temes de gran 
impacte, com ara Can Batlló, la cobertura de les vies de Sants, la Lleialtat Santsenca, 
el comerç de proximitat, els convenis amb entitats, etc. Entén que a alguns grups se’ls 
faci pesat, i recorda que durant la legislatura anterior només es va informar moltes 
vegades sobre Can Batlló, per comunicar avenços com el de l’aparcament, perquè hi 
havia menys coses a explicar que no pas ara. Diu, però, que si els grups reclamen 
més exhaustivitat, aleshores el govern tractarà tots els temes i adverteix que, com que 
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d’un plenari al següent succeeixen avenços en tots els àmbits, els mateixos temes es 
repetiran en més d’un plenari. 

Indica que hi ha grups que sovint s’entretenen criticant certs esdeveniments, com ara 
els X Games, i recorda que, en altres ocasions, els mateixos grups acusen el govern 
de promoure un turisme de baix cost. Opina que ambdues crítiques són 
contradictòries. Respecte al refugi de Joan de Sada, exposa que el govern en va 
informar exhaustivament en un consell d’Urbanisme, Infraestructures, Medi Ambient i 
TIC i hi va convidar tots els grups municipals, encara que alguns no van assistir-hi. 

D’altra banda, recalca que hi ha un baròmetre a la ciutat que, malgrat tots els 
problemes que encara cal adreçar, reconeix l’efectivitat de gairebé totes les actuacions 
municipals de Barcelona. 

El regidor agraeix totes els intervencions, la majoria de les quals han estat força 
crítiques, però valora la crítica constructiva per intentar millorar les coses. Quant a la 
intervenció d’UpB, respon que a finals de juny es va acabar la feina de documentació 
del refugi de Joan de Sada. Fa palès que el govern ha estat el màxim transparent 
possible i que les persones que hi havien d’entrar, hi han entrat. En aquest sentit, 
opina que l’actuació ha estat exemplar. Explica que la part visitable del refugi 
coincideix amb la claveguera municipal i, per tant, de moment és impossible obrir-la a 
visites. Reitera que, de moment, es documentarà físicament el refugi amb l’informe de 
Bombers i del Servei d’Arqueologia Municipal, que es posarà a disposició de tots els 
grups i de l’Associació de Veïns de Sants-Badal-Brasil. Assegura que tothom que hi 
manifesti un interès legítim disposarà de la informació corresponent. Tanmateix, 
adverteix que no se’n podrà determinar el valor patrimonial fins que no es decideixi 
l’abast del projecte d’urbanització de la zona de Joan de Sada. Avança que aquest 
projecte urbanístic es concretarà de cara al proper mandat municipal, i serà aleshores 
quan s’estudiaran les possibilitats tècniques i pressupostàries per executar el 
desplaçament de la secció de la claveguera per alliberar el refugi, rehabilitar-lo i posar-
lo en valor patrimonial i social. Conclou que aquesta és tota la informació i expressa la 
seva disposició a continuar parlant-te quan es pugui entregar l’informe oficial als grups 
i el veïnat. 

Quant a la plaça Osca i la problemàtica de les males olors al carrer Premià, informa 
que els Servis Urbans i de Medi Ambient ja s’han desplaçat en dues ocasions a la 
zona on es produeixen les pudors intermitents. Com que les olors no són fixes, ja s’ha 
transmès als veïns que s’han de posar en contacte amb aquests serveis de seguida 
que les notin, per poder-ne esbrinar l’origen. Avança que els tècnics tenen alguna 
teoria, si bé han de presenciar el moment en què aflora la pudor per determinar-ne 
l’origen exacte. Afegeix que ell mateix hi anirà aviat, acompanyat d’una veïna que el va 
convidar amablement a veure-ho. 

Sobre la neteja a Mare de Déu del Port, recorda que el solar és de propietat privada i 
que ja s’ha tramitat un expedient d’execució subsidiària, per valor de 2.500 euros, que 
ha anat a càrrec del Districte però que es traslladarà als propietaris. Per tant, indica 
que el solar ja està net, desbrossat i desratitzat. Quant a Noguera Pallaresa, comenta 
que és conscient que hi falta un fanal, que es reposarà en els propers dies, i que els 
contenidors ubicats a la vorera del tram de Jocs Florals es reubicaran al lloc adient. 
Respecte a les molèsties per sorolls a Font de la Guatlla, explica que el govern està en 
contacte amb els operadors i que aviat es tindran notícies de la Guàrdia Urbana i de 
Mobilitat per millorar la situació. En matèria d’instal·lacions esportives, comunica que 
no pot dir res més sobre el carrer Energia, més enllà del que ja ha exposat. 
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Pel que fa al CAP de Bordeta-Magòria, manifesta que es troba en una fase de 
construcció molt avançada i que el Departament de Salut està complint els terminis 
d’execució. Calcula que a finals d’any estarà enllestida i que entrarà en funcionament 
durant els primers mesos del 2014, una vegada s’hi hagi instal·lat tot el contingut 
necessari per poder donar servei als usuaris. Quant al CAP de Carreras Candi, 
anuncia que el govern continua treballant amb les dues hipòtesis: trobar un espai i 
dialogar amb els promotors la possible exportació comercial dels baixos. Informa que 
el govern ja ha anat a visitar un espai i que ja està dialogant amb els propietaris que 
han gestionat l’explotació dels espais, el Departament de Salut, l’ICS (com a gestor del 
CAP) i el Servei Català de la Salut (finançador de l’ICS).  

Amb referència a La Llar de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple, comunica que s’està 
gestionant una segona visita amb els responsables del local de l’entitat a un local fora 
del Districte, amb l’objectiu d’arribar a un consens amb l’entitat i, posteriorment, 
analitzar l’aspecte econòmic. Respecte a les obres del Mercat de Sants, reitera que 
s’acabaran a finals d’any, en paral·lel al projecte d’urbanització dels quatre carrers dels 
entorns del mercat. Afegeix que el mercat entrarà en funcionament de cara als tres o 
quatre primers mesos del 2014. 

Responent a la intervenció d’ICV-EUiA, expressa el seu rotund desacord quant al 
comentari que el govern simplement està gestionant el dia a dia del Districte. 
Considera que el dia a dia s’ha de gestionar, però que tant el govern del Districte com 
el de la ciutat estan actuant amb impuls polític i tirant endavant un seguit de prioritats. 
Pregunta al senyor Ortolà si creu que la transformació de la Lleialtat Santsenca forma 
part de la gestió del dia a dia que ja feia l’equip de govern anterior, o si desencallar 
Can Batlló és una inèrcia de l’anterior mandat. Creu que el projecte de la Lleialtat 
Santsenca és una activitat clarament política i que l’evolució de Can Batlló demostra 
una prioritat política i pressupostària que ha rebut el reconeixement veïnal. També 
esmenta l’augment del 15% dels recursos destinats a atenció social, que té un valor 
afegit tenint en compte el context actual de contenció pressupostària. Així mateix, 
constata que incrementar el volum d’activitat de la Guàrdia Urbana i els Mossos 
d’Esquadra és també fruit d’una prioritat política, com també ho és el decret de 
limitació d’obertura d’horaris comercials als establiments de menys de 150 m2 al Poble-
sec. Anàlogament, fa referència a la desafectació de la Satalia i a l’exclusió del centre 
d’acollida d’animals de companyia de Montjuïc, dues iniciatives que tampoc no són 
herència històrica d’altres mandats. 

Fent referència a La Capa, destaca que es tracta d’un assumpte de gestió per part de 
la Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, però es compromet a col·laborar-hi des del 
Districte. En tot cas, recorda que el problema sorgeix del mal disseny de l’equipament, 
és a dir, del fet que s’establís com a centre no tutelat i que, per tant, impedeix que s’hi 
destinin un seguit de recursos. Assegura, però, que des de Qualitat de Vida i des del 
Districte es lluitarà per trobar-ne una solució. 

Sobre els jardins d’Aramon i Serra, fa palès que la intenció del Districte és liderar un 
procés transparent i participatiu, si bé destaca que no tots els veïns hi tindran cabuda 
perquè hi ha gent que té l’interès d’escalfar la situació. Afegeix que també s’hi 
amaguen interessos polítics. Tanmateix, reitera que el Districte donarà veu a tothom i 
recorda que es tracta d’un projecte obert, sobre el qual encara no hi ha res decidit, per 
més que hi hagi gent que es dirigeixi als diaris per crear alarma social. Afirma que té 
moltes ganes de parlar d’aquest tema, però que ho farà més endavant, en el Plenari 
que correspongui. 

Respecte a l’increment de les terrasses, informa que el govern està aplicant la 
normativa i assegura que no hi ha vetlladors a les voreres on no hi caben. Indica que 
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el fet que els restauradors posin elements que molesten a les voreres no significa que 
el govern permeti instal·lar vetlladors allà on no hi corresponen. 

Responent a la crítica dels esdeveniments culturals i esportius i al comentari de la 
«ciutat aparador», exposa que la publicació del baròmetre municipal del 2 de juliol 
afirma que el 90% dels barcelonins valoren positivament el fet que la ciutat rebi grans 
esdeveniments culturals; que el 85% estan d’acord que hi hagi esdeveniments 
econòmics com ara fires i congressos; que el 87% veuen amb bons ulls els grans 
esdeveniments esportius, que fomenten la projecció internacional de la ciutat i atrauen 
inversions i activitat econòmica, i que el 90% estan satisfets amb l’organització de 
grans esdeveniments en general. Afegeix que un diari recentment va publicar el titular 
següent: «Trias aprova, el govern funciona.» 

Pel que fa a la intervenció del PP, afirma que, amb independència del format amb què 
es presenti, l’acció social és la primera prioritat tant de la ciutat com del Districte. 
Indica que les obres dels centres de Serveis Socials del Poble-sec avancen 
correctament, que finalitzaran el desembre i que els centres entraran en funcionament 
a principis dels 2014. Respecte al Pla d’acció social territorial 2012-2015, es 
compromet a fer arribar el document a tots els grups perquè vegin que s’està donant 
compliment als objectius i mesures plantejats. 

Assegura que no està gens satisfet pel fet que el 13% de la població del Districte sigui 
beneficiària de serveis socials. Tanmateix, fa palès que és una dada objectiva i que el 
govern ha de lluitar per atendre aquesta població i, al mateix temps, intentar disminuir-
la. Demana, doncs, que no es malinterpreti la seva posició. 

En matèria de convivència, diu que el govern aposta per més prevenció i més 
exigència quant al compliment de les ordenances. Manifesta que, de grups mafiosos, 
hi ha els que hi ha, però que es compta amb una acció policial per part de la Guàrdia 
Urbana i els Mossos d’Esquadra. 

Informa que hi ha línies d’ajuda per als establiments afectats per obres de llarga 
durada, amb unes condicions determinades. En aquest sentit, assegura que qui no s’hi 
acull és o bé perquè no vol o bé perquè no compleix els requisits establerts. Quant al 
pagament dels convenis amb les entitats, exposa que el govern paga els proveïdors a 
30 dies i que, si el pagament arriba més tard és a causa d’algun problema 
administratiu, però no perquè l’Ajuntament o el Districte no tingui la intenció de pagar. 

Amb referència a l’Esplai Turons, anuncia que el govern està treballant per poder-los 
oferir un espai ben aviat. Concreta que només cal esperar que el local previst estigui 
en condicions perquè el Districte pugui fer l’oferta a l’entitat i permetre que l’Esplai 
Turons continuï duent a terme la seva tasca, fonamental per al barri de Font de la 
Guatlla. Espera que l’entitat accepti la proposta de local del govern. 

Quant al fitó, es disculpa perquè no n’estava al corrent, si bé diu al senyor Calleja que 
li farà arribar la informació sobre els projectes de sanejament i reurbanització d’espais 
que ha esmentat. Li avança que als entorns de Joan de Sada es duran a terme 
actuacions d’urbanització a Fisas, Canonge Pibernat i Vázquez de Mella. Afegeix que 
a jardins de Màlaga també s’hi faran actuacions de millora i que ja s’ha arribat a un 
acord amb l’hotel de l’espai del costat. 

Sobre les millores al camp de la Satalia, informa que s’hi farà algun arranjament 
puntual, si bé no s’abordarà la millora integral dels camins, ja que aquesta actuació 
exigeix una inversió de més de 300.000 euros que no està pressupostada. En tot cas, 
explica que sí que es millorarà l’accessibilitat del camp de futbol. 
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Responent al portaveu del PSC, afirma que no ha entès la metàfora de la bandera 
caiguda. En qualsevol cas, destaca que el govern actual ha desallotjat de manera 
ordenada i legal, amb assistència social i amb una actuació impecable de la Guàrdia 
Urbana l’immoble de Mare de Déu del Port en un any i mig, cosa que el PSC no va 
aconseguir en tres anys i mig. Subratlla que el seu grup municipal està fent el que pot 
amb els recursos que té, de la manera més pràctica i executiva possible, d’acord amb 
les ordenances i amb la col·laboració ciutadana i dels serveis municipals. Insisteix en 
els resultats del baròmetre municipal, que en l’equador del mandat aprova l’alcalde i el 
govern municipal en termes generals. No vol obviar, però, que encara hi ha moltes 
coses per fer i molts problemes per resoldre. 

Quant al deute del Consorci d’Ensenyament amb l’IES de Consell de Cent, assegura 
que des del govern del Districte s’ha instat la Generalitat, que té dificultats de 
tresoreria i que actualment no pot abonar el deute. Manifesta que la Generalitat 
acabarà abonant la quantitat corresponent al centre educatiu, si bé no pot concretar si 
serà el mes de juliol o el desembre del 2013. 

Amb referència a la plaça Osca, opina que no hi ha cap desgavell, sinó interessos 
contraposats, gent que mira legítimament pel seu negoci, gent que vol més negoci del 
que la plaça pot absorbir i gent que voldria que les ordenances fossin més flexibles. 
Està d’acord que la problemàtica de la plaça Osca no es limita al nombre de vetlladors, 
sinó que els problemes comencen quan els vetlladors tanquen, però opina que un 
aspecte no és independent de l’altre. Manifesta que la regulació dels vetlladors es 
complementarà amb actuacions de la Guàrdia Urbana, Serveis Socials, Serveis 
Municipals i, en cas que hi hagi incidents greus, dels Mossos d’Esquadra. Informa que 
l’equip d’actuació cívica ja està treballant a la plaça Osca en tasques preliminars i 
preparatòries. Afegeix que els Mossos d’Esquadra també hi actuaran perquè hi ha 
constància de tràfic de drogues, una problemàtica que s’adreçarà amb contundència. 

Recorda que existeix una regulació de vetlladors i que les regulacions no es poden 
aprovar per consens veïnal. Constata que el govern s’ha reunit amb veïns, 
associacions i comerciants tant per separat com conjuntament durant els darrers 
mesos. Creu que ningú no pot dir que no s’hagi fet un exercici transparent i de diàleg 
per intentar arribar a un consens. Amb tot, apunta que el consens de moment no ha 
estat possible perquè hi ha veïns que volen una cosa i d’altres que volen exactament 
el contrari, i el mateix succeeix entre els partits polítics. En aquest sentit, manifesta 
que la responsabilitat del govern del Districte és vetllar per l’equilibri entre el negoci i el 
benestar del veïnat. Comunica que, de moment, s’ha de complir la regulació vigent i 
evitar que la plaça sigui ingovernable, que és el que voldrien alguns. Conclou que ell 
mateix ha vist què passa a la plaça Osca durant els caps de setmana a les dues de la 
matinada i assegura que es buscarà una solució basada en el diàleg amb els veïns, si 
bé no s’acordarà, per assemblea veïnal, que a la plaça Osca hi cap tothom. 

El senyor Suñé demana al regidor més informació sobre el petit avenç relatiu al CAP 
de Carreras Candi. Quant al Mercat de Sants, comenta que en un altre Plenari va 
preguntar per la línia de subvencions i el govern no li va saber donar una resposta. 
Pregunta al regidor si ara pot informar-ne. També pregunta si s’ha arribat a una solució 
pel que fa a la circulació a Font de la Guatlla. Entén que es tracta d’un assumpte 
complicat, ja que en darrers mandats no es va trobar cap solució i sembla que ara 
tampoc. D’altra banda, celebra la notícia positiva sobre l’Esplai Turons. 

Finalment, felicita l’èxit de la trobada pel dret a decidir al Camp Nou i anima a tothom a 
participar en la cadena humana de la diada, que travessarà el país, constituirà un 
rècord i passarà pels barris del Districte. També demana que tothom s’uneixi a la 
marxa de torxes, que preveu que aquest any tornarà a ser un èxit. 
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El senyor Ortolà diu al senyor Martínez que la seva voluntat no és entretenir-se ni 
perdre el temps parlant dels X Games, sinó traslladar els dubtes que el model de 
l’equip de govern genera. Opina que el Consell Plenari és precisament l’espai que els 
grups municipals han de fer servir per expressar els dubtes que els genera l’acció de 
govern. D’altra banda, aclareix que en cap moment ha posat en entredit l’actuació de 
l’equip de govern sobre el refugi de Joan de Sada. Al contrari, considera que l’actuació 
del govern ha estat òptima tant pel que fa al tractament del refugi com pel que fa a la 
difusió d’informació. 

Responent al regidor, indica que quan ha afirmat que el govern estava adreçant la 
gestió del Districte i no pas l’acció de govern, es referia a l’informe del regidor. Creu 
que l’informe que el regidor ha exposat és de gestió, i no pas d’acció, però fa palès 
que no posa en dubte que GMDCiU faci acció de govern. Sobre l’exemple de Can 
Batlló, apunta que el seu grup no s’hauria plegat als interessos d’un privat ni hauria 
malbaratat recursos públics, tal com ha fet pel govern. Finalment, manifesta que 
incrementar en un 15% la partida pressupostària de serveis socials és lloable, si bé 
insisteix que no és suficient tenint en compte la situació actual, sobretot quan 
l’Ajuntament es dedica a destinar partides pressupostàries a altres accions menys 
prioritàries. 

El senyor Calleja admet que en la seva intervenció anterior ha esmentat moltes 
intervencions de l’espai públic, motiu pel qual proposa entregar una llista al regidor 
perquè hi pugui respondre per escrit. Lamenta que el regidor no hagi volgut parlar 
gaire d’Aramon i Serra i insisteix que voldria saber si el solar s’acabarà netejant el mes 
de juliol, com s’havia acordat, amb independència de l’assumpte de la Palmera. 

Quant al transport públic, fa referència a l’increment de dues parades de la línia 23 i 
troba curiós que la millora doni servei al barri de Can Clos, però no al del Polvorí, 
precisament el barri que va sol·licitar amb més insistència aquesta millora. Fa 
referència al Bicing i assenyala que cal fer millores urgents a alguns encreuaments del 
Poble-sec per permetre l’accessibilitat de bicicletes, sense esperar la famosa 
remodelació de les places d’avinguda Paral·lel. Afegeix que el carril bici es troba en 
mal estat en bastants trams del carrer Tarragona. 

D’altra banda, retreu al regidor que no hagi aclarit si el CAP de Carreras Candi 
s’acabarà tancant o no, com alguns temen, aquest estiu. 

Pel que fa a la dinamització del comerç, demana que es millori la senyalització. 
Recorda que els comerciants del Poble-sec ja van advertir que sovint els turistes no 
saben accedir del Paral·lel a la muntanya de Montjuïc i fa palès que aviat començaran 
els mundials de natació i recorda la recent celebració dels X Games. Afegeix que els 
comerciants del barri del Poble-sec haurien de poder treure profit de l’organització 
d’aquests esdeveniments. 

Finalment, afirma que els grups de l’oposició tenen un gran interès pel pla de turisme i 
la seva aplicació al Districte. Ara bé, retreu que es digui que no hi ha interès per part 
dels grups municipals perquè no acudeixen a una reunió que es va convocar un 
divendres a les quatre de la tarda per al dilluns següent, ja que hi ha gent que té altres 
ocupacions. 

El senyor Deusedes agraeix les respostes del regidor i li aclareix que el seu grup no ha 
proposat fer cap assemblea veïnal per prendre decisions respecte a la plaça Osca. 
Manifesta que el que volia dir és que, atesos els interessos contraposats de les parts 
implicades, el Districte hauria de liderar l’arbitratge necessari per assolir el consens 
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amb totes les parts. Reitera que el PSC està disposat a col·laborar en aquest procés i 
reconeix que és un tema molt complex. 

Sobre el deute que ha de cobrar l’IES Consell de Cent, agraeix la gestió per part del 
govern del Districte i demana al regidor que en segueixi l’evolució i en comparteixi els 
detalls. 

Finalment, amb referència al baròmetre que esmenta tantes vegades, vol fer dues 
observacions: en primer lloc, destaca que el baròmetre conclou que la inseguretat és 
el tercer problema de la ciutat (que ha escalat posicions respecte l’anterior baròmetre), 
i, en segon lloc, recomana al govern que no es creguin tant els resultats del baròmetre 
com es van creure les enquestes prèvies a les darreres eleccions autonòmiques. 

El regidor respon que no s’ha fixat cap termini de tancament del CAP de Carreras 
Candi. Exposa que el govern hi està treballant, sense presses ni sense pauses, amb 
col·laboració amb Sanitat i l’ICS. Assegura, però, que no es tancarà abans de l’estiu ni 
fins que no es disposi d’una alternativa. 

Manifesta que es va demanar als comerciants dels entorns del Mercat de Sants que 
presentessin un projecte perquè poguessin beneficiar-se del programa de subvencions 
per obres de llarga durada, però aquests no el van presentar. Quant a Font de la 
Guatlla, reitera que Mobilitat i la Guàrdia Urbana n’han de fer una anàlisi acurada 
abans que es pugui prendre cap decisió. 

Diu al senyor Calleja que respondrà a totes les seves preguntes per escrit. Sobre la 
neteja a Aramon i Serra, assegura que es farà, si bé no en pot concretar la data. Quant 
al Bicing, explica que està previst per al segon semestre de 2013 i de 2014, dins del 
marc d’actuacions de la reforma del Paral·lel. Afegeix que el procés de reurbanització 
del Paral·lel també preveu un projecte molt ambiciós de senyalització que permetrà 
millorar l’accessibilitat a la muntanya de Montjuïc. 

Responent a la intervenció del PSC, assegura que el seu grup municipal està 
governant i intervenint políticament a la plaça Osca. Concreta que per això han fet una 
regulació. Ara bé, apunta que, tal com es demostrarà a la reunió del 3 de juliol, deixa 
les portes obertes al diàleg amb les parts implicades. Es compromet a fer un 
seguiment del deute de la Generalitat amb l’IES Consell de Cent, si bé insisteix que la 
tresoreria de la Generalitat no depèn de l’Ajuntament. Finalment, fent referència al 
baròmetre i les enquestes, diu que el seu grup entén el baròmetre com una eina 
desenvolupada per professionals tècnics que ja fa anys que treballen a l’Ajuntament. 
Conclou que quan les enquestes determinen que un grup passa de ser la segona a la 
quarta força de l’Ajuntament, significa que aquest grup té un problema. 

El Consell se n’assabenta. 

C) Part decisòria: 

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

1. Informar favorablement l’aprovació inicial del Pla de millora urbana per a la 
regulació de la instal·lació d’ascensors exteriors als edificis d’habitatges de 
Can Clos, d’iniciativa municipal 

El senyor Albert Martínez i Correro, del GMDCiU, anuncia que serà breu perquè 
aquest Pla de millora urbana ja es va presentar al Consell d’Urbanisme, 
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Infraestructures i TIC i a les comissions consultives. Concreta que el Pla és d’aplicació 
als edificis d’habitatges de Can Clos, al barri de la Marina de Port, en l’àmbit que 
comprèn la plaça alta de Can Clos i els carrers Diligències, Marbre i Can Clos. 

Resumeix que el Pla permet fixar en aquest àmbit les condicions d’implantació de la 
instal·lació d’aparells elevadors als immobles que actualment no en disposen. Afirma 
que l’objectiu del Pla és millorar l’accessibilitat a aquests habitatges, i concreta que 
dins de la mateixa tipologia d’edificis s’haurà d’estudiar quina és la millor solució: fer 
arribar l’ascensor a mig replà (cosa que podria originar problemes de mobilitat a 
persones amb discapacitat) o al replà de la porta d’accés (cosa que implicaria 
substituir els dos trams corresponents a l’escala entre els dos replans). Conclou que 
aquest plantejament se sotmet a la consideració de tots els grups. 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, expressa el vot favorable del seu grup i 
recorda que els veïns valoren positivament la mesura, si bé posen en dubte que es 
pugui dur a terme pel cost que els suposa i per la situació econòmica de les famílies 
del barri. 

El senyor Eduard Altés i Esparza, del GMDICV-EUiA, expressa el vot favorable del seu 
grup, ja que és partidari de qualsevol mesura que suposi una millora d’accessibilitat. 
Indica que en aquests habitatges viuen persones grans, algunes de les quals fa anys 
que no poden baixar al carrer. Finalment, se suma a la reflexió del senyor Suñé i 
desitja que es faci tot el possible perquè el projecte tiri endavant. 

El senyor Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, subscriu les intervencions dels 
portaveus que l’han precedit i manifesta que aquest Pla ha estat llargament esperat. 
Tal com ha expressat el senyor Altés, diu que hi ha gent que fa més d’un any que no 
pot baixar de casa seva. Conclou que s’haurà d’analitzar amb molta cura el 
finançament perquè es tracta d’un Pla de l’àmbit de Can Clos, un barri molt humil. 

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

El senyor Martínez agraeix el vot favorable de tots els grups i es compromet a fer tot el 
possible per agilitzar l’aplicació del Pla. 

S’aprova per unanimitat. 

2. Informar favorablement l’aprovació inicial de la Modificació puntual de la 
Disposició transitòria sisena, apartat 3, punt 3.1 del Pla general metropolità, a 
l’àmbit del municipi de Barcelona, d’iniciativa municipal 

El senyor Albert Martínez i Correro, del GMDCiU, exposa que l’any 1989 es va aprovar 
una modificació del PGM sobre la regulació de la nova dotació hotelera. Assenyala 
que aleshores es va introduir la clau 10, és a dir, una nova especificació del sòl urbà. 
Afirma que enguany es pretenen adaptar els terminis màxims de durada d’aquesta 
concessió administrativa i del dret a superfície vigents a emplaçaments ja consolidats, 
com ara a l’hotel Apolo o al de l’Estació de Sants. Concreta que es regulen els nous 
terminis de duració màxima de la concessió administrativa i de dret a superfície a 75 i 
99 anys, a més dels contractes ja atorgats i executats i les seves modificacions. 
Conclou que, en virtut de la fórmula que es va adoptar l’any 1989, aquesta nova 
regulació s’ha de tramitar mitjançant una modificació de la Disposició transitòria 
sisena. 
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El senyor Albert Suñé i Abelló, del GMDUpB, valora positivament la idea global, si bé 
destaca que voldria revisar les condicions de l’acord, motiu pel qual expressa 
l’abstenció del seu grup. Conclou que hi ha alguns detalls que no acaba de veure 
clars. 

El senyor Cristòfol Ortolà i Ortolà, del GMDICV-EUiA, recorda que l’any 1989, tres 
anys abans dels Jocs Olímpics, la ciutat tenia un dèficit evident de places hoteleres, 
motiu pel qual es van posar en marxa instruments d’enginyeria urbanística per donar 
resposta a aquesta necessitat. Indica que el problema es va solucionar atorgant 
condicions avantatjoses a determinats hotels per potenciar la creació de places 
hoteleres. Considera que, actualment, aquest instrument no està justificat, atès que el 
sector turístic està consolidat a la ciutat de Barcelona i la ciutadania demana plans 
d’usos per limitar i distribuir territorialment l’activitat hotelera. Insisteix que no té sentit 
perpetuar instruments d’una època determinada. 

Exposa que el Pla Estratègic de Turisme va suposar un punt d’inflexió tant per a la 
ciutat com per al turisme. Entén que avui els hotels necessitin una renovació per 
continuar desenvolupant la seva activitat, però adverteix que 25 anys enrere, quan els 
propietaris dels hotels van acceptar aquestes concessions, ja sabien que les haurien 
de renovar al cap d’un temps i ho van acceptar. Constata que encara queden més de 
25 anys perquè la concessió s’esgoti i creu que és el mateix concessionari qui s’ha de 
responsabilitzar de mantenir en condicions les instal·lacions durant tot el període de la 
concessió o el dret de superfície. En aquest sentit, opina que els propietaris dels hotels 
haurien de mantenir les condicions pels seus propis mitjans o bé renunciar a la 
concessió o el dret de superfície i retornar l’hotel a la ciutat.  

Considera que l’obligació de l’Ajuntament ha de ser vetllar pel compliment del conveni 
i, en cas que no es compleixi, escollir l’opció que més beneficiï la ciutat. Creu que 
impulsar una modificació urbanística per afavorir els interessos concrets d’una entitat 
privada que no disposa de finançament no és l’opció més beneficiosa per a la ciutat. 
Insisteix que, si el concessionari no pot fer front a les obligacions que en el seu dia va 
contraure, aleshores pot retornar l’hotel a la ciutat, i l’Ajuntament podrà decidir quin ús 
convé atorgar-li. 

D’altra banda, manifesta que aquests espais difícilment canviaran l’activitat que 
desenvolupen actualment i creu que perllongar les concessions no és una solució 
definitiva. Conclou que la ciutat hauria de recuperar el sentit veritable dels 
equipaments públics, i que els hotelers haurien de retornar d’alguna manera el sòl 
d’equipament equivalent al que van ocupar. Finalment, expressa el vot contrari del seu 
grup. 

El senyor Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, expressa l’abstenció del seu grup. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, explica que el seu grup ha 
presentat al·legacions a la Casa Gran, motiu pel qual s’absté. 

El senyor Martínez puntualitza que preveure un ús diferent per a l’espai que ocupa 
l’hotel de sobre l’Estació de Sants és actualment impensable. D’altra banda, expressa 
el seu acord amb el senyor Ortolà quant a la necessitat de vetllar pel compliment de 
tots els compromisos assumits a través de contractes. 

S’aprova la proposta amb el vot a favor del GMDCiU, el vot en contra del GMDICV-
EUiA i l’abstenció de la resta de grups. 
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3. Aprovar l’assignació de consellers i de conselleres municipals del Districte 
als òrgans de govern i participació del Districte 

El senyor Albert Martínez i Correro, del GMDCiU, presenta la composició dels grups 
municipals en les tres comissions consultives de govern, atès que hi ha hagut certs 
canvis sol·licitats pels mateixos grups municipals. 

Manifesta que la Comissió Consultiva de Govern de Medi Ambient, Urbanisme i Obres 
està formada pel senyor Albert Martínez, de CiU; la senyora Àngels Boix, del PSC; el 
senyor José Antonio Calleja, del PPC; el senyor Cristòfol Ortolà, d’ICV-EUiA, i el 
senyor Jordi Suñé, d’UpB. 

Informa que la Comissió Consultiva de Govern dels Serveis a les Persones i Benestar 
Social està composta pel senyor Antoni Carballido, de CiU; la senyora M. Jesús Pérez, 
del PSC; la senyora Josefina Martínez, del PPC; el senyor Eduard Altés, d’ICV-EUiA, i 
el senyor Jordi Suñé, d’UpB. 

Finalment, anuncia que la Comissió Consultiva de Govern de Via Pública, Seguretat, 
Mobilitat i Serveis Municipals està constituïda pel senyor Albert López, de CiU; la 
senyora Núria García, del PSC; el senyor Josep Lluís Sistac, del PPC; el senyor Joan 
Sanromà, d’ICV-EUiA, i el senyor Jordi Suñé, d’UpB. 

El president exposa que no només s’ha sotmès a votació el que ha llegit el senyor 
Martínez, sinó tot el que consta en la documentació lliurada als consellers. 

S’aprova per unanimitat. 

 

 

 

 

 

D) Part d’impuls i control: 

D.1 Proposicions / declaracions de grup.  

Proposició / declaració del Grup Municipal del PSC: 

Instar al govern del Districte a:  

- Elaborar un pla d’acció per a la millora de l’espai públic i de la 
convivència als carrers i a les places del districte que contempli 
indicadors de resultats, i 

- Que es presenti aquest pla en la propera sessió del Consell Plenari del 
Districte 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, manifesta que aquesta proposició 
està molt relacionada amb alguns dels punts que ja s’han tractat al llarg del Plenari. 
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Exposa que el regidor del Districte ha declarat, en repetides ocasions, que les prioritats 
del govern del Districte i de la ciutat són la seguretat, la convivència, la neteja, el 
manteniment, la lluita contra l’atur i la promoció i la creació d’ocupació. Afegeix que el 
regidor també ha afirmat en diverses ocasions que el Regidor «trepitja molt el carrer» i 
intenta fer una anàlisi acurada de les necessitats, les demandes i les crítiques dels 
veïns i entitats. 

Fa referència a la plaça Osca i a les molèsties que s’hi produeixen a causa del 
botellón, a les imatges de BTV que mostraven la degradació del parc de l’Espanya 
Industrial i als persistents problemes de convivència del Poble-sec i de la plaça de la 
Marina, i llegeix el text de la proposició/declaració de grup. 

El senyor Albert Martínez i Correro, del GMDCiU, expressa el vot contrari del govern, 
no perquè no estigui d’acord amb l’esperit de la proposició, sinó perquè ja s’han 
presentat un seguit de mesures, com ara la mesura de govern amb dotació d’agents 
cívics i l’informe del Pla de silenci, eines prou potents per millorar la convivència als 
carrers i les places del Districte. A més, conclou que ja es disposa dels indicadors 
d’aquestes mesures, que són el nombre de queixes interposades per la població. Que 
el Pla de Silenci donarà el marc favorable. 

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

Proposició / declaració del Grup Municipal del PPC 

Que el Consell Plenari de Sants-Montjuïc insti l’Ajuntament de Barcelona a 
destinar els diners ingressats en concepte de la publicitat penjada a les 
Torres Venecianes, amb motiu de la seva restauració i manteniment integral, 
a projectes per a entitats socials del Districte de Sants-Montjuïc 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, recorda que, recentment, es 
van instal·lar publicitat a l’estàtua de Colom, que va suposar una recaptació de 
100.000 euros per part de l’Ajuntament, que va destinar a les entitats del Districte de 
Ciutat Vella. Anuncia que, properament, s’iniciarà la rehabilitació de les Torres 
Venecianes, a l’avinguda Maria Cristina, i demana que la hipotètica recaptació que es 
desprengui de les lones publicitàries es destini a entitats socials del Districte de Sants-
Montjuïc. Tot seguit, llegeix el text de la proposició/declaració de grup. 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, creu que la proposició té un bon missatge 
de fons, si bé es tracta d’una proposició amb trampa perquè l’Ordenança de paisatge 
urbà especifica que no es pot posar publicitat sobre els monuments, excepte si la 
rehabilitació del monument requereix finançament. És a dir, assenyala que la 
recaptació per publicitat ha d’anar destinada a les obres de rehabilitació. Així doncs, tot 
i que està a favor del missatge de la proposició, expressa el vot contrari del seu grup. 

El senyor Joan Sanromà i Bauló, del GMDICV-EUiA, opina que la trampa de la 
proposició no és la que ha manifestat el senyor Suñé, sinó la comparació entre 
l’estàtua de Colom i les Torres Venecianes. Fa palès que les Torres Venecianes sí que 
compleixen els requisits perquè s’hi pugui posar publicitat. 

D’altra banda, critica que el PP incorri en el mateix populisme que va incórrer l’equip 
de govern quan va accedir a posar la samarreta que se li va posar a l’estàtua de 
Colom, ja que, davant de la polèmica, es va escudar dient que els ingressos anaven 
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destinats a serveis socials. Conclou que la dotació a l’atenció social ha d’estar 
especificada als pressupostos i expressa l’abstenció del seu grup a la proposició. 

El senyor Jordi Cunill i Giménez, del GMDPSC, expressa el vot favorable del seu grup 
a la proposició. 

El senyor Albert Martínez i Correro, del GMDCiU, expressa el vot contrari del govern 
perquè, tot i que creu que destinar fons a aspectes socials és molt important, indica 
que les obres de rehabilitació es finançaran amb els diners que s’obtinguin d’una 
subhasta per posar-hi publicitat, tal com estableix l’ordenança. Per aquest motiu, 
afirma que el govern no pot acceptar la proposta del PP. Finalment, assenyala que el 
cas de les Torres Venecianes no és comprable al de l’estàtua de Colom perquè totes 
les reparacions que pugui requerir l’estàtua de Colom es poden finançar sense l’ajut 
publicitari, per les particularitats del cost de la reparació i els serveis que ofereix 
l’estàtua. 

El senyor Calleja manifesta que la intenció de la proposició és destinar diners a entitats 
socials, i recorda que certs grups advoquen contínuament per incrementar la dotació 
de les entitats socials. Aclareix que el seu grup no pretén fer cap trampa i expressa la 
seva sorpresa pel fet que les ordenances s’interpreten d’una manera o d’una altra en 
funció dels interessos que hi hagi darrere. Sense ànims d’entrar en la polèmica de què 
permeten les ordenances, afirma que la majoria de ciutadans estan cansats que els 
polítics busquin buits legals quan els interessa. 

En qualsevol cas, manifesta que les Torres Venecianes són un monument 
representatiu del Districte i de la ciutat, que podria servir per recaptar, a banda dels 
720.000 euros del cost de la rehabilitació, fons addicionals per destinar a les entitats 
socials de Sants-Montjuïc. Creu que parlar de populisme, de trampes i d’ordenances 
fiscals en un moment de crisi, quan hi ha moltes entitats del Districte que ho estan 
passant molt malament, no procedeix. Finalment, demana una mica més de sensibilitat 
social i que, si cal, es canviï la normativa de les ordenances. 

El senyor Suñé comenta que els diners que es van destinar a instal·lar una pantalla a 
la plaça Espanya per veure el partit de la selecció espanyola haurien fet molt bon 
servei a les entitats socials. 

El senyor Ortolà demana que no es confonguin les coses. Recorda que el senyor 
Calleja va negociar els pressupostos amb l’equip de govern i considera que, si hagués 
tingut la voluntat de destinar més diners a les entitats socials, ho hauria manifestat 
aleshores, aprofitant la seva posició preferent respecte als altres grups polítics. Opina 
que no és qüestió de doble moral o de fer trampa, sinó del que especifiquen les 
ordenances. Reitera que la dotació de les entitats socials s’ha de tancar als 
pressupostos. 

El senyor Martínez aclareix que el sistema de finançament de la rehabilitació de les 
Torres Venecianes és la publicitat, és a dir, que sense publicitat la rehabilitació no es 
podria fer. Conclou que les partides pressupostàries formarien part d’un altre debat. 

S’aprova la proposició amb el vot a favor del GMDPSC i el GMDPPC, i el vot en contra 
del GMDCiU i GMPUpB, i l’abstenció del GMDICV-EUiA.  

Proposició / declaració del Grup Municipal d’ICV-EUiA 
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Que el govern del Districte, dintre de la seva capacitat de gestió, destini una 
partida pressupostària suficient per cobrir les necessitats alimentàries 
mínimes –tres àpats al dia– de tots aquells infants i joves del districte que 
pateixin una situació de dificultat en l’accés a una alimentació digna i 
suficient durant els mesos de juliol i agost 

El senyor Cristòfol Ortolà i Ortolà, del GMDICV-EUiA, destaca que l’índex de pobresa 
infantil, així com la vulnerabilitat social en la infància, estan augmentant a la ciutat de 
Barcelona. A més, informa que s’han detectat situacions de dificultat pel que fa a 
l’accés a una alimentació digna i suficient entre els infants en diversos barris de 
Barcelona i del Districte de Sants-Montjuïc, motiu pel qual el seu grup presenta 
aquesta proposició. 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, valora molt positivament la proposició i 
expressa el vot favorable del seu grup. Tanmateix, comenta que, temps enrere, UpB 
va presentar el Pla de mesures urgents de pobresa infantil i va demanar que 
s’apliquessin mesures extraordinàries per evitar els problemes de nutrició juvenil i 
infantil. 

El senyor José A. Calleja i claveró, del GMDPPC, manifesta el seu vot favorable.  

El Sr. Albert Deusedes i Perelló del CMDPSC, expressa el seu vot favorable 

La senyora Núria Izquierdo i Simó, del GMDCiU, expressa el vot contrari del govern, 
no perquè no cregui en la iniciativa proposada, sinó perquè ja s’han aplicat les 
mesures necessàries per donar cobertura a tots els casos detectats a la ciutat. Explica 
que, mitjançant la coordinació de Sanitat, Educació i Serveis Socials, enguany 
s’invertiran 11,5 milions d’euros en una actuació integral que garantirà la cobertura de 
les necessitats alimentàries de tota la població de Barcelona, una inversió d’1,5 milions 
més respecte a la del 2012. 

Entre les actuacions compreses en aquest pla integral, destaca l’atorgament del 100% 
de les beques menjador sol·licitades per famílies que complien els requisits; la 
campanya «vacances d’estiu» (que ha rebut 7.276 sol·licituds d’ajut per a 394 
activitats que disposen de servei de menjador de les que s’han aprovat 6.302 a data 
d’avui, i que compta amb una inversió de 968.692,31 euros, entre un 20% i un 25% 
més que l’any anterior); la posada en marxa del programa de berenars nutritius, que 
tindrà continuïtat durant el curs escolar; un nou model de distribució d’aliments, i 
l’establiment, amb la col·laboració de les entitats, d’una taula solidària d’aliments. 

El senyor Ortolà lamenta el vot contrari del govern, especialment perquè creu que hi 
ha hagut un malentès. Aclareix que ICV-EUiA no posa en dubte les accions exposades 
per la senyora Izquierdo, si bé destaca que moltes d’aquestes accions funcionen molt 
bé durant l’any, però, un cop arriben els mesos de juliol i agost, la situació es complica. 
Afirma que és coneixedor de les activitats dels casals d’estiu, si bé puntualitza que el 
mes d’agost les activitats d’estiu disminueixen. Conclou que la proposta del seu grup 
és de tres àpats al dia i celebra que, malgrat el vot contrari del govern, la proposició 
s’aprovi amb el suport de la resta dels grups. 

La senyora Izquierdo reitera que a l’estiu hi haurà 394 activitats que disposaran de 
servei de menjador i conclou que, en casos determinats, es donarà una cobertura 
integral de tres àpats. 

S’aprova la proposició amb el vot en contra del GMDCiU i el vot a favor de la resta de 
grups. 
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Proposició / declaració del Grup Municipal d’UpB 

Que el govern del Districte reclami a la comissió d’hàbitat urbà i medi 
ambient la redacció urgent del pla específic de subministrament elèctric per a 
la festa major de Sants, a l’empara de l’article 42 de l’Ordenança sobre l’ús de 
les vies i els espais públics de Barcelona 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, comunica que l’article 42.1 de 
l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics de Barcelona estipula que les 
instal·lacions, ja siguin fixes, desmuntables o mòbils, i els objectes que es col·loquen a 
la via pública podran ser objecte de planificació amb indicació de la seva ubicació, 
superfície, volum i característiques tècniques i estètiques. Indica que els plans poden 
referir-se a l’ordenació integral d’una zona o bé d’un tipus específic d’instal·lacions, 
com els assortidors de carburants. Així mateix, afirma que els plans poden incorporar 
la previsió de les instal·lacions temporals i els establiments de venda no sedentària 
quan sigui convenient l’ordenació integral d’una zona. 

Assenyala que les festes majors del Districte, especialment la de Sants, tenen uns 
requeriments tècnics referents a les instal·lacions elèctriques desmuntables que no 
estan garantits sense un pla específic. Conclou que la proximitat temporal de la 
celebració de la Festa Major de Sants justifica la urgència de l’aprovació de la 
proposició presentada pel seu grup. 

S’aprova per unanimitat. 

D.2 Precs 

Es planteja pel Grup Municipal PSC 

Que el govern del Districte expliqui perquè a la Comissió de Govern de 
l’Ajuntament del passat 12 de juny es va decidir retirar la partida ja aprovada 
de 97.850 euros per realitzar precisament una microurbanització provisional 
del barri de Font de la Guatlla 

El senyor Jordi Cunill i Giménez, del GMDPSC, exposa que el barri de Font de la 
Guatlla pateix la paralització de la tercera fase del planejament del Turó de Font de la 
Guatlla. Fa palès que hi ha una sèrie d’habitatges afectats i que els veïns estan 
pendents de ser reallotjats. Indica que, a més, la paralització està produint una certa 
degradació de l’espai públic, ja que hi ha carrers en males condicions, façanes amb 
cables elèctrics penjant, clavegueram en mal funcionament, etc. 

Creu que es podria realitzar una microurbanització provisional al barri per pal·liar els 
efectes de la paralització d’aquesta tercera fase del planejament i argumenta que 
aquesta microurbanització ja compta amb una inversió aprovada. 

Recorda que aquesta qüestió ja s’ha tractat en plenaris anteriors i, tot i així, les 
deficiències no només persisteixen, sinó que s’accentuen. Manifesta que l’espai 
afectat no és un indret abandonat, sinó que hi viuen persones, i destaca que 
actualment la paralització de les obres presenta certs tipus de dificultats, com ara 
d’accessibilitat, de pavimentació en mal estat, d’enllumenat deficient o, sobretot, de 
clavegueram que genera males olors i problemes sanitaris per als veïns. 

Tenint en compte aquest context, afirma que el seu grup no entendria el motiu de la 
paralització de la partida pressupostària destinada a Font de la Guatlla, i espera la 
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negació o confirmació per part del govern. En tot cas, demana que, mentre 
l’Ajuntament no estableixi les indemnitzacions per desallotjar les famílies, s’haurien 
d’impulsar actuacions per garantir que aquestes famílies puguin viure dignament. 

El regidor del Districte puntualitza que el prec és més aviat una pregunta, motiu pel 
qual és complicat acceptar-lo o no. En qualsevol cas, reconeix que hi ha un conjunt 
d’actuacions programades per a la resta del mandat a Font de la Guatlla. Precisa que 
s’han consensuat vint actuacions, que el govern s’ha compromès a executar a mesura 
que es vagin aprovant els pressupostos. 

Indica que la microurbanització de Font de la Guatlla és un d’aquests vint projectes i 
confirma que, efectivament, es va retirar de l’ordre del dia. Aclareix que no és que no 
s’aprovés, sinó que es va retirar formalment de l’ordre del dia de la Comissió de 
Govern de la Casa Gran. Explica que les microurbanitzacions, tal com les planteja la 
Tinència d’Alcaldia d’Hàbitat Urbà, són projectes que tenen un topall de 50.000 euros 
en concepte d’execució. Informa que la microurbanització de Font de la Guatlla 
requeria un pressupost de gairebé 100.000 euros i, per tant, tot i que hi ha la voluntat 
política del Districte i d’Hàbitat Urbà per replantejar el projecte, s’ha de fer encaixar 
dins dels límits pressupostaris. Afegeix que també hi ha altres microurbanitzacions 
previstes en altres indrets de la ciutat. Conclou, doncs, que caldrà adaptar el projecte a 
les limitacions pressupostàries i que al llarg del 2013 es tornarà a presentar el projecte 
adaptat. 

El senyor Cunill constata que, pels motius que sigui, el fet és que el projecte no s’ha 
aprovat, cosa que diu molt de les prioritats del govern. Recorda que les persones 
afectades viuen en condicions de vida indignes i avisa que el seu grup romandrà atent 
a les evolucions del projecte al llarg del 2013. 

El regidor es compromet a intentar aprovar el nou projecte dins del 2013. D’altra 
banda, assegura que es tracta d’un projecte prioritari i es queixa que el PSC, després 
de 30 anys de govern, deixés el panorama tal com el va deixar. 

El President dóna per acceptat el prec amb la resposta facilitada pel govern. 

 

Es planteja pel Grup Municipal PSC 

Que el govern del Districte procedeixi a netejar i desinfectar l’espai al més 
aviat possible i no com l’any passat a principis del mes d’agost (solar del 
carrer Energia, cantonada amb el carrer Bronze) 

La senyora M. Jesús Pérez i Perales, del GMDPSC, exposa que el prec fa referència a 
la neteja, poda, fumigació i desinsectació dels arbres i arbustos del barri de Sant 
Cristòfol i entorns. 

Indica que el solar on es construirà el futur poliesportiu i la futura residència per a la 
gent gran del barri de la Marina, a l’espai de les antigues instal·lacions esportives de la 
Seat, al carrer Energia cantonada amb Bronze, està ple d’herbes, tan altes com la 
tanca del mateix espai, i s’està convertint en un niu de brutícia amb plaga de rates. 
Adverteix que aviat arribarà l’estiu i, per tant, el solar estarà subjecte a la calor, la 
presència d’insectes i, fins i tot, perills d’incendi. Per aquest motiu, el seu grup insta el 
govern a desinfectar l’espai. 
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El regidor del Districte expressa l’acceptació del prec i matisa que el govern ja ha 
procedit a complir-lo. Informa que ja han començat les actuacions de neteja, 
desinfecció i desratització de la zona, que acabaran entre el 4 i el 5 de juliol. Conclou, 
doncs, que ja s’han iniciat les tasques preparatòries, cosa que els veïns han confirmat. 

La senyora Pérez afirma que és possible que el govern hagi començat a parlar amb 
els veïns, però assegura que ella mateixa ha passat aquesta tarda per davant del solar 
i les herbes estaven com sempre. 

D’altra banda, puntualitza que el barri de Sant Cristòfol té el problema de la 
desinsectació als carrers Alts Forns i Alumini, on hi ha un arbust que cada any 
presenta el mateix problema. Afegeix que els arbres fins i tot es fiquen dins els 
habitatges dels veïns (al menjador i a les habitacions), cosa que reflecteix un problema 
de poda. Confia que o bé el govern del Districte o bé Parcs i Jardins tinguin en compte 
aquests problemes, que sorgeixen cada estiu. 

El regidor opina que, probablement, quan la senyora Pérez ha passat pel solar 
aquesta tarda, els operaris ja havien marxat. Assegura que hi eren a mig matí i que 
continuaran durant els següents dos o tres dies. Conclou que aquesta és la planificació 
i reitera que els representants de l’associació de veïns del barri han confirmat que les 
actuacions de neteja ja havien començat. 

Es planteja pel Grup Municipal PPC 

Que s’incrementi la presència de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra 
a les places i espais oberts del districte per tal de prevenir, solucionar i 
sancionar les conductes incíviques, problemes de convivència i d’inseguretat 

El senyor Joan Lluís Sistac i Vicen, del GMDPPC, fa palès que l’incivisme i les actituds 
incíviques d’alguns individus són massa freqüents a l’espai públic dels barris del 
Districte (sorolls a certes hores de la nit; gossos que passegen sols i deixen 
excrements a la via pública; menjar, xiclets i cigarretes escampats per terra, i el mal ús 
de zones de jocs infantils) i generen problemes de convivència. 

Indica que ja ha arribat l’estiu i s’ha produït un ús més intensiu dels espais públics, la 
qual cosa sol generar un increment d’actituds incíviques i de les consegüents 
molèsties per al veïnat de determinades places i carrers. Manifesta que hi ha certes 
places que, des de fa temps, presenten algun d’aquests problemes, com ara la plaça 
Can Mantega, la plaça Osca, el parc de l’Espanya Industrial i la plaça Navas i el carrer 
Blai. Puntualitza que, de vegades, els problemes no són únicament de convivència, 
sinó també d’inseguretat. 

Constata que, en determinats llocs del Districte, els tècnics en civisme ja estan actuant 
per prevenir i eradicar aquestes conductes, si bé destaca que aquestes actuacions 
s’haurien de complementar amb una major presència de la Guàrdia Urbana i els 
Mossos d’Esquadra. Valora positivament les tasques de prevenció per evitar que els 
conflictes es produeixin, si bé creu que cal fer complir les ordenances i aplicar 
sancions i multes als qui no les compleixen perquè no pot ser que ser incívic surti 
gratis. 

El regidor del Districte expressa l’acceptació del prec. Manifesta que la Guàrdia 
Urbana i la resta de serveis municipals, com ara els serveis d’inspecció, estan fent una 
bona feina. Recorda que a la primera part del plenari ha acreditat un increment 
d’activitat per part dels serveis municipals de seguretat, que ha generat també un 
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augment de resultats. En aquest sentit, opina que el govern està actuant en la bona 
direcció. Reconeix que hi ha una limitació de recursos i que es voldrien fer més coses 
de les que es fan, si bé reitera que, en general, s’està actuant en la bona línia. 

Amb tot, considera que sempre es poden fer més coses, motiu pel qual accepta el 
prec. Es compromet a intentar que la Guàrdia Urbana incrementi la seva activitat i 
reforci la seva actuació, conjuntament amb altres agents municipals d’actuació cívica, 
per aconseguir controlar aquestes zones i garantir-ne uns millors resultats al 
tancament del mandat municipal. 

Es planteja pel Grup Municipal PPC 

Que s’arrangi el camí que va des del camp de futbol de La Satalia (cantó 
passeig Exposició) fins al funicular de Montjuïc (parc de Montjuïc), millorant 
la seva il·luminació, senyalització i donant solució al corriment de grava i 
sorra quan plou, així com al manteniment del camí que va del passeig 
Exposició a l’esmentat camp de La Satalia, fent les millores previstes al camp 
de La Satalia 

El president informa que un ciutadà ha sol·licitat la paraula en aquest punt de l’ordre 
del dia. Comunica que primer es plantejarà el prec, per part del PP, a continuació 
intervindrà el senyor Bru Mínguez i, finalment, se seguirà el torn habitual 
d’intervencions per part del regidor i el grup proposant. 

El senyor Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, posa de manifest que el camí que 
va des del camp de futbol de La Satalia cantó passeig Exposició fins al funicular del 
parc de Montjuïc es troba en molt mal estat, ja que hi ha grans sots, a banda d’una 
manca d’il·luminació i de senyalització de l’entrada. 

Constata que aquest camí el transiten mares, pares i nens dels col·legis Bosch i Tres 
Pins, i turistes que travessen el Poble-sec per dirigir-se a Montjuïc. Recorda que, en 
aquesta època, prop d’aquest entorn tenen lloc dos esdeveniments importants: els X 
Games i els Mundials de Natació. 

Especifica que al mateix camí hi ha una bifurcació que porta a una esplanada situada 
al costat de la part de sota de la piscina de salts, que també es troba en molt mal estat 
i que caldria arranjar. 

D’altra banda, destaca que el camp de futbol de La Satalia continua presentant 
mancances: requereix que s’hi pugi la xarxa, i també la tanca del cantó del carrer 
Margarit, tal com es va acordar fa temps. Afegeix que el lateral posterior del camí està 
cedint a la muntanya i que caldria podar els arbres a l’entorn del camp. 

Manifesta que la pujada que va des del passeig Exposició fins al camp de La Satalia, 
que ja es va arranjar en el seu dia, es troba sovint plena d’excrements de gossos, al 
tancament falten fustes, i hi ha una evident manca d’il·luminació. Creu que també 
caldria senyalitzar la prohibició de l’accés de motocicletes a la pujada. 

Conclou que, a causa de totes aquestes deficiències, moltes persones pugen i baixen 
pel lateral del camí, que està ple de pedres i és perillós. 

El president informa que el senyor Bru Mínguez, que havia sol·licitat intervenir, no és a 
la sala i dóna la paraula al regidor del Districte. 
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El regidor del Districte expressa la seva voluntat d’acceptar el prec i executar el que 
demana, si bé el rebutja perquè la inversió que requeriria abordar aquest projecte 
d’urbanització integral del camí és massa elevada. Especifica que el govern pot 
substituir algun fanal o apujar la xarxa, però no pot fer front a la inversió de més de 
300.000 euros per arranjar el camí i els seus entorns. Informa que el govern ha 
estudiat el cas i ha demanat assessorament a Bimsa, Hàbitat Urbà i els Serveis 
Tècnics del Districte, però ha conclòs que no està en condicions d’assumir aquesta 
despesa, que no s’ha inclòs ni a les inversions ni al Pla de millora integral del Districte. 
Finalment, es compromet a intentar impulsar alguna millora puntual i parcial pel que fa 
a algun dels aspectes esmentats pel senyor Calleja. Conclou, però, que la inversió 
requerida per al projecte de l’arranjament integral del camí ascendeix als 300.000 
euros i actualment és inassumible. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, espera que les millores 
puntuals arribin aviat, ja que troba inacceptable que durant certs esdeveniments els 
accessos a la muntanya de Montjuïc no estiguin en condicions. Admet que tirar 
endavant l’arranjament complert és complicat a causa de la inversió que requereix, 
però considera que solucionar la il·luminació i la senyalització no és tan difícil. Afegeix 
que el Districte ja fa temps que va adquirir el compromís d’adequar el camp de futbol 
de la Satalia. 

Quant a l’accés que va del passeig Exposició al camp de futbol, explica que el senyor 
Mínguez li ha dit que ja s’han reposat algunes fustes del tancament, però assenyala 
que a l’esplanada que hi ha a l’entrada del camp de futbol de vegades hi ha vehicles 
aparcats, motiu pel qual, per la seguretat dels nens i els pares, caldria prolongar el 
tancament fins al final. 

Finalment, reitera la necessitat de senyalitzar adequadament la prohibició de 
motocicletes i espera que aviat es disposi del pressupost per donar resposta a la 
problemàtica del camí forestal. 

El regidor insisteix que intentarà dur a terme algunes actuacions puntuals, sense 
assumir un compromís concret perquè cap d’aquestes mesures està inclosa als 
pressupostos previstos. Explica que el govern ja s’ha posat en contacte amb alguns 
dels usuaris del camp de La Satalia, que ja estan assabentats de la voluntat del govern 
de millorar puntualment l’accessibilitat i les condicions de les instal·lacions. 

Es planteja pel Grup Municipal ICV-EUiA 

Demanem que es convoqui, abans de la segona quinzena de juliol, el Consell 
de l’Esport del Districte, on es doni compte de les propostes d’inversions a 
dur a terme en els diferents equipaments esportius i es pugui debatre i 
prioritzar aquestes actuacions, en funció de l’estat i les necessitats d’aquests 
equipaments 

El senyor Eduard Altés i Esparza, del GMDICV-EUiA, exposa que, a partir dels mitjans 
de comunicació esportius, s’ha assabentat que l’Ajuntament de Barcelona té previst, a 
partir del mes juliol, dur a terme obres i implantació de gespa artificial en diversos 
camps de futbol de la ciutat, entre ells el de la Iberia i el de Julià de Capmany. Afirma 
que, des del Districte no hi ha coneixement d’aquestes inversions, ni se n’ha informat 
als representants dels grups municipals. Afegeix que ni les entitats afectades ni la 
resta d’entitats esportives presents al Consell d’Esport del Districte tenen coneixement 
d’aquestes propostes d’inversions. A continuació, llegeix el prec. 
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El regidor del Districte expressa l’acceptació del prec i es compromet a convocar una 
reunió de Districte durant la segona quinzena del mes de juliol amb el Consell de 
l’Esport, un representant de l’Institut de Barcelona Esports i un representant de la 
Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida i Esports per compartir noves informacions, les 
més rellevants de les quals provenen de l’aplicació de l’acord d’inversions del 2013. 
Afegeix que durant la reunió s’intentaran consensuar les prioritats. 

Es planteja pel Grup Municipal de Districte UpB 

Instar el govern del Districte a actuar i prendre mesures per eradicar el 
màxim les molèsties de soroll derivades de les activitats més properes al 
barri de Font de la Guatlla i els seus entorns 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, assenyala que el prec fa referència a Font 
de la Guatlla, un tema recurrent que sempre es tracta als plenaris però que no s’acaba 
de solucionar. Precisa que el prec se centra en les molèsties per sorolls, ja que durant 
les darreres setmanes els veïns del barri han patit greus molèsties per sorolls 
provinents del Poble Espanyol i els entorns de la muntanya. Llegeix el text del prec i 
demana que el govern del Districte posi fi a les greus molèsties que pateixen els veïns. 

El regidor del Districte expressa l’acceptació del prec, ja que versa sobre una 
necessitat objectiva. Informa que el govern ja hi està treballant, especialment amb el 
desplegament d’operadors i d’efectius de la Guàrdia Urbana. Afegeix que el govern 
està en converses permanents amb l’Associació de Veïns de Font de la Guatlla i 
espera que, durant el mes de juliol, s’acordi alguna mesura per evitar les molèsties 
derivades d’alguns espectacles i concerts que han tingut lloc al Poble Espanyol. 

 

 

Es planteja pel Grup Municipal de Districte UpB 

Instar el govern del Districte a actuar i supervisar les actuacions realitzades 
al carrer Noguera Pallaresa, en el tram comprès entre el carrer d’Olzinelles i 
el carrer dels Jocs Florals, on manca un fanal i els acabats no són els 
esperats 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, formula el prec. 

El regidor del Districte expressa l’acceptació del prec per part del govern i comunica 
que la solució als petits problemes que hi ha ja està encarrilada. Opina que valdria la 
pena posar en valor la importància de l’obra realitzada i minimitzar l’anècdota, si bé 
reitera el compromís de solucionar els detalls dels acabats. 

El senyor Suñé argumenta que la manca d’un fanal a l’espai públic es nota, motiu pel 
qual el seu grup ha considerat oportú insistir-hi. 

El regidor explica que el govern ja ha demanat el fanal i que el proveïdor procedirà a 
instal·lar-lo durant el mes de juliol. 
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D.3 Preguntes 

Es planteja pel Grup Municipal ICV-EUiA 

Quina ha estat enguany la demanda de places en cadascuna de les escoles 
bressol municipals del districte? 

Quantes famílies no han pogut accedir a places públiques que havien triat? 

Quines solucions s’han adoptat per a donar satisfacció a les famílies que 
havien optat pel model públic d’Escola Bressol de Barcelona? 

El senyor Joan Sanromà i Bauló, del GMDICV-EUiA, exposa que la pregunta és una 
repetició de la pregunta que el seu grup porta fent des de un any i mig enrere. 
Manifesta que el seu grup sempre ha demanat dades sobre preinscripcions i 
matriculacions, si bé assegura que mai no han rebut aquestes dades, ni per escrit ni 
oralment, motiu pel qual les han hagut de buscar ells mateixos. Amb tot, indica que no 
ha pogut trobar informació sobre les escoles bressol municipals acabades. 

Fa palès que el mes de juny s’han tramitat les matriculacions de les escoles del 
Districte i les preinscripcions de les escoles bressol municipals, i, tenint en compte la 
manca de places ofertes per les escoles bressol en comparació amb la demanda dels 
anys anteriors, formula la pregunta. 

El regidor del Districte respon que el govern de la ciutat està fent un esforç important 
per posar a l’abast noves escoles bressol municipals i més places per disminuir el 
desajust existent entre l’oferta i la demanda. Explica que a Barcelona es dóna 
cobertura a una mitjana d’entre el 60% i el 62% de les places demanades, mentre que 
el percentatge del Districte de Sants-Montjuïc és del 59,9%. 

Indica que hi ha molt poques escoles bressol que rebin un nombre menor de 
sol·licituds al de places disponibles. Manifesta que els problemes més greus de 
desajustament es localitzen als centres següents: El Cotxet, amb 5 sol·licituds per 
damunt de les places disponibles; El Fil (a Sants), on hi ha hagut 56 sol·licituds més de 
les places disponibles; El Timbal, (a Sants), on hi ha hagut 37 sol·licituds de més; 
Forestier (al Poble-sec), amb 28 sol·licituds de més; Guimbó (a la Bordeta-Sants), amb 
54 sol·licituds de més; L’Esquirol (a la Bordeta-Sants), amb 70 sol·licituds de mes; El 
Nic (al Poble-sec), amb 28 sol·licituds de més, i Pau (a Sants-Hostafrancs), amb 77 
sol·licituds de més. Afegeix que, a banda d’aquestes escoles, també hi ha l’escola 
bressol de titularitat de la Generalitat, al carrer Concòrdia (al Poble-sec), que no l’ha 
afegida a la llista perquè no és municipal. 

Reitera que al Districte de Sants-Montjuïc es dóna cabuda a un 60% de les sol·licituds, 
que és exactament el mateix percentatge que la mitjana de la ciutat. Explica que en els 
darrers dos anys s’han inaugurat 23 escoles bressol municipals, la majoria de les quals 
s’havien projectat o començat a executar durant el mandat anterior. 

D’altra banda, informa que en cas que una sol·licitud no es pugui acceptar, s’ofereixen 
a la família places vacants a d’altres escoles municipals del Districte, ja sigui al mateix 
barri o a barris propers. Recorda que al Districte hi ha algunes escoles bressol amb 
menys sol·licituds que places i, per tant, hi ha vacants que es poden oferir. També 
afirma que hi ha l’opció de les llistes d’espera de cada centre, que estan coordinades 
pel Consorci i l’Ajuntament.  



 
 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

124 

 

Conclou que aquesta és la situació actual i assegura que el govern continuarà fent 
esforços per incrementar l’oferta i disminuir progressivament el desajust actual. 
Finalment, demana als serveis tècnics de la Regidoria que facin arribar les dades del 
nombre de places disponibles i demandades al grup d’ICV-EUiA. 

El senyor Sanromà afirma que ja disposa d’aquestes dades i fa palès que hi ha més de 
300 famílies que no podran optar a una plaça pública, tot i haver-la sol·licitada. Creu 
que solucionar aquest desajust és una prioritat, atès que hi ha una demanda tan alta 
de places a les escoles bressol públiques. 

El regidor expressa el seu acord amb el senyor Sanromà quant a la necessitat 
d’ajustar l’oferta i la demanda de places a l’escola bressol pública. Indica que 
l’Ajuntament de Barcelona continuarà invertint en ensenyament (en aquest cas de 0 a 
3 anys) i continuarà incrementant el nombre de places disponibles. Tanmateix, 
demana al senyor Sanromà que reconegui que el govern està fent un gran esforç, ja 
que quatre o cinc anys enrere hi havia moltes més de 300 famílies que es quedaven 
sense plaça. Conclou que el missatge final és que el govern està anant cap endavant, 
si bé no tan de pressa com voldria, a l’hora d’incrementar les places en l’ensenyament 
públic. 

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

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 el Plenari del 
Consell Municipal del Districte de 14 de maig de 2013: 

«Que mentre no es reprenguin les obres perquè arribi el metro als barris de la 
Marina, es tapin tots els forats corresponents a escales o estructures 
d’ascensors que actualment es troben amb un tancament provisional, així 
com alliberar les zones tancades de les obres. Igualment sol·licitem la 
retirada de la caseta informativa instal·lada a la plaça de la Marina, i la millora 
del servei d’autobús que dóna servei als barris de la Marina mentre no arribi 
el metro a aquests barris» 

La senyora Josefina Martínez i Ruiz, del GMDPPC, llegeix el text de la sol·licitud de 
seguiment. 

El regidor del Districte exposa que el govern ha intentat donar compliment a aquest 
acord, assumit en el darrer plenari. Comunica que ja s’ha traslladat l’acord al 
Departament de Territori i Sostenibilitat i que ell mateix, juntament amb d’altres 
membres de l’equip municipal del Districte, han mantingut converses amb 
responsables del Departament de Territori i Sostenibilitat per donar compliment a 
l’acord. Ara bé, puntualitza que el compliment d’aquest acord no es produirà de forma 
automàtica, ja que la Generalitat no sempre fa el que es decideix al Plenari del 
Districte, si bé confia que alguns d’aquests aspectes se solucionaran aviat. 

D’altra banda, comunica que ha convocat una reunió de treball amb el secretari 
general del Departament de Territori i Sostenibilitat per al mes de juliol, en la qual 
intentarà que el Departament assoleixi un compromís ferm quant al calendari del 
tancament dels forats que donen al passeig de la Zona Franca i la retirada de la caseta 
d’informació situada a la plaça de la Marina. 
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Respecte a TMB, explica que el govern del Districte s’ha posat en contacte amb la 
Direcció d’Autobusos de TMB i ha aconseguit alguna millora respecte a les línies 13 i 
23, tal com ha exposat a la primera meitat del Plenari. En aquest sentit, fa palès que 
s’ha traslladat a TMB que la prioritat del Districte és que, mentre a la Marina no hi hagi 
metro, es produeixi una millora progressiva del servei d’autobusos. 

Conclou que totes aquestes iniciatives responen a l’estratègia del govern per donar 
compliment al prec. 

Declaracions institucionals 

1. Declaració institucional en relació amb una nova regulació de la interrupció 
voluntària de l’embaràs 

El president informa que la declaració institucional ha obtingut el suport suficient dels 
consellers i ha estat aprovada. Indica que la senyora García farà la lectura del 
fragment dels acords. 

La senyora Núria García i García, del GMDPSC, procedeix a llegir la declaració 
institucional: 

«Primer. Reconeixem el dret a una maternitat lliurement decidida que implica, entre 
altres coses, que les dones decideixin sobre el seu cos i, per tant, sobre el seu 
embaràs. I que aquesta decisió, conscient i responsable, sigui respectada. 

»Segon. Recordem al Govern de l’Estat espanyol la aconfessionalitat proclamada a la 
Constitució. I en aquest sentit, rebutgem qualsevol ingerència en el dret d’una 
maternitat lliurement decidida. 

»Tercer. Ens mostrem contraris a la reforma anunciada de la Llei orgànica 2/2010, de 
3 de març, sobre salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs, 
anunciada pel ministre Gallardón. I rebutgem la regressió que això suposaria, el pas 
enrere que suposaria una legislació més restrictiva situant l’Estat espanyol entre els 
països europeus menys respectuosos amb els drets sexuals i drets reproductius. 

»Quart. Apel·lem a la responsabilitat del ministre de Justícia i al Govern del Partit 
Popular per legislar, a partir del consens social, tot vetllant per la igualtat de gènere i 
del respecte a les llibertats personals. 

»Cinquè. Donar suport al manifest “Decidir ens fa lliures” elaborat per la Plataforma 
Estatal en Defensa dels Drets Sexuals i Reproductius, que agrupa més de 140 
organitzacions socials i de dones, i promoure activament, a través dels mitjans de 
comunicació locals i amb activitats, la seva difusió.» 

2. Declaració institucional en relació amb el dia 28 de juny de 2013, jornada 
contra l’homofòbia i de reivindicació de la plena igualtat social i de drets 
independentment de l’orientació sexual o la identitat de gènere de cada 
persona (retirada) 

No es tracta per haver-se retirat el suport suficient dels Conselles 
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En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president agraeix l’assistència i 
intervencions dels presents i aixeca la sessió a les 22.15 h. 

 
 
 
 
 
El secretari       Vist i plau 

El president del Consell 
 
 


