
 
 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

 39 

 

ACTA DEL CONSELL PLENARI 

 
Identificació de la sessió 

Núm. 2 
Data: 13 de maig de 2014 
Caràcter: ordinari 
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Lloc: Consell de Districte de Sants-Montjuïc 
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Miriam Casanova i Domènech, regidora adscrita del GMDPPC 
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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) 
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Joan Laporta i Estruch, regidor adscrit del GMDUpB 
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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 Impuls als programes d’ocupació i formació de la Marina de Port i la 
Marina del Prat Vermell 

El regidor del Districte, en nom de la Regidoria i el Consell Plenari, expressa el 
seu condol a la família natural, la família política i els coneguts de la presidenta 
de la Diputació de Lleó, assassinada recentment i protagonista d’una situació 
dramàtica, trista i absurda.  

Entrant a presentar la mesura, exposa que se centra en un conjunt d’iniciatives 
i accions que tenen l’objectiu de promoure l’ocupació als barris de la Marina de 
Port i de la Marina del Prat Vermell. Destaca que en aquests barris els índexs 
de renda familiar i atur són més desfavorables que els índexs generals del 
Districte i de la ciutat, tot i que les dades sobre l’atur han millorat sensiblement 
durant el darrer any. Constata que durant el 2013 Barcelona ha experimentat 
un increment de creació d’ocupació que s’ha reflectit en una baixada dels 
índexs d’atur del 4% a la ciutat i del 3% al Districte. Manifesta, però, que a la 
Marina de Port l’índex d’atur només ha baixat un 1,4% i a la Marina del Prat 
Vermell, un 2,63%. 

Es mostra convençut que, si bé l’atur és un problema d’escala municipal i fins i 
tot estatal, els barris de les Marines requereixen una atenció especial, motiu pel 
qual el Districte ha plantejat un seguit d’accions puntuals dins del marge de 
maniobra política del Districte de Sants-Montjuïc i de l’Ajuntament de 
Barcelona. Adverteix, però, que no es pot perdre de vista el context general i 
que, fins que no hi hagi una recuperació econòmica global, s’incrementi la 
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inversió privada en aquests barris i s’hi executin nous equipaments públics, no 
es podrà augmentar l’índex d’ocupació a mig termini en aquesta zona. 

Anuncia que la mesura de govern consta de tres línies de treball, la primera de 
les quals consisteix en la incorporació de les accions que actualment es duen a 
terme a través de Barcelona Activa, impulsades pel Districte en col·laboració 
amb entitats del teixit associatiu dels barris de la Marina. Precisa que es preveu 
mantenir l’atenció personalitzada amb un dispositiu de suport a la inserció 
laboral a col·lectius amb dificultats especials, que enguany es durà a terme des 
de l’escola Bàrkeno, en el marc del programa «Treball als barris». Afegeix que 
es donarà continuïtat a l’espai de recerca, obert a tots els usuaris que en 
sol·licitin l’accés, sempre que constin al Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), i que s’incrementarà la formació en un seguit de mòduls: transversals, 
de competències personals i socials per a l’ocupació, d’alfabetització digital i 
TIC, de mobilitat, d’inserció laboral en general i d’inserció laboral per a joves. 
Manifesta que, com a novetat, la formació professionalitzadora enguany se 
centrarà en una especialitat rellevant per als barris de les Marines i que no serà 
comuna als altres districtes: un curs d’auxiliar de manipulació de productes 
frescos. 

Exposa que la segona línia de treball té l’objectiu de millorar la recerca d’ofertes 
de treball, en el marc dels plans d’ocupació per al 2014. Indica que el Districte, 
a través de Barcelona Activa, ha sol·licitat un increment de projectes de plans 
d’ocupació per al 2014. Informa que a partir del mes d’octubre del 2014 i fins el 
maig del 2015 (és a dir, fins al final del mandat municipal vigent) s’incorporaran 
dues o tres persones a l’àrea de plans d’ocupació, gràcies al suport econòmic 
del Districte, per poder donar continuïtat a les mesures existents. Assenyala 
que, en total, hi haurà sis persones dedicades als projectes específics dels 
barris de les Marines. 

Explica que el tercer eix de la mesura està dedicat a l’ocupació dels joves, amb 
un èmfasi especial als joves del barri. Fa palès que els dispositius d’inserció 
sociolaboral s’han marcat com a objectiu per al 2014 que el 25% de les 
persones ateses tinguin entre 16 i 29 anys. Comenta que també es duran a 
terme accions per afavorir la transició de l’escola a l’àmbit laboral a través del 
Consorci d’Educació. En aquest context, fa referència a una iniciativa concreta 
que compta amb la col·laboració de l’institut de la Mercè, un centre 
d’ensenyament secundari no obligatori. Afegeix que també es preveu contactar 
amb tots els joves desocupats majors de 16 anys del barri per informar-los, a 
través d’entitats, i remetre’ls a dispositius d’inserció laboral. 

Quant al pressupost, informa que, a banda dels recursos destinats per 
Barcelona Activa, que per al 2013 ascendeixen a 234.000 euros, el Districte de 
Sants-Montjuïc farà una aportació de 50.000 euros destinats a la contractació 
de plans d’ocupació que es posaran en marxa a partir de l’octubre i fins al final 
del present mandat municipal, és a dir, fins el març o el maig del 2015. 

Fa saber que la novetat de la mesura d’enguany és que s’està a punt de signar 
un nou conveni amb una entitat especialitzada, la Fundació Privada Trinijove, 
que des de fa molts anys treballa a Sant Andreu i altres barris del districte per 
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atendre els joves. Anuncia que el conveni se signarà el mes de maig i que 
versarà sobre quatre línies de treball innovadores: formació ocupacional, 
formació contínua, acreditacions de competències professionals i suport a 
l’autoempresa. D’altra banda, informa que el govern municipal ha signat un 
conveni amb la Fundació Mans a les Mans, una entitat que, entre d’altres 
coses, dóna suport a joves amb risc d’exclusió social de la Marina. Explica que 
el valor del conveni és de 150.000 euros, part dels quals es destinaran a 
atendre joves de la Marina amb risc d’exclusió social i a rehabilitar un conjunt 
d’actius que permetran eixamplar l’oferta de formació i de reforç escolar. 

A tall de resum, conclou que la mesura pretén incidir, si bé de manera parcial, 
sobre un dels espais físics més necessitats de recursos públics municipals, a fi 
de millorar les perspectives d’ocupació d’adults i joves.  

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, se suma a les paraules de condol 
del regidor. Tot seguit, explica que, quan el seu grup va llegir l’informe sobre 
l’atur a la ciutat i al Districte, va proposar-se presentar una proposta en aquest 
sentit, si bé al final no ho ha fet perquè l’equip de govern se’ls ha avançat. 
Tanmateix, fa palès que els barris de la Marina, segons els resultats de 
l’informe, no són l’únic espai que requereix mesures i creu que aquesta mesura 
hauria de servir per inspirar una planificació de major abast. 

Lamenta que els serveis públics estiguin mancats de recursos i considera que 
s’hauria d’impulsar dràsticament la col·laboració de les institucions públiques, i 
no només en l’àmbit laboral. Així mateix, opina que les entitats que brinden 
assistència a persones sense recursos no compten amb prou suport 
institucional. Finalment, reclama que l’Oficina de Treball torni al barri, ja que tot 
i que s’hagi acostat una mica més, encara no es troba dins del barri, i 
assenyala que es troba a faltar perquè és molt important tenir una oficina a 
prop en la qual s’ofereix assessorament i idees sobre el que les persones 
poden fer. Valora positivament la implementació de la mesura de govern, si bé 
creu que caldria complementar-la amb moltes altres iniciatives per capgirar la 
situació actual.  

El senyor Eduard Altés i Esparza, del GMDICV-EUiA, expressa que la mesura 
és positiva i que el seu grup se sent mínimament satisfet, ja que feia molt de 
temps que exigia que l’Ajuntament endegués plans concrets contra l’atur a 
Barcelona. Amb tot, opina que la mesura és insuficient i hauria d’anar 
acompanyada d’ajudes imprescindibles en matèria d’habitatge i serveis socials. 
Recorda que és absurd que l’Ajuntament tingui superàvit i que, al mateix temps, 
la ciutadania ho passi malament. En aquest sentit, demana que s’inverteixin 
aquests recursos a ajudar les persones aturades i que pateixen dificultats 
socials. 

D’altra banda, fa palès que l’equip de govern ha destinat 2 milions d’euros a 
l’Oficina d’Atenció a l’Empresa i constata que la comparativa amb ajudes a 
altres sectors és escandalosa. Destaca que, tot i que el govern té el dret legítim 
de prioritzar els grups que desitgi, les persones que estan patint més són les 
que pertanyen als estaments populars. Conclou que la mesura és un pas 
positiu, però insuficient. 
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El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, agraeix les paraules 
del regidor sobre el lamentable incident que va tenir lloc a Lleó. També 
expressa el seu agraïment als companys i les persones del públic que s’hi han 
interessat. 

Quant a la mesura, comenta que ja era hora que l’Ajuntament fes alguna cosa 
per pal·liar els índexs d’atur al districte. D’acord amb el senyor Suñé, diu que 
fer intervencions als barris de la Marina és necessari, si bé cal ser conscients 
que, durant els darrers set o vuit anys, l’atur ha colpejat fortament tot 
Barcelona, especialment els joves i els barris de la Marina. Destaca que la 
formació determina, en bona mesura, les possibilitats d’accedir al mercat 
laboral, un factor que pot explicar que als barris de la Marina i, en especial, a la 
Marina del Prat Vermell, l’índex d’atur sigui inacceptable.  

També expressa el seu acord amb la intervenció del senyor Altés sobre 
l’Oficina de Treball de la Generalitat. Valora positivament que aquesta oficina 
s’hagi pogut apropar una mica més al barri, si bé recorda al regidor que han 
passat tres o quatre anys des que es va tancar l’Oficina de Treball de la plaça 
de la Farga. Afegeix que, malauradament, l’Oficina encara no és al centre de la 
Bordeta (Hostafrancs), que és on era abans i on hauria de tornar a ser. 
Demana que no es passin per alt la resta dels barris del districte, més enllà de 
la Marina. 

Celebra que s’intenti adaptar la formació a l’oferta laboral, és a dir, a les 
necessitats de les empreses existents. En aquest sentit, voldria que s’aprofités 
l’impacte empresarial del Consorci de la Zona Franca, el port, l’aeroport i la Fira 
2 Hospitalet per intentar oferir llocs de treball en aquestes empreses. Adverteix, 
però, que no es poden donar falses esperances, com ha passat en el cas del 
centre comercial Walla i el supermercat Mercadona. Afirma que cada empresa 
és lliure de definir una estratègia pròpia de selecció de personal, però creu que 
no s’haurien de prometre ofertes laborals per a la població dels barris de la 
Marina i després no contractar-hi pràcticament ningú. Així doncs, espera que 
l’oferta formativa pugui adaptar-se a les necessitats del mercat i que les 
empreses tinguin en compte la gent de la Marina a l’hora de contractar personal 
nou. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, envia una abraçada als 
consellers del PP i se suma a les paraules del regidor sobre la tragèdia de Lleó. 

Valora positivament la mesura de govern, si bé lamenta que arribi tard. 
Recorda que el seu grup ha insistit en més d’una ocasió sobre la problemàtica 
de la creixent desigualtat social i territorial a Barcelona. Comenta que la crisi ha 
generat un augment de la vulnerabilitat social i el risc d’exclusió dels ciutadans. 
Fa palès que, durant els tres anys de mandat de CiU, el seu grup ha demanat 
que, a la vista de les desigualtats entre barris, s’encarregués una anàlisi dels 
indicadors que permeten veure l’impacte de la crisi als barris del districte, a fi 
de dissenyar polítiques de pal·liació. Aclareix que està fent referència a factors 
com l’atur en general, l’atur de llarga durada, l’atur juvenil o el nombre de 
famílies amb infants que tenen dificultats per arribar a final de mes. Opina que 
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coneixent el punt de partida es podria dissenyar una estratègia acurada per 
donar resposta a l’impacte de la crisi. 

Manifesta que les polítiques actives d’ocupació social han de servir per fer 
reaccionar la ciutat davant de la crisi. Recorda que l’equip de govern de 
l’anterior mandat va impulsar projectes innovadors, alguns del quals encara 
vigents, com Barcelona Activa, enfocats a activar l’ocupació i pal·liar el risc de 
vulnerabilitat. Creu que, en època de crisi, no es pot obviar la precarietat del 
món laboral a la ciutat i a l’Estat, una precarietat que ha instat les principals 
institucions multilaterals (com l’FMI i l’OCDE) a recomanar a l’Estat que impulsi 
polítiques actives d’ocupació, una recomanació que el Govern de l’Estat no 
segueix, ni tampoc el de la Generalitat, excusant-se en les retallades per part 
del Govern del PP a l’Estat. Constata que el 2011 l’Estat va aportar 443 milions 
d’euros en matèria de polítiques actives d’ocupació, mentre que el 2014 només 
n’ha aportat 176 milions, una davallada que, al seu torn, es reflecteix en la 
contribució que la Generalitat destina a aquesta mena de polítiques. 

Destaca que el govern municipal, tot i la seva situació de solvència econòmica, 
tampoc no està seguint les recomanacions dels organismes multilaterals. 
Informa que el 2011 les polítiques actives d’ocupació de l’Ajuntament de 
Barcelona suposaven un 67% del total dels recursos, una proporció que el 
2013 ha caigut fins al 31%, és a dir, s’ha reduït a menys de la meitat. Fa palès, 
en canvi, que l’Ajuntament ha apostat per incrementar la dotació de recursos a 
programes destinats al foment del creixement econòmic mitjançant l’empresa i 
el turisme. Anuncia que els socialistes són ferms defensors de les polítiques 
actives d’ocupació en l’actual conjuntura econòmica i social, ja que això és el 
que la ciutat demana i necessita. Insisteix, doncs, que la mesura és positiva, si 
bé sembla poc ambiciosa. Creu que els indicadors als que ha fet referència el 
regidor justifiquen l’impuls d’aquesta mesura als barris de la Marina, si bé 
demana que la mesura es reprodueixi en altres barris del districte, com al 
Poble-sec, on l’atur és encara més preocupant. Conclou que el seu grup ha 
presentat un prec en aquest sentit. 

El regidor agraeix totes les intervencions i en especial la valoració positiva de la 
mesura. Pel que fa a la intervenció d’UpB, afirma que en la situació actual és 
necessari prioritzar i, per tant, cal dedicar recursos allà on es necessitin amb 
més urgència, motiu pel qual el govern ha optat per apostar pels barris de les 
Marines. Assenyala que, certament, l’Ajuntament està suplint la funció que 
haurien de complir altres administracions que, per raons polítiques o 
financeres, no estan a l’altura de les circumstàncies. Sobre l’Oficina de Treball, 
constata que la decisió de tancament a l’inici del 2011 va ser responsabilitat de 
l’equip de govern anterior, tant de la Casa Gran com del Districte. Dit això, 
assegura que el govern actual ha estat pressionant el Departament de Treball 
de la Generalitat i ha aconseguit que l’Oficina s’ubiqui a l’Eixample, molt més a 
prop del Districte de Sants-Montjuïc que quan es trobava a l’estació del Nord. 
Afegeix que el director general d’Ocupació s’ha compromès a intentar tornar 
l’Oficina al Districte, un compromís que dependrà de les disponibilitats 
financeres de la Generalitat i de si es troba un espai adequat al districte. Indica 
que no serà fàcil, però que tant el Districte com l’Ajuntament de Barcelona hi 
estan treballant de valent. 
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Replica, com a resposta al portaveu d’ICV-EUiA, que les mesures són parcials, 
però no insuficients. Li recorda que més endavant es parlarà de mesures 
socials i d’habitatge, però que aquest punt de l’ordre del dia fa referència al 
foment de l’ocupació. Respecte a la inversió social, informa que l’Ajuntament de 
Barcelona ha acumulat un increment del 30% durant els tres primers anys de 
mandat i que, proporcionalment, està invertint més en programes socials que 
l’equip de govern anterior. Quant a l’habitatge, manifesta que acaben de sortir 
noves convocatòries tant en l’àmbit del Districte com de la ciutat d’ajudes a la 
rehabilitació, als lloguers i a les quotes hipotecàries de famílies sense recursos, 
un tema que pertany a un altre punt de l’ordre del dia. 

Sobre els comentaris del portaveu del PP, admet que és necessari incrementar 
els recursos destinats a la formació, a fi de millorar la capacitat teòrica 
d’inserció laboral. Mostra el seu acord quant a la necessitat d’atendre la resta 
de barris del districte, com ara el Poble-sec o la Font de la Guatlla. Tanmateix, 
indica que el govern ha hagut de prioritzar els barris en què la necessitat és 
més evident: les dues Marines. 

Amb relació al paper de les altres institucions, explica que el govern porta tres 
anys empenyent col·laboracions amb la Fira de Barcelona, el Consorci de la 
Zona Franca i les entitats dels barris de les Marines. Ara bé, recorda que els 
recursos són els que són i que el Consorci de la Zona Franca, per exemple, el 
2013 va congelar totes les ajudes que oferia, a l’espera de recuperar-se 
financerament. Informa que s’estan a punt de signar dos convenis amb la Fira i 
el Consorci per beneficiar les entitats de la Marina que, al seu torn, són actors 
de difusió de les mesures de creació d’ocupació. 

Sobre la contractació de personal per part d’empreses que s’instal·len a les 
Marines, afirma que el govern s’ha entrevistat amb el Mercadona, que té la 
seva pròpia política laboral, així com amb d’altres possibles inversors i 
empreses que podrien instal·lar-se en aquesta zona properament. En aquest 
sentit, assegura que tant l’Ajuntament com l’Àrea Econòmica com el Districte 
estan parlant amb possibles inversors per fomentar la creació d’ocupació a 
través de garantir un percentatge mínim de selecció de personal local dins del 
barri, ja sigui un 5% o un 10%, sense aixecar expectatives falses. 

Respecte a la intervenció del portaveu del PSC, comenta que les estadístiques 
justifiquen a bastament aquesta mesura de govern i l’aplicació als barris de la 
Marina. Indica que el PSC fa dos anys que, en el marc de l’Ajuntament de 
Barcelona, insisteix en el tema de les polítiques actives d’ocupació. Assenyala, 
però, que més enllà de prioritats polítiques, l’Ajuntament va deixar de poder 
mantenir una estructura de finançament dels programes de polítiques actives 
d’ocupació quan la Generalitat va disminuir dràsticament (gairebé fins a zero) 
les aportacions en aquest àmbit a Barcelona i a la resta de municipis de 
Catalunya. 

Finalment, expressa el seu acord amb el portaveu del PSC sobre la necessitat 
de reproduir aquesta mesura a tots els barris dels districtes, si bé és conscient 
que és absolutament inviable. Conclou que, de cara al 2015, si es pot tirar 
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endavant un nou pressupost, es podrà valorar la possibilitat d’engegar alguna 
altra acció similar en altres barris que experimentin dificultats relatives a l’atur. 

El senyor Calleja troba curiós que segons qui parli de polítiques d’ocupació 
actives tenint en compte l’herència de 800.000 aturats a Catalunya i 3 milions 
d’aturats a la resta de l’Estat que ells van deixar. En aquest sentit, creu que els 
mateixos que parlen de polítiques actives d’ocupació són els responsables del 
fet que ara hi hagi gairebé 5 milions d’aturats, després del tripartit a Catalunya i 
de vuit anys de govern a Espanya, del 2004 al 2012. 

El Consell se n’assabenta. 

3. Informe del regidor 

El regidor del Districte felicita el Club Billar Sants per l’organització del torneig 
Memorial Joaquim Domingo; els Castellers de Sants pels seus 21 anys; els 
Castellers del Poble-sec pel seu 15è aniversari i per l’estrena d’un nou local 
social que els permetrà créixer i projectar-se en el futur, amb l’ajut i la 
col·laboració del Districte de Sants-Montjuïc; l’Escola del Bosc de Montjuïc, 
l’escola municipal més antiga de la ciutat, pels seus 100 anys i per la 
candidatura a la Medalla d’Honor de la ciutat; la Coordinadora d’Entitats del 
Poble-sec pel seus 25 anys; l’Associació de Veïns del Poble-sec pels seus 40 
anys; el grup Folk Montjuïc pels seus 25 anys, el Club APA, del Poble-sec, pels 
seus 25 anys; el diari Zona Sec pels seus 17 anys i per l’adaptació als nous 
temps, reflectida en un canvi de capçalera i d’imatge; la Casa del Rellotge pels 
seus 30 anys, i l’esplai Xerinola pels seus 35 anys. Conclou que és conscient 
que no ha fet esment a moltes efemèrides que han tingut lloc al districte. 

Pel que fa a l’informe del regidor pròpiament, comparteix una notícia important 
sobre la regulació d’habitatges d’ús turístic: el govern de la ciutat va presentar, 
en el darrer Plenari de la Casa Gran, una mesura de govern basada en la 
suspensió de les autoritzacions de nous habitatges d’ús turístic a diversos 
barris de la ciutat i, concretament, als barris del Poble-sec, la Font de la 
Guatlla, Sants i Hostafrancs, quatre barris del districte afectats per aquesta 
suspensió, que va entrar en vigor el 2 de maig. Explica que s’obre un període 
d’un any, prorrogable fins a un any més, durant el qual el govern municipal 
haurà d’elaborar i aprovar un pla especial que constituirà un instrument de 
regulació d’aquesta activitat econòmica, que encara que sigui de vital 
importància per a la ciutat durant els darrers anys ha crescut desmesuradament 
i ha generat problemes de convivència. Afegeix que l’objectiu d’aquest pla 
especial serà garantir la convivència veïnal amb els clients potencials d’aquesta 
activitat econòmica i vetllar per la qualitat d’aquest sector i per l’aplicació 
constant de bones pràctiques. 

Informa que la metodologia serà concentrar els habitatges d’ús turístic en blocs 
en vertical per evitar la convivència d’activitats turístiques i d’activitats 
quotidianes de veïnatge. Recorda que a Ciutat Vella també es va fer un pla 
d’usos en virtut del qual es va establir un sistema d’inspecció molt eficaç que 
combina l’acció de la Guàrdia Urbana amb un sistema d’avís i de gestió de 
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conflictes que permet que si el conflicte no es resol en 24 hores es pugui retirar 
l’autorització per exercir aquesta activitat econòmica a l’operador en qüestió. 

Fent referència al Pla de turisme, recorda que el mes de febrer es va constituir 
un grup de treball al Districte, sota la direcció de Núria Izquierdo, consellera de 
Comerç del Districte, per informar sobre el procés participatiu que va tenir lloc 
en un format de focus group. Avança que es lliurarà el document de treball a 
totes les entitats i persones a títol individual interessades, un document que 
s’estructura en sis programes i quatre eixos sectorials. Explica que es van 
proposar tres sessions de treball, de les quals ja se n’han fet dues: una sobre 
informació i difusió del Pla de turisme, desenvolupament de l’activitat turística i 
projectes territorials estratègics, i una altra sobre ordenació i regulació. Afegeix 
que la tercera sessió de treball versarà sobre el foment de l’activitat econòmica 
i la gestió turística. Anticipa que el Pla de turisme del Districte de Sants-
Montjuïc es podrà aprovar a la tardor i recorda que un dels objectius actuals de 
la ciutat és desconcentrar el turisme per fer irradiar els beneficis d’aquest sector 
als deu districtes i setanta barris de Barcelona. 

Destaca que el següent punt de l’informe consisteix en un llistat dels projectes 
principals d’obres i reurbanitzacions que hi ha en marxa. Constata que el 
Districte i l’Ajuntament treballen intensament en l’àmbit de l’espai públic amb 
l’objectiu de donar compliment al PAD 2012-2015, o fins i tot anar més enllà del 
PAD. Exposa que s’han destinat 500.000 euros als jardins de Ca l’Alena, un 
projecte que s’ha iniciat; 775.000 euros al Camp de la Foixarda (Montjuïc), i 
600.000 euros a les obres de reurbanització del carrer Béjar, entre Consell de 
Cent i Creu Coberta, que s’acabaran el juny. Indica que a Galileu, entre la plaça 
de Sants i l’avinguda Madrid, s’iniciarà una renovació de la il·luminació amb 
nova tecnologia LED durant el mes de juny. Quant a les obres de la plaça 
Ramon Aramon i Serra, explica que es van endegar el mes d’abril, amb una 
inversió d’1 milió d’euros, i que es finalitzaran a la tardor. Fa referència a les 
obres de l’avinguda del Paral·lel i del col·lector, que ja s’han començat, amb 
una inversió de 9,5 milions per al Paral·lel i 30 milions per al col·lector. Afegeix 
que una altra iniciativa que s’està duent a terme al conjunt del Paral·lel és el 
projecte de millora d’accessibilitat a l’estació del metro del Poble-sec, un 
projecte del Govern de la Generalitat i amb una inversió de 2 milions d’euros, 
que consisteix en la instal·lació de tres ascensors: un al vestíbul i dos a les 
andanes. Comenta que recentment es van inaugurar les obres de Trajà i camí 
de la Font de la Florida, amb una inversió d’1 milió d’euros, i que el juny es 
finalitzaran les obres de Canalejas, un projecte de dues fases que afecta Sants 
i Sants-Badal, i lliga amb les obres del mercat de Sants. Anuncia que de cara al 
juny també es podran recuperar els serveis viaris de Zona Franca, entre el Pou 
de Can Tunis i el carrer Motors, mentre que de cara al juliol s’acabaran les 
obres de Diligències i la plaça Alta de Can Clos, amb una inversió d’1.150.000 
euros. Celebra la finalització satisfactòria de les obres de la plaça Llorca, al 
Polvorí. 

Tot seguit, anuncia els projectes següents: la urbanització dels carrers Rosés, 
entre Brasil i Joan Güell, Tirso de Molina, Blanco i Riera d’Escuder, prevista per 
a la tardor del 2014; la reurbanització dels carrers Forn, Ermengarda i Miguel 
Bleach (Hostafrancs), prevista per al setembre amb un pressupost d’1.170.000 
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euros; la reurbanització del carrer Daoíz i Velarde, entre Sant Medir i Badal, 
prevista per a la tardor amb un pressupost de 400.000 euros; la reurbanització 
de la plaça del Centre, d’acord amb el Districte de les Corts, l’inici de la qual 
està previst per al mes d’octubre amb una inversió de 2 milions d’euros i una 
planificació de sis mesos d’execució; l’enderroc i la urbanització provisional de 
l’edifici de la Pèrgola (Montjuïc), que formarà part d’un ampli procés 
d’urbanització i millores a l’entorn de la futura esplanada dels museus; la 
urbanització dels carrers de Plus Ultra, prevista per a la segona quinzena de 
setembre, un cop s’acabi la festa major i la trepitjada de raïm, amb un 
pressupost d’1.300.000 euros i una execució de vuit mesos; l’inici de les obres 
del camí escolar de la Font de la Guatlla, previst per al setembre; la 
reurbanització de Can Mantega, amb un pressupost de 800.000 euros i un 
projecte inicial que segurament es tancarà en els propers dies, seguit del 
projecte executiu; les obres de la cobertura de les vies de Sants, l’adjudicació 
de les quals està prevista per al 27 de juliol i l’inici de les obres, per a finals 
d’agost, amb una inversió de 22 milions d’euros, i la finalització de les obres 
d’Antoni de Capmany, prevista per al mes de setembre. 

Quant a la inauguració de nous equipaments als barris del Districte, destaca 
l’obertura parcial, però important, de Cal Muns (la Bordeta), que obrirà les 
portes, amb les places concertades inicialment, el mes de juny. Recorda que el 
govern està intentant, a través de Benestar Social i Família, tancar una previsió 
de concertació de cara a l’any vinent i el mandat vinent. 

Sobre el CAP Bordeta-Magòria, explica que recentment el govern es va reunir 
amb els veïns i les entitats dels barris de la Bordeta, Sants, Hostafrancs i Font 
de la Guatlla i que es destinarà una inversió immediata de 30.000 euros per 
garantir l’accés físic del carrer Corral a l’entrada principal del CAP. Indica que hi 
ha un altre projecte en marxa per facilitar-ne l’accés dels usuaris provinents de 
la part sud de la Bordeta i, sobretot, de la Font de la Guatlla, que hi accedeixen 
des de la Gran Via. Assenyala que el pressupost per a aquest darrer projecte 
és de 300.000 euros. 

Respecte al mercat de Sants, manifesta que està acabat i a punt d’entrar en 
funcionament, després d’haver complert 101 anys d’història. Anuncia que aviat 
es començaran les obres al local que el Districte ha cedit a la Llar de l’Afectat 
d’Esclerosi Múltiple, que entrarà en funcionament el 2015, gràcies a una 
inversió en concepte d’obres de 500.000 euros. També esmenta el camp de 
futbol de l’Ibèria, on s’ha construït una recepció provisional, amb una inversió 
de 500.000 euros; l’inici de les obres de la Lleialtat Santsenca, previstes per al 
mes de juny amb una inversió de 4 milions d’euros; l’inici de les obres del 
poliesportiu Tres Xemeneies (Poble-sec), previstes també per al mes de juny, i 
l’ampliació dels espais per a gent gran al centre cívic El Sortidor, que encara 
que no impliqui una inversió directa, generarà un augment de la disponibilitat 
d’espais per a gent gran. Recorda que els Serveis Socials s’han desplaçat al 
nou centre del carrer Roger (Poble-sec), que es va inaugurar a finals de l’any 
anterior. 

Sobre el Pla de barris de la Bordeta, assenyala que des del 2007 s’hi han 
destinat gairebé 40 milions d’euros, una inversió que va iniciar l’equip de 
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govern anterior i que ha impulsat una transformació molt important. Es 
compromet a continuar invertint, més enllà del Pla de barris, al barri de la 
Bordeta, i sobretot, però no exclusivament, a Can Batlló, on hi ha hagut tres 
novetats: el projecte executiu de la reurbanització de l’espai central, que ja s’ha 
posat en marxa; la previsió d’iniciar les obres a la tardor, amb un pressupost 
d’1 milió d’euros, i la previsió d’iniciar dues promocions d’habitatge social a 
càrrec del Patronat Municipal de l’Habitatge de cara al juny: la UP-4, destinada 
als reallotjats, i la UP-8, amb una planificació d’execució de 21 mesos. Esmenta 
que, gràcies a la transformació física de Can Batlló, l’espai podrà obrir-se a tots 
els veïns del barri i del districte. També informa sobre la recent cessió que el 
Districte ha fet a les entitats veïnals dels blocs 4, 5 i 6 de Can Batlló, on 
s’ubicarà el banc dels aliments, prèviament situat al bloc 1, que es troba en 
males condicions. 

Quant al futur Pla de racons infantils, explica que és un pla de ciutat que 
afectarà el districte i que preveu ampliacions i remodelacions integrals d’espais 
de jocs infantils. Anuncia que es tirarà endavant un nou espai infantil a l’escola 
Cavall Bernat, a Antoni de Capmany amb rambla Badal, durant el 2014. Afegeix 
que al llarg del 2015 hi haurà 7 ampliacions i remodelacions a Sants-Montjuïc. 
Així mateix, destaca que s’incorporaran tecnologies d’smart city al districte, com 
ara els nous espais QR, per fomentar un ús d’aquests espais de joc més 
participatiu. Indica que també es dissenyaran estructures i activitats encarades 
a facilitar la relació de convivència intergeneracional, és a dir, entre infants 
menors de 14 anys, pares i, especialment, avis. 

Esmenta la campanya de conscienciació de recollida d’excrements de gossos 
amb relació a la nova Ordenança d’animals, que s’ha dut a terme de l’1 al 15 de 
maig als principals espais, places i parcs urbans dels barris del districte, a fi 
que els amos tinguin més cura de les seves obligacions i respectin les 
ordenances. Exposa que del 15 al 30 de maig es tirarà endavant la segona fase 
de la campanya: la Guàrdia Urbana intervindrà a les places i parcs públics on hi 
ha una concentració més alta de gossos. 

Fent referència a Can Vies, adverteix que és una problemàtica social, política i 
policial molt important per al Districte. Fa palès que, uns mesos enrere, es va 
instar TMB, la part demandant, a prorrogar l’execució de la sentència per donar 
temps a l’Ajuntament i el Districte a continuar dialogant amb el col·lectiu de Can 
Vies. Matisa que es tracta d’un diàleg molt complex, que fa més d’un any que 
dura, però pel qual el govern del Districte continua apostant. Manifesta que han 
sorgit molts problemes de naturalesa molt variada, fins i tot d’ordre públic, com 
s’ha pogut veure durant les darreres setmanes, però assegura que tot i així s’ha 
mantingut el diàleg per trobar solucions equilibrades i satisfactòries per a totes 
les bandes. Fa saber que el Districte roman a l’espera que Can Vies i els seus 
intermediaris, als quals l’Ajuntament i el Districte han plantejat una oferta, es 
pronunciïn. Recorda que el col·lectiu de Can Vies ha convocat una roda de 
premsa per al 14 de maig i, per prudència, no vol fer-ne cap més comentari. 
Anuncia que, en funció de com vagi la roda de premsa, el regidor respondrà 
amb una altra roda de premsa per complementar la informació i conclou que si 
el col·lectiu de Can Vies dóna una resposta positiva es podria demanar un altre 
període de pròrroga a TMB. 
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El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, felicita l’Escola del Bosc pels seus 
100 anys i diu que, amb el suport de tots, molts més projectes educatius 
d’aquesta mena haurien d’assolir els 100 anys. També vol reconèixer la tasca 
dels Castellers del Poble-sec, que gràcies a molts esforços han aconseguit un 
local nou per poder continuar creixent. No s’oblida dels actes i l’aniversari dels 
Castellers de Sants, que promouen els barris del districte arreu del món i fan 
una gran tasca de país. També felicita l’organització de la Volta Ciclista, que 
any rere any adquireix més prestigi, i la Cinquena Edició de la Caminada Sants-
Montserrat, organitzada per la Unió Excursionista de Sants, que aquest any ha 
superat el nombre d’inscrits d’edicions anteriors. Celebra l’èxit de les festes del 
comerç al carrer, com ara la de Sants, Creu Coberta i Sants-les Corts, actes 
que fan barri i enforteixen el comerç de proximitat. Expressa el seu suport a les 
entitats que treballen a favor del model d’escola que el seu grup defensa 
perquè ha donat molt bons resultats i anuncia que se sumarà a la marxa 
organitzada per moltes entitats del barri i convocada per la plataforma 
Somescola. En aquest sentit, exposa que el seu grup ha presentat una 
declaració institucional en contra de la LOMCE, que ha comptat amb el suport 
de tots els grups del districte, amb l’excepció del PP. 

Recorda que ja s’han posat en marxa les fonts màgiques i que els veïns de la 
Font de la Guatlla ja estan alerta sobre l’afluència de trànsit i gent que 
començaran a rebre durant aquest període, com cada any, ja que l’espectacle 
de les fonts s’ha convertit en tot un esdeveniment. Indica que ja fa mesos que 
els veïns de la Font de la Guatlla es queixen sobre els actes incívics i activitats 
d’oci nocturn que es produeixen en aquesta època de l’any, i pregunta quines 
mesures ha pres l’equip de govern per solucionar aquesta problemàtica que 
s’arrossega des de fa molt de temps. 

Quant al carrer Blai i entorns, explica que, tal com es va poder constatar al 
Consell de Barri del Poble-sec, els veïns no estan conformes amb el soroll que 
han d’aguantar a les nits, especialment ara que els locals disposen d’una hora 
més abans de tancar. Pregunta què pretén fer el govern perquè aquesta 
problemàtica no continuï anant en augment. 

Celebra que s’hagin iniciat les obres al Paral·lel, un projecte molt engrescador i 
que serà molt útil, si bé fa saber que els veïns del Poble-sec no acaben de 
veure en quin sentit aquestes obres beneficiaran el barri. Especifica que el 
neguit dels veïns és que la reforma suposi una frontera per al barri i que la nova 
rambla del Paral·lel s’ompli de terrasses de locals de restauració. També 
celebra l’obertura del nou Mercat Nou, un dels projectes que dinamitzaran 
Sants-Badal, gràcies a l’arranjament dels entorns, que feia anys que estava 
aturat. Sobre el CAP Bordeta-Magòria, espera que entri en funcionament en els 
propers mesos i demana informació sobre un possible aparcament per als 
veïns. També pregunta pel futur del nou camp de futbol de Magòria, ja que el 
preocupa que s’atorguin usos diferents a l’espai que pertany al camp de futbol. 
Assegura que els clubs comencen a estar neguitosos davant de la possibilitat 
que el camp no s’acabi construint. D’altra banda, pregunta pel CAP Carreras 
Candi, que constitueix un dels principals motius de preocupació dels veïns de 
Sants-Badal i sobre el qual fa temps que ningú no en parla. 
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Valora positivament la campanya de conscienciació sobre la recollida 
d’excrements, que el seu grup ja va demanar en el darrer Plenari. Vol saber si 
hi ha novetats sobre les millores del transport públic a la Marina, un tema molt 
seriós que fa patir els veïns a causa de la incertesa. Fa referència al bloc del 
carrer Mare de Déu del Port, 181-183, que es troba en una situació molt 
delicada des de l’inici del mandat anterior i l’equip de govern encara no l’ha 
solucionada. Recorda que el PP n’ha presentat un prec al respecte. 

Comenta que la Bordeta està experimentant problemes de seguretat: diversos 
veïns han denunciat que els han entrat a robar. Recorda que fa setmanes els 
veïns van recollir firmes i es va presentar un prec per fer alguna cosa pel que fa 
al bar de Gran Via, 275, un establiment amb molta activitat negativa per al barri, 
on fins i tot els veïns van haver de recollir un apallissat recentment. Manifesta 
que a l’últim Plenari el regidor va informar que no hi havia hagut cap incidència 
en aquest establiment, si bé considera que haver de recollir un apallissat fora 
del bar és una incidència important. Adverteix que quan arriba l’estiu comença 
a haver-hi molta activitat al districte i tornen a aflorar els problemes enquistats. 

Finalment, anuncia que el cap de setmana del 31 de maig i l’1 de juny serà molt 
mogut i felicita els organitzadors de la Fira d’Entitats i de la Mostra d’Entitats del 
Poble-sec, esdeveniments que afavoreixen la convivència entre les entitats i el 
veïnat i, sobretot, permeten que tothom gaudeixi passejant per la carretera de 
Sants i el Paral·lel amb bona cara. 

El senyor Cristòfol Ortolà i Ortolà, del GMDICV-EUiA, se suma a les 
felicitacions pels aniversaris de les entitats i agraeix al regidor que els hagi 
esmentat tots. 

Considera que la regulació dels habitatges d’ús turístic i el Pla de turisme són 
cabdals per al Districte, si bé creu que s’hauria de fer molt més. Opina que 
caldria elaborar un pla director sobre turisme, que no només se centrés en la 
qüestió dels habitatges d’ús turístic, sinó en tots els tipus d’allotjaments turístics 
que tenen una afectació als barris i l’activitat econòmica. En aquest sentit, 
destaca que és igualment nociu el fet que s’acumulin habitatges turístics en un 
sol barri, com que es concentrin hotels en un sol espai, ja que això té un 
impacte en el tipus de comerç de la zona i fa que els veïns no se sentin el barri 
seu. Expressa la seva preocupació pel fet que CiU aposti per un model de 
Barcelona turística i aparador. 

Amb relació als projectes d’urbanització de carrers i places, diu que es nota que 
ja ha començat l’últim any de mandat, perquè de cop i volta s’han posat en 
marxa totes les excavadores i totes les tanques per iniciar unes obres que tres 
anys abans semblaven impossibles o extremadament complicades. Opina que 
hi ha algunes obres, com ara les de la plaça dels Països Catalans, que fins i tot 
els membres de l’Ajuntament han reconegut que són importantíssimes, atès 
que el seu estat constitueix un desastre nacional. Comenta que no ha sentit 
que el regidor hi fes referència i ho relaciona amb el fet que a aquesta plaça no 
hi viu ningú que aviat hagi d’anar a ficar la papereta a la urna. 

Sobre els equipaments nous, felicita a tots els grups. Es queixa que a l’entrada 
principal del mercat de Sants no posi «Mercat de Sants», sinó «Mercadona», 
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un nom que anul·la el sentit d’espai de proximitat i de mercat de barri. Creu que 
està bé que la marca Mercadona ajudi el mercat a tirar endavant, però fins a un 
límit. Des del desconeixement, pregunta al regidor si s’han canviat les 
condicions per ubicar supermercats als mercats, ja que creia que els 
establiments que podien instal·lar-se dins dels mercats municipals no podien 
vendre productes frescos. Destaca que el Mercadona del mercat de Sants 
oferirà productes frescos i suposarà una competència directa per als 
comerciants del mercat. 

Agraeix la informació sobre Can Batlló i el reconeixement per la feina feta pel 
govern anterior sobre el barri de la Bordeta, si bé entén que el regidor s’ha 
volgut referir a la Llei de barris. Agraeix l’entrega del primer fascicle, si bé troba 
a faltar que s’impulsi la Llei de barris del Poble-sec. Fent referència a les 
campanyes de publicitat, desaprova que CiU recriminés a altres governs la 
despesa en propaganda i que ara que s’apropen les eleccions inverteixi en 
propaganda d’impremta municipal. 

Fent referència a la relació entre el govern i les entitats per consensuar 
projectes de futur, creu que el govern no n’aprèn i continua reproduint els 
mateixos errors una i altra vegada. Aclareix que s’està referint al Pla Paral·lel, 
un projecte en el qual entitats, associacions i veïns no se senten reconeguts i, 
tot i així, el govern ha decidit engegar la maquinària, sense haver estat capaç 
de dialogar amb els veïns. En aquest sentit, opina que la participació, la 
interlocució i la transparència són conceptes que el govern passa per alt. 
Recorda que el darrer dissabte hi va haver una reunió de veïns i associacions 
per parlar, precisament, sobre el fet que no hi ha interlocució amb el Districte, 
tot i que els veïns i les associacions estan plantejant idees interessants sobre el 
disseny i la ubicació de les places noves del costat Eixample. D’altra banda, 
demana una explicació sobre la inversió de 9,6 milions d’euros en il·luminació, 
especialment tenint en compte que els veïns demanen que abans d’invertir en 
il·luminació es faci un pla d’usos. Entén que el govern sigui lliure de no donar 
continuïtat a la feina d’equips de govern anterior, si bé lamenta que no s’aprofiti 
el que es va fer durant el mandat anterior en el marc de les comissions de 
seguiment del Consell de Barri pel que fa al Pla d’usos del Poble-sec. Indica 
que el Poble-sec no vol transformar-se en el que el govern defineix com el 
«Broadway de Barcelona». Demana, doncs, que el govern s’escolti la població i 
obri portes al diàleg. D’altra banda, esmenta el projecte de les superilles i 
assenyala que una d’aquestes superilles afectarà Hostafrancs. Insta el govern 
a no cometre les mateixes errades que en altres projectes i a anar més enllà de 
les comissions de seguiment, és a dir, a parlar amb les entitats i a explicar 
exactament què implicarà aquest projecte per al barri. 

Sobre Can Vies, expressa la seva preocupació per la manca d’informació, si bé 
no vol insistir perquè entén que el regidor té les seves raons. Amb tot, opina 
que el govern hauria d’incloure la resta dels grups a l’hora de plantejar la 
negociació, ja que, si bé el govern tindrà la llibertat de decidir el que vulgui, 
creu que les decisions acompanyades i consensuades són molt més fructíferes 
que les decisions unilaterals. D’altra banda, també demana informació sobre el 
Pla BUITS i, concretament, sobre el cas del barri de la Font de la Guatlla, és a 
dir, sobre la situació del futur camí escolar i el problema dels accessos de 
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l’escola XXV Olimpíada, que requereix una actuació immediata. Amb relació als 
camins escolars, pregunta per quan està prevista la senyalització del camí 
escolar de la Bordeta a la zona de l’escola Cavall Bernat. 

Agraeix al senyor Calleja que assumeixi funcions que el Districte no ha sabut 
atendre i que hagi enviat l’acord de la Citroën als veïns. Es pregunta si el 
senyor Calleja ja forma part del govern, si es tracta d’una qüestió de proximitat 
ideològica o si el govern li ha delegat aquesta tasca. 

Finalment, tanca la intervenció amb dos comentaris relacionats amb l’educació: 
demana quines són les dades de preinscripció al districte, segregades per 
escola, i apunta que al mateix temps que se celebra i es premia el projecte 
centenari de l’Escola del Bosc (paradigma d’escola pública, laica i catalana), la 
política educativa de CiU està posant en perill la continuïtat del model d’escola 
pública, laica i catalana. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, s’afegeix a les 
felicitacions a les entitats que ha esmentat el regidor, i també felicita l’Escola 
del Bosc, que el 8 de maig va fer 100 anys; els Castellers del Poble-sec, que el 
darrer diumenge van inaugurar un nou local al carrer Blesa amb una actuació a 
la plaça d’Osca i a la plaça Bonet i Moixí que també va comptar amb la 
participació dels Castellers de Sants, i la Unió Esportiva de Sants, que gràcies 
a la darrera victòria continua amb opcions d’ascendir a Primera Catalana. 
També felicita les festes al carrer que han tingut lloc a l’abril i fa referència a la 
Festa del Comerç del 5 d’abril, organitzada per Sants Establiments Units i 
Comerciants de Creu Coberta, i a la fira del comerç del carrer Galileu, a càrrec 
de l’Eix de Sants - Les Corts. Destaca que es tracta de fites molt importants per 
potenciar el comerç de proximitat i per intentar sortir de la crisis amb idees 
imaginatives. Felicita a l’exwaterpolista Jordi Chiqui Sans, del barri de Sants i 
una persona molt estimada pel districte, per l’homenatge que va rebre en el 
marc del Barcelona Esports Film, al Museu Olímpic. També felicita els equips 
que van formar part de l’acte, formats per persones amb discapacitats que 
demostren que a l’hora de jugar a hoquei no tenen cap discapacitat. Recorda 
que el conseller d’esports, Toni Carballido, va assistir al recent torneig d’hoquei 
del parc de l’Espanya Industrial. Finalment, felicita el Club APA i el Grup Folk 
Montjuïc pels seus 25 anys. 

Entrant a valorar l’informe del regidor, opina que és fonamental començar a 
posar fil a l’agulla a la regulació dels habitatges d’ús turístic i al Pla de turisme i, 
d’acord amb la resta de portaveus, opina que el govern s’està quedant curt 
perquè només se centra en els apartaments turístics. Pregunta pels hostals, 
com ara el del carrer Sant Fructuós amb Sant Germà, un establiment que 
genera problemes. Valora positivament la moratòria, però pregunta al regidor si 
els apartaments que ja estan en funcionament s’estan inspeccionant, controlant 
i tancant. Assegura que és conscient que hi ha pocs inspectors i que aquestes 
activitats són difícils de controlar perquè els apartaments turístics van sorgint 
contínuament. D’acord amb les intervencions anteriors, opina que s’hauria 
d’elaborar un pla d’usos per a la zona de Blai, Blesa i Vila i Vilà, en què el 
govern ja fa temps que treballa. No vol entrar a valorar si s’atorguen massa 
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llicències o no, però sí creu que aquesta problemàtica requereix regulació, atès 
que la situació és insostenible. 

Sobre els equipaments, agraeix la informació aportada pel regidor, si bé diu 
que no li ha quedat clara la situació de Cal Muns ni quan entrarà en 
funcionament el CAP de la Bordeta. També pregunta pel camp de futbol de la 
Magòria i pel CAP de Carreras Candi, concretament, sobre si ja se n’ha 
determinat una ubicació i un calendari. D’altra banda, demana informació sobre 
els equipaments de Can Batlló - Magòria i sobre la reserva de sòl de l’escola 
Perú. Fent referència als equipaments del carrer Energia, manifesta que 
esperava que el regidor anunciés el projecte del nou poliesportiu municipal. 
Recorda que fa molts mesos el seu grup va desencallar molts milions d’euros 
de la ciutat de Barcelona que van permetre moltes inversions en projectes com 
els jardins de Ca l’Alena, el mercat de Sants o la cobertura de les vies de 
Sants. Assenyala que, dins d’aquestes inversions, el PP va pactar amb el 
govern l’execució del poliesportiu d’Energia. També pregunta pel trasllat de la 
gent de la petanca 8 de Maig, a Sant Cristòfol, i recorda que aviat caldrà netejar 
aquell solar, on torna a haver-hi herbes. Així mateix, opina que ja fa molts 
mesos que s’hauria d’haver implementat una zona verda al barri de Sant 
Cristòfol. 

Valora positivament el projecte de la instal·lació de tres ascensors a l’estació de 
metro del Poble-sec i pregunta al regidor què s’ha previst per millorar 
l’adaptabilitat de les línies 1 i 5 a la plaça de Sants. Anticipa que la resposta 
serà «res» i considera que la següent prioritat de GISA i la Generalitat hauria 
de ser precisament aquesta. Destaca que l’estació de la plaça Espanya tampoc 
no està adaptada, si bé creu que la plaça de Sants és prioritària. 

Fa referència a la problemàtica dels skaters, que continuen generant molèsties 
a determinades places i emplaçaments del districte, a causa del fet que no 
disposen d’una pista habilitada, tal com se’ls va prometre arran dels X Games 
de l’any anterior. 

Quant a les obres en curs, pregunta si la remodelació de l’avinguda Madrid, 
vinculada a les obres de la plaça del Centre, es deixarà per al mandat vinent. 
Indica que no va poder assistir a la darrera Comissió de Seguiment i al plenari 
del Consell de Barri i pregunta si es va parlar del microprojecte de Font Florida 
(Font de la Guatlla), ja que els veïns van reclamar que el projecte inclogués un 
espai de jocs infantils i, a banda de la barana, una rampa, plantejaments que el 
govern no ha tingut en compte. També pregunta si el problema del carrer Trajà 
s’ha solucionat. Quant a l’estació de Sants i entorns, pregunta si hi ha alguna 
novetat sobre els treballs de col·laboració entre la Generalitat, l’Ajuntament, 
Adif, Renfe i Foment. Pregunta quan es finalitzarà el camí escolar de Sants i 
quan es duran a terme els arranjaments de Guitard, Melcior de Palau i Viriat. 

Fent referència al camí escolar de la Satalia, recorda que el govern no va 
acceptar un prec que el PP va presentar un any enrere perquè la reforma 
integral del camí costava aproximadament 400.000 euros. Anuncia que en el 
darrer Consell de Barri una veïna va denunciar un possible assetjament i insta 
el govern a millorar la prevenció, la il·luminació i, sobretot, la senyalització del 
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camí, ja que pares, nens i turistes passen molt sovint per allà. Opina, doncs, 
que finalitzar els camins escolars de la Satalia, entre d’altres, aportaria més 
seguretat. Aprofita per felicitar el govern per l’acabament dels jardins de Màlaga 
i reconeix que la zona d’esbarjo per a gossos i la zona infantil han quedat molt 
bé. 

Constata que un altre problema del districte té a veure amb els solars en desús. 
Imagina que el Districte manté una base actualitzada de l’estat dels solars 
tancats, ja siguin de titularitat pública o privada. Recorda que el solar de Tinent 
Flomesta amb Càceres, que es va netejar l’estiu passat, torna a exigir atenció, i 
esmenta altres casos de solars buits: Mare de Déu de Port, carrer Roger (que 
creu que s’hauria de cedir) i carrer Leiva. Proposa que el Districte faci un llistat 
com a punt de partida per poder començar a millorar l’estat de determinats 
solars i, si s’escau, intentar tramitar-ne una cessió. 

En matèria de prevenció i seguretat, a banda dels camins escolars que ja ha 
esmentat, apunta que la zona de Melcior de Palau, Viriat i Guitard també és 
problemàtica. Afegeix que al carrer Sants Fructuós, entre Mèxic i Sant Germà, 
hi ha molts problemes d’inseguretat i incivisme els caps de setmana, i que al 
carrer Amposta, un lloc on moltes persones aparquen vehicles, s’hi punxen 
molts toxicòmans. 

Respecte al Paral·lel, manifesta que els veïns s’han mostrat descontents, i 
opina que caldria fer un pla d’usos per poder avançar-se a situacions que 
puguin succeir més endavant. 

Expressa la seva decepció per la reunió que el govern va organitzar al darrer 
Consell de Barri de les Marines, el 10 d’abril, per informar sobre el transport 
públic. Diu que va tenir la sensació que el govern va llançar als lleons els 
representants de TMB i de la Generalitat, sense donar explicacions ni preparar 
una presentació de PowerPoint. Creu que l’Ajuntament de Barcelona hauria 
d’exercir un ferm lideratge, especialment l’alcalde Trias, davant de la 
Generalitat i de Foment, per poder tirar endavant les línies 9 i 10 de metro. 
Insta el govern a aportar iniciatives i compartir-les amb els veïns a fi de 
solucionar el dèficit en transport públic. Pregunta quina és la data prevista per a 
l’arribada del metro i fa palès que fins que el metro no arribi caldrà incrementar 
el servei d’autobusos. Opina que el govern està venent fum a bcn.cat, on 
s’anuncien presumptes increments de freqüència que, en realitat, no es 
produeixen. A tall d’exemple, afirma que s’ha assabentat que les línies 9, 37 i 
109 han perdut cotxes. 

Respecte a Can Vies, pregunta què és exactament el que el govern ja porta 
més d’un any negociant i opina que amb individus incívics no es pot negociar 
res, ja que potser la propera vegada provocaran un incendi amb un còctel 
Molotov o agrediran el regidor. En aquest sentit, insta el govern a tirar endavant 
l’execució del desallotjament immediatament. Recorda que el seu grup era 
partidari de trobar una solució negociada, si bé constata que amb aquest 
col·lectiu és impossible negociar perquè ni tan sols tenen un interlocutor. 
Pregunta al regidor si l’oferta que ha fet al col·lectiu és una pròrroga d’un mes, 
cosa que valoraria negativament perquè implicaria fer el mateix un mes més 
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tard, o si té previst donar-los un equipament, alternativa que també reprovaria 
tenint en compte que hi ha entitats que fa molts anys que treballen de valent, 
com la Coral Sant Medir o la Coral Flomesta, i no tenen cap local. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, se suma a les felicitacions 
que el regidor i els portaveus de tots els grups han dirigit a les entitats i 
persones que, dia rere dia, fan que al Districte hi hagi vida associativa i veïnal. 

Fent referència al Poble-sec, comenta que l’Ajuntament té l’acord de no 
concedir llicències per a pisos turístics, però que, en canvi, es nega a fer el 
mateix pel que fa a les llicències de bars i locals, tal com es pot constatar al 
carrer Blai, on l’augment de locals amb vetlladors comença a ser insostenible. 
Afirma que el seu grup fa temps que sol·licita que s’elabori un pla d’usos per al 
barri del Poble-sec, si bé ni el seu grup ni les entitats del barri no han rebut cap 
trucada ni cap convocatòria per parlar-ne. 

Sobre Can Vies, expressa el suport del seu grup al govern, ja que és partidari 
de rebutjar els actes incívics i violents, així com els insults i les 
desqualificacions que un col·lectiu del districte ha protagonitzat. Afirma que 
sent vergonya i fàstic quan veu els vitralls centenaris de la sala tal com estan. 
Ara bé, també dóna la benvinguda al diàleg, si és que, com ha dit el regidor, 
s’està dialogant. Demana, però, que aquest diàleg sigui també transparent, és 
a dir, que el regidor especifiqui de què s’està parlant i què s’està acordant. 
Adverteix que s’ha d’evitar el favoritisme i que quan es tracta de pacificar el 
barri cal pensar en tothom, en aquells que es manifesten per la carretera de 
Sants, però també en els veïns que durant anys han patit molèsties en forma 
de sorolls i han reiterat queixes sobre la casa ocupada de Can Vies. Remarca 
que es tracta d’una casa de propietat de TMB, una empresa pública, cosa que 
significa que l’Ajuntament és propietari d’una casa ocupada. 

Quant a la plaça Osca, explica que després de més d’un any durant el qual els 
veïns, les entitats i el seu grup han denunciat reiteradament les molèsties dels 
veïns a causa de l’incompliment d’horaris de tancament per part de les 
terrasses i la manca de diàleg entre totes les parts implicades, ha arribat l’estiu 
i l’única novetat és l’ampliació horària de les terrasses, una decisió que s’ha 
pres sense comptar amb el consens veïnal. Afegeix que, segons les paraules 
del regidor al Consell de Barri de Sants, existeix la pretensió de convocar 
reunions periòdiques amb els restauradors i la Guàrdia Urbana per avaluar la 
situació a la plaça. Valora positivament la institució d’aquesta comissió, si bé 
retreu al govern que no hi hagi inclòs els veïns. Ara bé, lamenta que divuit 
mesos després de l’aprovació de la iniciativa, el govern només ha estat capaç 
de presentar un balanç molt pobre. D’altra banda, afirma que el seu grup no 
està d’acord amb el fet que les places públiques s’hagin de tancar als vespres, 
com succeeix amb la plaça dels jardins Ramon Aramon i Serra, ja que 
constitueixen un espai públic que ha de pertànyer a tots, amb la premissa que 
es garanteixi la seguretat i el descans dels veïns. 

Sobre l’accés al centre educatiu Pau Vila, destaca que des de fa mesos hi ha 
famílies i alumnes que no poden accedir ni a Pau Vila ni a l’escola bressol 
Bellmunt els dies de pluja, ja que les escales de Font Florida són intransitables 
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a causa de l’aigua que s’acumula al tram inferior. Fa palès que alguna cosa es 
va fer malament en el procés de remodelació de l’accés que es va iniciar a la 
tardor. 

Quant al solar del carrer Vallespir, que es va inaugurar el desembre, és a dir, 
sis mesos enrere, diu que encara no disposa de la connexió elèctrica 
necessària perquè l’entitat encarregada de la seva gestió pugui fer-ne ús. 
Pregunta quan es preveu solucionar aquesta anomalia. Així mateix, indica que 
els veïns de Font de la Guatlla esperaven tenir enciams i tomàquets, però 
sembla que l’horta prevista al Pla BUITS no es farà realitat. 

Amb relació a Can Clos, insta el Districte a liderar la mediació necessària per 
normalitzar la situació a l’Associació de Veïns pel que fa a les eleccions per a la 
renovació de la junta. També transmet la petició dels veïns del barri de col·locar 
una parada de bus adaptada, ja que és surrealista que es disposi d’autobusos 
adaptats, però que la parada no ho estigui. 

En el context de Plus Ultra, fa saber que l’Associació de Veïns li ha comunicat 
que el Districte ha anunciat que col·locarà els arbres a una plaça que s’amplia 
al carrer Ruíz de Alda i Ruíz de Franco i que els veïns rebran una subvenció 
per fer millores a casa seva. Ara bé, destaca que no s’ha iniciat la modificació 
del Pla urbanístic i pregunta quines subvencions s’atorgaran. Matisa que 
elaborar un pla de desafecció del PGM requereix, com a mínim, un any i, a 
més, depèn de la Generalitat. Reprova que el Districte doni informacions als 
veïns com si el pla estigués a punt d’aprovar-se al Plenari. 

Insta el govern del Districte i de l’Ajuntament a posar la solvència de 
l’Administració al servei de la ciutat, motiu pel qual presenta sis propostes per 
invertir els 140 milions d’euros de superàvit en polítiques socials i de reactivació 
econòmica. Manifesta que Barcelona ni ha causat ni pot resoldre la crisi 
econòmica i creu que l’Ajuntament hauria de donar suport als ciutadans que fa 
més de cinc anys que pateixen els efectes de la crisi. Creu que l’Ajuntament 
hauria de posar la solvència construïda per governs progressistes liderats pel 
seu grup al servei de la ciutat i assenyala que és un greu error i una manca de 
responsabilitat haver tancat l’exercici 2013 amb 140 milions d’euros de 
superàvit. En matèria de polítiques socials, proposa que es destinin 25 milions 
al Servei d’Atenció a la Dependència, que permetrien incorporar a aquest 
Servei un mínim de 2.000 usuaris nous; 28 milions a la finalització de les obres 
del servei d’urgències de l’Hospital del Mar; 12 milions a construir tres instituts 
d’educació secundària, l’IES Vallcarca (Gràcia), l’IES Fabra i Coats (Sant 
Andreu) i l’IES Angeleta Farré (Eixample), i 25 milions al transport públic. En 
matèria de polítiques de reactivació econòmica, proposa que es destinin 25 
milions a l’impuls de polítiques actives d’ocupació social i suport a 
l’emprenedoria (per poder reproduir la mesura de govern de la Marina a altres 
barris del districte), i 25 milions més a una nova convocatòria d’ajuts a la 
rehabilitació d’edificis. Expressa la seva disposició d’explicar en detall les sis 
propostes i conclou que Barcelona hauria de deixar de ser el banc bo de la 
Generalitat i passar a ser l’Ajuntament dels ciutadans. 
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Finalment, en clau de campanya electoral, fa una crida a la participació a les 
properes eleccions europees del 25 de maig. 

El regidor respon al portaveu d’UpB que el govern ja ha transmès a la Guàrdia 
Urbana les qüestions de seguretat plantejades pels veïns al Consell de Barri de 
Font de la Guatlla. Sobre els problemes de sorolls, incivisme i convivència a la 
zona de Blai i Vila Vilà (Poble-sec) a causa de les terrasses, aclareix que 
caldria diferenciar els apartaments turístics, un element que s’ha atacat amb la 
suspensió temporal d’autoritzacions, de la problemàtica dels bars. En aquest 
sentit, assegura que el govern està a punt de finalitzar un projecte de pla d’usos 
i informa que intentarà convocar aviat tots els grups polítics per parlar-ne. 
Afegeix que, mentre no s’aprovi aquest pla d’usos o un pla especial, el govern 
no pot denegar llicències a promotors de bars, atès que compleixin les 
ordenances. Comenta, però, que en cas d’incompliments de l’horari de 
tancament o d’aldarulls, hi haurà d’actuar la Guàrdia Urbana. Pel que fa a les 
terrasses, indica que ja s’ha iniciat una fase final de diàleg amb entitats, veïns i 
comerciants del Poble-sec per aprovar una regulació específica que impedeixi 
que augmentin les molèsties provocades per la gent després del tancament de 
les terrasses. Constata, doncs, que el govern està abordant els diversos fronts 
amb instruments i ritmes diferents. 

Sobre el projecte del Paral·lel, destaca que es tracta d’un eix de ciutat que 
afecta tres districtes i que el projecte està liderat per Hàbitat Urbà. Indica que 
l’ordenança que va entrar en vigor l’1 de gener estableix que el Paral·lel es 
regirà per una regulació específica de terrasses i vetlladors. 

Agraeix la felicitació pel Mercat de Sants. Sobre els aparcaments per als veïns 
del CAP Bordeta-Magòria, explica que el govern hi està treballant. Anuncia que 
el CAP obrirà a finals d’any, tal com van informar els responsables del CatSalut 
i de la Generalitat. Diu que no té notícies respecte al camp de futbol de la 
Magòria i recorda que és una iniciativa que correspon a la Generalitat. Amb 
relació al CAP Carreras Candi, espera poder tancar una solució el juny d’acord 
amb la Generalitat, la instància responsable del CAP. Especifica que la 
proposta és ubicar el CAP allà on correspondria i que en aquests moments 
s’està tramitant l’operació tècnica, jurídica i pressupostària per poder 
encarregar el projecte i executar l’obra dins del mandat vigent. 

Quant a la seguretat al bar de Gran Via (la Bordeta), assegura que s’acaba 
d’assabentar de l’incident de l’apallissament i afirma que, efectivament, es 
tracta d’un fet delictiu important. 

Pel que fa a la intervenció del portaveu d’ICV-EUiA, manifesta que el govern ha 
fet el que havia de fer respecte als habitatges d’ús turístic, amb sentit de 
ponderació i equilibri i amb els instruments de la llei. Recorda que el model de 
Barcelona turística és el que va engegar el seu grup, mentre que CiU només ha 
tingut dos anys per començar a prendre mesures. Constata que la ciutat actual 
és resultat de trenta-dos anys de gestió política d’un altre govern i, per tant, 
demana al senyor Ortolà que no acusi CiU d’haver implementat un model 
turístic que desaprova irracionalment. 
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Sobre la plaça de Països Catalans, accepta que la situació és desastrosa, tal 
com va afirmar l’alcalde. Anuncia que es presentarà un pla global d’intervenció 
a la plaça, incloent-hi l’estació i els entorns, de cara al juny. Explica que la 
ministra de Foment, Ana Pastor, i l’alcalde Trias van acordar, dos mesos 
enrere, que al cap de tres mesos s’hauria elaborat un pla global d’actuació, en 
el qual Foment, Adif, Renfe, la Generalitat i l’Ajuntament estan treballant. 
Insisteix que la situació és insostenible, motiu pel qual s’esforçarà a agilitzar el 
procés. 

Diu que no vol entrar en l’anècdota del Mercadona i explica que cada vegada 
que un establiment vol instal·lar-se en un mercat de gran superfície (en aquest 
cas de 1.000 o 1.500 m2) ha de complir els requeriments establerts a les bases 
del concurs convocat per la Junta de Mercats de Barcelona. Fa palès que 
aquesta junta rectora compta amb la representació dels grups polítics i és 
totalment legal, transparent i pública. Indica que la incorporació de noves 
superfícies al mercat permet cofinançar-ne les reformes. 

Sobre Can Batlló i la Llei de barris, respon que el cost del llibret que el govern 
ha publicat estava inclòs al pressupost global del Pla de barris, és a dir, un 
pressupost que va aprovar el govern anterior. Recorda al senyor Ortolà que el 
seu govern va preveure la inclusió d’una publicació en el marc de la Llei de 
barris. 

Fent referència a la participació veïnal en el context del Pla Paral·lel, comenta 
que la queixa del senyor Ortolà és molt discutible. Admet que hi ha col·lectius, 
com La Base o l’Assemblea de Barri, partidaris d’aturar el projecte, si bé no 
representen la majoria dels veïns del Poble-sec. Exposa que el govern ha 
liderat un procés participatiu, potser imperfecte, d’una durada d’un any, obert a 
les principals entitats del barri, el Consell de Barri i la Comissió de Seguiment. 
Insisteix que es tracta d’un projecte liderat per Hàbitat Urbà i per tres districtes 
de la ciutat. Afegeix que hi ha entitats, com ara Raons Públiques (una entitat 
premiada per l’Ajuntament), que han presentat propostes interessants que 
s’incorporaran al procés de diàleg. Manifesta, doncs, que el govern està obert 
al diàleg, tal com va declarar l’alcalde Trias el dia que va presentar el projecte 
d’obra del Paral·lel amb el tinent d’alcalde a l’Albareda. 

Sobre el projecte de les superilles, assegura que s’engegarà un procés 
participatiu des de l’inici, tal com es va informar al Consell de Barri 
d’Hostafrancs, perquè el tinent d’alcalde seguirà les instruccions del regidor. 

Respecte a Can Vies, reitera que no vol descriure en detall l’oferta del govern, 
si bé agraeix el suport explícit del portaveu del PSC i el suport menys explícit 
de la resta de portaveus que han demostrat comprendre la problemàtica. 
Expressa la seva sorpresa pel que fa a la posició del portaveu del PP, 
especialment perquè el senyor Calleja sap com són les coses i fins a quin punt 
està patint el regidor. Comenta que l’oferta és de diàleg permanent i obert, amb 
l’objectiu de garantir la tranquil·litat i la convivència al barri i trobar fórmules 
perquè les activitats normalitzades de Can Vies també hi tinguin cabuda de 
cara al futur, ja que admet que hi ha un dèficit d’espais per a gent jove i entitats. 
En aquest sentit, dóna la raó al portaveu del PP, que ha esmentat un seguit 
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d’entitats que no disposen de local, i assegura que el govern també hi pensa. 
Manifesta, però, que es tracta de conciliar interessos. Recorda que la sentència 
s’hauria pogut executar el mes d’abril, que es va prorrogar fins el 31 de maig i 
que és possible que es torni a prorrogar. Afirma que l’execució de la sentència 
és un instrument important, però que no és la prioritat del Districte, que aposta 
per un procés de negociació política i social perquè creu que una solució 
exclusivament policial no és el camí a seguir, tot i que això dependrà de la 
resposta del col·lectiu de Can Vies. Sense entrar en detalls, informa que la 
proposta del Districte en coordinació amb el govern de la ciutat i l’alcalde és 
donar continuïtat a les activitats del col·lectiu, però en unes condicions 
diferents. Fa palès que ara es tracta d’una ocupació il·legal i conflictiva amb 
l’espai dels veïns. Diu que les activitats del grup hauran de seguir unes normes 
de transparència equiparables a les dels convenis de cessió d’ús que es 
tanquen amb d’altres entitats. Afegeix que, com en totes les propietats de 
l’Ajuntament de Barcelona, caldrà determinar un model de gestió cívica o bé 
altres solucions alternatives i fins i tot úniques, tal com s’ha fet en el cas de Can 
Batlló. Reitera que caldrà esperar a la roda de premsa, si bé no hi té gaires 
esperances.  

D’altra banda, exposa que el PP va sol·licitar informació sobre l’acord de 
Citroën, que se li va trametre per la via reglamentària. Fa palès que el portaveu 
del PP ha fet ús d’aquesta informació, si bé assegura que no és portaveu del 
govern.  

Sobre el Pla BUITS, està d’acord que cal accelerar el de la Font de la Guatlla, 
entre d’altres. Pren nota de l’apunt del accessos i el camí escolar de la XXV 
Olimpíada i de la senyalització de Cavall Bernat. Quant a la pregunta sobre les 
dades de preinscripció escolar al Districte, es compromet a demanar la 
informació als Serveis a les Persones i fer-la hi arribar. 

Pel que fa a la intervenció del portaveu del PP, respon que es faran 
inspeccions als establiments preexistents als quals no s’aplica la suspensió de 
llicències. Especifica que, quant als hostals i albergs de joventut, es demanarà 
la transferència de la competència a la Generalitat i el Consell Comarcal per 
poder gestionar conjuntament tota l’oferta turística, és a dir, no únicament els 
habitatges d’ús turístic. 

Anuncia que Cal Muns entrarà en funcionament el proper mes, mentre que el 
CAP Bordeta es posarà en marxa a finals d’any. Comenta que es preveu 
impulsar l’escola Perú a Can Batlló de cara al proper mandat, amb la 
participació de la Generalitat. Sobre el poliesportiu municipal del carrer Energia, 
diu que espera poder presentar el projecte ben aviat, si bé no especifica cap 
data perquè en aquests moments BIMSA hi està treballant. Confia que es 
podrà fer una part de la inversió el 2014 i la resta el 2015. Indica que la zona 
verda d’aparcament també està acordada, un projecte que afavorirà bona part 
dels veïns, però no tots. Explica que s’ampliarà la pista d’skaters de Tres 
Xemeneies i que, de moment, l’arranjament de les voreres de l’avinguda Madrid 
no es pot incloure al projecte de la plaça del Centre fins que no s’elabori un nou 
PAD en el proper mandat. Sobre les millores a Font Florida, diu que Serveis 
Tècnics del Districte i CLABSA estan treballant per solucionar els problemes 
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tècnics que no són fruit d’un error, sinó que la mateixa naturalesa del terreny fa 
que en moments puntuals s’hi acumuli un excés d’aigua. Manifesta que 
s’intentarà augmentar la presència de la Guàrdia Urbana al camí de la Satalia i 
que els solars del districte estan controlats un per un, especialment els privats, 
si bé no es disposa d’un llistat tancat. 

Pel que fa al transport públic a la Marina, lamenta que el senyor Calleja hagi dit 
que la reunió li semblés decebedora. Replica que el govern va compartir tota la 
informació i els resultats de les petites millores de les línies d’autobusos de la 
Marina. Nega que es posés el representant de la Generalitat al peu dels lleons i 
explica que la Generalitat havia de donar la cara juntament amb l’Ajuntament 
perquè és l’autoritat competent de construir el metro. Afegeix que TMB també 
va donar explicacions sobre les millores que, a instàncies del Districte, s’han 
pogut implementar a la Marina en matèria de transport públic. Manifesta que es 
tracta d’una tasca de treball en equip i que cada instància ha d’assumir la seva 
responsabilitat. Aprofita per demanar que el Govern del PP a Madrid liquidi el 
deute reconegut de centenars de milions d’euros, prèviament del PSOE, que té 
amb la Generalitat, ja que opina que amb aquests diners els 300 milions 
d’euros de la línia 9 i del ramal de la línia 10 ja estarien pressupostats i 
executats. En aquest sentit, demana al portaveu del PP que no faci discursos 
parcials de la realitat. 

Quant a la intervenció del portaveu del PSC, reitera l’agraïment pel suport 
sobre la problemàtica de Can Vies, que el PSC va patir durant el mandat 
anterior. Sobre la plaça Osca, exposa que un dia enrere va participar en una 
reunió mensual amb membres del govern del Districte i representats de la plaça 
Osca per fer un seguiment de les mesures aplicades en matèria de mesura de 
sorolls, presència de la Guàrdia Urbana, denúncies, inspeccions, etc. Pel que 
fa a la plaça Ramon Aramon i Serra, admet que no és una solució perfecta, si 
bé és la que s’ha consensuat amb els veïns i les principals entitats del barri 
d’Hostafrancs. 

Assenyala que s’han hagut d’introduir algunes modificacions al Pla BUITS de la 
Font de la Guatlla, ja que el govern actual ha anat a remolc del que va deixar el 
govern anterior. Sobre Vallespir, es compromet a esbrinar què ha passat amb 
la connexió elèctrica, ja que desconeix la problemàtica, si bé és partidari de 
resoldre-la immediatament.  

Explica que el govern intentarà liderar una mediació a Can Clos, si bé afirma 
que és difícil mediar amb segons quins personatges. Dóna la raó al portaveu 
del PSC sobre la queixa respecte a la parada de bus adaptada, que transmetrà 
a TMB perquè faci les obres necessàries. Quant a la Modificació del PGM de 
Plus Ultra, fa palès que el Districte ha instat Hàbitat Urbà a treballar-hi i espera 
poder tenir-ne novetats aviat. Indica que és una prioritat del Districte i que va 
tan ràpid com pot, si bé assegura que costa reaccionar després de tants anys 
en què no s’hi ha fet res. 

Pel que fa a la proposta de destinar els 140 milions de superàvit a polítiques 
socials i d’activació econòmica, diu que donarà una resposta global sobre la 
filosofia del govern municipal de la ciutat i del Districte durant el torn de precs i 
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preguntes, ja que s’ha tramitat un prec en aquest sentit. Avança, però, que la 
Llei d’estabilitat pressupostària, aplicable a tots els municipis de l’Estat 
espanyol, imposa moltes limitacions, i que l’Ajuntament de Barcelona es regeix 
per una filosofia de rigor pressupostari. Conclou que, per aquests motius, 
moltes de les propostes plantejades pel PSC són inviables, com la de gastar 
50 milions d’euros alegrement. 

El senyor Suñé opina que, si bé és cert que el govern del Districte no pot 
prevaricar, hauria de trobar una solució a curt termini respecte a la 
problemàtica dels sorolls a les terrasses i els vetlladors. Proposa una analogia 
amb la situació del transport públic a la Marina: si mentre no hi arribi el metro 
s’hauran d’impulsar actuacions per garantir un transport públic de qualitat, 
mentre no arribi el pla d’usos i la gent pateixi molèsties de sorolls, caldrà pal·liar 
les molèsties a través d’actuacions per part d’Inspecció i la Guàrdia Urbana. 

Sobre el Paral·lel, reitera que la idea és positiva perquè solucionarà problemes, 
si bé demana que es trobi una fórmula per obrir el Paral·lel al barri, és a dir, 
perquè sigui una entrada dinamitzadora al Poble-sec. Quant a Carreras Candi, 
diu que agrairà que el Districte informi el seu grup tan bon punt es produeixi 
algun fet puntual. Finalment, demana que el govern actuï pel que fa al bar de la 
Gran Via i recorda que la situació que estan patint els veïns no és gens 
agradable. 

El senyor Ortolà lamenta que el regidor encara no hagi assumit el paper que li 
correspon i continuï arrossegant el discurs d’atribuir la culpa al govern del 
tripartit. Insisteix que hauria de començar a assumir la culpa del que el seu 
govern ha fet o no ha fet. Afegeix que el paper del seu grup és fiscalitzar el que 
fa el govern i posar en negre sobre blanc el que considera que es fa 
erròniament. 

Aclareix que el seu grup no està únicament en contra del model turístic de 
Barcelona, sinó també del model de ciutat en general. Considera que CiU vol 
transformar la ciutat en un parc temàtic. Expressa el seu desacord amb el fet 
que el govern vinculi Barcelona amb el BCN World i Vodafone amb el Bicing, 
tingui un superàvit de 140 milions en temps de crisi i vulgui fer una concessió 
de 50 anys dels aparcaments de Barcelona que més beneficis tenen. Indica 
que el seu grup només pretén confrontar el model de CiU i fer política. 

Pel que fa al Poble-sec, afirma que l’Assemblea no representa tot el barri, si bé 
CiU tampoc. Per tant, demana que se sumin les opinions de l’Assemblea, de 
CiU i d’entitats més petites, que, segons el regidor, participen amb tant interès 
en el procés participatiu que ha esmentat. Conclou que hi ha coses que el 
govern no està fent bé i que ho hauria de reconèixer. 

El senyor Calleja critica que el govern del Districte faci el mateix que el Govern 
de la Generalitat respecte al transport públic a la Marina: una fugida endavant. 
Desaprova que, quan el govern no pot resoldre problemes, es dediqui a atribuir 
la culpa al govern anterior o al Govern d’Espanya. Sobre els 300 milions 
d’euros que el regidor ha dit que l’Estat deu a Catalunya, recorda que TV3 i 
Ràdio Corporació de Catalunya, que fa molt temps que va deixar de 
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representar els catalans i que ell ja no segueix, costa més de 300 milions 
d’euros, que es podrien destinar a les línies 9 i 10 del metro de la Marina. 

D’acord amb el portaveu d’ICV-EUiA, insta el govern a assumir el lideratge i la 
gestió que li corresponen o planteja que o bé el regidor dimiteixi o bé busqui un 
pacte amb un altre grup municipal per tenir més suport a l’Ajuntament. Recorda 
que el govern està en minoria perquè així ho ha volgut, motiu pel qual ha de 
fugir endavant contínuament, aprovar pròrrogues pressupostàries i no donar 
respostes als ciutadans. 

Sobre el camp de l’Ibèria, desaprova fermament que un projecte que ha costat 
gairebé mig milió d’euros hagi tingut com a resultat una recepció provisional i 
problemes de bombes d’aigua i llum elèctrica. Lamenta dir-li al regidor que la 
gestió d’aquest projecte ha estat impresentable. 

Demana informació sobre el Sector 2 de Can Batlló Magòria, tant pel que fa a 
les indemnitzacions als ciutadans i a les empreses. Tenint en compte que 
s’acosta l’estiu, insta el govern a informar, en el proper Plenari, sobre la feina 
dels tècnics en matèria de civisme, especialment a la plaça Navas i el Poble-
sec. En aquest sentit, demana que el govern elabori un informe sobre aquesta 
qüestió i indiqui si s’incrementarà la prevenció i la seguretat al Poble-sec durant 
la campanya d’estiu. 

Respecte a Can Vies, manifesta que el govern ha comptat amb el suport del 
seu grup fins avui, que l’ha perdut perquè no explica què està negociant ni amb 
qui. Pregunta quant temps més caldrà esperar, si fins després de l’estiu o una 
vegada s’hagi acabat el mandat, per poder passar el mort a un altre govern. No 
entén a quin problema policial s’ha referit el regidor. Si bé és conscient que la 
situació no es resoldrà únicament amb accions policials, creu que algú hauria 
de ser capaç de negociar alguna cosa amb algú que existeixi, i no amb un 
fantasma. Desaprova que el regidor demana que tothom estigui pendent del 
que algú digui a la roda de premsa del col·lectiu de Can Vies, ja que creu que 
aquesta no és manera de treballar. Diu al regidor que va arribar al Districte tan 
sols dos anys enrere, mentre que ell hi treballa des del 1999 i durant tot aquest 
temps ha rebut queixes dels veïns respecte a Can Vies. Manifesta que el seu 
grup és partidari d’una solució negociada, però si se sap amb qui es negocia i 
si l’altra part no trenca les negociacions. Conclou que el govern no tornarà a 
comptar amb la col·laboració del PP en aquest tema. 

El senyor Deusedes critica que el regidor digui, amb referència a Can Clos, que 
hi ha personatges amb qui costa mediar, especialment tenint en compte que 
està liderant un diàleg amb Can Vies amb algú que no se sap ni qui és. Arran 
del comentari del regidor sobre la plaça d’Osca i la reunió que es va fer un dia 
enrere, proposa que es convoqui un plenari setmanal, ja que cada vegada que 
el seu grup planteja un problema en el marc d’un plenari, el govern contesta 
que el dia anterior va tenir una reunió per solucionar-lo. Opina que si es 
convoca un plenari cada setmana se solucionaran moltes més coses. 

Respecte a la proposta per invertir els 140 milions de superàvit, lamenta que el 
regidor l’hagi denegada sense entrar-hi en detall, ja que es tracta d’una 
proposta seriosa, en la qual el seu grup ha treballat a consciència. Per tant, 
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desaprova que el regidor simplement digui que la Llei d’estabilitat 
pressupostària impedirà invertir aquests 140 milions d’euros, especialment 
perquè és mentida. Aclareix que la norma general estableix que s’ha de 
destinar el superàvit a reduir deute, si bé el Govern de l’Estat va introduir una 
modificació legal perquè els ajuntaments amb superàvit que compleixin els 
paràmetres de despesa, estabilitat pressupostària i nivell de deute puguin 
destinar el superàvit a inversió durant l’any 2014-2015. Constata que, tal com 
va reiterar el seu grup en diverses ocasions, aquests 140 milions d’euros 
s’haurien d’haver gastat durant el 2013, però com que no es va fer, durant el 
2014 encara es pot disposar d’aquests recursos, d’acord amb la legislació 
vigent, a través d’un pla econòmic financer, en què l’Ajuntament hauria de 
detallar com preveu satisfer tots els paràmetres d’estabilitat pressupostària. 
Comenta que no cal preveure cap mesura estructural, ja que precisament el fet 
de no haver gastat els recursos durant el 2013 és el que genera un desequilibri 
en els paràmetres d’estabilitat pressupostària. Conclou, doncs, que no és 
veritat que la legislació no permeti invertir els 140 milions d’euros, sinó que hi 
ha una manca de voluntat política per part del govern, atès que no aconsegueix 
governar ni sota un biaix polític determinat. 

El Consell se n’assabenta. 

C) Part decisòria: 

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

1. Aprovar la proposta de candidats a la Medalla d’Honor de 2014, 
individual i col·lectiva 

El regidor del Districte exposa que la proposta d’acord prové de la Comissió de 
Govern i es va tractar a la Junta de Portaveus del Districte. Assenyala que cada 
any s’atorguen les Medalles d’Honor de Barcelona, que responen a dues 
propostes per part de cada districte (una d’individual i l’altra de col·lectiva) i 
d’altres propostes pròpies de la ciutat, presentades pels grups municipals de la 
Casa Gran. 

Anuncia que, després de sotmetre diverses propostes al debat per part dels 
portaveus dels grups municipals del Districte de Sants-Montjuïc, es va acordar 
per unanimitat elevar dues propostes al present Plenari. Precisa que, la 
proposta a títol individual correspon al senyor Josep Romeu, persona coneguda 
per tots els veïns, no únicament de la Bordeta, sinó de tots els barris del 
districte, amb una llarga i àmplia trajectòria de servei al districte. Quant a la 
versió col·lectiva, indica que els membres de la Junta de Portaveus i dels grups 
del Districte han votat per unanimitat l’Escola del Bosc (Montjuïc), per la 
celebració el seu centenari i per la importància del seu paper en virtut d’escola 
pública i municipal. Recorda que l’acte inaugural del centenari de l’escola va 
tenir lloc una setmana enrere al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona i va 
comptar amb la presència de l’alcalde Trias. 
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Conclou que aquestes dues propostes van reunir la unanimitat de tots els 
grups, sense ànim de restar valor a les altres persones i institucions que es van 
considerar, que també eren mereixedores d’aquest guardó. 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, expressa el vot favorable del seu 
grup i assenyala que l’Escola del Bosc, durant els seus cent anys d’història, ha 
comptat amb la dedicació de personalitats molt importants, com ara Rosa 
Sensat. Expressa la seva satisfacció pel fet de poder atorgar una Medalla 
d’Honor a una escola que té una història i un ideari extraordinaris. D’altra 
banda, fa palès que, amb la baixada d’aportacions, el projecte de l’Escola del 
Bosc està començant a patir i creu que el municipi hauria de potenciar aquesta 
mena d’escoles o, com a mínim, ajudar l’Escola del Bosc a tirar endavant. 

Quant a la proposta de premiar el senyor Romeu, afirma que es tracta d’una 
medalla encara més especial perquè hi té una relació personal. Recorda que el 
senyor Romeu va col·laborar amb Sants 3 Ràdio durant els seus inicis, ha 
ajudat la parròquia, la Creu Roja, la Fira d’Entitats, el Pau Sense Treva, i 
sempre se’l veu passejant per la Bordeta. Conclou que l’omple de satisfacció 
poder atorgar-li una Medalla d’Honor. 

El senyor Joan Sanromà i Bauló, del GMDICV-EUiA, afirma que l’Escola del 
Bosc no només mereix el guardó pels seus cent anys d’història, sinó també per 
la tasca dels professionals que actualment hi treballen. Comenta que, durant 
els anys setanta, l’Escola del Bosc va ser una de les primeres escoles d’estiu 
organitzades per Rosa Sensat, l’entitat que va coordinar els mestres per a una 
nova escola catalana, pública i laica. En aquest sentit, recorda que es tracta 
d’un institució representativa de l’escola pública, catalana i laica i felicita que, 
durant dos anys consecutius, s’hagi atorgat la Medalla d’Honor a una escola 
pública: Miguel Bleach el 2013 i l’Escola del Bosc el 2014.  

Sobre el senyor Romeu, explica que el coneix des d’abans de ser membre del 
Consell, perquè passejava molt pel barri i el veia a tot arreu. Afirma que el 
senyor Romeu té una extraordinària empatia amb totes les persones, siguin de 
la ideologia que siguin, i li agraeix el compromís que sempre ha tingut amb els 
barris. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, opina que els 
portaveus que l’han precedit ja ho han dit tot. Esmenta la fundadora de l’Escola 
del Bosc, Rosa Sensat, i fa palès que l’escola ha tingut una trajectòria 
extraordinària, amb el colofó dels actes de celebració del centenari. Quant al 
senyor Romeu, coincideix amb el senyor Sanromà sobre el fet que és una 
persona que mira molt més enllà de les ideologies. Remarca que és un 
col·laborador molt actiu i sempre present a tot arreu. Felicita els dos guardonats 
i desitja al senyor Romeu que arribi a ser centenari, com l’Escola del Bosc, amb 
la salut i l’empenta que demostra cada dia. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, expressa la seva satisfacció 
pel que fa a les dues propostes. Quant a l’Escola del Bosc, constata que és una 
institució d’educació pública dels barris del districte i explica que una consellera 
del seu grup és exalumna d’aquesta escola. 
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Sobre la candidatura del senyor Romeu, afirma que fins i tot s’està emocionant 
i que a la Festa Major de la plaça Fènix no el va deixar dormir quan es va posar 
a cantar el bingo a les dues del matí. Malgrat això, indica que és una persona 
que treballa a totes les entitats del barri i així ho continuarà fent durant molts 
anys. Conclou que quan el seu grup va veure el seu nom com a proposta a 
tothom li va fer molta il·lusió. 

El senyor Francesc Xavier Esteve Gómez de Travesedo, del GMDCiU, agraeix 
a tots els portaveus l’empatia que han expressat. Manifesta que l’Escola del 
Bosc és una institució molt significativa i dóna les gràcies al senyor Romeu, a 
qui demana que continuï fent tot el que fa. 

El president felicita el senyor Romeu per la Medalla individual i l’Escola del 
Bosc per la Medalla col·lectiva. Tot seguit, convida a tothom a assistir al 
lliurament de les medalles, que tindrà lloc el mes de novembre al Saló de Cent 
de l’Ajuntament, coincidint amb les festes de Sant Andreu. Recorda que es 
tracta d’un acte organitzat per la ciutat, però per al qual la major part de les 
medalles les proposen directament els districtes. 

El senyor Josep Romeu Redondo, en nom propi, explica que, durant setze 
anys, va estar assistint nens amb paràlisi cerebral i que, quan aquests van fer 
18 anys i se’ls van endur a fer formació professional, va tenir una depressió 
moral. Narra que aquella experiència el va enriquir molt i el va encoratjar a 
continuar ajudant els altres. Indica que ara està ajudant a la gent gran. 

Expressa el seu agraïment a l’associació d’ensenyament universitari a distància 
per a gent gran Auxilia, que li va atorgar una medalla de plata que duu a sobre. 
Afegeix que el van fer soci d’honor i li van regalar una placa com a diploma. 
Manifesta que, en total, té més de dotze medalles concedides en gratificació a 
les coses que ha fet per ajudar els altres. 

Fent referència a la Creu Roja, indica que hi ha col·laborat durant vint-i-tres 
anys perquè li ha brindat l’oportunitat de realitzar el seu desig. Afirma que 
sempre ha valorat la persona que té davant, ja sigui algú a qui ajuda a 
solucionar un problema com algú que necessiti una cura per treure-li una 
malaltia. Comenta que fer cures a gent gran és una de les coses que li ha 
aportat més gratificació a la vida. 

Assenyala que mai no ha deixat de ser voluntari i que mai no ha sabut dir que 
no a cap proposta que li hagi arribat. A tall d’exemple, explica que un dia enrere 
li van demanar si podia participar en una entrevista per parlar d’un tema que 
desconeix, però després de mirar-s’ho una mica, avui mateix ha dit que sí. 

Manifesta que sempre està fent coses per al barri i que darrerament passa 
moltes estones parlant amb les persones grans. Comparteix l’anècdota d’una 
senyora a qui li va quedar la bata de prendre la fresca tacada perquè algú va 
pintar uns bancs amb pintura negra, a més de tres autobusos, que van quedar 
fets malbé. Diu que aquestes coses el dolen molt i recorda que, el dia de Sant 
Medir, quan el regidor va visitar el barri, va sentir vergonya i es va disculpar 
personalment pel que va passar. Finalment, expressa el seu agraïment pel 
guardó. 
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S’aprova la proposta per unanimitat. 

2. Aprovar, d’acord amb l’article 47 del Reglament intern d’organització i 
funcionament del Districte, la creació i les normes de funcionament 
intern del Consell del Parc de Montjuïc, del Districte de Sants-Montjuïc 

El regidor del Districte exposa que es tracta d’una proposta que s’ha treballat 
des del Districte i que és coneguda per tots els grups municipals. Informa que 
la proposta prové de l’aprovació definitiva de la Modificació del PGM de la 
muntanya de Montjuïc, que ja ha entrat en vigor. Indica que aquesta 
Modificació estableix la creació d’un òrgan de gestió general de la muntanya 
que compti amb la participació de totes aquelles parts que tinguin algun interès 
en la muntanya: l’Ajuntament, el Districte, operadors privats, operadors públics, 
institucions culturals, entitats, associacions, col·lectius i professions, entre 
d’altres. 

Concreta que la proposta preveu establir el Consell del Parc de Montjuïc, que, 
des del punt de vista jurídic, funcionarà com un grup de treball. Indica que 
l’òrgan estarà presidit pel Districte, si bé és de competència municipal a escala 
de ciutat, ja que la muntanya de Montjuïc, tot i pertànyer al Districte, és una part 
important de la ciutat. Així doncs, manifesta que el president serà el regidor del 
Districte i que la composició del grup serà plural, ja que reitera que hi 
participaran un llarg reguitzell d’associacions, entitats i empreses. 

Fa palès que la missió del Consell serà emetre informes i propostes sobre les 
polítiques de l’Ajuntament amb relació a la gestió del parc de Montjuïc; conèixer 
els pressupostos municipals que s’apliquin a la muntanya de Montjuïc; establir 
contractes-programa amb els diversos operadors de la muntanya de Montjuïc; 
coordinar la informació de manera que tothom estigui al corrent del cronograma 
de la muntanya i no s’hi planifiquin actes simultanis; impulsar la col·laboració 
entre les entitats i institucions que formen part d’aquesta zona, i exercir 
funcions pròpies d’òrgan de consulta i participació amb relació a les qüestions 
de competència municipal de l’àmbit del Parc de Montjuïc. 

Afegeix que, a banda del regidor, el Consell estarà format pel vicepresident, 
escollit pels representants del Consell Ciutadà del Districte, un representant de 
cada grup municipal del Plenari, el gerent i un reguitzell de representants 
d’associacions de veïns, coordinadores, unions, àrees municipals d’esports i de 
cultura, i operadors privats (com el Poble Espanyol i la Fundació Miró), entre 
d’altres. Fa palès que el Consell es reunirà de manera ordinària dos cops l’any i 
també es podrà reunir a petició de la majoria dels membres. Comenta que el 
Consell comptarà amb l’assistència d’un responsable de gestió o director de 
programa que donarà suport a la gestió integral de la muntanya de Montjuïc 
durant tot l’any, i d’una taula tècnica del Districte, composta pel gerent del 
Districte, representants de les gerències municipals del sector i instituts, i 
empreses que operen en el territori de la muntanya de Montjuïc. 

Conclou que no és un òrgan burocràtic que neix de la voluntat política del 
govern del Districte, sinó que és una exigència de la Modificació del PGM que 
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es va aprovar per tots els grups i que servirà per coordinar tots els operadors 
que fan ús de l’espai públic de la muntanya de Montjuïc. 

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

El senyor Joan Sanromà i Bauló, del GMDICV-EUiA, expressa el vot favorable 
del seu grup i comenta que s’ha mirat el llistat de les entitats que estaran 
representades al Consell, un total de 39. Pregunta si se’n podrien afegir alguna 
més: el Centre d’Estudis Montjuïc, una entitat històrica de la part sud de la 
muntanya; les autoritats portuàries, que creu que haurien d’assabentar-se del 
que passa en aquest àmbit de la ciutat, i un representant dels usuaris dels 
camps esportius de Montjuïc. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, expressa el vot 
favorable del PP i agraeix al govern que hagi fet algunes incorporacions a 
instàncies del seu grup, si bé hi troba a faltar alguns representats. Recorda que 
quinze dies enrere se’ls va respondre que no hi hauria cap mena de problema a 
l’hora d’incorporar representants a posteriori. 

Expressa el seu acord amb les propostes del senyor Sanromà i assenyala que 
ha trobat a faltar els veïns de la Vinya, que tenen relació amb el territori de 
Montjuïc i fins i tot participen en totes les reunions. També esmenta el tir de 
Montjuïc, encara que acabi marxant de la zona, la comunitat jueva i el 
cementiri. Entén que, des d’un punt de vista pràctic, no seria operatiu comptar 
amb 50 o 60 representants, però vol saber per quins criteris s’ha regit el govern 
del Districte a l’hora de confeccionar la llista de membres del Consell. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, expressa el vot favorable 
del seu grup i l’acord amb la resta de portaveus sobre el fet que la llista no 
conté algunes entitats importants, com ara de caire esportiu o mediambiental. 
Remarca que l’article 4, sobre la composició del Consell, no esmenta cap 
representant de la Guàrdia Urbana, cosa que desaprova ja que la Guàrdia 
Urbana té un paper molt important a la muntanya de Montjuïc en matèria de 
seguretat i, especialment, de mobilitat. 

El regidor respon que el govern va realitzar la llista després d’un procés 
consultiu i d’anàlisi de la realitat de les entitats del territori. Comenta que 
sempre hi pot haver descuits o dubtes sobre la inclusió d’una entitat o una altra, 
si bé creu que no hi haurà cap problema a l’hora d’incorporar els representants 
proposats pel portaveu d’ICV-EUiA. Ara bé, dubta, tot i que encara no ho ha 
pogut contrastar amb el govern del Districte, pel que fa a la possibilitat 
d’incloure-hi un representant dels usuaris de les instal·lacions esportives, atès 
que n’hi ha de gestionades per l’Institut Barcelona Esport (IBE) i de privades. 
Indica que el problema és que hi ha un llistat massa extens de grups d’usuaris 
d’instal·lacions privades i que seria molt difícil aglutinar la representativitat 
d’aquests col·lectius en una sola persona. Tanmateix, es compromet a 
consultar-ho al govern del Districte i l’IBE, per si li poden donar algun consell. 

Quant a la intervenció del PP, afirma que també es podran incorporar 
automàticament tots els casos que ha esmentat, si bé expressa els seus dubtes 
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quant al cementiri jueu. Comenta que Montjuïc es coneix com el mont dels 
jueus precisament perquè hi ha el cementiri jueu, si bé assenyala que a 
Barcelona hi ha, com a mínim, quatre comunitats jueves, que conformen un 
món molt ric i també molt complex. Fa palès que si es té en compte aquesta 
col·lectivitat usuària de la muntanya és perquè són ciutadans de Barcelona i no 
perquè siguin jueus. D’altra banda, constata que el cementiri és una realitat 
física, on l’Ajuntament té pensat algun projecte d’intervenció, però considera 
que els jueus no són usuaris directes del cementiri i recorda que es tracta d’un 
cementiri del segle XII. Explica que, des de la regidoria de Presidència i 
Territori, que en ocasions ha establert converses amb les comunitats jueves de 
Barcelona, farà les consultes necessàries per esbrinar si procediria incloure la 
comunitat jueva de Barcelona al Consell. 

Conclou que incorporarà automàticament tots els representats proposats pels 
portaveus, excepte el col·lectiu jueu i el d’usuaris d’instal·lacions esportives 
perquè aquests dos grups requereixen consultes prèvies. 

S’aprova per unanimitat. 

D) Part d’impuls i control: 

D.1 Proposicions / declaracions de grup 

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

Instar el govern de la ciutat a liderar el compliment de la Moció sobre 
infraestructures metropolitanes, presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista i aprovada en sessió parlamentaria el passat 25 d’abril, per 
la qual el Govern de la Generalitat es compromet a donar compliment a 
una demanda històrica dels veïns i les veïnes dels barris de la Marina 
perquè el metro arribi definitivament l’any 2016 

El senyor Jordi Cunill i Giménez, del GMDPSC,exposa que, malgrat que a 
Barcelona hi ha una bona xarxa de transport públic en superfície, històricament, 
el metro no ha donat servei a tots els barris de la ciutat. Indica que l’execució 
de la línia 9 és fonamental per als barris de la Marina, atès que milloraria 
substancialment la mobilitat del transport públic. Recorda que el 25 d’abril el 
Parlament de Catalunya va aprovar una moció d’infraestructures metropolitanes 
proposada pel PSC, en què instava la Generalitat, entre d’altres, a tancar les 
negociacions amb les empreses concessionàries que permetessin finalitzar les 
obres previstes per al 2014 i garantir que el tram de la línia 9, entre Zona 
Universitària i la T1 de l’Aeroport del Prat, i el ramal de la Zona Franca a 
Barcelona estiguessin en ple funcionament a l’inici de l’any 2016. 

Comenta que en la moció que va presentar el seu grup s’apostava per una 
gestió descentralitzada i individualitzada de l’Aeroport, en el marc de la qual la 
Generalitat hauria de tenir un paper preponderant, i per establir un diàleg amb 
el Govern central per arribar a acords i intentar garantir que la connexió 
ferroviària amb la T1 de l’Aeroport fos operativa el 2017. Afegeix que la moció 
establia que l’any 2016 marcaria la finalització del ramal de la Zona Franca i 
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manifesta que aquest és precisament el nucli de la proposició del seu grup que 
avui se sotmet a votació. Considera que, tenint en compte que la moció es va 
aprovar el 25 d’abril al Parlament de Catalunya, l’agenda política de la 
Generalitat hauria de donar més prioritat a l’arribada del metro de cara al 2016.  

Creu que no cal insistir gaire en la conveniència de l’arribada del metro a la 
Marina, ja que tots els presents coneixen el territori, els veïns i les seves 
necessitats i saben que l’arribada del metro suposarà una millora substancial 
en matèria de mobilitat que afectarà positivament el conjunt de la ciutat. 
Insisteix, doncs, que el Govern català hauria de donar un pas endavant, amb 
voluntat política i més enllà de les dificultats financeres. Admet que el 
pressupost de la línia 9 s’ha triplicat durant els anys, però recorda que la 
Generalitat ha prioritzat determinats trams anteriorment, i creu que ha arribat 
l’hora d’acabar amb la injustícia de mobilitat que pateixen els veïns de la Zona 
Franca, com si fossin ciutadans de segona categoria. 

Conclou que el compromís expressat recentment al Parlament de Catalunya no 
garanteix un desenllaç positiu, i demana al govern de l’alcalde Trias que lideri la 
demanda de compliment de la moció del 25 d’abril respecte a l’arribada del 
metro a la Marina. Desitja que aquest lideratge serveixi perquè el 2016 es pugui 
celebrar que el metro ha arribat a la Marina. 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, opina que el raonament del 
portaveu del PSC és impecable i expressa el vot favorable del seu grup a la 
proposició. 

El senyor Eduard Altés i Esparza, del GMDICV-EUiA, expressa el suport del 
seu grup a la proposició i comenta que tots haurien volgut que el metro arribés 
abans a la Marina. De tota manera, assenyala que el més important és assumir 
un compromís pel que fa al termini de finalització, ja que, davant de la 
indefinició de perspectives, els veïns encara tenen més motius per indignar-se. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, expressa el vot 
favorable del seu grup i fa palès que tots els grups de l’oposició han presentat, 
en algun moment, precs, preguntes i proposicions d’acord en la línia d’aquesta 
proposició, que valora molt positivament. 

Diu que vol saber quina serà la posició del govern del Districte, i insisteix que a 
la reunió del 10 d’abril, que continua pensant que va ser decebedora, el regidor 
va llançar el representant de TMB i el de la Generalitat als lleons i no va oferir 
cap mena d’explicació sobre les perspectives de futur de la línia 9. Coincideix 
amb el senyor Altés quant al fet que no disposar d’un calendari és el que 
genera més indignació entre els veïns, i no entén per què el govern del Districte 
i el de la Generalitat tenen tanta por d’assumir un calendari i fer-lo públic. 
Critica que l’equip de govern del Districte atribueixi la culpa de tot al tripartit (pel 
que fa a qüestions municipals) i al PP o al PSOE (pel que fa a qüestions 
estatals). Conclou fermament que la culpa és de tots i que la proposta del PSC 
exigeix que l’equip de govern del Districte assumeixi el lideratge, defensi els 
interessos de Barcelona envers la Generalitat i ofereixi concreció als ciutadans. 
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El senyor Francesc Xavier Esteve i Gómez de Travesedo, del GMDCiU, 
expressa el suport del govern a la proposició i recorda que, al Parlament, CiU, 
a diferència del PP, també va donar suport al punt que demanava que tots els 
grups s’esforcessin pel que fa a la Renfe. Assegura que la intenció és acabar la 
línia 9 al més aviat possible per posar fi a les discriminacions. 

Diu al senyor Calleja que ja n’hi ha prou de mitges veritats i mitges mentides, ja 
que el govern del Districte no atribueix la culpa de tot al PP. Això sí, acusa el 
PP de grup morós i li demana que pagui tot el que deu. Critica que el PP no 
vulgui parlar de certes coses i s’escudi en mentides i manipulacions en 
comptes d’acatar responsabilitats. És a dir, els demana que primer paguin el 
que deuen i que després el govern estarà disposat a començar a parlar de 
certes coses. 

El senyor Cunill agraeix el suport del tots els grups a la proposició i avança que 
el seu grup té la intenció de fer-ne un seguiment. 

El senyor Calleja, per al·lusions, opina que el govern ha tornat a fer una fugida 
endavant i a no assumir les seves responsabilitats. Constata que els portaveus 
de tots els grups han demanat al govern que assumeixi el seu paper de govern 
o que deixi de governar. Responent al comentari sobre la morositat, diu que la 
Generalitat de Catalunya deu molts milions a l’Ajuntament de Barcelona i al 
Districte de Sants-Montjuïc. Quant a la Renfe, demana seriositat i fa palès que 
és un tema que no té res a veure amb la proposició que s’està debatent. 
Insisteix que el govern no vol parlar dels problemes, ni assumir la seva 
responsabilitat de gestió del Districte i de la Generalitat. Fa palès que el 
Districte de Sants-Montjuïc no és ni San Petersburg, ni Donetz, ni Escòcia, ni 
TV3, i exigeix que el govern assumeixi un calendari clar i seriós pel que fa a la 
línia 9. Opina que el govern es dedica a fer demagògia al llarg de tot el Plenari, 
mentre que els veïns de la Marina el que volen són resultats. Conclou que el 
que tothom vol és que el Districte tingui un regidor que resolgui problemes reals 
i que s’enfronti a la realitat. Afegeix que, quan sigui així, el seu grup oferirà tot 
el seu suport al regidor. 

El senyor Esteve diu al senyor Calleja que insti la ministra Ana Pastor a 
desencallar-ho tot. Finalment, l’acusa de fer demagògia.  

S’aprova la proposició per unanimitat. 

 

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

Que el govern del Districte destini els diners necessaris per realitzar 
una remodelació integral de les voreres i paviment en mal estat dels 
carrers Melcior de Palau, Robrenyo, Guitard i Comtes de Bell·lloc 

Que es finalitzi completament el camí escolar d’aquesta zona que dóna 
servei a dues escoles i una escola bressol 
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El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, exposa que les voreres 
i el paviment de Melcior de Palau, Robrenyo, Guitard i Comtes de Bell·lloc 
estan en molt mal estat. Fa palès que algunes d’aquestes voreres són estretes i 
tenen els cantells deteriorats, cosa que dificulta la mobilitat i obliga els vianants 
a baixar a la calçada i a exposar-se a perills. Recorda que tres anys enrere es 
va inaugurar el camí escolar, que encara no s’ha pogut finalitzar perquè primer 
cal resoldre la banda del carrer Puiggarí i arranjar el tram del carrer Guitard, 
entre Melcior de Palau i avinguda Madrid. Conclou que el seu grup presenta 
aquesta proposició perquè fa molt temps que aquests carrers estan pendents 
d’un arranjament. 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, expressa que li sembla una 
proposició molt correcta i vota favorablement. 

El senyor Joan Sanromà i Bauló, del GMDICV-EUiA, vota favorablement. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, vota favorablement. 

El senyor Francesc Xavier Esteve i Gómez de Travesedo, del GMDCiU, 
expressa l’abstenció del govern perquè no hi ha pressupost, perquè s’estan 
fent moltes actuacions d’aquesta naturalesa a altres carrers que estan en un 
estat pitjor i perquè es tracta d’un projecte que no consta al PAD. Ara bé, 
assenyala que en pren nota per adoptar la proposta de cara al futur. Manifesta 
que el govern ja té un coneixement estimat del cost d’aquestes obres i que 
quan es disposi del pressupost es tiraran endavant. Finalment, recorda que al 
carrer Robrenyo ja es va executar una actuació. 

El senyor Calleja agraeix el suport de tots els grups i expressa la seva sorpresa 
a causa de l’abstenció del govern. Recorda que el PAD no existeix, ja que és 
un document que no es va consensuar prou amb els grups de l’oposició i no es 
va aprovar. En aquest sentit, demana que no s’apel·li al PAD perquè l’únic que 
hi ha és un full de ruta i no pas un document oficial. 

Quant al carrer Robrenyo, destaca que el paviment va quedar molt bé, si bé les 
voreres continuen en molt mal estat. Afegeix que s’ha quedat curt i que també 
hauria pogut esmentar el carrer Vallespir, entre d’altres. Afegeix que el seu 
grup podria haver exigit un calendari d’actuacions, però ha preferit deixar-ho 
obert, encara que el seu regidor, el senyor Villagrasa volia tancar un calendari 
de tres mesos perquè sabia que el govern no assumiria cap compromís. 
Espera que el pressupost en què està treballant el govern arribi aviat i diu que 
no vol entrar a discutir quins carrers estan en més mal estat. Manifesta que la 
zona d’aplicació d’aquesta proposició inclou un camí escolar i reprova que el 
senyor Esteve no hagi esmentat aquest camí escolar en la seva resposta. 
Finalment, conclou que voldria que el govern licités i comencés a executar 
aquest projecte abans que marxi, és a dir, durant el 2015, atès que espera que 
els ciutadans decideixin que el govern actual ja no governi en el proper mandat. 

El senyor Esteve reitera que quan hi hagi pressupost el govern tindrà present 
aquesta proposta. Quant al PAD i el PAM, fa palès que el govern hauria volgut 
aprovar-los i demana al senyor Calleja que deixi de fer demagògia i que se 
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cenyeixi als temes rellevants de l’ordre del dia, o serà impossible mantenir un 
diàleg cordial. 

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

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

1. El Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc acorda instar el 
govern municipal que urgentment s’apliqui el criteri consensuat a 
Catalunya, és a dir l’índex IRSC (indicador de la renda de 
suficiència de Catalunya), com a valor per accedir més ciutadans a 
tots els avantatges que té la Targeta Rosa a la ciutat de Barcelona  

2. Que el Consell Municipal del Districte insti el govern municipal de la 
ciutat a reclamar al Govern de la Generalitat l’actualització de la 
quantia de l’IRSC amb l’IPC del període 2010-2013 

El senyor Joan Sanromà i Bauló, del GMDICV-EUiA, informa que des de fa 
anys la Targeta Rosa ha estat considerada com un dels instruments que més 
ha millorat la qualitat de vida de la gent gran i de les persones amb 
discapacitat, ja que garanteix la gratuïtat del transport públic de tot l’Àrea 
Metropolitana a les persones de renda baixa. Indica que la congelació, des del 
2010 al 2014, de la quantia de l’indicador econòmic que es fa servir com a 
criteri per atorgar la concessió de la targeta ha fet que moltes persones no 
hagin pogut tenir accés a aquesta targeta i ha agreujat la situació de famílies 
vulnerables a la crisi. Explica que l’indicador que fa servir la ciutat és l’IPREM 
(per les seves sigles en castellà: indicador público de renta de efectos 
múltiples), un índex d’àmbit estatal que enguany és de 7.455 euros anuals. 
Destaca que a Catalunya, l’any 2006, en virtut d’un acord entre la Generalitat i 
els sindicats, es va crear l’IRSC (indicador de la renda de suficiència a 
Catalunya) com a referent d’aplicació de les polítiques socials a Catalunya. 
Informa que, enguany, l’IRSC és de 7.967 euros anuals, és a dir, gairebé 500 
euros més que l’indicador estatal. Conclou que molts ciutadans del districte no 
poden accedir a la Targeta Rosa per aquest diferencial de 500 euros, motiu pel 
qual el seu grup ha decidit presentar aquesta proposició. 

El president cedeix la paraula al senyor Alamillo, que ha demanat intervenir en 
aquest punt, i l’insta a ser breu en la mesura del possible. 

El senyor Joan Alamillo, en nom propi, afirma que no llegirà el que s’havia 
preparat perquè no entén com els portaveus dels grups poden aguantar 
sessions tan llargues. En primer lloc, constata que el document presentat pel 
Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona a la tercera Convenció de «Les 
veus de la gent gran», del 2011, deia el següent: «Que el Govern de Catalunya 
equipari de forma gradual la quantia de l’indicador de renda de suficiència de 
Catalunya al llindar del risc de pobresa de Catalunya». Assenyala que 
l’indicador de renda de suficiència mai no s’ha equiparat al llindar de la 
pobresa. 
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En segon lloc, demana que el criteri que s’apliqui per atorgar les prestacions de 
caràcter social que són competència de l’Ajuntament de Barcelona sigui 
sempre l’indicador de renda de suficiència. Manifesta que la declaració del 
Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona del febrer del 2013, sobre 
l’impacte de la crisi en les condicions de vida de persones grans, reivindicava 
l’actualització dels indicadors econòmics per accedir a polítiques socials amb 
l’IPC. 

Finalment, recorda als regidors que una de les retallades més silencioses i que 
passen desapercebudes és la de la congelació del referent econòmic per 
accedir a les polítiques socials. Aclareix que, en el cas de Catalunya, s’està 
referint a l’indicador de renda de suficiència, motiu pel qual creu que seria 
fonamental que el Districte instés el govern de la ciutat a establir l’indicador de 
renda de suficiència com a criteri d’accés a la Targeta Rosa, i que el govern de 
la ciutat instés el Govern de Catalunya a actualitzar l’indicador i recuperar la 
pèrdua del 9,2% que ha experimentat enguany. 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, expressa el vot favorable del seu 
grup. Afegeix que aquesta esmena s’hauria de reclamar a l’EMT, l’entitat que 
gestiona la Targeta Rosa, segons la informació que el seu grup li ha 
proporcionat. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, vota favorablement. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, manifesta el vot del seu 
grup a favor de la proposició, que considera justa, necessària i urgent. 

El senyor Francesc Xavier Esteve i Gómez de Travesedo, del GMDCiU, 
comenta que tots els grups haurien de traslladar la proposta a l’ATM a través 
de la representació que hi tenen, atès que aquest assumpte no és només 
competència de l’Ajuntament de Barcelona, sinó també de l’ATM i la 
Generalitat. En tot cas, assegura que el govern dóna suport a la proposta, amb 
el benentès que tots els grups que tenen representació a l’ATM traslladin 
aquesta preocupació al grup de treball sobre la targeta de mobilitat, entre les 
quals es troba la Targeta Rosa.  

El senyor Sanromà aclareix que la proposta va més enllà i reclama aplicar 
l’indicador consensuat el 2006 entre la Generalitat i els sindicats de Catalunya 
a d’altres criteris, a banda de l’atorgament de la Targeta Rosa, en comptes de 
tenir en compte l’indicador estatal. 

S’aprova la proposició per unanimitat. 

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

Que el govern del Districte prepari conjuntament amb els cossos de 
seguretat del Districte una actuació preventiva de seguretat contra els 
furts en establiments, pisos i locals del barri de la Bordeta i els seus 
entorns, tenint en compte l’augment d’aquests en les últimes 
setmanes i l’arribada del període estiuenc  
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El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, destaca que al barri de la Bordeta, 
en les darreres setmanes, s’ha constatat un augment de robatoris en diversos 
pisos, cosa que no és la primera vegada que passa. Indica que, tenint en 
compte que s’acosta la temporada d’estiu i que en d’altres ocasions en què es 
van detectar pics de robatoris al barri es van fer intervencions que van reduir 
molt els robatoris i van acabar amb detencions, l’equip de govern del Districte 
podria repetir alguna d’aquestes intervencions. 

El senyor Cristòfol Ortolà i Ortolà, del GMDICV-EUiA, manifesta que el seu 
grup vota a favor de la proposició. Afegeix que, tenint en compte que es tracta 
de pics, és a dir, de patrons repetitius, caldria assumir que amb mesures 
únicament policials no n’hi ha prou. Creu que aquesta mena d’accions només 
traslladen el conflicte a un altre espai i, per tant, caldria activar també 
intervencions mitjançant agents cívics o educadors de carrers que puguin 
pal·liar la conflictivitat social que genera els robatoris. Conclou que, entre tots, 
s’haurien de plantejar solucions a mig o llarg termini, i no simplement activar 
mesures policials a curt termini. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, expressa el vot a favor 
del seu grup i afirma que hi ha moltes mesures de prevenció, com ara 
educatives o d’activació laboral, que redueixen els problemes de la gent que es 
dedica a robar. Tanmateix, creu que també s’han de tenir en compte les màfies 
i les bandes que operen igualment, encara que millori la situació econòmica. 
Considera que les actuacions en matèria d’educació i llocs de treball són 
fonamentals i s’han de planificar a llarg termini. Quant a la prevenció de 
caràcter immediat, proposa millorar la il·luminació, ja que a la Bordeta hi ha 
molts llocs foscos, i coordinar patrulles de proximitat formades per membres de 
la policia i dels Mossos d’Esquadra. Fa palès que el seu grup ja fa temps va 
demanar que el desplegament policial anés acompanyat de més presència dels 
Mossos. En aquest sentit, considera que caldria engegar un seguit d’actuacions 
preventives, que combinin l’increment de la il·luminació i l’increment de forces 
de seguretat (Guàrdia Urbana i Mossos). Conclou que, certament, durant els 
mesos d’estiu s’incrementen els robatoris i espera que es puguin mitigar.  

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

El senyor Francesc Xavier Esteve i Gómez de Travesedo, del GMDCiU, valora 
positivament les propostes d’educació, sensibilització, ocupació i increment de 
Mossos o Guàrdia Civil, depenent de les sensibilitats de cadascú. Amb tot, 
destaca que hi ha una altra mesura de prevenció efectiva, que és la de donar 
instruccions de precaució a la gent. Explica que coses tan senzilles com avisar 
sobre la perillositat de deixar el mòbil al damunt de la taula en una terrassa o 
tenir la cartera a la butxaca en espais on hi ha aglomeracions pot reduir molts 
furts. Informa que aquesta és una tasca que els Mossos fan habitualment i que 
continuaran fent.  

Respecte a la intervenció del portaveu d’ICV-EUiA, que té la sensació que de 
vegades es refereix a la tasca policial pejorativament, respon que probablement 
els problemes socials són el rerefons d’aquests actes delictius, si bé remarca 



 
 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

 76 

que l’objectiu de la policia és impedir que es produeixin reincidències. 
Manifesta que després de tancar un local del Poble-sec on es produïen 
operacions il·legals i dur a terme actuacions similars a les comarques de 
Girona, es va constatar que les persones que actuaven al Poble-sec tenien un 
àmbit d’actuació delictiva molt més ampli, és a dir, que hi ha delinqüents que 
poden actuar primer al Poble-sec, però a l’endemà traslladar les seves 
operacions a un altre àmbit de Catalunya. 

Conclou que dóna suport a les mesures de precaució i prevenció i que està 
d’acord pel que fa a la necessitat d’actuar en aquells casos que es derivin de 
problemàtiques socials, si bé creu que és bàsic que el ciutadà se senti protegit 
davant dels robatoris i que les forces de seguretat de l’Estat i l’Administració 
evitin que es produeixin reincidències. 

Expressa el suport del seu grup a la proposició, amb el benentès que el govern 
ja està actuant en aquesta direcció. 

El senyor Suñé aclareix que, si bé tothom està d’acord que es vol millorar la 
il·luminació i potenciar el comerç de proximitat, la intenció de la proposició és 
que s’implementi una mesura preventiva urgentment. 

El senyor Ortolà assenyala que en cap moment ha fet una anàlisi pejorativa de 
la feina i les intervencions dels cossos de seguretat. Aclareix que de vegades 
tots, inclòs el seu grup, tenen la tendència de plantejar mesures a curt termini, 
que són insuficients. Conclou que és conscient que l’equip de govern actual, tal 
com feia l’anterior, també està impulsant actuacions paral·leles. 

El senyor Calleja creu que quan el senyor Esteve ha esmentat la Guàrdia Civil 
es referia al PP, però aclareix que la Guàrdia Civil ja no és policia integral a 
Catalunya i que el seu grup tampoc no ha demanat que ho sigui. Assegura que 
el PP se sent molt còmode amb els Mossos, si bé suposa que hi ha persones, 
com ara les de Can Vies, que no s’hi senten tan còmodes. Demana més 
presència de Mossos i Guàrdia Urbana, cosa que, de moment, ni la Generalitat 
i l’Ajuntament han sabut garantir. 

Finalment, diu al senyor Esteve que s’ho faci mirar, ja que sembla que CiU 
tingui una obsessió amb la Guàrdia Civil, Madrid i Espanya. 

El senyor Esteve diu al senyor Ortolà que el comentari que li ha fet sobre els 
cossos de seguretat era en to de broma. Tanmateix, recorda que hi ha certs 
temes que requereixen molta discreció. Quant a la intervenció del senyor 
Calleja, manifesta que ja no té ganes de contestar-li més. 

S’aprova la proposició per unanimitat. 

D.2 Precs 

Es planteja pel Grup Municipal de Districte PSC 
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Que es destini una part del superàvit obtingut de l’exercici 2013 a 
reforçar les polítiques actives d’ocupació als barris del Poble Sec i de 
la Marina 

La senyora M. Àngels Boix i Junyent, del GMDPSC, exposa que les taxes 
d’atur són esfereïdores i expressa la sorpresa del seu grup pel fet que 
l’Ajuntament de Barcelona hagi tancat l’exercici del 2013 amb superàvit. Tenint 
en compte aquest superàvit, no entén que les polítiques per pal·liar l’atur i 
millorar l’economia de les famílies siguin tan minses. Remarca que, a causa de 
la crisi, hi ha avis desatesos, nens mal nodrits, famílies desnonades i famílies 
que passen gana perquè no tenen ingressos i perquè les polítiques socials o bé 
s’han retallat o bé només arriben a casos extrems. Diu que moltes persones no 
tenen ingressos perquè no han comptat amb cap mena de suport per trobar 
feina i es queixa que, en l’actualitat, els diners només arribin als més poderosos 
i no pas a les persones més vulnerables. 

Fa palès que quan el govern vol projectar Barcelona al món només ensenya 
allò que dóna rèdit i enriqueix a uns quants i lamenta que és probable que el 
futur vingui marcat per la desesperació, la misèria i l’empobriment econòmic, 
social, psíquic i humà. Desaprova que es negui la possibilitat de tenir una feina 
a homes i dones preparats que, durant anys, han donat el millor de si mateixos 
i ara ningú fa res per ajudar-los. Es pregunta si es continuaran expulsant 
persones del circuit laboral, majoritàriament dones, i si es permetrà que els 
membres d’una mateixa família hagin de viure en països diferents perquè els 
governs que gestionen les economies miren cap a un altre cantó o no saben 
gestionar la crisi a través de la creació d’ocupació. 

Davant d’aquest panorama tan desolador, indica que el seu grup ha presentat 
aquest prec, que podria ser aplicable a qualsevol barri de la ciutat, però que se 
cenyeix al Poble-sec i la Marina, dos barris amb un elevat nombre de persones 
a l’atur. Afegeix que el govern de la ciutat està disminuint les aportacions en 
matèria de polítiques actives d’ocupació que realitza Barcelona Activa i llegeix 
el prec. 

El regidor del Districte manifesta que el govern no pot estar d’acord amb aquest 
plantejament per diversos motius: en primer lloc, perquè el govern ja està fent 
inversions importants en matèria de serveis socials i projectes municipals i, en 
segon lloc, per una qüestió de limitacions legals que abans ha esmentat 
breument. 

Recorda que el tripartit va deixar un dèficit acumulat de 800 milions d’euros 
corresponents als anys 2009, 2010 i 2011. Destaca que part d’aquesta 
quantitat s’ha pogut reequilibrar gràcies a les liquidacions dels exercicis del 
2012 i del 2013. Aclareix que no pretén que l’Ajuntament generi beneficis, sinó 
que creu que per valorar la gestió d’un govern, com la d’una família, no s’ha de 
considerar únicament l’any present. En aquest sentit, afirma que és important 
tenir en compte tant els antecedents com els dos o tres anys següents, ja que 
si l’any 2015 s’haguessin de tornar diners a l’Estat, a causa de les PIE 
negatives, per exemple, els 139 milions de superàvit podrien convertir-se en 
dèficit ràpidament. Constata que aquest és el motiu que els impedeix acceptar 
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el prec, i no pas que cregui que el Poble-sec i la Marina no tenen les 
necessitats que ha esmentat la senyora Boix.  

Assenyala que, gràcies a la gestió rigorosa dels recursos públics i dels 139 
milions de superàvit, s’han pogut incorporar 100 milions addicionals a 
inversions en matèria d’habitatge social procedents de la gestió externa de 
BSM, ja que si no s’hagués comptat amb aquest superàvit l’Estat hauria 
denegat aquesta incorporació de recursos extra pressupostaris. 

D’altra banda, informa que la Llei d’estabilitat pressupostària preveu que els 
excedents, en aquest cas el superàvit, només es poden destinar a inversions, i 
no a despesa corrent. Conclou que el PSC demana que es destinin desenes de 
milions a la despesa corrent, cosa que la llei estatal prohibeix taxativament. 

Es planteja pel Grup Municipal de Districte PPC 

Que l’equip de govern del Districte traslladi al govern de la ciutat la 
petició d’instar l’empresa Regesa a realitzar les millores adients de 
prevenció per dotar de més seguretat aquesta promoció d’habitatge 
públic del carrer Mare de Déu de Port, 181-183 

Que doni solució al fet que continua havent habitatges buits a aquesta 
promoció, facilitant l’accés a persones que ho necessiten 

Que el Districte no baixi la guàrdia en la prevenció de la seguretat al 
voltant d’aquesta zona del barri 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, exposa que, 
darrerament, els habitatges de protecció oficial del carrer Mare de Déu de Port, 
181-183, han patit diversos robatoris de bicicletes, precedits pel forçament del 
pany de la porta principal. Afegeix que en una ocasió també es va intentar 
forçar la porta d’un pis dels baixos, que es troba buit. 

Recorda que, temps enrere, l’empresa promotora va decidir retirar la vigilància 
que hi havia en aquesta promoció, i que aquests habitatges no només han patit 
problemes d’inseguretat des del primer dia, sinó que també han patit problemes 
d’humitats i inundacions a l’aparcament subterrani. 

Assenyala que continuen havent pisos buits en aquesta promoció d’habitatges i 
fa palès que caldria reforçar l’altra porta que ha estat forçada i impedir que des 
de l’exterior es puguin veure les bicicletes guardades a l’interior de la propietat. 

Conclou que els veïns d’aquesta promoció no han rebut la prestació d’un servei 
adient per part de l’empresa promotora, Regesa, i els administradors, motiu pel 
qual el seu grup ha decidit presentar aquest prec. 

El regidor del Districte accepta el prec, atès que respon a una necessitat 
objectiva de més seguretat i de millor qualitat. Indica que aquests incidents no 
succeeixen únicament a aquesta part del barri de la Marina. 
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Opina que el problema de base és la manca de competitivitat entre operadors 
públics, tant al districte com fora del districte, ja que tenen uns preus i unes 
condicions físiques fora de mercat. Afirma que el govern ja s’ha posat en 
contacte amb Regesa i informa que l’empresa ha fet una gran inversió en 
matèria de seguretat en d’altres promocions, gràcies al fet que ha canviat 
d’empresa de seguretat. Afegeix que més enllà de Regesa i del Consell 
Comarcal, l’Ajuntament, el Districte i la Generalitat tenen la responsabilitat de 
demanar a la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra que tinguin cura 
d’aquest espai i de tota la zona, que requereixen una millora quant a seguretat. 

Conclou que tant Regesa com l’operador han fet una part dels deures i que ara 
els altres responsables han de trobar la manera de solucionar aquesta manca 
de seguretat. 

El senyor Calleja diu que no ha acabat d’entendre la resposta del regidor, ja 
que encara que ha acceptat el prec l’explicació no concorda amb el que 
demana el prec. En primer lloc, no entén a quina empresa de seguretat ha fet 
referència el regidor, ja que fa més d’un any i mig que per a la promoció de 
Mare de Déu de Port no opera cap empresa de seguretat. Recorda que, temps 
enrere, es va oferir als veïns que, si pagaven, podrien mantenir el servei de 
seguretat, moment en què es va passar de dos vigilants a un. Afegeix, però, 
que actualment no hi ha cap vigilant a la propietat. Precisa que ni ell ni els 
veïns no han demanat pas la presència d’un vigilant. Explica que l’única acció 
de prevenció de la qual el seu grup ha rebut notícia és el reforçament d’una de 
les portes d’accés, la 183, per on van entrar els lladres de bicicletes. Ara bé, 
constata que l’altra porta no ha estat reforçada i que tampoc no s’ha fet res per 
evitar que des de l’exterior es pugui veure què hi ha a l’interior, ja siguin 
bicicletes o qualsevol altra cosa. En aquest sentit, desaprova el sistema de 
gelosia actual. 

Demana al regidor que no parli de les mesures de seguretat que s’apliquen a 
d’altres promocions i que se cenyeixi al que demana el prec: mesures 
preventives a la finca en qüestió. 

El regidor respon que ha transmès la informació que els ha facilitat Regesa, a 
petició del govern. Precisa que no ha fet referència a una persona física 
permanent que vigili un edifici, sinó a un canvi del servei de seguretat per part 
d’aquesta empresa com a resposta a una petició. Aclareix que, en virtut 
d’aquest canvi, hi haurà un altre tipus de personal uniformat que de manera fixa 
o rotatòria farà rondes de vigilància en algunes promocions. Reitera que 
aquesta és la informació que ha facilitat Regesa. 

Quant a la coordinació de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra, explica 
que ell mateix té l’oportunitat de reunir-se amb l’intendent de la Guàrdia Urbana 
del Districte i l’inspector dels Mossos d’Esquadra de la comissaria del Port de la 
Marina mensualment en la taula de coordinació policial. 

Es planteja pel Grup Municipal de Districte PPC 
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Que es resolgui el tema de la titularitat de la plaça Súria abans de la 
finalització de l’actual mandat municipal 

Que es facin les millores que necessita la plaça i els carrers del voltant 
sense haver d’esperar a resoldre el tema de la titularitat 

Que s’incrementi el seu manteniment i es doni nom a la plaça, posant 
la corresponent placa, i que s’estudiï la possibilitat d’instal·lar una 
zona de jocs infantils 

Que s’incrementi la presència dels Mossos d’Esquadra al voltant de 
les vies del tren i del col·legi Cavall Bernat  

El senyor Joan Lluís Sistac i Vicen, del GMDPPC, fa palès que a la plaça Súria, 
d’ús privatiu però de pas públic, el manteniment és escàs, cosa que exacerba 
el seu deteriorament. Afegeix que els carrers del voltant també necessiten 
millores, especialment el passatge d’Andalusia, on el mal estat de l’asfalt i les 
rajoles han provocat vàries caigudes. D’altra banda, considera que caldria 
reforçar la presència dels Mossos d’Esquadra al voltant de les vies del tren i del 
col·legi Cavall Bernat. 

El regidor del Districte manifesta que aquest prec consta de diversos precs, 
cosa que en complica l’acceptació. Diu que el govern no accepta el prec perquè 
el tema principal, que és la titularitat de l’immoble de la plaça Súria i del 
passatge d’Andalusia, és una propietat privada en superfície, és a dir, que 
inclou l’edifici i el pàrquing soterrani. Consegüentment, fa palès que les 
comunitats de propietaris haurien d’assumir la despesa de manteniment i de la 
inversió. 

Indica que l’Ajuntament i el Districte podrien arribar a posar-se d’acord amb la 
comunitat de propietaris per fer alguna actuació mínima en superfície, si bé el 
manteniment integral de l’espai, és a dir, que afecti el soterrani, l’aparcament i 
la plaça, és de competència privada. Conclou que, encara que voldria acceptar 
el prec, no ho pot fer per raons legals. 

Es planteja pel Grup Municipal de Districte ICV-EUiA 

Que es creï un grup de treball dins del Consell de l’Esport, Qualitat de 
Vida i Igualtat del Districte, per analitzar i valorar el resultat de la gestió 
dels camps de futbol del Districte i revisar les condicions específiques 
dels plecs de condicions per la gestió de cada equipament, que puguin 
fer possible una gestió cívica de cadascun d’ells 

El senyor Cristòfol Ortolà i Ortolà, del GMDICV-EUiA, informa que properament 
finalitzaran alguns dels contractes de gestió dels equipaments esportius del 
Districte, concretament dels camps de futbol. Destaca que la gestió cívica i 
sense afany de lucre dels equipaments municipals esportius representa un 
instrument de cooperació amb l’Administració que té clars beneficis socials i de 
promoció del teixit associatiu. 
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Conclou que determinats aspectes dels actuals requisits per a la gestió cívica 
dels equipaments públics municipals poden dificultar la possibilitat de la gestió 
d’aquests equipaments per part d’entitats socials, motiu pel qual presenta 
aquest prec. 

El regidor del Districte expressa l’acceptació del prec, atès que considera lògic 
que es creï aquest grup de treball dins del Consell de l’Esport, Qualitat de Vida i 
Igualtat. Explica que en l’àmbit de ciutat ja s’ha creat un grup de treball 
d’aquestes característiques, liderat, precisament, pel Districte de Sants-
Montjuïc, entre d’altres. En aquest sentit, assenyala que el Districte pot 
contrastar el que passa al Districte amb el que passa a la resta de la ciutat, pot 
detectar aspectes a millorar de cara a la gestió integral dels equipaments 
esportius i, alhora, és coresponsable de presentar plantejaments d’anàlisi de 
futur per a tota la ciutat per garantir la coherència de les condicions en què 
operen les entitats gestores d’equipaments municipals esportius. 

El senyor Ortolà agraeix l’acceptació del prec. 

Es planteja pel Grup Municipal de Districte ICV-EUiA 

Que el govern del Districte informi de les gestions realitzades per 
donar compliment al prec esmentat (presentat a la Comissió de 
Seguretat i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona el 20 de març de 
2014) i a la proposta de convocar una taula de mobilitat de la Marina 

El senyor Eduard Altés i Esparza, del GMDICV-EUiA, recorda que, a la 
Comissió de Seguretat i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, el dia 20 de 
març de 2014, es va aprovar el prec presentat pel seu grup municipal, que 
establia el següent: «Que el govern municipal constitueixi, de forma immediata, 
una taula de mobilitat amb les entitats i col·lectius dels barris de la Marina, com 
a espai de diàleg per a la resolució dels problemes de mobilitat existents als 
barris, tal com han expressat els moviments veïnals en els darrers mesos.» 

Tot seguit, formula el prec. 

El regidor del Districte accepta el prec i exposa que el govern ha fet un 
seguiment del prec del 20 de març de 2014 i informa que a partir del treball 
realitzat s’ha conclòs convocar una Taula de Mobilitat de la Marina, que tindrà 
lloc el 10 de juny. Afirma que la convocatòria formal es farà pública ben aviat i 
que la Taula tindrà la funció de continuar treballant en els aspectes d’interès 
comú. 

Es planteja pel Grup Municipal de Districte UpB 

Que el govern del Districte tingui en compte aquests fets (renom del 
club, augment nombre de jugadors/es, remodelació de les pistes) i faci 
tot el possible per trobar la manera d’augmentar el nombre de pistes 
de les que disposa el Club Petanca Sants al parc de l’Espanya 
Industrial, per poder absorbir el creixement i la demanda de l’entitat 
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El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, exposa que aquest prec versa 
sobre el Club Petanca Sants. Recorda que quan es va executar la remodelació 
del parc de l’Espanya Industrial es van construir quatre pistes per al Club 
Petanca Sants. Considera que l’espai de què disposa el club és insuficient si 
vol continuar creixent i competint a un nivell avançat. Conclou que enguany el 
club ha pujat de divisió i formula el prec. 

El regidor del Districte accepta el prec. Exposa que ja fa mesos que el govern 
treballa amb els màxims responsables del Club Petanca Sants per trobar 
alternatives. Indica que un any enrere es va descartar l’ampliació de l’espai 
actual al parc de l’Espanya Industrial perquè no era convenient físicament i, a 
més, tampoc no es comptava amb l’aprovació unànime de Medi Ambient ni de 
Parcs i Jardins. Informa que es plantejarà la possibilitat de traslladar els espais 
del club a Can Batlló a la comissió d’avaluació de propostes, a fi d’avaluar les 
possibilitats tècniques i logístiques d’aquest trasllat. Conclou que la comissió 
d’avaluació de propostes està constituïda pel Districte i un conjunt d’entitats 
veïnals de Can Batlló.  

D.3 Preguntes 

Es planteja pel Grup Municipal de Districte PSC 

Quina incidència tindrà per als veïns i veïnes dels barris de la Marina el 
temps de viatge per arribar fins a Plaça Catalunya, un cop substituïda 
l’actual línia 9, el nou recorregut de la línia H14? 

La senyora M. Jesús Pérez i Perales, del GMDPSC, fa palès que el proper mes 
de setembre entrarà en funcionament la nova línia d’autobús H14, que seguirà 
un nou recorregut que suposarà un augment del temps de trajecte per als 
usuaris, motiu pel qual el seu grup formula aquesta pregunta. 

El regidor del Districte respon que el temps de viatge entre els barris de la 
Marina i el centre de Barcelona seran molt semblants als actuals, si bé ara no 
pot especificar quina serà la diferència exacta de segons o minuts. Amb tot, 
anticipa que la diferència de temps serà positiva per als veïns. Assenyala que 
TMB encara ha d’entregar la proposta definitiva de les diferències que 
s’implementaran en el circuit de la línia. Fa palès que, actualment, els itineraris 
de la línia H14 i l’actual línia 9 només es diferencien pel fet que la línia 9 circula 
per la Gran Via de les Cort Catalanes, entre la plaça d’Espanya i el carrer 
Balmes, i des de la ronda Universitat a la Gran Via de les Corts Catalanes de 
tornada, mentre que l’H14 circularà per Floridablanca després d’arribar a plaça 
Espanya i, a continuació, per ronda Sant Antoni fins a plaça Universitat i plaça 
Catalunya. Afegeix que, de tornada, l’H14 circularà pel carrer Sepúlveda. 

Destaca que la Direcció de Mobilitat de l’Ajuntament està treballant per millorar 
les prestacions per a autobusos dels carrers Sepúlveda i Floridablanca 
(coordinació semafòrica i més trams de carril bus) a fi de reduir al màxim les 
diferències de temps de recorregut respecte a la línia anterior. Conclou que 
també s’està estudiant la possibilitat d’incrementar-ne la freqüència i, sobretot, 
de garantir la puntualitat dels autobusos, que és el que volen els usuaris. 
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La senyora Pérez pregunta al regidor si té en compte que la fusió de la línia 
141 amb la línia 9 serà pel carrer Floridablanca i no per la Gran Via i, per tant, 
els usuaris d’aquest autobús que provenen dels barris de la Marina trigaran 
més a arribar a plaça Catalunya, que es considera el centre de Barcelona. En 
aquest sentit, pregunta si s’incrementarà el nombre d’autobusos. 

El regidor respon que es pretén evitar un increment del temps d’espera 
fomentant la puntualitat. Afegeix que, amb aquest objectiu, s’estan estudiant les 
mesures per millorar la mobilitat dels autobusos pels nous trams. Reitera que 
ara mateix no pot informar sobre la durada del trajecte amb exactitud, si bé és 
conscient que hi haurà una petita modificació. Finalment, insisteix que Mobilitat 
està treballant per permetre que TMB compleixi amb les seves obligacions 
d’oferir un millor servei a la població amb la nova línia d’autobusos, l’H14, que 
correspon a l’antiga xarxa ortogonal.  

Es planteja pel Grup Municipal de Districte UpB 

Quan pensa iniciar les accions pertinents perquè el Centre Cívic 
d’Albareda tingui un gestor sorgit de les entitats del Poble-sec, tal i 
com es va comprometre l’equip de govern? 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, recorda que ha passat un any des 
de l’obertura del centre cívic d’Albareda, al Poble-sec, i que el govern del 
Districte es va comprometre a convocar un concurs perquè les entitats del barri 
poguessin assumir la gestió de l’equipament. Constata que encara no s’ha 
realitzat cap moviment en aquest sentit i llegeix la pregunta. 

El regidor del Districte afirma que el govern del Districte manté el compromís 
que va assumir, sempre que no hi hagi obstacles que n’impedeixin el 
compliment. Constata que el govern va advertir que primer calia comptar amb 
un nou model de gestió cívica, que actualment s’està intentant pactar amb la 
Plataforma de Gestió Cívica d’entitats de la ciutat. Informa que un dia enrere es 
va reunir amb la Plataforma per debatre els elements que encara no estan 
consensuats. Precisa que, dels dos documents, ja se n’ha consensuat un.  

Assenyala que una vegada s’hagi aprovat el nou model de gestió cívica de la 
ciutat el govern es podrà plantejar basar-se en aquest model per convocar un 
concurs de gestió externa per a l’Albareda, d’acord amb el compromís que va 
assumir l’equip de govern. 

D’altra banda, diu que el govern ja s’ha reunit amb diverses entitats que han 
expressat un interès inicial a gestionar aquest equipament. Fa palès que, 
després d’intentar-ho, no s’ha pogut tancar una coalició entre les entitats 
interessades per facilitar el procés. Admet que això no és un obstacle que no 
permeti continuar apostant per un model de gestió cívica, si bé hauria volgut 
comptar amb un acord ampli entre les principals entitats interessades a 
gestionar l’equipament. 

Finalment, insisteix que, un cop aprovat el nou model de gestió cívica de ciutat, 
el govern del Districte estarà en condicions per convocar un concurs, en què 



 
 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

 84 

més d’una entitat capacitada per poder gestionar l’equipament de l’Albareda 
presentarà la seva proposta. 

El senyor Suñé entén que el regidor apel·li al nou model de gestió cívica, si bé 
remarca que hi ha d’altres equipaments per als quals ja s’ha delegat la gestió. 
En tot cas, afirma que el seu grup romandrà a l’espera que s’aprovi el nou 
model. 

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

Es planteja pel Grup Municipal de Districte PSC 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició / declaració de 
grup aprovada per unanimitat, en sessió del Consell Plenari del 
Districte de Sants-Montjuïc, de 14 de maig de 2013, amb el contingut 
següent: 

«Instar el govern del Districte a la creació d’una taula de diàleg al 
Poble-sec, amb veïns, veïnes, entitats i grups polítics municipals, per 
tal d’identificar les problemàtiques relacionades amb els usos 
residencials i turístics del barri, i a partir d’aquí estudiar i proposar un 
pla especial d’actuacions al respecte, en tots i cadascun dels àmbits 
detallats» 

La senyora Núria García i García, del GMDPSC, presenta el seguiment i, a tall 
de resum, pregunta al regidor quin és l’estat d’execució del Pla d’usos del 
Poble-sec. 

El regidor del Districte respon que el govern està treballant en la fase del cens 
dels operadors i les entitats que desenvolupen activitats econòmiques al barri. 
Avança que la segona fase començarà el 18 de juny, data en què es convocarà 
la primera reunió de la taula política i social, a la qual també es convidaran els 
grups municipals per concretar els objectius generals del futur Pla d’usos, una 
mesura molt important que ja fa molts anys que els veïns del Poble-sec 
esperen. 

E) Declaracions institucionals 

Declaració institucional respecte la nova llei d’educació LOMCE  

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, llegeix els dos últims paràgrafs de 
la declaració, corresponents a l’apartat d’acords: 

«Que el consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc considera que la nova 
llei d’educació LOMCE, del ministre Wert, és inacceptable perquè proposa una 
contrareforma educativa retrògrada, recentralitzadora, inútil, que vulnera les 
competències en matèria d’educació recollides en l’Estatut d’Autonomia i la Llei 
d’educació de Catalunya (LEC). 
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»Que el Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc manifesta que donarà 
suport a la comunitat educativa del Districte en totes aquelles accions de 
caràcter reivindicatiu i pacífic i d’insubmissió a la LOMCE que tinguin per 
objectiu garantir l’educació pública, de qualitat i en català.» 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president agraeix l’assistència i les 
intervencions dels presents i aixeca la sessió a les 22.30 h. 

 
 
 
El secretari       Vist i plau 

El president del Consell 


