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    ACTA DEL CONSELL PLENARI 

 
Identificació de la sessió 

Núm. 1 
Data: 4 de març de 2014 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 18.30 h a 22.40 h 
Lloc: Consell de Districte de Sants-Montjuïc 
 
Assistents 

President del Consell  
Joaquim Mestre i Garrido 
 
Regidor del Districte 
Jordi Martí i Galbis 
 
Consellers i conselleres 
Francesc Xavier Esteve Gómez de Travesedo (GMDCiU) 
Anna M. Massó i Campamà (GMDCiU) 
Núria Izquierdo i Simó (GMDCiU) 
Albert López i Martínez (GMDCiU) 
Antoni Carballido i Faixas(GMDCiU) 
Emilia Català i Peiró (GMDCiU) 
Albert Deusedes i Perelló (GMDPSC) 
M. Àngels Boix i Junyent (GMDPSC) 
Jordi Cunill i Giménez (GMDPSC) 
Montserrat Gallego i Creus (GMDPSC) 
Núria García i García (GMDPSC) 
M. Jesús Pérez i Perales (GMDPSC) 
José Antonio Calleja i Clavero (GMDPPC) 
Joan Lluís Sistac i Vicen (GMDPPC) 
Josefina Martínez i Ruíz (GMDPPC) 
Cristòfol Ortolà i Ortolà (GMDICV-EUiA) 
Eduard Altés i Esparza (GMDICV-EUiA) 
Joan Sanromà i Bauló (GMDICV-EUiA) 
Jordi Suñé i Abelló (GMDUpB) 
 
Excusen la seva absència 
Míriam Casanova i Domènech, regidora adscrita del GMDPPC 
Joan Laporta i Estruch, regidor adscrit del GMDUpB 
Assumpta Escarp i Gibert, regidora adscrita del GMDPSC 
Alberto Villagrasa i Gil, regidor adscrit del GMDPPC 
 
Gerent del Districte 
Francesc Jiménez i Gusi 
 
Conseller tècnic 
Lluís Sergi Sarri i Camargo 
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Departament de Serveis Jurídics - Secretaria 
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 se n’assabenta. 

2. Mesures de govern 

2.1 Criteris marc per a la celebració de fires no sedentàries al districte 

El regidor del Districte manifesta que aquesta mesura de govern incideix en una de les 
principals activitats dinamitzadores de la realitat comercial dels barris i pretén donar 
continuïtat a moltes de les actuacions que fa el Districte des de fa anys per donar 
suport a l’organització de diferents fires i mostres als espais públics oberts del districte. 
Remarca que, tanmateix, volen donar-hi un nou impuls per tal de millorar l’organització 
i l’impacte ciutadà i comercial d’aquestes fires, minimitzar-ne els efectes negatius i 
guanyar en qualitat de l’oferta, en imatge, i en eficiència i eficàcia de l’acció cívica i 
comercial als barris del districte. Explica que, a aquest efecte, han mantingut 
converses amb les diferents associacions de comerciants i eixos del districte per fer 
actuacions que siguin ben considerades i ben rebudes pel sector.  

Assenyala que la mesura presenta deu mesures, però que només en destacarà 
algunes. Afirma que plantegen que les fires s’adeqüin a la realitat de cada entitat 
promotora. Explica que no consideren positiu que entitats d’una naturalesa 
determinada utilitzin instruments que no reverteixin positivament en el barri o en la 
mateixa entitat organitzadora. Manifesta que també plantegen que, en aquestes fires i 
mostres de comerç, hi hagi com a mínim un 60% de comerços que estiguin arrelats als 
barris, les associacions i els eixos comercials del districte. Així mateix, explica que la 
mesura proposa que s’estableixi una planificació anual, de manera que dins dels 
primers dos mesos de cada any es disposi d’una previsió de les propostes. D’altra 
banda, assenyala que també es planteja que, en les fires o mostres, hi hagi algun 
element que identifiqui de manera clara els comerços relacionats amb el barri i els 
distingeixi d’altres de fora del districte. 

Conclou que la mesura preveu una col·laboració més intensa entre el Districte i les 
entitats organitzadores per tal de minimitzar els impactes negatius que puguin generar 
les fires de comerç i que tots puguin beneficiar-se de la importància econòmica i social 
del comerç de proximitat, que representa més del 90% del comerç que hi ha al districte 
de Sants-Montjuïc. 
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El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, opina que aquesta mesura era necessària 
i respon a una demanda dels mateixos eixos comercials i de diverses entitats. D’altra 
banda, assenyala que en l’últim punt de la mesura el Districte es reserva de manera 
excepcional una flexibilització dels criteris establerts en funció del territori o la 
necessitat de dinamitzar l’activitat econòmica. Explica que en principi estan d’acord 
amb aquest punt, però que vigilaran que no serveixi per justificar decisions arbitràries. 

El senyor Joan Sanromà i Bauló, del GMDICV-EUiA, manifesta que es congratulen 
que el Districte hagi elaborat unes mesures que fa temps que es demanen per 
fomentar el comerç local. Explica que en general estan d’acord amb el redactat de la 
mesura de govern, però que creuen que es podria fer més èmfasi en un parell 
d’aspectes. Precisa que pensen que caldria incidir més en la qualitat de les mostres, 
no solament des d’un punt de vista comercial, sinó també pel que fa als productes que 
s’hi ofereixen i a l’impacte visual. En aquest sentit, afirma que alguns tenderols són 
poc estètics i que les fires no només han de beneficiar el comerç, sinó també els veïns 
i ciutadans. D’altra banda, destaca la importància de subratllar el valor cultural afegit 
que poden comportar aquestes fires al districte. 

Finalment, assenyala que en la mesura no queda prou clar qui decidirà la flexibilització 
dels criteris de forma excepcional. Explica que es pregunta si serà la Comissió de 
Govern del Districte, el consell sectorial, un consens amb les entitats o el Consell 
Plenari. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, manifesta que, davant el debat 
que ja feia temps que hi havia sobre els problemes de mobilitat que poden comportar 
les fires, estan d’acord que calia regular aquest àmbit. D’altra banda, explica que el 
seu grup també té dubtes respecte a qui decidirà la flexibilització dels criteris que 
estableix la mesura, i demana que s’aclareixi això.  

Opina que les actuacions previstes en la mesura de govern han de servir per potenciar 
el comerç de proximitat. Pel que fa a això, assenyala que darrerament s’havia 
qüestionat la quantitat i la qualitat de les fires i la presència d’un nombre elevat de 
comerciants d’altres llocs de Catalunya. En aquest sentit, manifesta que valoren 
positivament el criteri que almenys el 60% dels comerciants siguin del districte, si el 
sector hi està d’acord. A més, opina que també cal tenir en compte el tipus de comerç 
que ha d’haver-hi en aquestes fires, ja que sovint algunes parades fan una 
competència deslleial als mateixos comerciants de la zona. 

Manifesta que volen pensar que la mesura recull aquest esperit i que s’ha fet de comú 
acord amb les entitats de comerciants. Afirma que sobretot esperen que totes les 
mesures previstes redundin en benefici d’una major qualitat i d’una potenciació real del 
comerç de proximitat.  

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, assenyala que ja feia temps que es 
parlava d’aquesta qüestió al districte, no només entre les associacions de comerciants, 
sinó també entre els veïns i veïnes i les entitats, i que en algun moment hi ha hagut 
fins i tot una certa saturació d’aquest tipus de fires. Afirma que al seu grup li sembla bé 
que es facin tantes fires com sigui possible, sempre que siguin beneficioses per als 
comerciants i hi estiguin d’acord. Manifesta que, per tant, valoren positivament la 
mesura de govern, que entenen que s’ha pactat amb les associacions de comerciants. 

Explica que els agrada l’equilibri que la mesura estableix entre comerciants del 
districte i comerciants procedents d’altres llocs, cosa que els consta que les 
associacions de comerciants comparteixen. D’altra banda, manifesta que coincideixen 
amb el GMDICV-EUiA que caldria donar més suport a les associacions de comerciants 
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perquè puguin posar més èmfasi en la qualitat dels productes i, sobretot, en la imatge 
de les fires.  

Explica que l’únic aspecte que no veuen clar de la mesura és com i qui determinarà la 
flexibilització dels criteris en algunes ocasions, tal com han apuntat els altres grups. 
Pel que fa a això, demana que aquestes excepcions s’estableixin sempre d’acord amb 
les associacions de comerciants. 

El regidor agraeix totes les intervencions i manifesta que està d’acord amb la majoria 
de coses que s’han dit. D’altra banda, destaca que la mesura és el resultat d’un acord 
general bàsic amb les principals entitats de comerciants del districte.  

Pel que fa a la interpretació del punt 10 de la mesura de govern, a la qual s’han referit 
tots els grups, explica que la gestió del dia a dia en relació amb l’organització i 
l’avaluació de les fires anirà a càrrec de la responsable de l’Àrea de Comerç del 
govern del Districte i dels serveis competents del Districte, que intentaran fer un bon ús 
d’aquesta previsió de flexibilització dels criteris de la mesura en determinades 
ocasions. Afirma que tota acció de govern ha de tenir una certa capacitat d’adaptació 
als problemes puntuals que puguin sorgir i que, per això, el Districte assumeix aquesta 
potestat. Remarca que, de tota manera, compartiran l’avaluació d’aquestes fires en el 
marc del consell sectorial d’aquest àmbit. 

3. Informe del regidor 

El regidor del Districte felicita l’Esbart Ciutat Comtal pel guardó Ciutat de Barcelona; 
l’Associació Esportiva APA de Poble-sec, pels seus vint-i-cinc anys; i l’escola El Bosc, 
pels seus cent anys. Destaca que aquesta és l’escola municipal més antiga de 
Barcelona. 

Manifesta que, en primer lloc, parlarà dels principals projectes d’intervenció sobre 
l’espai públic, que destaca que condensen una suma important d’esforços polítics, 
pressupostaris i tècnics per tirar-los endavant. Destaca la urbanització i la 
pavimentació dels carrers Carreres Candi, Begur, Feliu Casanova, Rodríguez i Miquel 
Àngel i el carreró de les Ànimes, gairebé tots ells a Sants-Badal; la instal·lació del 
circuit d’aparells per a gent gran als jardins de Cal Sèbio, a la Marina del Port; la 
posada en marxa del Pla BUITS al carrer Vallespir; l’entrada en funcionament del nou 
espai infantil i el nou pipicà als jardins de Màlaga, al barri de Sants; la remodelació i 
l’actualització amb gespa artificial del camp de futbol Ibèria, i la renovació del camp de 
rugbi de La Foixarda, a Montjuïc. D’altra banda, anuncia la implantació d’una àrea 
verda d’aparcament al barri de Sant Cristòfol, a la Marina, que explica que esperen 
que pugui tirar endavant les properes setmanes. Així mateix, esmenta la propera 
urbanització dels jardins de Ramon Aramon i Serra, a Hostafrancs, amb un model 
acordat amb els veïns, i la nova vorera del passeig de la Zona Franca entre la plaça 
Marina i el carrer dels Alts Forns, que satisfà una demanda llargament reivindicada 
pels veïns. 

Destaca la finalització de les obres del mercat de Sants. Precisa que pràcticament ja 
s’ha enllestit la urbanització dels quatre carrers que hi ha al voltant del mercat (Sant 
Medir, Sant Jordi, Càceres i Daoíz i Velarde) i que només falta acabar les parades 
interiors. Afirma que aquesta joia del districte i de la ciutat entrarà en funcionament per 
Setmana Santa. Explica que també s’han finalitzat les obres de reurbanització del 
carrer Trajà, a la Font de la Guatlla, la primera fase de les obres del PERI de la Marina 
al sector 10, la primera fase de les obres del carrer Canalejas, a Sants-Badal, i la 
primera fase del carrer Béjar. Assenyala que també han valorat els projectes dels 
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carrers Rosés, Tirso de Molina i d’en Blanco i de la riera d’Escuder, a Sants. D’altra 
banda, anuncia que aviat es licitaran les obres de l’equipament Lleialtat Santsenca, 
que representen una inversió global de més de 4 milions d’euros. 

Parla de la presentació de dos projectes: el d’ampliació de l’escola Jacint Verdaguer, al 
Poble-sec, i el de remodelació de la pista poliesportiva i la plaça de les Tres 
Xemeneies, al mateix barri. Esmenta també l’execució de les obres d’urbanització del 
carrer Antoni de Capmany, d’acord amb les previsions del calendari establert; 
l’execució de les obres de millora de la plaça de Cal Muns, lligades a la propera 
obertura del centre del Cal Muns; la posada en marxa de la microurbanització i les 
obres del turó de la Font de la Guatlla; les millores del Casal de Gent Gran La Capa, a 
la Marina del Port; l’arranjament parcial de la plaça Llorca, al Polvorí, i l’inici imminent 
de les obres d’ampliació del pati de l’escola Cavall Bernat, que responen a una 
iniciativa llargament reivindicada per la comunitat educativa de l’escola i pels veïns 
dels barris del voltant. 

Assenyala que el segon apartat de l’informe tracta de la promoció econòmica, el suport 
al comerç i el foment de l’ocupació. Destaca que s’ha reduït un 3% l’atur al districte 
entre el desembre del 2012 i el desembre del 2013. D’altra banda, es refereix a la 
mesura de govern sobre les fires no sedentàries i a l’increment dels ajuts en la 
convocatòria de subvencions del 2014 per al sector del comerç i altres entitats del 
districte.  

Explica que s’està consolidant i ampliant el programa «Treball als barris» i que aviat 
donaran dades respecte a les noves iniciatives d’aquest programa a la Marina, la 
Bordeta i el Poble-sec. D’altra banda, afirma que s’està en la fase final de comunicació 
i implantació del Pla de turisme, i en l’impuls inicial del Pla de comerç del Districte. A 
més, es refereix a la nova il·luminació amb leds a Creu Coberta per donar impuls al 
seu eix comercial i al suport que s’ha donat a la Shopping Night que va organitzar 
l’Associació de Comerciants de Creu Coberta amb motiu de la cloenda del Mobile 
World Congress.  

Afirma que s’ha iniciat una de les cinc proves pilot d’implantació de les superilles de la 
ciutat, la dels carrers Tarragona, Creu Coberta i Sant Antoni, a Hostafrancs, que 
destaca que ha de donar bons resultats des del punt de vista econòmic, social, 
urbanístic i de mobilitat.  

Anuncia que en el proper plenari del Districte es presentarà una mesura de govern de 
foment de l’ocupació a la Marina, i que està a punt d’iniciar-se una nova sèrie de 
sessions formatives en gestió comercial i tecnologies de la informació i la comunicació, 
entre altres, per als comerciants de les agrupacions i eixos comercials. Afirma que, per 
tant, es donen més eines de formació a aquest sector perquè pugui ser més 
competitiu. 

Assenyala que el tercer apartat de l’informe es refereix a noves mesures de suport a 
les entitats socials del districte. Destaca que s’incrementarà en 30.000 euros la 
convocatòria de subvencions a les entitats del 2014. D’altra banda, explica que està a 
punt de signar-se el conveni amb l’esplai Turons per cedir-li una nau al carrer Dàlia, a 
la Font de la Guatlla, i que hi ha una nova línia de suport de 20.000 euros per al 
projecte Do d’Acords, de l’associació Integra Sons, del Poble-sec, per integrar a través 
de la música els infants i adolescents de famílies del barri amb dificultats. A més, 
destaca que s’han aportat 140.000 euros per a la modernització, la millora, la 
insonorització i la tecnificació del nou auditori Bloc Onze de Can Batlló, que remarca 
que és una iniciativa molt important, especialment de les entitats que formen part de la 
plataforma «Salvem Can Batlló». Així mateix, manifesta que s’ha arribat a un acord 
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amb la Llar de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple per a la cessió de l’edifici de titularitat 
municipal del passeig de l’Exposició, que inclou una inversió d’entre 400.000 i 500.000 
euros per part de l’Ajuntament per adequar el local. 

Explica que ja s’ha instal·lat la graderia del camp de l’Energia amb el suport econòmic 
del Districte. Afirma que també es donarà suport econòmic a la Volta Ciclista a 
Catalunya i a la Unió Esportiva de Sants, que han patit dificultats en els darrers temps. 
Així mateix, manifesta que han donat suport a la Fundació Paco Candel amb motiu del 
cinquantè aniversari de la publicació del llibre Els altres catalans, així com a l’escola El 
Bosc, per a les activitats que durà a terme pel seu centenari. Afirma que el Districte 
també dóna suport econòmic i logístic a Barnasants per a la celebració d’aquest 
festival musical dedicat a la cançó d’autor. 

Assenyala que el quart apartat de l’informe tracta de les millores en el transport públic 
a la Marina. Explica que el Districte ha instat Transports Metropolitans de Barcelona 
(TMB) a fer un conjunt de millores que suposaran l’increment de freqüència de les 
línies 9, 37 i 109, que travessen el passeig de la Zona Franca, incloent-hi un reforç en 
el servei per als usuaris del mercat dominical d’Eduard Aunós. Així mateix, destaca 
que s’instal·laran quatre noves parades, dues de pujada i dues de baixada, a la línia 
23, que dóna servei a Montjuïc, al Polvorí i a altres zones de la muntanya, i que 
s’ampliarà el recorregut de la línia 79 per donar més servei de transport en superfície 
als veïns i treballadors de la zona. Precisa que aquestes mesures s’aplicaran al llarg 
del mes de març. 

Manifesta que vol tornar a assegurar que no es tancarà cap línia de les que actualment 
donen servei, amb independència de la implantació de la nova xarxa ortogonal. 
Assenyala que, tanmateix, l’actual línia 9 serà substituïda a la tardor per una nova línia 
de la nova xarxa d’autobusos que millorarà les prestacions, les freqüències i el servei. 

Explica que el cinquè apartat de l’informe es refereix a accions per a la millora de la 
convivència, el civisme i la lluita contra la delinqüència. Destaca que el 2013 s’han 
reduït en un 5,5% els incidents i els fets il·lícits respecte a l’any anterior, i que durant 
tot l’any 2014 es mantindrà la contractació dels quatre agents cívics actuals, que 
durant el segon semestre del 2013 han efectuat 2.800 intervencions a gairebé una 
trentena d’espais del districte. Agraeix les actuacions de la Guàrdia Urbana i els 
Mossos d’Esquadra, que afirma que han dut a terme detencions i operacions molt 
importants a bars musicals a partir de denúncies veïnals i d’ofici. Esmenta, a tall 
d’exemple, l’actuació al carrer Margarit 11 per delictes contra la salut pública i la 
propietat intel·lectual; els precintes al local del carrer Gavà 1, al prostíbul del carrer 
Daoíz i Velarde i al bar musical del carrer Riego 29; la intervenció al local il·legal del 
carrer Mèxic 19, i els desallotjaments al carrer Sant Eloi 2 i 4. 

En relació amb els plans urbanístics i els instruments de planejament, que conformen 
el sisè apartat de l’informe, recorda que estan intentant tirar endavant, amb Hàbitat 
Urbà, les dues modificacions del Pla general metropolità que es tractaran a la part 
decisòria; el projecte de l’esplanada de museus a Montjuïc; la urbanització provisional 
de la part central del recinte de Can Batlló; el projecte de superilla d’Hostafrancs; els 
projectes PAU A i B del carrer Juan de Sada; i la compra del solar de TMB situat als 
carrers Riera de Tena i Burgos per a la tercera fase del projecte d’urbanització de la 
cobertura de les vies de Sants, que s’executarà en el proper mandat.  

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, manifesta que se suma a les felicitacions 
que ha fet el regidor. Expressa la satisfacció del seu grup per les actuacions que ha 
dut a terme el Districte en l’espai públic. Pel que fa a això, assenyala que l’única crítica 
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que poden fer és que els veïns de la Font de la Guatlla s’han queixat que no han estat 
consultats respecte al mobiliari urbà que s’acabarà posant al barri. 

Afirma que s’han fet millores en diversos equipaments esportius, però que els 
comença a preocupar la situació del camp de futbol de Magòria, ja que les entitats que 
estan utilitzant la instal·lació del carrer Energia volen tornar al seu barri. D’altra banda, 
pregunta per l’evolució del CAP Bordeta-Magòria. 

Assenyala que en els darrers mesos han tancat alguns comerços emblemàtics del 
districte, com la xurreria Montse i la botiga Marticella, i que tot sembla indicar que 
també ho farà l’estudi fotogràfic Daguerre. Manifesta que els preocupa molt la pèrdua 
d’aquest tipus de comerços i que els agradaria saber quina és la situació respecte a 
aquest tema. 

Explica que valoren positivament l’increment de subvencions a les entitats, però que 
algunes d’elles es queixen dels requisits que s’exigeixen a l’hora de demanar-les o 
justificar-les. Precisa que no és que no estiguin d’acord amb la transparència, però que 
el sistema actual fa que moltes entitats renunciïn a demanar una subvenció per la 
feinada que els suposa. 

Pel que fa al transport públic, afirma que, a part del problema general d’increment de 
preus dels bitllets, el principal problema del districte és la manca de transport públic a 
la Marina. Explica que celebren que s’hagi augmentat la freqüència d’autobusos en 
aquest barri, però que per a això ha calgut que els veïns sortissin al carrer, quan ja fa 
temps que en el Plenari del Districte es reclamava que s’implementessin aquestes 
mesures. Opina que, atès que el metro no arriba a la Marina, com a mínim cal 
continuar reforçant el servei d’autobusos. 

Assenyala que, amb motiu de la propera celebració del Dia de la Dona, el GMDPSC 
ha presentat una declaració institucional en la qual es fa referència al desacord amb la 
nova llei estatal sobre l’avortament, però que no s’ha pogut aprovar perquè l’equip de 
govern no ha volgut signar-la. Explica que lamenten aquest fet, ja que creuen que la 
nova llei minva la llibertat de les dones per prendre decisions que afecten la seva vida 
sexual i reproductiva.  

Manifesta que finalment s’ha dit públicament que no es dedicarà un carrer a Joan 
Antoni Samaranch, però que creuen que no calia haver arribat a aquest punt i que n’hi 
hauria hagut prou que l’alcalde s’hagués retractat d’aquesta decisió.  

Es refereix a la intervenció que van fer els Mossos d’Esquadra al centre social 
autogestionat Can Vies. Explica que tots saben que a Can Vies li queda poc temps de 
vida i que el regidor no té cap responsabilitat pel que fa a aquesta intervenció, però 
que creuen que va ser desproporcionada i va provocar una alarma social innecessària. 

Manifesta que volen saber quina és la situació concreta dels projectes del carrer Juan 
de Sada i exposar que l’Associació de Veïns de Badal, Brasil i la Bordeta els ha 
demanat que s’utilitzi el refugi per crear un equipament de districte on es puguin fer 
activitats i exposicions. Assenyala que els agradaria saber l’opinió del Districte pel que 
fa a això. D’altra banda, explica que també volen conèixer què ha fet l’equip de govern 
respecte al Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de la Zona Franca. 

Afirma que el poliesportiu de les Tres Xemeneies és un projecte engrescador que 
il·lusiona molta gent, però que els agradaria saber si es compliran els terminis 
previstos, ja que saben que no s’ha pogut arribar a temps a la licitació d’aquesta obra 
perquè es pugui iniciar al mes de juny i no afecti la temporada dels equips.  
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Manifesta que celebren que s’hagi arribat a un acord amb la Llar de l’Afectat 
d’Esclerosi Múltiple respecte a un nou local per a l’entitat, però que els agradaria saber 
si s’ha resolt el problema que hi va haver en l’anterior principi d’acord amb la durada 
del lloguer. 

Finalment, pregunta si ja s’ha convocat o s’ha fet la reunió amb l’Associació de Veïns 
del Carrer Joan Güell per tractar la situació de Can Mantega.  

El senyor Cristòfol Ortolà i Ortolà, del GMDICV-EUiA, felicita el senyor Suñé pel seu 
aniversari. D’altra banda, manifesta que, a més de sumar-se a les felicitacions que ha 
expressat el regidor, volen afegir-ne dues més a dos germans del barri de Sants, 
Marcel Barrena i Pau Barrena, que han guanyat el Premi Gaudí al millor film 
documental i el tercer premi del World Press Photo, respectivament. 

Explica que normalment ell no mira ni espera el resum de la intervenció del regidor 
perquè ja coneix la seva visió i les seves «faules» sobre la situació del districte, així 
com les seves respostes davant qualsevol possible crítica que facin els grups de 
l’oposició, que opina que s’apropen a la «paranoia». Afirma que, tanmateix, la seva 
manca d’interès per aquest resum no justifica la manca de compromís de l’equip de 
govern, que el fa arribar cada vegada més tard. Remarca que normalment el reben 
vint-i-quatre hores abans del Plenari, però que aquesta vegada l’han rebut avui al 
migdia. En aquest sentit, recorda que hi havia un acord entre l’equip de govern i els 
grups de l’oposició sobre el fet que els grups farien la seva intervenció sobre els temes 
que plantegés el regidor en el seu informe. Opina que, tanmateix, si els grups no tenen 
temps de preparar les seves intervencions, és lícit que cadascú parli sobre allò que 
consideri oportú. 

Explica que actualment és impossible caminar per la carretera de Sants i altres carrers 
del districte perquè no queda pràcticament espai lliure per la gran quantitat de 
vetlladors i terrasses que ocupen l’espai públic, que fan que cada vegada sigui més 
complicat fer vida als barris.  

Pel que fa als projectes d’intervenció en l’espai públic, manifesta que es pregunten 
pels 100 milions d’euros pagats per la peça ubicada entre el carrer Burgos i el carrer 
Riera de Tena, que és una peça qualificada de zona verda. Opina que desencallar 
problemes «a cop de talonari» és problemàtic, ja que la junta de compensació es basa 
sobretot en preus fixats anteriorment a l’hora de determinar un preu, i això farà que en 
properes expropiacions l’Ajuntament hagi de pagar preus que no es corresponen amb 
el valor dels espais. Explica que no sap si, en el fons, el que s’està fent amb aquesta 
operació és injectar diners a TMB, que era el propietari d’aquest espai. Pel que fa a 
això, opina que aquesta no és la millor manera d’aportar diners a TMB, per més que 
els pugui necessitar. D’altra banda, explica que estan satisfets per l’ampliació del pati 
de l’escola Cavall Bernat, però que els agradaria que es fessin públic els acords a què 
s’ha arribat amb Citroën. 

Manifesta que es pregunten com és possible que els grups de CiU i del PP s’oposin al 
fet que s’investigui la vulneració de drets humans que està succeint al CIE ubicat a la 
Zona Franca. En aquest sentit, critica que CiU s’amagui darrere d’excuses formals i 
s’alineï amb el PP per mantenir el risc d’opacitat i d’impunitat policial que han 
denunciat diverses entitats, la Fiscalia, jutges, el síndic de greuges i els mateixos 
interns del CIE. 

Respecte als plans urbanístics, explica que els sembla «curiós» que el Districte hagi 
designat, mitjançant un concurs restringit, el mateix equip d’arquitectes que treballava 
per al promotor privat, la immobiliària Immogaudir, per a les actuacions a Can Batlló, 
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quan, a més, les propietàries d’aquesta immobiliària van buidant d’obres d’art el palau 
Muñoz Ramonet. Assenyala que aquest tipus de fets s’estan repetint a l’Ajuntament de 
Barcelona, com en el cas de la reforma de la Diagonal, on s’ha escollit l’equip 
d’arquitectes que ha elaborat el projecte per als comerciants. 

D’altra banda, destaca que els preocupa que, per primera vegada en democràcia, ni 
l’Ajuntament ni el Districte hagin acordat una declaració institucional en defensa del 8 
de març i els drets de les dones, quan opina que avui les dones estan patint un dels 
atacs més «retrògrads» en l’àmbit institucional amb la nova reforma de la Llei de 
l’avortament. 

Assenyala que el regidor s’ha congratulat de l’acord assolit amb els veïns dels jardins 
de Ramon Aramon i Serra, però recorda que aquest acord semblava impossible fins fa 
poc perquè l’equip de govern del Districte deia que no era possible fer el que s’ha 
acabat fent. Afirma que celebren que el govern del Districte hagi rectificat, però que 
lamenten que sempre acabi sent l’oposició ferma dels veïns la que l’obligui a fer-ho.  

Explica que fa pocs dies s’han assabentat d’una nova reforma en els usos del Castell 
de Montjuïc i que s’ha externalitzat la gestió dels espais a una empresa, que cobrarà 
l’entrada. Afirma que els sembla curiós que, mentrestant, el Castell de Montjuïc encara 
resti a l’espera d’un espai destinat a la recuperació de la memòria històrica. 

Assenyala que tots els grups municipals del Districte han signat una declaració 
institucional sobre els fets violents que han succeït darrerament i que han afectat la 
seu del Districte i els comerços i els veïns del barri. Manifesta que està d’acord amb el 
senyor Suñé que cal donar les culpes a qui pertoca, però que els sobta que el regidor 
no estigués informat d’aquesta actuació. Afirma que cal traslladar al màxim 
responsable de les forces de seguretat la necessitat de mesurar l’ús de la violència 
policial, que qualifica de desproporcionada. A més, opina que el fet que els jutges 
triguessin tres mesos a decidir aquesta intervenció posa en dubte l’agilitat de la 
justícia, i que cal gestionar millor aquests processos, ja que els veïns i les veïnes que 
no van poder accedir o sortir del seu carrer es queixen que no se’ls va donar cap mena 
d’explicació. Remarca que, tanmateix, és conscient que tot això no és una tasca que 
competeixi al regidor. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, manifesta que el seu grup 
lamenta els fets que es van produir el passat dijous, quan un seguit de persones, fent 
ús del seu dret de manifestació, van convertir els carrers de Sants i Creu Coberta en 
un camp de batalla que va acabar amb un atac contra la seu del Districte. Així mateix, 
lamenta els perjudicis que va patir l’Associació de Comerciants de Creu Coberta per 
aquests fets i les destrosses que es van ocasionar a comerços i altres elements privats 
del districte. 

D’altra banda, felicita l’Associació de Comerciants de Creu Coberta per la Shopping 
Night que es va fer en paral·lel al Mobile World Congress, i manifesta que se suma a 
les felicitacions que han expressat el regidor i els companys que l’han precedit. També 
felicita l’Esbart Ciutat Comtal pel Premi Ciutat de Barcelona per l’espectacle Eulàlia i 
l’escola Sant Pere Claver, que ha tirat endavant un projecte per fer una geganta i dos 
capgrossos. 

Es queixa del fet que darrerament els grups rebin el guió de l’informe del regidor el dia 
anterior o el mateix dia del Consell Plenari, com ha passat avui. Afirma que potser al 
final hauran d’optar per parlar del que considerin oportú, tal com ha dit el senyor 
Ortolà. 
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Manifesta que valoren positivament el seguit de projectes de què ha parlat el regidor, 
però que molts d’ells porten un retard considerable i alguns ja haurien d’haver estat 
enllestits a finals del 2013. A més, opina que algunes de les pavimentacions que s’han 
fet no deixen de ser «pegats» en voreres que s’haurien d’arranjar. Pregunta quan 
s’arranjaran les voreres i es pavimentarà el tram del carrer Guitard comprès entre el 
carrer Melcior de Palau i el Districte de les Corts. 

Es refereix al retard en la instal·lació del reg i de la gespa al camp de l’Ibèria. Explica 
que suposen que l’empresa que ha portat a terme aquesta obra serà penalitzada 
degudament per aquest endarreriment. A més, recorda que es va parlar de la 
possibilitat d’aprofitar part dels diners que sobressin d’aquesta obra per instal·lar 
gespa al camp de futbol de la Satalia, i pregunta si això es farà. 

Explica que subscriu el comentari del senyor Suñé respecte al retard en la remodelació 
de la instal·lació esportiva de les Tres Xemeneies, que pot provocar que les obres no 
puguin començar al juny, tal com s’havia previst. D’altra banda, pregunta si es farà un 
procés de participació respecte a la plaça de les Tres Xemeneies, ja que a la reunió 
que es va fer recentment hi faltava gent. Manifesta que això els preocupa i que 
esperen que a les properes reunions hi hagi més gent. 

Pregunta com està el sector 2 de Can Batlló, la construcció d’habitatge públic de 
reallotjament i la previsió d’ubicació de la cooperativa. Explica que saben que hi ha 
problemes per registrar les reparcel·lacions i que els agradaria conèixer quina és la 
situació respecte a això, ja que comporta un retard en el procés.  

Així mateix, pregunta per la finalització i l’entrada en funcionament del CAP Bordeta- 
Magòria, pel camp de futbol de Magòria i per la desafectació del barri de Plus Ultra. 
Assenyala que, tot i que els veïns van triar una de les tres opcions que se’ls va donar 
respecte a la desafectació i que després de l’estiu s’enllestiran unes reformes i millores 
d’arranjament de tres carrers, aquest barri es degrada dia a dia i és important saber 
quan es durà a terme la desafectació.  

Pregunta pels CAP de Badal i Carreras Candi i per la resta d’equipaments que formen 
part del projecte del carrer Juan de Sada. Remarca que, en el mandat anterior, quan el 
grup que governa era a l’oposició, va prometre als veïns que es canviaria aquest 
projecte i es faria un altre model de procés de participació, però que al final no s’ha fet 
amb l’argument que no es pot incomplir el compromís a què es va arribar amb els 
promotors privats. Explica que hi ha coses d’aquest projecte que no els agraden i que, 
sobretot, no agraden als veïns. 

Manifesta que també volen conèixer com avança la qüestió dels equipaments i la 
utilització per a usos provisionals del solar del carrer Roger, i què passa amb Can 
Mantega, atès que no s’ha produït la reunió que estava prevista. D’altra banda, afirma 
que no estan d’acord amb el preu que s’ha pagat per la peça del carrer Burgos. 

Destaca que és important continuar treballant en el camí escolar dels entorns de 
l’estació d’autobusos de Sants. Recorda que a finals del mandat anterior es va 
inaugurar la primera fase d’aquest camí escolar, però que des d’aleshores no s’ha fet 
res més.  

Pel que fa a la promoció econòmica, recorda que en el primer any de mandat, quan el 
seu grup va donar suport a l’equip de govern a l’Ajuntament en relació amb les 
ordenances i els pressupostos, es van pactar un seguit de qüestions, entre les quals hi 
havia el Pla de comerç. Explica que, tanmateix, després ha resultat que els governs 
tant de l’Ajuntament com de la Generalitat, que públicament defensen el comerç de 
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proximitat, s’han dedicat a autoritzar grans superfícies comercials. D’altra banda, 
manifesta que no tenen clar que el Districte hagi donat el suport necessari a la 
Shopping Night que va organitzar l’Associació de Comerciants de Creu Coberta, i 
demana que s’expliqui quin va ser el suport que el govern va donar a aquesta entitat. 
Així mateix, es refereix a la necessitat d’impulsar el foment de l’ocupació a la Marina, 
que és un dels barris que més pateix la falta d’ocupació. 

Explica que tenen la sensació que el Mobile World Congress només porta problemes 
de mobilitat i no beneficia prou els barris del districte des del punt de vista econòmic. 
Opina que aquest any s’ha treballat millor, però que s’ha d’intentar treure més 
rendiment d’aquest esdeveniment.  

Respecte a les actuacions dels agents cívics, manifesta que, tot i que el regidor ha 
parlat de 2.800 actuacions en gairebé trenta espais, els agradaria disposar d’un 
informe que detallés les actuacions que han fet els quatre agents cívics durant les 
1.078 hores de dedicació a la seva tasca. En relació amb això, explica que ahir va anar 
a la plaça Navas a les 21.05 hores i hi havia un grup de nens que estaven jugant a 
l’àrea de joc sense que hi hagués cap adult amb ells. Opina que està molt clar que 
aquests nens no tenen cap lloc més on anar i que cal actuar també des del punt de 
vista de la prevenció i la mediació amb els pares, i pregunta què s’està fent en aquest 
sentit.  

Afirma que els preocupen els problemes que continua havent-hi a la plaça Navas, tot i 
que la situació hagi millorat després de l’estiu, i que cal anar en compte amb el que 
pugui passar amb els partits de futbol a altes hores de la matinada i amb el club de 
cànnabis que hi ha al costat. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, manifesta que s’alegren de la 
recuperació del portaveu del GMDCiU després d’un període de convalescència, i 
felicita el portaveu del GMDUpB pel seu aniversari. D’altra banda, es refereix al retard 
amb què s’ha facilitat el guió de l’informe del regidor als grups, cosa que al seu parer 
dificulta el debat. En relació amb això, manifesta que el seu grup voldria que hi hagués 
més diàleg sobre temes concrets entre els diferents grups. 

Afirma que la declaració institucional que ha presentat el seu grup és una declaració 
de rebuig a la nova llei d’avortament que està tirant endavant el Govern de l’Estat i que 
lamenta que no prosperi per manca de suport. Explica que la declaració demanava 
que el Govern de l’Estat retirés la reforma de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de 
salut sexual i reproductiva; comunicar aquest acord al president del Govern de l’Estat, 
al Ministeri de Justícia, al president de la Generalitat, a la presidenta del Parlament de 
Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament i als presidents de l’Associació 
Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya; i intensificar les 
campanyes d’informació i assessorament sobre salut sexual i reproductiva que es fan 
dels del Punt d’Informació i Assessorament de la Dona del Districte i als punts 
d’informació juvenil del Districte. Opina que el que demanaven era molt raonable, i 
manifesta que, tot i que s’esperaven que el GMDPPC no donés suport a la declaració, 
no entenen que el GMDCiU tampoc no ho hagi fet. 

En relació amb la declaració institucional que ha presentat el GMDUpB sobre la 
immersió lingüística, explica que el seu grup vol mostrar el rebuig a la resolució emesa 
pel Tribunal Constitucional Superior de Justícia de Catalunya que afecta cinc escoles 
catalanes. Afirma que no comparteixen ni el fons ni la forma d’aquest pronunciament, 
ja que posa en qüestió el model d’immersió lingüística i sembla que el Tribunal 
s’atribueixi funcions pedagògiques i organitzatives amb l’intent de fixar les hores 
lectives que s’han de donar en llengua castellana. En aquest sentit, manifesta que 
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donen suport a la declaració que la comissió permanent del Consell Escolar de 
Barcelona va emetre en defensa dels centres afectats, i expressa el compromís del 
seu grup de continuar emparant el model d’immersió lingüística del sistema educatiu 
català, que al seu parer ha demostrat ser eficient en l’aprenentatge de les dues 
llengües oficials de Catalunya.  

Es refereix a la greu problemàtica que pateixen molts barris del districte, però de 
manera especialment intensa el barri de la Marina. Assenyala que últimament algunes 
publicacions de la ciutat han parlat dels índexs d’atur d’aquest barri, que és un dels 
més alts de Barcelona. Explica que, de fet, el seu grup havia preparat una proposició 
per instar el govern a abordar aquest drama, però que finalment no ho han fet perquè 
el govern va anunciar en les comissions consultives que estava preparant un pla sobre 
aquesta qüestió i que el presentaria en el proper plenari. Afirma que són conscients 
que l’Administració municipal no té gaires competències en la lluita contra l’atur, però 
que pensen que cal fer-hi alguna cosa. Manifesta que esperen que, quan el govern 
presenti el pla, sigui receptiu a les aportacions del seu grup i compti amb ells per 
treballar aquest tema. 

Recorda que el centre educatiu Domènech i Montaner va ser objecte d’un robatori de 
cable de coure a finals de l’any 2013 i que aquest fet va deixar sense llum el pati de 
l’escola. Remarca que això ha afectat el desenvolupament de les activitats 
extraescolars i que l’escola ha demanat al Consorci d’Educació que solucioni el 
problema elèctric i estableixi alguna mesura per donar més seguretat al centre pel que 
fa als robatoris. Explica que l’escola ha rebut recentment una comunicació del 
Consorci que diu que hi ha una partida econòmica destinada a posar fi al problema, 
però que no s’ha establert cap calendari d’actuació. En aquest sentit, demana al 
Districte que s’impliqui en aquest problema i ajudi a fer que tot torni a la normalitat en 
aquest centre.  

Pregunta al regidor per les terrasses del carrer Blai i el Pla d’usos, ja que se n’ha parlat 
reiteradament en alguns plenaris però no acaba de fer-se. Així mateix, pregunta on 
s’ubicarà i quantes places tindrà l’àrea verda del barri de la Marina. 

Afirma que no s’ha creat mai una comissió d’obres del CAP Bordeta-Magòria i que això 
comporta que no sàpiguen quan s’acabarà l’obra civil. Assenyala que, segons la 
previsió que se’ls ha comunicat, s’enllestirà entre els mesos d’abril i maig, però que no 
hi ha cap calendari respecte a la part interior i això té preocupats a molts veïns del 
barri de la Bordeta. 

Explica que, després de la presentació d’un estudi sobre les obres de l’interior 
d’Hostafrancs en la comissió de seguiment del Consell de Barri, els veïns i els 
comerciants van dir que no entenien que, si tothom hi estava d’acord, es fes una altra 
reunió a finals de març per decidir si tothom hi estava d’acord.  

Assenyala que tenen clar que els jardins de Ramon Aramon i Serra es tancaran de les 
22.00 a les 8.00 hores, però que encara no hi ha data d’inici de l’obra perquè quan es 
va presentar el projecte bàsic només hi havia diners per fer el projecte. 

En relació amb la declaració institucional sobre els fets del passat 27 de febrer, 
manifesta que la subscriuen totalment i que no excusen de cap manera el succeït per 
una suposada intervenció policial desmesurada. A més, expressa el seu suport públic 
al regidor del Districte pels insults i les amenaces que ha rebut. 

El senyor Francesc Xavier Esteve i Gómez de Travesedo, del GMDCiU, felicita el 
senyor Suñé i la senyora Massó, i agraeix el suport del senyor Deusedes. 
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Pel que fa a la declaració institucional proposada pel GMDPSC, explica que no hi han 
donat suport perquè no es podia fer un vot individualitzat, tal com havien demanat, 
tenint en compte que dins del Grup Municipal de Convergència i Unió hi ha diferents 
sensibilitats sobre aquest tema. Manifesta que s’han abstingut, atès que el Reglament 
no permet el vot individual en aquest cas i que els grups que han donat suport a la 
declaració tampoc no han volgut que se seguís aquest procediment.  

El regidor felicita el senyor Suñé pel seu aniversari. 

Explica que en la microurbanització de la Font de la Guatlla hi ha hagut algun 
problema per causes alienes a la voluntat del Districte, però que ha donat instruccions 
perquè no es posin els elements de les taules de pícnic i espera que els responsables 
de l’Àrea d’Hàbitat Urbà les compleixin. 

Manifesta que no té nova informació sobre el camp de futbol de Magòria. Pel que fa al 
CAP Bordeta-Magòria, explica que a finals de mes faran una reunió amb els 
responsables de la Generalitat i de Salut, a partir de la qual convocaran una comissió 
de seguiment o d’obra per informar-ne i organitzar una visita a l’equipament. 

Afirma que no li consta que l’estudi fotogràfic Daguerre tanqui i que els ha ofert 
personalment l’ajuda de l’Ajuntament dins del marc actual de regulació dels 
establiments emblemàtics a la ciutat, que implica un any de moratòria en la concessió 
de llicències d’obres i de canvi d’activitat. Destaca que, per tant, avui tenen 
instruments de ciutat per abordar aquest problema. D’altra banda, explica que li sap 
greu el tancament de la xurreria Montse, sobre el qual no va poder fer-hi res, i que el 
tancament de Marticella és un cas particular de jubilació que no té res a veure amb la 
dinàmica general de crisi. 

Pel que fa a les subvencions a les entitats, destaca que en els últims dos anys s’ha 
simplificat la gestió del lliurament de justificacions.  

Manifesta que no té notícies del metro de la Marina, però que no deixaran de reclamar 
i recordar a la Generalitat el que ha de fer, si és que l’Estat torna també els centenars 
de milions que deu a la Generalitat. 

Respecte al carrer dedicat a Joan Antoni Samaranch, recorda que ja va expressar per 
escrit el que feia al cas de manera prou explícita, com a regidor de Sants-Montjuïc i 
com a regidor de Presidència i Territori de l’Ajuntament de Barcelona. 

Manifesta que prefereix no parlar de Can Vies perquè és una situació conflictiva que 
no aporta res en aquests moments, però que ni ell ni el govern del Districte 
qüestionaran els criteris tecnicoprofessionals de la policia de Catalunya pel que fa a 
les operacions que ha de dur a terme, si no és que hi ha una situació que provoqui una 
actuació política, parlamentària o judicial que qüestioni una actuació. Explica que ell ha 
parlat amb els Mossos d’Esquadra i que la previsió era que calien els recursos que es 
van fer servir per dur a terme l’operació, que recorda que es va fer per indicació 
judicial. D’altra banda, manifesta que no vincula les persones encaputxades que van 
efectuar destrosses el dijous passat amb cap col·lectiu i menys amb Can Vies, però 
que hi ha persones infiltrades que cometen delictes que s’han de perseguir. 

Afirma que l’Ajuntament no resta passiu pel que fa al CIE de la Zona Franca. Explica 
que ja fa temps que l’alcalde va demanar una reunió amb la delegada del Govern a 
Catalunya, amb el director del CIE i amb el director general de la Policia, i que 
mantindran aquesta reunió i faran una visita al centre. Manifesta que esperen que 
entre aquesta i altres actuacions de diputats, de les sindicatures de greuges i d’altres 
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institucions i entitats puguin aconseguir que aquests centres tinguin un reglament i una 
gestió transparent. Afegeix que s’han sumat a les crítiques per la manca de 
transparència i les denúncies que hi ha hagut, fins i tot per part dels jutges i fiscals de 
vigilància del centre. 

Respecte al poliesportiu de les Tres Xemeneies, afirma que la licitació permetrà que 
les obres s’iniciïn entre el juny i el juliol, i que, per tant, no es produiran retards 
significatius.  

Explica que l’edifici on s’instal·larà la Llar de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple és municipal, 
fet que implica que no hi haurà problemes respecte a la durada del contracte, i que de 
moment hi ha un preacord sobre el conveni. Reitera que es farà una inversió d’entre 
400.000 i 500.000 euros per adequar el local. 

Pel que fa a Can Mantega, explica que van tenir una reunió amb l’Associació de Veïns 
de Joan Güell el passat mes de febrer i que en faran una altra quan l’avantprojecte ja 
estigui dibuixat, cosa que calcula que serà el mes vinent. Afirma que, a partir d’aquí, 
podran tirar endavant el compromís que van adquirir amb l’Associació i amb l’entorn de 
Joan Güell i Can Mantega. 

Manifesta que assumeix el retard amb què s’ha lliurat l’informe del regidor i demana 
disculpes per aquest fet. Afirma que farà que no torni a passar, i recorda que el 
compromís amb els grups era lliurar aquest document un dia abans com a mínim. 

Diu al portaveu del GMDICV-EUiA que ell no explica «faules», sinó realitats, i que de 
moment no té cap «paranoia». 

Pel que fa a les dificultats per caminar pels carrers a causa de les terrasses i 
vetlladors, afirma que amb la nova ordenança i les inspeccions es regularitzarà la 
situació. 

Explica que l’operació de compra de la peça de TMB, que no ha estat duta a terme pel 
Districte directament, està taxada a preu de l’Ajuntament i, per tant, no pot qüestionar-
la. A més, assenyala que aquesta operació no s’ha fet per ajudar TMB, que remarca 
que va acumular un deute de 550 milions a causa de la gestió del govern anterior.  

Manifesta que faran arribar als grups els acords assolits amb Citroën respecte a 
l’ampliació del pati de l’escola Cavall Bernat, però que de moment no hi ha cap tipus 
de cost econòmic directe en aquesta operació.  

Respecte a l’encàrrec que va fer Hàbitat Urbà a l’equip d’arquitectes de la immobiliària 
Immogaudir pel que fa a Can Batlló, explica que el Districte ha recuperat la gestió 
d’aquesta operació, d’acord amb la Plataforma Can Batlló. A més, destaca que 
segueixen amb la dinàmica de cooperació, coordinació i col·laboració permanent amb 
Can Batlló i fan les reunions pertinents periòdicament. 

Pel que fa als jardins de Ramon Aramon i Serra, explica que no es va arribar a un 
consens inicialment, però que el van trobar posteriorment en una reunió molt 
satisfactòria i que va donar resposta a les peticions d’una part dels veïns i els 
comerciants.  

En relació amb el castell de Montjuïc, afirma que es crearà un espai per a la 
recuperació de la memòria històrica, tal com preveu el Pla d’usos.  
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Diu al senyor Calleja que no hi ha endarreriments significatius en els projectes i que, 
en general, s’estan seguint bastant bé els terminis. Explica que, no obstant això, sí que 
s’han produït retards en les obres del camp de l’Ibèria, però que això es va deure a un 
problema amb la subministradora d’electricitat que no és imputable a l’empresa que va 
guanyar la licitació. 

Pel que fa a la plaça de les Tres Xemeneies, afirma que hi ha un procés de 
participació obert i que continuaran fent que les persones que no van participar en la 
primera fase, o no van opinar quan va ser convocades, ho puguin fer ara.  

Quant a l’habitatge a Can Batlló, recorda que en l’últim plenari de l’Ajuntament es va 
produir la cessió de l’Ajuntament al Patronat Municipal de l’Habitatge perquè pugui 
inscriure ja les propietats i, a partir d’aquí, es pugui fer la licitació amb les cooperatives 
i les empreses que hi optin. 

Respecte a la desafectació del barri Plus Ultra, explica que està en marxa el projecte 
de reurbanització dels carrers dels aviadors, i que ja s’ha començat a treballar en la 
modificació del PGM, que ha de permetre la resta d’actuacions al conjunt del barri. 

Manifesta que creu que aviat tindran bones notícies en relació amb la futura 
construcció del CAP Carreras Candi i podran compartir el fruit de les gestions, 
converses i reunions que han tingut els últims mesos amb diferents agents relacionats 
amb aquesta operació. 

Pel que fa al projecte del carrer Juan de Sada, afirma que s’han reunit amb els 
promotors dels PAU A i B. Explica que a alguns veïns no els agraden alguns aspectes, 
però que creu que s’han de tirar endavant aquests projectes de manera conjunta. 
D’altra banda, manifesta que no poden parlar dels equipaments perquè continuen 
sense poder fer avançar els que depenen de la Generalitat. 

Quant al camí escolar de Sants, afirma que es va convocar la reunió de la comissió de 
seguiment de Sants i que després de Setmana Santa es farà la reunió amb la comissió 
de seguiment de la Bordeta. 

Explica que el Pla de turisme està molt avançat, amb el Pla de comunicació a punt 
d’implementar-se, mentre que el Pla de comerç està en una fase més incipient. D’altra 
banda, assenyala que ara no té temps de detallar el suport del Districte a la Shopping 
Night de l’Associació de Comerciants de Creu Coberta, però que ja faran una relació 
de totes les gestions que ha fet el Districte per donar-hi suport i acompanyament. 

Manifesta que volen que el Mobile World Congress afecti més positivament els barris 
del districte, però que, de tota manera, els establiments de Poble-sec se n’han 
beneficiat força. 

Explica que l’informe sobre el balanç de l’actuació dels tècnics de civisme no s’ha 
enviat electrònicament, però que els grups el tenen físicament al calaix del seu espai 
del Districte. D’altra banda, manifesta que és veritat que a l’estiu va haver-hi 
problemes a la plaça Navas, però que han dedicat molts esforços a millorar la situació i 
des del setembre tot va prou bé, malgrat que puntualment pugui haver-hi algun menor 
que estigui sol. Afirma que l’Associació de Veïns de la Plaça Navas sap perfectament 
que això continuarà sent un àmbit prioritari d’atenció del Districte. 

Agraeix al portaveu del GMDPSC el suport públic que ha donat al Districte i al seu 
regidor davant els assetjaments i les agressions verbals que han patit aquests dies. 
Explica que situacions com la que ha viscut avui mateix, quan no ha pogut sortir en 
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cotxe de Sants3 Ràdio perquè hi havia persones que l’assetjaven, insultaven i 
amenaçaven, no són gens agradables. Afirma que, tanmateix, cap d’aquestes accions 
podrà tòrcer la voluntat política i democràtica del govern del Districte, després que els 
ciutadans de la ciutat i els veïns del districte els hagin donat suport. 

Manifesta que no tenia coneixement de la situació del centre educatiu Domènech i 
Montaner i que s’hi interessarà personalment. D’altra banda, afirma que intentaran 
consensuar un pla de foment de l’ocupació a la Marina en el proper plenari. 

Explica que s’han reunit amb els representants de l’Associació de Comerciants de 
Poble-sec Paral·lel i estan esperant el retorn de la proposta que els van oferir per 
establir una regulació específica per a les terrasses de la zona dels carrers Blai i Vila i 
Vilà.  

Afirma que estan acabant de redibuixar amb B:SM la nova àrea verda d’aparcament 
de Sant Cristòfol, després d’haver-hi incorporat noves zones dels voltants de carrer 
Alumini en comprovar que eren zones públiques.  

El senyor Suñé agraeix les felicitacions que ha rebut pel seu aniversari. D’altra banda, 
manifesta que es vol sumar a les felicitacions als comerciants de Creu Coberta, que 
opina que sempre tenen molt bones idees. 

Explica que coneixen la situació que s’ha produït aquesta tarda i que, a banda d’afegir-
se al suport públic al regidor que ha expressat el portaveu del GMDPSC, vol agrair la 
implicació personal del regidor en els afers del districte.  

Afirma que és veritat que s’han produït millores en la gestió del lliurament de les 
justificacions de les subvencions, però que cal continuar fent-les perquè les entitats 
encara tenen dificultats.  

Respecte al transport públic a la Marina, assenyala que el regidor ha parlat del metro 
mentre que ell s’ha referit a l’autobús. Explica que saben que s’han adoptat mesures, 
però que cal facilitar el transport a les persones d’aquest barri, que pateixen 
especialment la crisi.  

Finalment, reitera que és important no endarrerir la data de les obres de la pista 
coberta de les Tres Xemeneies perquè això pot afectar l’inici de la temporada. 

El senyor Ortolà opina que no es pot justificar una qüestió interna del Grup de CiU amb 
arguments sobre el Reglament. Assenyala que en una declaració institucional no és 
possible votar ni abstenir-se, i opina que aquest grup ha d’assumir que ha fet que no 
es pugui aprovar la declaració institucional sobre el Dia de la Dona.  

Aclareix al regidor que quan ha parlat de «paranoia» es referia al fet que el regidor 
acostuma a respondre qualsevol crítica referint-se als errors del govern anterior. En 
aquest sentit, li demana que es dediqui a assumir la part de responsabilitat que li 
pertoca i a mirar endavant. 

Manifesta que voldrien saber si finalment hi haurà la possibilitat de traslladar l’escola 
Perú a Can Batlló, i si el mercat de Sants s’inaugurarà una o dues vegades, amb una 
inauguració per les dates de les eleccions europees i una altra de real.  

El senyor Calleja pregunta si s’està informant els comerciants sobre la nova normativa 
de vetlladors i terrasses, atès que opina que cal una informació adient sobre el que es 
pot fer i el que no es pot fer.  
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Afirma que els preocupa molt que no hi hagi notícies de la Generalitat respecte al 
transport públic a la Marina, i pregunta si s’esperen o no aquestes notícies. Explica 
que té la sensació que hi ha una certa obsessió a donar les culpes de tot a Madrid i 
Espanya, quan, en aquest cas, hi ha hagut una mala gestió i planificació dels governs 
de l’Ajuntament i la Generalitat, tant dels actuals com els anteriors. En aquest sentit, 
demana al Grup de CiU que governi d’una vegada la ciutat de Barcelona i la 
Generalitat. Manifesta que esperen que properament es convoqui una reunió per 
informar d’aquesta qüestió, i afirma que no n’hi ha prou a instar la Generalitat.  

Demana disculpes al regidor si abans ha sentit que el seu grup no li ha donat prou 
suport. Afirma que condemnen els assetjaments que el regidor ha patit aquesta 
mateixa tarda, així com el llançament d’ous i pintura que es va fer contra la seu del 
Districte fa tres setmanes i el que va succeir la setmana passada.  

El senyor Deusedes assenyala que el regidor no ha respost cap de les seves 
preguntes i li demana que, si no pot contestar-les, li digui que ja ho consultarà i els 
n’informarà.  

Recorda que ha preguntat quantes places d’aparcament hi hauria a l’àrea verda de 
Sant Cristòfol i que el regidor no ha dit res concret sobre l’escola Domènech i 
Montaner. Afirma que el regidor ha estat més específic respecte a les terrasses del 
carrer Blai, ja que ha dit que s’han reunit amb els comerciants. Pel que fa a això, 
demana que es traslladi aquest debat als consells de barri o que es convidi els grups 
del Districte a aquestes reunions o a l’elaboració del pla sobre les terrasses al districte. 

El regidor remarca que en la seva intervenció sí que ha parlat de les millores del servei 
d’autobusos a la Marina, que afirma que han estat ben acollides per una part important 
del barri. D’altra banda, manifesta que el problema del metro és tant culpa del govern 
tripartit i de Convergència i Unió com del Govern de l’Estat, que deu milers de milions 
d’euros a la Generalitat.  

Afirma que l’escola Perú es traslladarà a Can Batlló, ja que hi ha una reserva de sòl 
per a aquest centre, però que no creu que això sigui possible fins al proper mandat. 
D’altra banda, diu al senyor Ortolà que el govern no es dedica a inaugurar les mateixes 
coses diverses vegades, tal com feia el govern anterior.  

Explica que s’està informant sobre la nova normativa de vetlladors i terrasses els 4.500 
titulars de llicència, que es faran dues tongades d’inspeccions i que es començaran a 
posar sancions a partir de la tercera si es detecten incompliments. 

Afirma que no pot oferir informació sobre el metro a la Marina, però que «donaran la 
cara» a la propera reunió del Consell de Barri de la Marina i a la comissió de 
seguiment.  

Retreu al senyor Calleja que digui que no governen. Opina que hi ha un pòsit molt 
important d’acció de govern, d’iniciativa política, de transformació de la realitat i de 
millores. En aquest sentit, destaca que s’ha aprovat un pressupost que inclou més de 
500 milions d’euros d’inversió i que això vol dir governar la ciutat, prendre decisions i 
tirar endavant projectes.  

El Consell se n’assabenta. 
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C) Part decisòria:  

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

1. Informar favorablement l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla 
general metropolità en l’àmbit del cementiri de Montjuïc, d’iniciativa 
municipal 

El president proposa tractar conjuntament els punts 3 i 4 de la part decisòria, que 
tenen a veure amb la proposta de canvi de diferents reglaments de participació, si cap 
grup s’hi oposa. 

El regidor del Districte explica que la Modificació puntual del PGM en l’àmbit del 
cementiri de Montjuïc té com a objectiu traslladar unes oficines de Cementiris de 
Barcelona que són a Sancho de Ávila, en part a causa d’una operació urbanística a la 
zona. Assenyala que són unes oficines que s’integraran al cementiri de Montjuïc, amb 
la intenció de rehabilitar també un espai i construir un nou edifici de petites dimensions 
en el mateix entorn. Precisa que no són oficines d’atenció al públic, sinó oficines de 
gestió interna de Cementiris de Barcelona, per la qual cosa això no tindrà cap impacte 
pel que fa a la mobilitat dels familiars dels difunts.  

Afirma que aquesta modificació puntual abasta una petita part del cementiri de 
Montjuïc situada a l’extrem sud i compresa entre la línia del ferrocarril i l’accés de 
serveis al cementiri. Assenyala que és un àmbit qualificat de zona verda i sistema 
ferroviari, i que el PGM possibilita la creació d’un àmbit d’equipament, que acollirà els 
edificis existents i el de nova creació. 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, explica que el seu grup pensava abstenir-
se o votar en contra de la proposta perquè pensava que es tractava d’oficines 
d’atenció al públic, però que l’aclariment que ha fet el regidor els fa votar-hi a favor, 
entenent que es tracta d’una modificació per gestionar millor els serveis funeraris. 

El senyor Cristòfol Ortolà i Ortolà, del GMDICV-EUiA, manifesta que valoren que 
aquestes oficines no siguin un espai d’atenció al públic, tot i que els treballadors sí que 
tindran problemes per arribar al centre. Afirma que, malgrat això, votaran a favor de la 
proposta. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, explica que en les comissions 
consultives tothom va entendre que es traslladaven les oficines d’atenció al públic. 
Manifesta que, atès que no entenen que s’hagi creat aquesta confusió, mantindran el 
seu vot d’abstenció. 

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

S’informa favorablement la proposta amb l’abstenció del GMDPPC i els vots a favor de 
la resta de grups. 

2. Informar favorablement l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla 
general metropolità per a la transformació urbanística de la Marina de la Zona 
Franca, d’iniciativa municipal 
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El regidor del Districte explica que aquesta modificació del PGM és una transformació 
urbanística de gran abast a la Marina-Zona Franca que té com a objectiu modificar el 
règim transitori per flexibilitzar-lo d’acord amb la Llei d’urbanisme. Assenyala que hi ha 
un conjunt d’activitat econòmica a la zona afectada que en aquests moments té 
dificultats pel que fa a les aportacions que s’han de fer en relació amb aquest pla 
aprovat abans de la crisi, ja que moltes empreses no poden afrontar els costos 
d’urbanització i de transformació de la zona. En aquest sentit, afirma que es flexibilitza 
el règim de transformació de la zona, es confirma el PERI com a instrument derivat per 
al desenvolupament de la Modificació del PGM i s’assegura la distribució de quotes 
d’urbanització.  

Manifesta que la proposta també té l’objectiu d’actualitzar els requeriments del grau 
d’urbanització i els corresponents estudis de valoració econòmica per garantir la 
viabilitat econòmica de l’operació, una part important de la qual és suportada per 
l’aportació econòmica dels promotors privats. En relació amb això, explica que un altre 
objectiu del pla és localitzar una reserva de sòl per a un futur gran equipament de 
ciutat, en el marc d’aquesta transformació urbanística. 

Afirma que, per tant, estan aprofitant una regulació transitòria per permetre uns usos 
industrials i econòmics existents que generen ocupació i perllongar per més temps del 
previst la transformació urbanística d’aquest sector. Explica que també s’aprofita 
aquesta operació per aplicar una sentència de finals del 2012, que és la conseqüència 
d’un recurs que es va presentar al seu moment al projecte de reparcel·lació 
econòmica. 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, manifesta que no acaben de veure clara 
aquesta operació perquè hi falten dades. Explica que, quan en tinguin més detalls, 
volen estudiar els costos d’urbanització i els nous equipaments, i fer un seguiment dels 
paràmetres i de la viabilitat del projecte. Conclou que de moment hi votaran en contra. 

El senyor Eduard Altés i Esparza, del GMDICV-EUiA, expressa el vot en contra del seu 
grup. Afirma que, amb aquest pla, s’intenten reduir les càrregues urbanístiques dels 
promotors privats. Explica que haurien entès que, en la situació actual, es pogués 
arribar a acords amb els petits propietaris, però que no entenen que s’ofereixin les 
mateixes condicions als grans promotors, molts dels quals compten amb el suport 
d’entitats financeres. Opina que, d’aquesta manera, es facilita el negoci privat i, en 
canvi, es redueix de manera substancial la qualitat d’urbanització d’aquest barri de la 
Marina, sobretot amb la supressió de la xarxa pneumàtica de recollida de residus. 
Assenyala que els arguments que es donen per tirar endavant aquesta modificació 
també haurien pogut servir per al 22 Arroba, que sí que té aquest tipus de prestacions. 
En aquest sentit, opina que el barri de la Marina ha estat sempre discriminat, quan 
hauria de poder gaudir dels mateixos privilegis que tenen altres barris de la ciutat. 

Assenyala que en aquest cas el cost econòmic i els beneficis dels promotors 
immobiliaris són determinants, mentre que en altres zones de Barcelona, com la 
Diagonal o el passeig de Gràcia, no han estat un problema. Afirma que novament es 
renuncia a recuperar part de la plusvàlua de les transformacions urbanístiques per 
mantenir beneficis immobiliaris privats i que, de tot això, no se’n traurà ni tan sols uns 
habitatges de promoció privada més barats. 

Opina que si la urbanització de la Zona Franca ha d’anar a càrrec de la despesa 
municipal i no s’aprofita per fer-la ara, trigarà molt temps a dur-se a terme. A més, 
remarca que era una reivindicació que també havien fet els veïns. D’altra banda, 
demana que es consulti i consensuï amb el barri l’equipament que s’hi instal·larà. 
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El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, manifesta que el seu grup 
s’abstindrà, ja que consideren que aquesta modificació busca garantir la pervivència 
de l’activitat econòmica que hi ha a la zona, però conté aspectes que els preocupen. 
Afirma que és veritat que avui hi ha un context econòmic diferent i que s’ha hagut de 
fer aquesta modificació a causa d’una sentència judicial i per adaptar-se a la nova Llei 
d’urbanisme de Catalunya. Remarca que, tanmateix, hi ha una reducció evident dels 
costos d’urbanització que han d’assumir els promotors.  

Explica que els preocupa la qüestió de l’equipament i el fet que l’Ajuntament no pugui 
afrontar la urbanització que havia d’anar a càrrec dels promotors privats, tant pel que 
fa al vial del passeig de la Zona Franca com a la zona verda de la Marina de Port. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, manifesta que el seu grup no pot 
estar en contra d’aquesta modificació perquè, tal com ha dit el regidor, es deu en part 
a una sentència judicial. Explica que, tanmateix, no els queden clares algunes coses, 
com la qüestió de la recollida pneumàtica, els beneficis per al barri de la Marina i la 
urbanització, tal com ja s’ha comentat en les intervencions anteriors. Afirma que, per 
tot això, el seu grup s’abstindrà i farà al·legacions posteriorment. 

El regidor destaca que s’ha fet un treball molt intens per intentar adequar-se a la 
sentència i fer viable aquest projecte urbanístic de primer nivell, de manera que sigui 
sostenible. Explica que en aquests moments estan parlant d’una reducció de les 
càrregues d’entorn del 20%, fet que ajuda a fer viable un projecte que, més enllà de 
qüestions urbanístiques, tècniques o judicials, és important sobretot per evitar la 
pèrdua de llocs de treball de persones que treballen i volen continuar treballant al barri.  

El president pregunta si algun grup vol tornar a intervenir. 

El senyor Altés remarca que estarien d’acord amb la proposta si només es donessin 
facilitats als petits propietaris, però que no estan d’acord que es doni el mateix tracte 
als petits propietaris que a les grans promotores immobiliàries.  

S’informa favorablement la proposta amb els vots en contra del GMDUpB i GMDICV-
EUiA, l’abstenció del GMDPSC i el GMDPPC, i el vot a favor del GMDCiU.  

2. Informar favorablement, d’acord amb l’article 23.2.f) de la Carta municipal de 
Barcelona, el projecte de Reglament general d’organització i funcionament 
dels districtes, aprovat inicialment l’11 de desembre de 2013, per la Comissió 
de Presidència i Règim Interior de l’Ajuntament de Barcelona 

3. Informar favorablement, d’acord amb l’article 23.2.f) de la Carta municipal de 
Barcelona, el projecte de Reglament de participació ciutadana, aprovat 
inicialment l’11 de desembre de 2013, per la Comissió de Presidència i Règim 
Interior de l’Ajuntament de Barcelona 

El regidor del Districte manifesta que aquestes propostes es refereixen a un procés 
molt important d’aprofundiment democràtic, ja que tracten de processos de participació 
ciutadana, i parteixen de la base que els reglaments actuals han quedat obsolets des 
del punt de vista de l’eficàcia de la participació real de les persones i les entitats en els 
processos de transformació pública.  

Explica que, des de fa mesos, el govern municipal, juntament amb la resta de grups, 
està treballant amb les entitats de ciutat i dels districtes per millorar la qualitat de la 
participació ciutadana. En aquest sentit, recorda que l’objectiu principal de la proposta 
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de millora del Reglament de participació ciutadana passa per afegir la previsió de les 
consultes ciutadanes sense límits temporals ni geogràfics; racionalitzar i actualitzar els 
òrgans de participació, en el sentit de simplificar els 560 òrgans participatius que hi ha 
avui a la ciutat i millorar-ne el funcionament; i regular la iniciativa ciutadana a través de 
la recollida de signatures en temes d’interès general. Assenyala que encara hi ha un 
debat bastant obert sobre quins òrgans s’han de mantenir i quins han de deixar de 
funcionar, però que la filosofia general de les propostes és àmpliament compartida. 

Pel que fa al Reglament general d’organització i funcionament dels districtes, 
manifesta que es treballa per desenvolupar alguns apartats que no estaven prou 
desenvolupats i per definir millor l’organització i les funcions del conjunt d’actors i 
òrgans del Districte. Afirma que els objectius d’aquesta proposta són els mateixos que 
els de l’àmbit de ciutat: millorar la qualitat de la participació, disposar d’eines realment 
eficaces per canalitzar la participació i recollir la demanda de bona part de la 
ciutadania i de moltes entitats, no només de ser escoltats, sinó també de tenir un 
retorn i de poder transformar la realitat i l’acció política de l’Administració local. 

Assenyala que estan en una fase de treball fins al 23 d’abril, en què es compliran els 
noranta dies que es van donar per poder fer aportacions als nous reglaments. 
Manifesta que esperen que, una vegada finalitzat aquest període, es dotin de moltes 
eines noves per millorar la qualitat de la participació ciutadana, tant en l’àmbit de 
districte i de barri com en l’àmbit de ciutat. 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, afirma que s’abstindran pel que fa al 
projecte de Reglament general d’organització i funcionament dels districtes, atès que 
han presentat una sèrie d’esmenes per intentar buscar la màxima transparència 
política i de cara als veïns i veïnes. Explica que algunes d’elles són l’elecció directa per 
sufragi universal dels consellers de districte, que avui són escollits pels partits a través 
dels vots que reben a l’Ajuntament, i la creació d’una oficina d’atenció als veïns i 
veïnes perquè els consellers els puguin atendre millor. Assenyala que també creuen 
que el vicepresident del Districte hauria de tenir una representació real a l’hora de 
substituir el regidor i que s’haurien de publicar les retribucions econòmiques dels 
consellers i conselleres i dels grups municipals de l’Ajuntament.  

D’altra banda, opina que la participació ha estat sempre un dels aspectes que ha 
funcionat menys a Barcelona. Recorda que a l’inici del mandat anterior, a instàncies 
d’Esquerra Republicana, ja es van aprovar alguns canvis al districte, per acord de tots 
els grups municipals, tot i que sabien que eren insuficients. Afirma que les noves 
propostes de participació ciutadana i de funcionament del Districte representen una 
possibilitat de millora, però que contenen alguns aspectes de retrocés, ja que fa la 
impressió que, en comptes de racionalitzar i millorar el funcionament participatiu, 
pretenguin controlar-lo. 

Assenyala que el seu grup ha presentat una sèrie d’esmenes a la proposta de ciutat 
que esperen poder negociar amb el govern municipal, amb l’objectiu d’aconseguir una 
millora real de la participació. Explica que donen un vot de confiança a aquesta 
negociació en l’àmbit de ciutat, ja que al Districte no s’ha produït, i que per això 
s’abstindran.  

Conclou que deixen la porta oberta al vot favorable més endavant, segons com acabin 
la negociació i les al·legacions presentades per entitats i associacions i, sobretot, pel 
seu grup. Indica que faran arribar les seves al·legacions als veïns i entitats, si així ho 
desitgen. 
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El senyor Cristòfol Ortolà i Ortolà, del GMDICV-EUiA, opina que aquesta votació és 
incongruent, ja que estan votant sobre dues propostes que poden ser modificades, 
atès que encara estan oberts els processos de participació. A més, assenyala que s’ha 
allargat el procés d’al·legacions a causa de la insistència del seu grup i el del PSC.  

D’altra banda, opina que l’equip de govern confon la racionalització de la participació 
amb una retallada de la participació. Així mateix, explica que creuen que l’elaboració 
d’un reglament de participació ciutadana de ciutat i de districtes s’ha de fer de manera 
molt més participativa i amb el màxim consens possible, i no pot ser fruit d’una decisió 
conjuntural. En aquest sentit, afirma que no es poden permetre el luxe que cada equip 
de govern vagi canviant les normes de participació segons li convingui. A més, 
remarca que està d’acord amb el senyor Suñé que al Districte no hi ha hagut cap 
mena de negociació sobre aquest tema. 

Explica que, atesa la importància del tema que estan tractant, els sobta que la 
proposta de racionalització de l’equip de govern no vagi acompanyada de cap 
diagnòstic previ de quina és la situació real de la participació a la ciutat o al districte. 
En relació amb això, afirma que la proposta se sustenta bàsicament en intuïcions i no 
pas en dades contrastades sobre quines coses funcionen i no funcionen en l’àmbit 
participatiu.  

Pel que fa a la modificació de les normes reguladores de la participació ciutadana, 
explica que, quan el seu grup diu que no s’aposta per la democràcia directa, es 
refereix per exemple a l’article 7.4 sobre la tramitació de la iniciativa ciutadana, en el 
qual el govern té la potestat d’admetre o rebutjar una iniciativa ciutadana segons els 
continguts que plantegi, quan ells consideren que l’admissió o no a tràmit d’una 
iniciativa ciutadana s’hauria de basar únicament en qüestions formals o 
procedimentals. 

Manifesta que consideren que no s’aposta tampoc per una major presència i autoritat 
del món associatiu en els consells sectorials. Assenyala que l’article 20, en què es 
parla de la presidència i la vicepresidència dels consells sectorials, inclou la possibilitat 
que les presidències dels consells siguin associatives, però que es considera que 
només poden ser polítiques. A més, opina que les propostes que fa l’equip de govern 
trenquen l’autonomia de funcionament dels consells sectorials. Així, remarca que 
l’article 21, sobre la funció i la creació dels consells sectorials, determina que només 
cal el vistiplau polític del govern perquè un òrgan desaparegui, cosa a la qual 
s’oposen.  

Pel que fa a les qüestions referents als districtes, critica que desapareguin les 
comissions consultives, que afirma que és l’únic espai on les entitats i la ciutadania 
poden conèixer de primera mà les decisions i plans del govern i l’ordre del dia del 
Consell Plenari, i on els tècnics i tècniques del Districte poden respondre els dubtes 
dels assistents. D’altra banda, opina que s’estableixen nombres mínims i màxims de 
consells sectorials de manera arbitrària, sense cap tipus de procés objectiu. A més, 
assenyala que es deixa en mans del govern la supressió o fusió d’aquells consells que 
faci un any que no es convoquin, quan és el mateix govern el que té la potestat de 
convocar-los. En aquest sentit, afirma que la millor forma d’eliminar un consell és no 
convocar-lo.  

Observa que, pel que fa a les audiències públiques, es diu que «s’hauran de convocar 
preferentment després dels consells plenaris». Assenyala que el terme preferentment 
denota arbitrarietat i la possibilitat que no es convoquin. D’altra banda, opina que, tot i 
que es reconeix la importància dels consells de barri com a espais de participació, hi 
ha moltes barreres d’accés a aquests consells, com el fet que per poder votar o formar 
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part d’una comissió de seguiment calgui estar inscrit en el Registre Ciutadà. Precisa 
que això és una herència del reglament anterior, però que ara seria un bon moment 
per modificar-ho.  

A més, manifesta que creuen que la proposta per a districtes és recentralitzadora i 
homogeneïtzadora. Conclou expressant el vot en contra del seu grup a les dues 
propostes. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, manifesta que tots estan 
d’acord que la participació és un element molt important i que els ciutadans han de 
conèixer on van les seves propostes i, alhora, rebre un retorn. Opina que s’ha millorat 
pel que fa a aquest retorn, però que han de continuar avançant en aquest sentit i, fins i 
tot, executar les aportacions que es facin. A més, explica que estan d’acord que cal 
racionalitzar els òrgans de participació, però que cal anar molt en compte de quina 
manera es fa.  

Pel que fa a l’àmbit de ciutat, manifesta que no els queden clars els criteris per 
convocar les consultes ni alguns aspectes sobre la iniciativa ciutadana. Explica que, 
per al seu grup, els òrgans de participació haurien de ser efectius i acordats i no estar 
polititzats, aspectes que no troben que estiguin prou ben reflectits en el text presentat. 
Afirma que també dubten que es potenciï la participació en determinades reunions. 
Assenyala que, per exemple, en el Consell Ciutadà, tant ordinari com extraordinari, hi 
falta gent, i que caldria trobar la manera que fos molt més participatiu. 

Manifesta que tampoc no veuen clar que calgui estar inscrit en el Registre Ciutadà per 
participar en determinades reunions. Recorda que, per exemple, quan es va haver de 
votar el nom del nou centre cívic Albareda del Poble-sec, hi va haver una sèrie de 
veïns que no van poder-ho fer per aquest fet. 

Afirma que també s’han de millorar les inèrcies dels òrgans dels districtes i la capacitat 
de contactar amb ciutadans que ja no se senten representats per les entitats ni pels 
partits. En aquest sentit, opina que cal adaptar les normes als nous temps, fent que els 
òrgans de participació connectin realment amb el ciutadà que no se sent representat 
per les organitzacions. 

Manifesta que creuen que alguns articles no promouen la participació, ja que 
afavoreixen les grans entitats, quan consideren que s’hauria de potenciar que les 
associacions poguessin estar igual de representades que les coordinadores i les 
unions d’entitats, que sovint no representen tantes persones.  

Pel que fa a l’àmbit del districte, afirma que els preocupa molt què passarà amb les 
audiències públiques i les comissions consultives. Explica que és cert que a vegades 
les comissions consultives no han funcionat bé, cosa que ara no succeeix, però que no 
els convenç l’alternativa que els va donar el comissionat de Participació Ciutadana i 
Associacionisme, el senyor Agustí, de substituir-les per uns consells sectorials que es 
convocaran a l’efecte, cosa que pot anar en contra de la mateixa filosofia de 
racionalització dels òrgans i les reunions.  

Destaca que, tal com va explicar el comissionat, els consells de barri són els òrgans de 
participació millor valorats pels ciutadans. En aquest sentit, opina que cal potenciar-los 
i fer que cada vegada més gent vulgui assistir-hi i fer propostes. Assenyala que, 
tanmateix, els preocupa la possibilitat d’eliminar les audiències públiques, i recorda 
que el Districte de Sants-Montjuïc va ser pioner en la creació d’aquests òrgans. 
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Explica que també els preocupa molt què passarà amb els consells sectorials. Opina 
que potser és excessiu tenir-ne deu, però que no veuen clar quins criteris se seguiran 
per eliminar-ne alguns i qui ho decidirà. Pel que fa a això, manifesta que creuen que 
cal acordar-ho.  

Afirma que, atès que ara s’està en període d’al·legacions, votaran en contra de totes 
dues propostes, però que estan oberts al diàleg i que volen arribar a acords.  

El senyor Jordi Cunill i Giménez, del GMDPSC, explica que està bastant d’acord amb 
l’anàlisi que ha fet el portaveu del GMDICV-EUiA quant a la utilitat d’aquesta votació, 
atès que el procés encara està molt obert. Afirma que el seu grup s’abstindrà, en 
coherència amb el que va fer en el Ple municipal.  

Explica que el document que es va presentar fa poc al Consell Ciutadà pot ser 
acceptable com a punt de partida, ja que és un document que està consensuat i que 
ha tingut aportacions del seu grup, però que això no vol dir que estiguin d’acord amb 
tot el seu contingut. Assenyala que, per exemple, no comparteixen que es puguin fer 
consultes ciutadanes en un carrer o una plaça, o el fet que el govern pugui eliminar 
unilateralment un consell sectorial o un òrgan de participació.  

Manifesta que el seu grup s’abstindrà principalment perquè les entitats no han 
participat en l’elaboració del document inicial, cosa que consideren imprescindible. 
Afirma que està segur que quan acabi el debat que ara hi ha obert a les entitats els 
resultats seran molt diferents. 

El regidor manifesta que no reproduirà el debat que van tenir fa pocs dies a la seu del 
Districte amb el comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme, el senyor 
Agustí. Remarca que estan en una fase en la qual queden setmanes per acabar de fer 
la feina entre tots i que, per tant, celebra que hi hagi una predisposició dels grups a 
canviar el sentit del seu vot. En aquest sentit, opina que hi ha temps, possibilitats i, 
sobretot, voluntat política per posar-se d’acord, que és el que la gent i les entitats els 
exigeixen. 

Assenyala que vol fer un seguit de puntualitzacions. Explica que és preceptiu aprovar 
aquests punts d’acord amb les normes de ciutat i del ROM i que, per tant, l’equip de 
govern del Districte no ha escollit el moment de presentar-los. D’altra banda, remarca 
que el govern no vol suprimir per suprimir res i que més aviat són altres grups o 
entitats els que volen eliminar alguns òrgans. Afirma que, en qualsevol cas, estan 
d’acord que el consell de barri ha de ser una peça fonamental i que han de millorar el 
funcionament i la participació dels veïns i entitats en aquest òrgan, que destaca que és 
el més proper que hi ha al barri i el que pot donar més fruits. 

Assenyala que no és el govern el que vol suprimir l’audiència pública i que hi ha un 
debat obert en relació amb això, tal com va explicar el mateix senyor Agustí. Pel que fa 
a les comissions consultives dels districtes, opina que els consells sectorials poden fer 
les mateixes funcions sense necessitat de crear nous òrgans. 

Explica que no és veritat que el projecte de reglament parli de la supressió automàtica 
de qualsevol òrgan de govern que faci un any que no es convoca, sinó que diu que, si 
hi ha un òrgan que no es convoca ni reuneix i no hi ha ningú que insti el govern o el 
Districte a convocar-lo en el termini d’un any, es plantejarà la possibilitat d’eliminar-lo 
als participants i membres d’aquell òrgan.  

Destaca que, en l’àmbit de districte, la gent pot expressar les seves opinions i fer 
arribar les seves propostes a través del portal de participació que s’ha creat. Explica 
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que s’estan distribuint fulls de mà a totes les seus municipals del districte per tal de 
donar a conèixer aquest canal virtual de participació directa de persones i entitats. 

Assenyala que abans s’ha parlat del procés participatiu del projecte del carrer Juan de 
Sada com un exemple negatiu, atès que, quan es va aprovar la Modificació del PGM 
en el mandat anterior, ningú no va participar. En relació amb això, lamenta que els 
mateixos que no van afavorir determinats processos participatius els retreguin ara que 
van en contra de la participació. Afirma que això no és veritat, ja que volen comptar 
amb el màxim consens, i demana la màxima generositat per tenir un ampli suport 
polític i social que serveixi per aconseguir una participació més eficaç i de més qualitat. 

El president pregunta si algun grup vol tornar a intervenir, i recorda que el període 
d’informació pública és fins al 23 d’abril. 

El senyor Calleja opina que la generositat que demana el regidor ha de ser-hi per part 
de tots amb un diàleg obert i la voluntat d’arribar a acords. En aquest sentit, demana 
que si no arriben a acords, el govern no en faci responsable l’oposició, com afirma que 
acostuma a fer. 

Explica que és veritat que, des del punt de vista formal, era preceptiu sotmetre 
aquestes propostes a votació, però opina que és incongruent que calgui aprovar unes 
normes de participació abans que es tanqui el procés participatiu. 

El president assenyala que s’ha produït un empat en la votació. Explica que el 
Reglament determina que en aquests casos és el president o la presidenta del 
Districte qui ha de desempatar. Afirma que el seu vot serà contrari, en coherència amb 
el que el seu grup va votar en la Comissió de Presidència.  

S’informen desfavorablement les dues propostes amb els vots en contra del GMDICV-
EUiA i del GMDPPC, l’abstenció del GMDUpB i el GMDPSC, i el vot a favor del 
GMDCiU.  

D) Part d’impuls i control: 

D.1 Proposicions / declaracions de grup 

Proposició / declaració de grup del Grup Municipal de Districte PSC: 

1. Que la Comissió de Govern del Districte informi el Plenari del Districte i la 
Comissió d’Hàbitat Urbà de les conclusions respecte a l’ordenació dels 
entorns de l’estació de Sants que es deriven de l’estudi que va 
encarregar, per tal que puguin ser conegudes i debatudes pels ciutadans, 
les entitats i els partits polítics 

2. Instar que el govern municipal consensuï una proposta de la ciutat de 
Barcelona respecte a l’ordenació dels entorns de l’estació de Sants i la 
posi en coneixement de les administracions responsables de l’execució 
de les obres al més aviat possible 

3. Instar que el govern municipal expressi davant les administracions de 
l’Estat i la Generalitat el caràcter d’urgència d’afrontar les obres de 
l’estació de Sants i la remodelació dels seus entorns 
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El senyor Jordi Cunill i Giménez, del GMDPSC, manifesta que presenten aquesta 
proposició atès que el seu grup va impulsar una proposició en la Comissió d’Hàbitat 
Urbà el mes de gener del 2012, aprovada per unanimitat, per tal que el govern 
municipal dugués a terme les accions necessàries per restituir la urbanització de 
l’entorn de l’estació de Sants, amb l’objectiu de normalitzar la mobilitat d’aquest node 
urbà i poder recuperar per a l’ús ciutadà les places de Joan Peiró i dels Països 
Catalans. A més, destaca que el govern municipal va encarregar i disposa des de fa 
més d’un any d’un estudi tècnic anomenat «Proposta d’ordenació i tractament de 
l’espai públic dels entorns de l’estació de Sants», i que la ministra de Foment, en la 
seva darrera visita a Barcelona, ha expressat la voluntat d’emprendre la remodelació 
de l’estació de Sants.  

Recorda que, després de l’arribada del tren d’alta velocitat el 2008 i les obres 
d’adequació corresponents, es va produir una aturada de les obres, que ha tingut dues 
conseqüències negatives. Explica que, d’una banda, avui hi ha un equipament 
ferroviari a l’estació que no dóna resposta a les necessitats que hi ha en relació amb el 
volum de passatgers que l’estació genera. En aquest sentit, opina que seria positiu 
conèixer l’opinió de l’Ajuntament de Barcelona pel que fa al planejament general de la 
remodelació de l’estació de Sants que es va aprovar l’any 2005, i si li serveix, encara 
que sigui com a punt de partida. 

D’altra banda, assenyala que la segona conseqüència negativa és que s’ha produït 
una degradació de l’entorn de l’estació de Sants, començant per la mateixa estació 
d’autobusos, que afirma que és precària, està mal condicionada i presenta alguns 
punts negres d’acumulació de brutícia. Afirma que, tanmateix, hi ha dos aspectes 
encara més importants: el traçat de mobilitat viària és poc racional i impedeix la 
utilització de l’espai públic per part de la ciutadania; i les dues places que envolten 
l’estació, la de Joan Peiró i la dels Països Catalans, mostren signes d’un cert 
abandonament i viuen d’esquena al veïnat, ja que no són utilitzades per la ciutadania. 

Manifesta que celebren que darrerament l’alcalde de Barcelona hagi mostrat en unes 
declaracions una certa sensibilitat quant a l’entorn de l’estació de Sants, tot i que 
remarca que fa dos anys que el seu grup ja va instar el govern de la ciutat a adoptar 
les mesures necessàries per tirar endavant una ordenació urbanística dels entorns de 
l’estació i no s’hi ha fet res. D’altra banda, assenyala que la ministra de Foment també 
ha mostrat una certa sensibilitat per aquesta qüestió.  

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, explica que ja fa temps que parlen 
d’aquest tema i que subscriu tot el que ha dit el senyor Cunill, que opina que ha fet una 
intervenció brillant. Afirma que, per tant, el seu grup vota a favor de la proposició. 

El senyor Joan Sanromà i Bauló, del GMDICV-EUiA, manifesta que se suma a les 
felicitacions al senyor Cunill per la seva presentació, però que hi afegiria que la 
situació actual posa de manifest, no només a l’estació i els seus entorns sinó també al 
calaix, que l’operació de l’AVE tenia com a únic interès que les constructores i les 
financeres poguessin treure profit d’aquesta línia ferroviària d’alta velocitat. D’altra 
banda, demana que, si es porta a terme la urbanització dels entorns de l’estació, es 
faci un procés de participació veïnal, de manera que la seva dignificació no es deixi en 
mans de constructores i financeres. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, manifesta que el seu grup 
també donarà suport a la proposició, atès que tots els grups han presentat iniciatives 
en diferents moments, tant d’aquest mandat com de mandats anteriors, per instar tots 
els governs a ordenar els entorns de l’estació.  
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Opina que, tanmateix, és curiós que sigui el Partit Socialista el que presenti aquesta 
proposició, tenint en compte que quan va governar les tres administracions no va fer 
gairebé res sobre aquesta qüestió. Així mateix, recorda al senyor Sanromà que el seu 
grup va donar suport a aquests governs, i que al seu moment va haver-hi un conveni 
entre la Generalitat, l’Ajuntament i l’Administració de l’Estat sobre el cobriment de les 
vies que opina que va donar lloc al «nyap» actual. Explica que diu tot això perquè han 
de tenir clar on eren, on són i cap a on han d’anar, i treballar tots plegats per posar fi al 
deteriorament que s’està produint a les places dels Països Catalans i de Joan Peiró, al 
costat de l’estació i al voltant de l’estació d’autobusos. 

El senyor Francesc Xavier Esteve i Gómez de Travesedo, del GMDCiU, manifesta que 
estan d’acord amb la proposició i amb els arguments del GMDPSC. Assenyala que 
des del 2005 aquest espai està en obres i que el fet que hi hagi moltes institucions 
implicades augmenta la complexitat de la situació. Explica que, tal com va dir l’alcalde 
en el darrer plenari, volen aprovar un pla global per actuar en aquest àmbit, amb la 
implicació de totes les administracions, per tal de fer que aquest espai, que és una de 
les portes d’entrada a la ciutat, sigui al més digne possible.  

El senyor Cunill agraeix el suport de tots els grups. Diu al portaveu del GMDPPC que 
no vol entrar en una discussió sobre què ha fet cadascú mentre ha governat, però que 
vol recordar que el 2008, quan es van aturar les obres, tothom reclamava que es 
reduís la despesa pública a causa de la crisi, començant pel mateix Partit Popular.  

S’aprova la proposició per unanimitat. 

 

Proposició / declaració de grup del Grup Municipal de Districte PPC: 

Que el Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc insti l’equip de govern 
del Districte a la realització d’un pla de xoc que inclogui: 

1. Un pla de comunicació i difusió del Paral·lel per posar-lo de nou al lloc on 
mereix, esdevenint un referent cultural i social de Barcelona. Entenent-lo 
d’una manera transversal ja que afecta tres barris de tres districtes de la 
ciutat: Poble-sec, Sant Antoni i el Raval 

2. Inversions necessàries per adequar el Paral·lel a les necessitats actuals, 
que vagin més enllà de les obres del col·lector i de la reforma d’algunes 
illes de l’entorn del Paral·lel  

3. Fer una veritable connexió entre les rambles, Port Vell i plaça Espanya / 
Fira-1, a l’igual que amb el Poble-sec, Ciutat del Teatre, el Grec i Montjuïc 

4. Analitzar l’oferta comercial existent que posi en valor les necessitats i 
propostes per aconseguir una oferta més diversa a tota la proposta que el 
Paral·lel pugui generar 

5. Que tot aquest procés de transformació continuï anant acompanyat d’un 
procés participatiu en què els veïns/es, les entitats implicades i els 
diferents operadors puguin sentir-se agents transformadors d’un espai 
que cal recuperar 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, exposa els motius que han 
portat el seu grup a presentar aquesta proposició. Explica que creuen que l’avinguda 
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del Paral·lel hauria d’esdevenir un referent cultural i social, tant en l’àmbit de ciutat 
com en l’àmbit internacional, i que seria positiu fer un pla de comunicació i difusió del 
Paral·lel, tal com s’està fent a les Glòries o altres projectes de ciutat, des de la vessant 
comercial, cultural i social. Manifesta que consideren que, per aconseguir això, cal fer 
les inversions necessàries per adequar el Paral·lel a les necessitats actuals, fent 
projectes de futur més enllà de les obres del col·lector i la remodelació prevista 
d’algunes illes dels entorns de l’avinguda. 

A més, afirma que caldria fer una veritable connexió entre les rambles, el Port Vell, la 
plaça Espanya / Fira 1, el Poble-sec, la Ciutat del Teatre, el Teatre Grec i Montjuïc per 
tal de dinamitzar el Paral·lel, i caldria analitzar l’oferta comercial existent, posant en 
valor les necessitats i les propostes per aconseguir una oferta més diversa. Així 
mateix, explica que pensen que el procés de transformació d’aquesta avinguda ha de 
continuar anant acompanyat d’un procés participatiu en què els veïns i veïnes, entitats 
implicades i diferents operadors se sentin agents transformadors d’aquest espai. 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, manifesta que creuen que la iniciativa és 
molt positiva, però que ja hi ha en marxa una sèrie de mesures en el sentit que es 
proposa. D’altra banda, explica que creuen que potser alguns dels punts de la 
proposició van més enllà del que consideren que és necessari actualment, tenint en 
compte que hi ha altres prioritats. Conclou que, per tot això, el seu grup s’abstindrà. 

El senyor Cristòfol Ortolà i Ortolà, del GMDICV-EUiA, explica que votaran en contra de 
la proposició, no perquè s’oposin als seus plantejaments, sinó perquè creuen que 
actualment no són una prioritat. Pel que fa a això, opina que cal tenir en compte el Pla 
de futur 2010-2020 que van fer les entitats del Poble-sec per determinar les prioritats 
del barri. En aquest sentit, afirma que les propostes que fa el GMDPPC no 
aprofundeixen en les necessitats expressades pels veïns. Finalment, assenyala que un 
dels problemes del barri és la impermeabilitat que genera el Paral·lel i que, per tant, no 
només s’han de fer inversions al Paral·lel, sinó també dintre del Poble-sec.  

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, manifesta que entenen l’esperit de 
la proposició, però que estan d’acord amb els arguments que ha expressat el portaveu 
del GMDICV-EUiA, sobretot pel que fa al fet que no es pot oblidar la participació que ja 
s’ha fet al Consell de Barri del Poble-sec. Afirma que el seu grup s’abstindrà. 

El senyor Francesc Xavier Esteve i Gómez de Travesedo, del GMDCiU, manifesta que 
el que demana la proposició ja es va desenvolupant a poc a poc, però que no els 
agrada el nom de «pla de xoc», ja que pensen que són actuacions que s’han de fer a 
mitjà i llarg termini i comptant amb les opinions i aportacions de les entitats i les 
persones del Paral·lel. Explica que s’està acabant la primera fase del projecte i hi ha 
un procés participatiu en marxa amb una comissió de seguiment. Així mateix, remarca 
que l’ordenança de terrasses també els permetrà actuar en diferents espais.  

Destaca que hi ha una inversió de 9 milions d’euros per al Paral·lel i que el col·lector 
costa 24 milions d’euros. A més, recorda que s’hi han fet altres actuacions, com el 
suport de Barcelona Activa a l’activitat econòmica del Paral·lel amb la campanya de 
comerç de la subxarxa de nuclis antics, la mostra «Fem Paral·lel», els cursos d’anglès 
per als comerciants, un pla de comunicació intern, els Tallers Oberts o la Ruta del 
Vermut.  

Afirma que votaran a favor de la proposició, però amb el benentès que el que demana 
ja s’està fent i que cal comptar amb la participació i la col·laboració dels veïns del 
Poble-sec per convertir el Paral·lel en una artèria important de la ciutat. 
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El senyor Calleja manifesta que el sentit d’aquesta proposició no era en cap moment 
menystenir la participació, tal com ho demostra el punt cinquè, i que no es pot obviar el 
paper del Paral·lel com a ens transformador de la resta del barri. Afirma que està molt 
clar que cal analitzar i millorar la proposta comercial que hi ha perquè també tingui 
influència en la resta del barri, ja que hi ha una manca de diversitat de l’oferta 
comercial. D’altra banda, explica que no té clar que s’estigui duent a terme un pla de 
comunicació per atreure més visitants al Paral·lel i que això tingui una incidència 
directa en la resta del Poble-sec.  

Finalment, manifesta que resta pendent la connexió de l’avinguda del Paral·lel amb el 
Poble-sec i Montjuïc, i la transversalitat de la muntanya pel que fa a la resta de barris. 
Pel que fa a això, opina que la propera remodelació de quatre illes no aportarà aquesta 
transversalitat. D’altra banda, recorda que la inversió de 24 milions d’euros en el 
col·lector es farà en tres fases. 

Conclou que pot arribar a entendre les cauteles d’alguns grups en relació amb alguns 
punts de la proposició, però que creu que el pla de comunicació i l’anàlisi de l’oferta 
comercial del Paral·lel són dues qüestions indispensables. 

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

Proposició / declaració de grup del Grup Municipal de Districte ICV-EUiA: 

Instar el govern del Districte que en el termini de dos mesos es constitueixi 
una comissió formada per tots els grups municipals representats, entitats 
socials dels sectors i Serveis Socials de l’Ajuntament, per tal d’elaborar una 
diagnosi de la situació en què es troben moltes d’aquestes persones (les 
afectades pels desnonaments i la reducció de prestacions socials) dins el 
nostre districte, establint mesures de caràcter social per fer front a aquest 
greu problema 

El senyor Eduard Altés i Esparza, del GMDICV-EUiA, recorda que, en declaracions 
recents, la síndica de greuges de Barcelona, la senyora Maria Assumpció Vila, ha dit 
que les queixes per una llar digna s’han triplicat a Barcelona, i que el 2013 ha estat un 
any dolent en l’àmbit social pels desnonaments i la reducció de prestacions socials de 
les diferents administracions. Remarca que, segons la síndica, les retallades en la 
prestació de la renda mínima d’inserció són antisocials i que, afegides a la precarietat 
de les rendes de treball, a l’alta taxa d’atur i a les importants desigualtats, fan que la 
situació sigui insostenible per a molts ciutadans.  

A més, assenyala que la síndica també ha indicat que als problemes ja crònics de 
l’habitatge s’hi ha d’afegir l’avís de desnonament de famílies d’habitatges de protecció 
oficial, propietat del Patronat Municipal de l’Habitatge. Explica que, possiblement en 
relació amb tot això, al districte es detecta un augment considerable de persones 
sense sostre que dormen als caixers i que malviuen als solars del carrer Vallespir, als 
voltants de l’escola Cavall Bernat i a altres indrets.  

Manifesta que presenten aquesta proposició, atès que fa pocs dies es van aprovar els 
pressupostos municipals, anomenats pel consistori com «els més socials possibles», i 
que la resposta a les paraules de la síndica va ser que «no es deixarà ningú al carrer». 



 
 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

 30 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, afirma que valoren molt positivament 
aquesta proposició, tenint en compte que el seu grup també ha presentat mesures en 
aquest sentit. Expressa el vot favorable del seu grup. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, manifesta que el seu grup 
dóna suport a la proposició. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, expressa el vot del seu grup a 
favor de la proposició. 

El senyor Francesc Xavier Esteve i Gómez de Travesedo, del GMDCiU, assenyala que 
l’exposició de motius del text presenta molts aspectes que corresponen a l’àmbit de 
ciutat, ja que, per exemple, les persones sense sostre tenen una gran mobilitat. Afirma 
que, per tant, consideren que aquesta qüestió es pot abordar millor a escala de ciutat, 
amb la participació dels districtes. 

D’altra banda, manifesta que no tenen cap inconvenient a crear una comissió, però 
recorda que no fa gaire, en la comissió de seguiment del barri de Sants, el director de 
l’Oficina de l’Habitatge va parlar d’algunes actuacions que ja es fan. Finalment, 
expressa el vot a favor del seu grup. 

El senyor Altés agraeix el suport de tots els grups. 

S’aprova la proposició per unanimitat. 

Proposició / declaració de grup del Grup Municipal de Districte UpB: 

Instar el govern municipal a elaborar i fer arribar a totes les llars de Sants-
Montjuïc un manual de serveis i de consells que ofereix la ciutat a la 
ciutadania per tal de pal·liar els efectes de la crisi sobre l’economia familiar i 
reduir-ne la despesa mensual, que, entre d’altres, inclogui:  

1. Com adreçar-se als serveis d’atenció social 

2. Consells i mesures per a l’estalvi en els serveis bàsics i altres despeses 
fixes de la llar 

3. Exempcions, subvencions i bonificacions disponibles per a la ciutadania 
tant a nivell d’impostos, taxes i preus públics com de serveis culturals, 
esportius, educatius i socials 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, remarca que a Catalunya hi ha 239.100 
famílies amb tots els seus membres sense feina, 820.000 persones aturades i més de 
200.000 famílies que tenen tots els seus membres amb contractes temporals, i que, a 
finals del 2013, a Barcelona hi havia unes 132.000 persones a l’atur, 70.000 de les 
quals feia més d’un any que no tenien cap feina.  

Recorda que, el desembre del 2012, amb una situació semblant a la que s’acaba de 
descriure, el Plenari de l’Ajuntament va acordar la creació d’un servei d’atenció integral 
a les famílies i llars amb tots els seus membres sense feina per evitar l’exclusió social i 
reduir l’índex de pobresa a la ciutat, per fer el seguiment i garantia dels drets bàsics 
(habitatge, serveis sociosanitaris, educació) i per acompanyar les famílies en la 
inserció laboral, amb un acompanyament actiu en la cerca de feina, en l’emprenedoria 
i en la formació complementària.  



 
 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

 31 

Opina que la persistència de la crisi i la dificultat de moltes famílies per poder cobrir 
totes les despeses mensuals fa que calgui anar més enllà i fer arribar a les 
aproximadament 660.000 llars de Barcelona tota la informació necessària per tal de 
pal·liar els efectes de la crisi. 

El senyor Joan Sanromà i Bauló, del GMDICV-EUiA, manifesta que el seu grup vota a 
favor de la proposició, tal com ja ho va fer a l’Ajuntament. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, expressa el vot a favor del seu 
grup. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, manifesta que el seu grup dóna 
suport a la proposició.  

El senyor Francesc Xavier Esteve i Gómez de Travesedo, del GMDCiU, expressa el 
vot a favor del seu grup, i manifesta que agraeixen una proposta constructiva com 
aquesta, que opina que facilita que el que es fa des del Districte arribi a més gent que 
ho pugui necessitar. 

El senyor Suñé agraeix el suport de tots el grups. 

S’aprova la proposició per unanimitat. 

D.2 Precs 

Es planteja pel Grup Municipal de Districte PSC 

Que el govern del Districte convoqui una comissió de seguiment formada per 
veïns, veïnes i entitats, així com pels grups polítics del Districte, per tal de fer 
un seguiment de les obres de millora del col·lector d’aigua del Paral·lel 

La senyora Núria García i García, del GMDPSC, presenta el prec. 

El regidor del Districte manifesta que el govern accepta el prec perquè demana una 
cosa que és de sentit comú i perquè, de fet, ja estava previst convocar aquesta 
comissió en el marc dels òrgans de participació de l’àmbit del Poble-sec. A més, afirma 
que convocaran aquesta comissió ben aviat. 

Es planteja pel Grup Municipal de Districte PPC 

Que es faci un millor manteniment i/o arranjament del ferm i voreres del 
carrer i entorns de l’estació d’autobusos, així com una millor senyalització. 
Que s’estudiï la unificació de les diferents oficines de les empreses que 
operen a l’estació, per tal de millorar els serveis d’atenció als clients, sala 
d’espera i wc/lavabo. Que s’instal·lin igualment algun/s wc/lavabo/s als 
entorns de l’estació perquè qualsevol persona, sigui o no passatger, pugui 
fer-lo servir 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, exposa els motius que han 
portat el seu grup a presentar aquest prec. Explica que l’estació internacional 
d’autobusos de Sants i el seu entorn pateixen una degradació important des de fa molt 
de temps, i que els passatgers que arriben i surten a totes hores de l’estació no 
disposen dels serveis que haurien de tenir, com sales d’espera habilitades les vint-i-
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quatre hores i amb lavabos. Afirma que això s’agreuja pel fet que els bars del voltant 
restringeixen l’ús dels lavabos als clients i que l’estació de trens tanca durant les hores 
nocturnes.  

A més, assenyala que també caldria millorar el manteniment de l’estació d’autobusos 
amb l’arranjament del ferm del carrer i les voreres de l’entorn i amb la millora de la 
senyalització. Recorda que aquesta estació va ser construïda en sòl municipal 
qualificat com a zona verda de manera provisional l’any 1992 i que, si bé el 
soterrament de l’estació correspon a Adif, la gestió de l’estació d’autobusos és 
competència de la Generalitat de Catalunya. 

D’altra banda, explica que cal tenir en compte que als voltants d’aquesta estació hi ha 
un camí escolar a l’entorn dels carrers Guitard, Melcior de Palau i Comtes de Bell-lloc, 
que va ser inaugurat fa gairebé tres anys i que encara està pendent de l’inici de la 
segona fase. A més, remarca que els veïns i veïnes que viuen a l’entorn de l’estació 
pateixen el soroll de la megafonia a la matinada i actituds incíviques relacionades amb 
la inexistència de cap lavabo o urinari públic, que s’agreugen a la nit. 

El regidor del Districte assenyala que el prec parla de coses que són molt necessàries, 
però que no depenen, en bona part, de l’Ajuntament o del Districte. Manifesta que, tot i 
així, abans s’ha referit al pla global d’intervenció a tota la zona de l’estació de Sants i 
els seus entorns, inclosa la via pública que sigui de competència municipal, tot i que 
exclou l’arranjament parcial o total o el desplaçament de l’estació d’autobusos, que és 
de la Generalitat. Afegeix que, en el context del pla global, hi haurà intervencions de 
l’Ajuntament, del Districte, de la Generalitat, de Renfe i d’Adif. Afirma que, per tant, 
acceptaran el prec, amb el benentès que hi ha un marc superior que ha d’integrar 
aquestes actuacions, que és el projecte global de millora de l’estació i els seus 
entorns. 

El senyor Calleja agraeix la resposta del regidor, però opina que, tenint en compte que 
la gestió de l’estació depèn de la Generalitat de Catalunya, seria bo que, més enllà del 
pla global de millora dels entorns de l’estació, l’Ajuntament o el Districte instessin la 
Generalitat a estudiar de quina manera es poden unificar i millorar els serveis que 
ofereixen les empreses concessionàries d’autobusos, o que el Districte pogués 
instal·lar algun lavabo públic, sobretot tenint en compte que a certes hores de la nit no 
hi ha res obert als voltants. Remarca que ni tan sols els mateixos passatgers poden fer 
servir els lavabos de la sala d’espera.  

El regidor explica que el Districte ja va sol·licitar a la Direcció General de Transports de 
la Generalitat el que demana el senyor Calleja i que hi ha un compromís genèric del 
Departament de Territori i Sostenibilitat i de la Direcció General de Transport per fer un 
conjunt d’actuacions al voltant de l’estació d’autobusos. 

Es planteja pel Grup Municipal de Districte PPC 

Que es realitzi al més aviat possible una reunió oberta a tothom on s’informi 
per part del Districte i de la Generalitat, d’una manera clara i amb un 
calendari real, de quan arribarà el metro als barris de la Marina 

El senyor Joan Lluís Sistac i Vicen, del GMDPPC, afirma que l’arribada de la línia 9 del 
metro als barris de la Marina i al Consorci Parc Logístic de la Zona Franca és la 
història d’una mala planificació i gestió i de moltes promeses incomplertes. Remarca 
que es continua sense tenir un calendari clar i real de quan arribarà el metro i que, a 
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més, s’ha prioritzat l’arribada del metro a l’aeroport en comptes de fer-ho als barris de 
la Marina. 

Opina que els autobusos que donen serveis als barris de la Marina no supleixen prou 
la manca de transport públic que pateixen aquests barris des de fa molts anys. A més, 
manifesta que estan en contra de l’augment que ha patit novament el transport públic, 
amb la qual la T10 s’ha incrementat cinquanta cèntims i els bitllets senzills han pujat a 
2,15 euros, la qual cosa s’agreuja encara més en el cas de les persones que viuen o 
treballen a la Marina, ja que no poden fer servir el metro perquè no en tenen. 

Recorda que en el Consell Plenari del mes de maig del 2013 el seu grup va presentar 
un prec que es va acceptar i que demanava que es tapessin tots els forats 
corresponents a escales o estructures d’ascensor que actualment es troben amb un 
tancament provisional i que s’alliberessin les zones tancades de les obres mentre no 
es reprenguessin les obres perquè arribi el metro als barris de la Marina. Remarca que 
l’únic que s’ha fet de tot això és retirar una caseta informativa a la plaça de la Marina. 

Finalment, manifesta que, atès que el seu grup ha presentat en mandats anteriors i en 
aquest mandat proposicions de grup i precs que s’han acceptat en aquest sentit, 
demanen que s’insti la Generalitat a mantenir el calendari d’execució i posada en 
funcionament de la línia 9 de metro, atesa la seva importància com a infraestructura 
cabdal per als barris de la Marina.  

El regidor del Districte manifesta que el govern accepta el prec, ja que està previst 
informar d’aquest tema el Consell de Barri de la Marina, que es convocarà a principis 
d’abril, així com la comissió de seguiment corresponent. Afirma que, per tant, no faran 
una assemblea oberta general, sinó una reunió en el marc dels òrgans que hi ha 
establerts, i que hi portaran algun responsable del Departament. Així mateix, 
assenyala que difícilment es podrà informar del calendari real de l’arribada del metro 
tan a curt termini.  

El senyor Sistac agraeix l’acceptació del prec i demana que es pugui donar un 
calendari real al més aviat possible. 

Es planteja pel Grup Municipal de Districte ICV-EUiA 

Que es convoqui el Consell de Seguretat i Prevenció, amb representants 
veïnals i d’associacions d’aquest entorn, per tal d’establir conjuntament amb 
la Mesa de Seguretat del Districte un pla de prevenció i de millora de la 
seguretat a la plaça Súria i els seus entorns, amb la presència d’efectius de la 
Guàrdia Urbana i del CME, i l’assignació de dotacions de policia de proximitat 

El senyor Cristòfol Ortolà i Ortolà, del GMDICV-EUiA, presenta el prec. 

El regidor del Districte manifesta que accepten el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal de Districte UpB 

Que el govern del Districte faci acomplir la normativa vigent als propietaris 
dels establiments que destorben el pas dels vianants amb les pissarres de 
fusta 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, presenta el prec. 
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El regidor del Districte manifesta que el govern accepta el prec perquè, de fet, ja s’ha 
començat a fer el que demana. Afirma que els aproximadament 4.700 establiments de 
ciutat amb terrassa ja estan rebent en aquests moments la primera visita inspectora 
del personal contractat a aquest efecte. Explica que una de les coses que es fan en 
aquesta primera visita, que anirà seguida de dues més al llarg dels propers mesos, és 
revisar els elements físics de les terrasses que no compleixen la nova ordenança de 
terrasses, vigent des de l’1 de gener. Afirma que, per tant, en les properes setmanes 
s’avisarà els propietaris dels establiments que retirin les pissarres o altres elements 
que infringeixin la normativa. 

El senyor Suñé agraeix l’explicació. 

D.3 Preguntes 

Es planteja pel Grup Municipal de Districte PSC 

Quines han estat les gestions per part del govern del Districte, en el 
transcurs del 2013, per tal de trobar una solució a la situació de precarietat 
en què es troba el CAP de Carreras Candi i perquè es mantingui al barri de 
Sants-Badal? 

La senyora Montserrat Gallego i Creus, del GMDPSC, explica que formulen aquesta 
pregunta per la situació de precarietat en què es troba el CAP Carreras Candi, perquè 
fa un any van sorgir rumors sobre el seu possible tancament i perquè, arran d’una 
pregunta formulada pel seu grup, el partit de govern va expressar la seva angoixa pel 
fet que els serveis d’aquest CAP es traslladessin a fora del barri. Recorda que el partit 
de govern va manifestar que estava a l’espera de la proposta del Departament de 
Salut i de l’ICS per oferir serveis sanitaris al barri de Sants-Badal. Assenyala que el 
govern també els va informar que s’havia desestimat la construcció del CAP al carrer 
Roger durant aquest mandat. Manifesta que en diferents reunions se’ls ha comunicat, 
tant per part de la consellera com per part del regidor, que hi ha la voluntat de resoldre 
aquest problema i buscar una ubicació definitiva per al CAP. Destaca que, fins i tot, el 
regidor els va dir en el plenari que molt aviat tindrien molt bones notícies. 

El regidor del Districte manifesta que, durant tot el 2013, el govern del Districte i ell 
mateix han estat fent múltiples gestions sobre aquesta qüestió. Explica que, en primer 
lloc, van estar buscant espais al barri per establir el futur CAP, però que, finalment, els 
plans funcionals no encaixaven amb els espais disponibles de lloguer al barri. Afirma 
que, una vegada ja van descartar les opcions que s’havien plantejat i que el mercat de 
locals comercials oferia dins del barri de Sants-Badal, van començar a mantenir 
converses amb el Departament de Salut i amb l’ICS, que és el proveïdor principal del 
Departament de Salut i el gestor del CAP Carreras Candi.  

Explica que ell s’ha reunit personalment amb els responsables del Consorci Sanitari de 
Barcelona i amb la delegada de l’alcalde en temes de salut, ja que s’han de tenir en 
compte diverses consideracions sobre el mapa de recursos sanitaris de la ciutat. Així 
mateix, manifesta que han mantingut converses i reunions amb responsables de l’Àrea 
Econòmica i amb la Gerència Municipal de l’Ajuntament per valorar totes les 
possibilitats. Explica que també han dialogat amb representants veïnals i associacions 
del barri i amb els partits polítics, i que ell també s’ha reunit amb l’alcalde.  

Conclou que esperen que properament puguin avançar algunes possibles solucions a 
curt termini perquè el CAP Carreras Candi estigui al barri de Sants-Badal i no pas en 
una ubicació provisional. 
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Es planteja pel Grup Municipal de Districte ICV-EUiA 

Què pensa fer el govern del Districte perquè sigui real el lema «Amb 
transport públic, Sants-Montjuïc no té límits»? Quan s’iniciarà un projecte per 
fer accessibles les estacions de plaça de Sants (connexió L1-L5), plaça 
Espanya (connexió L1-L3)? Per què no es consideren prioritàries aquestes 
inversions?  

El senyor Joan Sanromà i Bauló, del GMDICV-EUiA, explica que l’Ajuntament, 
conjuntament amb TMB, ha dut a terme una campanya que, amb el lema «Amb 
transport públic Barcelona no té límits», vol posar en valor l’esforç que s’ha fet a la 
ciutat en matèria d’accessibilitat des de fa molts anys. Assenyala que, tanmateix, 
malgrat l’increment entre el 5% i el 8% de les tarifes de transport, no s’han adoptat 
mesures per solucionar greus problemes d’accés al transport públic, com ara la 
posada en marxa en un futur immediat de la línia 9 per tal de donar servei als barris de 
la Marina mancats de metro, o l’adequació de les vint estacions de la xarxa de metro 
de la ciutat que no són accessibles. Precisa que tres d’aquestes estacions pertanyen 
al districte de Sants-Montjuïc, tot i que recentment s’han licitat les obres de l’estació 
del Poble-sec, cosa que afirma que celebren. 

El regidor del Districte destaca que la licitació de les millores que es duran a terme a 
l’estació del Poble-sec és fruit d’accions que s’han fet durant mesos. A més, remarca 
que, per al govern, són molt importants les obres per millorar l’accés de persones amb 
dificultats de mobilitat a les estacions de la plaça de Sants. Explica que fa dos anys i 
mig que el govern del Districte defensa que la plaça de Sants no és qualsevol plaça de 
barri, sinó una de les principals àrees de transport públic, però que malgrat això i que 
els projectes d’aquestes obres estan força acabats, la Generalitat no té capacitat per 
licitar-les i adjudicar-les en aquests moments.  

El senyor Sanromà assenyala que l’estació del Poble-sec no té la mateixa 
problemàtica que pot tenir l’estació de Sants o l’estació de la plaça Espanya, sobre la 
qual assenyala que el regidor no ha dit res. Opina que es tracta d’estacions 
emblemàtiques des de tots els punts de vista i que aquest problema s’ha de resoldre 
traient inversió d’altres llocs. 

El regidor afirma que la solució de treure inversió d’altres llocs sembla fàcil des del 
punt de vista genèric, però que cal precisar d’on es traurien. 

Respecte a l’estació de la plaça Espanya, explica que hi havia un projecte que estava 
valorat en 130 milions d’euros que no recorda de quin any era, però que potser era de 
l’època en què no hi havia crisi i es feien estacions de luxe i de disseny. Afirma que, en 
qualsevol cas, s’està refent el projecte i es vol situar entorn d’un import econòmic de 
10 milions d’euros. Pel que fa a això, opina que és important que les administracions 
facin projectes adequats a l’ús i a la situació econòmica del moment. 

Es planteja pel Grup Municipal de Districte d’UpB 

Quines accions durà a terme el govern del Districte de Sants-Montjuïc per 
trobar la fórmula de reduir o reconduir els brots d’incivisme creixent en 
relació amb l’augment d’excrements de gos a les voreres dels nostres barris? 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, manifesta que en les últimes setmanes 
han rebut força queixes sobre l’incivisme d’algunes persones que no recullen els 
excrements dels seus animals de companyia. 
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El regidor del Districte explica que continuaran fent un esforç important d’informació i 
sensibilització a través dels agents cívics a les zones més freqüentades per les 
persones que tenen gossos i que continuaran aplicant l’ordenança municipal a través 
de la Guàrdia Urbana.  

D’altra banda, destaca que, en la seva condició de regidor de Presidència i Territori, ja 
ha avançat una proposta de nova Ordenança de protecció, tinença i venda d’animals a 
la ciutat, que ara es començarà a tramitar. Explica que aquesta ordenança, que 
esperen que pugui ser aplicable a partir de l’estiu, inclourà un conjunt de novetats 
respecte a com afrontar d’una manera més eficaç l’incivisme d’alguns propietaris de 
gossos. 

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

Es planteja pel Grup Municipal de Districte PPC 

Que el govern informi de les gestions realitzades per donar compliment a la 
següent proposició / declaració presentada per aquest grup municipal en el 
Plenari del Consell Municipal de Districte de 22 d’octubre de 2013, que 
literalment es reprodueix: 

Que el Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc insti l’equip de govern 
a la realització d’uns plans específics de seguretat per a cadascuna 
d’aquestes tres ubicacions: plaça Navas, jardins de la Mediterrània i carrers 
Mare de Déu de Port amb Cisell i Sant Eloi, i els seus respectius entorns 

La senyora Josefina Martínez i Ruíz, del GMDPPC, presenta el seguiment. 

El senyor Francesc Xavier Esteve i Gómez de Travesedo, del GMDCiU, explica que 
s’han anat fent actuacions de la Guàrdia Urbana, dels Mossos d’Esquadra i dels 
tècnics de civisme, així com altres actuacions que han permès eliminar espais 
conflictius puntuals. Assenyala que, per exemple, al número 78 del carrer Mare de Déu 
de Port, s’ha arribat a un acord amb la propietat i que, un cop desallotjat l’immoble, 
s’enderrocarà i se sanejarà l’espai. 

Afirma que a plaça Navas va haver-hi més requeriments per actuar-hi durant l’estiu, 
que era quan es feia un ús més intensiu de la plaça. Explica que la Direcció de la 
Guàrdia Urbana es va reunir amb els veïns per tal d’actuar en el moment que calia fer-
ho i es van definir els dies i les hores en què l’ús de la plaça era més conflictiu, cosa 
que va permetre que la Guàrdia Urbana redimensionés i atribuís els efectius en els 
moments en què veritablement feien falta per evitar les molèsties. Assenyala que es va 
actuar el mes de setembre i que el mes d’octubre es va aconseguir una gran millora, i 
que s’han establert canals de comunicació amb els veïns per actuar d’una manera molt 
més eficaç. Explica que actualment no tenen constància que hi hagi problemes a la 
plaça i que, en cas que es detecti que hi ha nens que volen jugar a pilota en espais on 
no es pot fer, s’actua amb els equips de barri. D’altra banda, manifesta que la plaça 
forma part dels punts de control d’operacions conjuntes amb els Mossos d’Esquadra, 
especialment en hores nocturnes, i que s’han fet diverses inspeccions a locals i bars 
del voltant. 

Assenyala que, a part de les actuacions dels tècnics de civisme, s’han dut a terme 
algunes actuacions policials de registre i d’identificació, controls d’alcoholèmia, 
retirades de pilotes, petició de documentació als propietaris de gossos, etc., que han 
propiciat un ús menys intensiu de la plaça per part de certs col·lectius. Afirma que 
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també s’han fet canvis en relació amb el mobiliari urbà, com ara ubicar de manera 
diferent les jardineres per evitar els jocs de pilota en determinats espais.  

Explica que els jardins de la Mediterrània formen part dels espais de control habitual 
dels equips de vigilància dels espais públics, que són agents de paisà que actuen 
davant de qualsevol infracció, i de la patrulla de control de locals, i que està previst 
augmentar la vigilància d’aquest espai en els mesos d’estiu tant per part dels Mossos 
com de la Guàrdia Urbana. Afirma que també s’han fet operacions puntuals conjuntes 
amb els Mossos i que també hi han actuat els tècnics de civisme. 

Explica que el carrer Sant Eloi està en procés de desocupació, ateses les molèsties 
que es generaven a l’entorn. Assenyala que s’ha col·laborat amb els Mossos en les 
diferents actuacions de desallotjament, i que es pot dir que ara mateix les molèsties 
són residuals. 

D’altra banda, informa que els Mossos d’Esquadra han fet més de 60 dispositius de 
seguretat a la zona de les Marines, 124 a la plaça de la Marina, 66 als jardins de la 
Mediterrània, 46 a la plaça de la Marina i 46 a la plaça Navas, entre d’altres. 

El president assenyala la conveniència de lliurar la resposta per escrit, ja que és molt 
detallada. 

El senyor Esteve s’hi mostra d’acord. 

Es planteja pel Grup Municipal de Districte UpB 

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 de Districte de 22 d’octubre de 2013, que literalment es 
reprodueix: 

Que el govern del Districte faci les gestions adients per assolir que en la 
tercera fase d’implantació de la nova xarxa d’autobusos, de cara a l’any 
vinent, una de les línies que es pugui incloure sigui la V5, ja que, si no, el 
barri de la Bordeta no té garantit un transport públic de proximitat tots els 
dies de la setmana, o en el seu defecte, en el cas que no fos possible crear 
una nova línia de busos, allargar alguna línia per cobrir aquesta mancança 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, presenta el seguiment. 

El senyor Francesc Xavier Esteve i Gómez de Travesedo, del GMDCiU, manifesta que 
tornaran a demanar a TMB que prioritzi aquesta línia. 

E) Declaracions institucionals 

Declaració institucional de suport al model d’immersió lingüística als centres 
educatius de Catalunya. 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, llegeix la declaració: 

«Primer. Manifestar la nostra preocupació pels atacs constants al model d’èxit 
d’immersió lingüística als centres educatius del nostre país, provinents de diversos 
estaments judicials. 
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»Segon. Expressar el nostre desacord amb la ingerència en les tasques pedagògiques 
i d’organització curricular que representen les interlocutòries del Tribunal Superior de 
Justícia que afecten quatre escoles i un institut del nostre país. 

»Tercer. Expressem de nou el nostre suport i compromís amb l’actual sistema 
d’immersió lingüística dels centres educatius catalans, un model d’èxit educatiu i 
garant de la cohesió social al nostre país. 

»Quart. Posem de manifest el nostre compromís vers el manteniment, millora i 
extensió del sistema d’immersió lingüística, d’acord amb els preceptes de la Llei 
d’educació de Catalunya.  

»Cinquè. Donem suport als membres de la comunitat educativa, així com a totes les 
institucions i governs que defensin l’actual sistema d’immersió lingüística als nostres 
centres educatius.» 

Declaració institucional de condemna i rebuig dels actes violents del passat 
27 de febrer del 2014, dirigits contra institucions públiques i privades 

El president recorda que el GMDCiU ha presentat per urgència aquesta declaració 
institucional, que ha estat examinada per la Junta de Portaveus, que n’ha apreciat la 
urgència. A més, assenyala que la declaració ha estat signada per tots els grups 
municipals, per la qual cosa dóna per fet que el Plenari també n’aprecia la urgència.  

El senyor Francesc Xavier Esteve i Gómez de Travesedo, del GMDCiU, llegeix la 
declaració:  

«El passat 27 de febrer de 2014 es produïren actes violents en el transcurs d’una 
manifestació que va recórrer els carrers de Sants i Creu Coberta fins a arribar a plaça 
Espanya. Aquests actes van produir danys tant a la seu del Districte de Sants-Montjuïc 
com a l’espai públic, així com a instal·lacions privades al llarg del recorregut.  

»Cap protesta, petició o reivindicació pot justificar les accions violentes que malmeten 
l’espai públic, les instal·lacions municipals i edificis privats, i que alteren greument la 
convivència en els nostres barris i provoquen greus perjudicis als ciutadans. 

»D’acord amb el que estableixen els articles 60, 65, 73.5 i 101.1 del Reglament 
orgànic municipal, el Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc vol manifestar el 
seu posicionament i aprovar la següent declaració institucional. 

»El Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc manifesta la seva condemna i 
rebuig als actes violents del passat 27 de febrer, tant els dirigits contra institucions 
públiques com privades.» 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president agraeix l’assistència i les 
intervencions dels presents i aixeca la sessió a les 22.40 h. 

 
 
 
El secretari       Vist i plau 

El president del Consell 


