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Desenvolupament de la sessió 

El president saluda els assistents i obre la sessió. 

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, aclareix que a l’acta anterior, 
corresponent al 8 de juliol de 2014, consta que ell felicita els membres de CiU amb 
relació a la problemàtica de La Nau, si bé ell només felicitava un conseller i una 
consellera de CiU que estan vinculats amb l’Associació Cívica La Nau. Demana que es 
modifiqui aquest punt. 

S’aprova per unanimitat. 

B) Part informativa: 

1. Despatx d’ofici 

El Consell se n’assabenta. 

2. Mesures de govern 

2.1 Pla de turisme del Districte 

El president anuncia que la Comissió de Govern del Districte presenta una única 
mesura, que versa sobre el Pla de turisme. Informa que, en tant que mesura de 
govern, el temps estipulat per a les intervencions és de vuit minuts per a l’equip de 
govern i quatre minuts per als grups municipals, aproximadament. A continuació, dóna 
la paraula al regidor del Districte. 

El regidor del Districte saluda els assistents i es proposa sintetitzar la seva intervenció 
al màxim. Anuncia que amb aquesta mesura de govern es pretén desenvolupar el Pla 
de turisme del Districte de Sants-Montjuïc. 

Indica que el govern del Districte i de la ciutat consideren que el turisme és una font de 
riquesa per al municipi i que, per tant, aporta aspectes positius, si bé cal gestionar-lo 
correctament per evitar o minimitzar els impactes negatius potencials. En aquest sentit, 
afirma que una bona gestió del turisme, participativa i orientada a assolir uns resultats 
planificats, és fonamental. Exposa que el Pla de turisme de Sants-Montjuïc podria 
esdevenir una eina més de la qual el Districte es podria dotar. Informa que, si bé fins 
ara el Districte ha estat aliè a la gestió del turisme que l’afecta, aquesta podria ser una 
manera d’incidir-hi i ser coresponsable de la gestió de model turístic que es desitgi i 
que es decideixi entre tothom. 
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Apunta que el Pla té diversos objectius i destaca que un dels més importants, 
coincident amb el Pla de turisme general de ciutat, és el de la desconcentració del 
turisme. Corrobora que, des de la ciutat i el Districte, s’intenta disminuir l’excessiva 
concentració de turisme en algunes zones per tal de diversificar els àmbits, espais i 
patrimoni cultural més visitats als barris del Districte de Sants-Montjuïc, ja que la 
concentració excessiva sempre planteja problemes i, en alguns casos, conflictes. 

Informa que el Pla de turisme es va aprovar en el context del Plenari de la ciutat, i que 
el desembre de l’any anterior es va promulgar una mesura de govern que incloïa la 
previsió de l’aprovació i el desplegament de deu plans de turisme als deu districtes de 
la ciutat, amb la finalitat de promoure el turisme com a motor de creixement de 
l’activitat econòmica als barris, reduir l’excés de turisme a algunes zones, 
especialment a Ciutat Vella i l’Eixample, i identificar i promoure els actius (és a dir, els 
valors patrimonials, turístics i culturals que puguin ser atractiu de qualitat) als barris i 
districtes. 

Puntualitza que cada pla de turisme dels districtes ha de ser diferent, i no s’ha de 
tractar d’una plantilla, ja que cada districte té les seves peculiaritats i només el fet que 
Sants-Montjuïc sigui el més gran de la ciutat ja suposa una singularitat especial. 
Apunta que aquest districte inclou barris molt diferents entre si, també des del punt de 
vista dels valors turístics i de la freqüentació de turistes. Explica que la muntanya de 
Montjuïc comprèn un seguit d’icones i centres d’atracció turística molt importants i que, 
al mateix temps, d’altres barris del districte amb prou feines causen cap impacte 
turístic. Reitera que no es tracta d’homogeneïtzar, sinó de desconcentrar al màxim el 
turisme actual i el turisme potencial del futur al Districte de Sants-Montjuïc. 

Manifesta que a mitjan any anterior es va dur a terme una sessió amb tots els 
membres del Consell Sectorial d’Economia, Empresa i Ocupació del Districte i que 
durant el 2014 se n’han celebrat quatre més (els mesos de febrer, març, abril i juny) en 
què s’han tractat diverses temàtiques. Corrobora que hi van assistir persones, entitats i 
col·lectius implicats directament o indirectament en l’àmbit del turisme del Districte de 
Sants-Montjuïc, ja pertanyessin al sector comercial, veïnal, o fossin entitats, persones 
o membres del Consell Sectorial. Afirma que aquest procés participatiu, guiat per 
criteris generals de la ciutat i un suport extern, ha permès elaborar un document que a 
finals de l’any anterior es va posar a disposició de tothom. Assegura que al document 
s’han inclòs totes les aportacions de persones i entitats que el Districte ha anat rebent 
durant el procés participatiu. 

Assenyala que els barris que conformen el districte tenen una història singular i de 
llarga trajectòria, una demostració i uns actius de cultura popular i tradicional molt 
importants, i un dels patrimonis arquitectònics i històrics de més pes de la ciutat. 
Recalca que, a banda de la mateixa seu del Districte, la zona inclou molts actius i 
potencialitats no només per donar a conèixer a gent de fora, sinó especialment a les 
persones del barri, el districte i la ciutat. 

Apunta que el Pla de turisme abasta cinc línies de treball: la informació i la difusió del 
que es pot trobar al districte per tal d’aconseguir els objectius plantejats; el 
desenvolupament de l’activitat turística i la posada en valor dels atractius i els recursos 
potencials, alguns dels quals no s’han explotat ni tan sols internament, en l’àmbit del 
veïnat; en tercer lloc, la incorporació dels projectes territorials estratègics i, per tant, tot 
el que es pugui analitzar, promoure i difondre des del punt de vista de la 
desconcentració; l’ordenació i regulació de la realitat turística per evitar-ne els 
impactes negatius existents, i la gestió del turisme també per part del Districte, que fins 
ara només hi ha pogut intervenir indirectament. Recalca que, com a Districte, aquesta 
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intervenció ha de començar a ser directa i que, per tant, cal dotar-se d’instruments i 
procediments administratius que ajudin a configurar la futura realitat turística del 
Districte. Assenyala que cal evitar que la ciutat o d’altres ens privats, semiprivats, 
públics i semipúblics s’encarreguin de la gestió turística dels barris del districte. 

Conclou que tots aquests objectius i plantejaments es concreten en quatre accions, 
que encara no s’han finalitzat. Precisa que la primera acció, que s’executarà des d’ara 
fins a final d’any, consisteix en la senyalització d’elements patrimonials i turístics 
singulars o importants prevista a la muntanya de Montjuïc, el Poble-sec, la Marina i la 
Font de la Guatlla. Afegeix que les tres accions restants, programades per al 2015, 
corresponen a la millora de la senyalització de Sants, Hostafrancs i la Bordeta; la 
creació i la potenciació d’una base de dades de punts d’interès turístic als barris, 
inclosos els actius patrimonials, històrics, culturals i industrials, i, finalment, la creació, 
el disseny i la posada en marxa d’una aplicació mòbil amb geolocalitzador que faciliti la 
ubicació dels punts d’interès turístic del districte, per tal de donar a conèixer la 
informació corresponent als punts d’interès turístic de cadascun dels vuit barris del 
districte. 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, assenyala que, després d’haver llegit el 
Pla i escoltat el regidor, li sembla que aquesta mesura ja s’ha posat en marxa i que té 
bones intencions per fomentar el turisme. Afegeix que inclou idees positives, si bé no 
caldria haver de concebre un pla per incentivar accions com ara la senyalització dels 
barris o de la muntanya de Montjuïc, i posa l’exemple del barri d’Estrelles Altes, que 
recentment ha sol·licitat una nova senyalització. 

Critica que aquesta mesura arribi tard i que, a més, no solucioni problemàtiques que ja 
s’han detectat a diversos espais del districte, com ara el Poble-sec o la Font de la 
Guatlla. A tall d’exemple, afirma que el Pla no proposa cap solució per pal·liar les 
problemàtiques dels pisos turístics, el soroll o l’incivisme, i, per tant, vaticina que 
servirà per fomentar el turisme però no per mitigar-ne els efectes negatius. Així mateix, 
fa palès que alguns espais «estan morint d’èxit» a causa del foment del turisme i pel 
fet que no s’han aplicat mesures per controlar les actituds incíviques. Conclou que és 
important evitar que la situació que s’està produint a d’altres espais de la ciutat es 
reprodueixi al Districte de Sants-Montjuïc. 

El senyor Joan Sanromà i Bauló, del GMDICV-EUiA, es proposa fer dues 
consideracions amb relació al Pla de turisme, la primera en l’àmbit de la ciutat i la 
segona l’àmbit del districte. 

Quant a la primera, corrobora que el turisme suposa una font d’ingressos per a la 
ciutat i que n’és un dels motors econòmics principals. Ara bé, opina que no n’hauria de 
ser l’únic, ja que Barcelona no pot viure del monocultiu del turisme. Puntualitza que el 
turisme comporta conseqüències de precarietat laboral, sobreexplotació de recursos 
(ja siguin humans o ambientals), increment dels lloguers en determinades zones, 
transformació de certs barris en «veritables parcs temàtics» i desaparició dels seus 
trets definitoris i la seva personalitat, que es fonamenta en el veïnat, les entitats 
culturals i esportives, els edificis emblemàtics i la memòria històrica de carrers, places i 
comerç de proximitat. 

Apunta que, durant els darrers anys, s’ha prioritzat el creixement del nombre de 
visitants, i les institucions s’han desplegat estratègies de promoció sota les directrius 
dictades pel sector hoteler i les cadenes comercials. Manifesta que les mesures 
proposades a aquest Pla plantegen l’extensió d’una part del flux turístic cap a la 
perifèria davant del previsible col·lapse del model depredador del centre de la ciutat i 
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dels llocs més publicitats internacionalment. Pregunta qui encapçala aquesta iniciativa, 
i si és realment l’Ajuntament qui ha optat per un procés de planificació que compti amb 
la col·laboració de totes les persones i entitats implicades en el turisme de la ciutat. 
Opina que no s’ha produït una participació real per analitzar la potenciació del turisme i 
valorar-ne els efectes sobre la vida als barris. 

Reclama que es concretin plans d’usos després d’un procés realment participatiu i 
basats en el consens de la ciutadania i no només dels operadors turístics. En aquest 
sentit, proposa la creació d’un consell de participació ampli que inclogui ciutadans, 
associacions veïnals i sindicats per tal de fer un seguiment de les polítiques 
relacionades amb el turisme de la ciutat. Demana que es democratitzi el Consorci 
Barcelona Turisme, actualment sota la direcció del lobby hoteler i les permissions de 
l’equip municipal. A continuació, cita unes paraules que Ricard Gomà, regidor del 
GMDICV-EUiA, va pronunciar l’11 de març de 2011: «Els poders públics i la ciutadania 
han de governar el turisme, i no el turisme ha de governar la ciutat». 

Respecte a la segona consideració, manifesta que el Districte de Sants-Montjuïc 
reflecteix els problemes que el turisme provoca a la ciutat, entre els quals es troben la 
precarietat laboral, els sorolls, el trànsit, la desaparició de comerç de proximitat i 
l’increment de preus. Així mateix, considera que aquest turisme no aporta gaire 
avantatges. Reconeix que el districte necessitava comptar amb un pla de turisme, i 
valora l’esforç d’alguns membres de l’equip municipal i la col·laboració de les entitats i 
els tècnics del Districte. Malgrat tot, recorda que no es pot crear un pla que només 
aporti diners sense considerar cap altre aspecte. Diu que, anàlogament a la pel·lícula 
Bienvenido, Mister Marshall, quan els ciutadans veuen passar els autocars de 
creueristes que pugen pel Paral·lel cap a la zona de museus, com que no hi tenen cap 
mena de contacte, es queden amb la mateixa cara que les autoritats del poble de la 
pel·lícula en veure passar la comitiva. 

Opina que aquest Pla hauria de tenir en compte el veïnat i les entitats, i que caldria 
incloure-hi el Consell de Cultura del Districte i el Consell de Qualitat de Vida i Esports, 
que han quedat completament al marge de les reunions sobre turisme. Apunta que fa 
l’efecte que el turisme només equivalgui a diners i comerç, però recalca que pel seu 
grup el turisme és cultura i esport. 

Pregunta com és que, al districte més esportiu de la ciutat, que té la turística muntanya 
de Montjuïc com a emblema, no es tenen en compte les propostes dels clubs 
esportius. Vol saber si els operadors turístics que aprofiten la muntanya són difusors 
de la cultura esportiva de la Marina o el Poble-sec, i dubta que aquests operadors 
turístics coneguin la història industrial de Sants, la riquesa patrimonial i social de les 
escoles de la zona i el patrimoni vital dels barris del districte. 

Indica que caldria ampliar el Pla més enllà del Consell de Comerç i Turisme, que n’ha 
estat el màxim protagonista. Recalca que l’atractiu dels barris del districte és la cultura, 
l’esport, el patrimoni, les entitats, els projectes alternatius i, sobretot, la gent. Per 
aquest motiu, considera que el Pla hauria de ser participatiu i consensuat. Conclou 
que, si es pretén crear un pla de turisme sostenible i responsable, cal pensar en clau 
de futur, defugir la immediatesa conjuntural i pensar en les persones que viuen a la 
ciutat i en volen gaudir tot l’any sense sentir-se incòmodes als «parcs temàtics». 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, afirma que el turisme suposa 
una font de riquesa i una de les activitats que genera més recursos i feina a la ciutat. 
Amb tot, pregunta al regidor si realment aquest és el model que la ciutat necessita. 
D’acord amb el senyor Suñé, diu que, certament, es presenta la possibilitat de morir 
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d’èxit, cosa que ja passa en certs barris de la ciutat i fins i tot en alguna zona del 
districte. Ara bé, espera que els episodis viscuts a la Barceloneta no es reprodueixin a 
Sants-Montjuïc. 

Exposa que el Pla conté molts objectius i bones intencions, si bé tem que molts 
d’aquests objectius no s’arribaran a concretar. Admet que les quatre mesures d’acció 
del Districte són fonamentals, i en destaca la senyalització, ja que en diversos 
comissions de seguiment i consells sectorials s’ha debatut sobre la manca de 
senyalització. Apunta que els reclams de millorar la senyalització arriben tant per part 
de persones que visiten els barris del districte com de turistes que simplement els 
intenten travessar, als quals alguna vegada la senyalització ha provocat algun ensurt, 
com ara furts o robatoris. Esmenta una petició que el seu grup va presentar fa més 
d’un any per reclamar la inversió de 400.000 euros prevista per arranjar el camí que va 
des del passeig de Montjuïc fins a la part alta de la muntanya. Reitera, doncs, que la 
millora de la senyalització és fonamental. 

D’altra banda, retreu que la inversió prevista pel Pla de turisme, de 20.000 euros per al 
2014 i 20.000 euros més per al 2015, és substancialment insuficient. Així mateix, 
critica que el Pla no concreti a què es destinarà aquesta inversió. Apunta que s’haurien 
de destinar molts més diners a la taxa turística que s’estableix al Pla, tenint en compte 
que Barcelona ingressa quantitats molt elevades. Recorda que la taxa turística servirà 
per finançar projectes destinats a millorar la gestió i l’impacte del turisme al districte, 
cosa que valora positivament, si bé demana concreció i un increment del pressupost 
previst. 

Amb referència a la intervenció del senyor Sanromà, reitera que el veïnat d’Estrelles 
Altes reclama la senyalització des de fa molt de temps. Indica que als consells 
sectorials fa temps que se’n parla, però no s’executa cap acció. Expressa l’esperança 
que la senyalització es faci efectiva durant el 2014, ja que el 2015 hi ha eleccions i, 
amb independència de qui governi, en època electoral se sol paralitzar el govern 
municipal i no s’executen les mesures. Demana, doncs, que aquesta solució es tiri 
endavant a pesar de les eleccions. 

Pel que fa a les problemàtiques relacionades amb els pisos turístics, el soroll i 
l’incivisme, expressa que el seu partit dubta que el Pla s’esforci a solucionar-les. 
D’altra banda, proposa aprofitar els fluxos de la Fira 1 i Fira 2, encara que es trobin a 
l’Hospitalet de Llobregat, per intentar potenciar el comerç. Admet que des del Districte 
es prenen mesures encertades, però recalca que es podria aprofitar el potencial dels 
fluxos de milers de persones que arriben cada dia a l’estació de Sants. Així mateix, 
demana que es millori la mobilitat i la senyalització perquè els passatgers que arriben 
a l’estació de Sants es quedin al barri, i que es promoguin iniciatives de dinamització 
com les que organitzen les entitats, les associacions de veïns i els comerciants. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, agraeix al govern la presentació 
d’aquesta mesura. D’altra banda, destaca que la documentació que s’ha lliurat als 
grups és diferent a la que s’ha fet arribar a les entitats i el veïnat, i a la que es va 
presentar a les comissions consultives. 

Manifesta que el seu grup comparteix amb el Districte que cal desenvolupar una 
estratègia per promoure la desconcentració del turisme a Barcelona. Assenyala que és 
evident que el turisme suposa el 14% del PIB, però que cal definir, discutir i acordar 
quin model turístic es vol aplicar a la ciutat. En proposa un que no exclogui ni expulsi ni 
aparti el veïnat de Barcelona. Per aquest motiu, reivindica un pla estratègic per establir 
les bases d’un model turístic que potenciï l’equilibri entre residents i visitants, preservi 



 
 
Districte de Sants-Montjuïc 

 

138 

 

la convivència a la ciutat i serveixi per solucionar els reptes més importants plantejats 
pel turisme, és a dir, que defineixi el tipus de creixement turístic, el model de gestió i 
els límits territorials desitjats. 

Afirma que d’aquests punts sorgeix l’aposta de descentralitzar el turisme als barris de 
la ciutat, donar a conèixer nous espais i atractius de la ciutat més enllà de Ciutat Vella, 
la Sagrada Família, la Pedrera o el Passeig de Gràcia, o, en el cas del Districte de 
Sants-Montjuïc, el Poble-sec i la Font de la Guatlla, que són els més turístics, malgrat 
que no gaudeixen de l’impacte positiu que el turisme proporciona a la ciutat. 

Manifesta que, a partir de la documentació inicial, que el Districte va lliurar als grups a 
les comissions consultives i que difereix de l’actual, el seu grup va arribar a la 
conclusió que el govern no aportava res, ja que el Pla de turisme no anava orientat al 
Districte de Sants-Montjuïc. Afirma que, posteriorment, el govern ha complementat la 
mesura amb els programes d’actuació del Pla. Exposa que, després d’analitzar-ho tot i 
comprovar que el document actual millora l’anterior, falten concrecions, ja que el Pla 
no inclou cap calendari d’execucions ni el pressupost estimatiu corresponent a cada 
programa d’actuació. 

Amb relació a aquesta manca de concreció, pregunta si l’aplicació mòbil que segons el 
document es va planificar i executar el 2013 està en funcionament. Pregunta també en 
quin format es troba el mapa turístic del districte, en cas que ja s’hagi elaborat, i quina 
distribució se’n farà. Respecte a la posada en valor de la cultura popular, pregunta si 
des del Districte s’ha valorat tota la diversitat de la zona, ja que només es fa referència 
a la Festa Major de Sants, i no pas a la resta de festes majors que s’organitzen als 
barris. Amb relació a la posada en valor dels espais cinematogràfics, es pregunta 
quins són aquests espais. Quant al document que se’ls va lliurar inicialment, assenyala 
que no esmentava el criteri utilitzat per seleccionar les entitats que van formar part del 
procés participatiu, sinó que simplement parlava de les «forces vives» del districte. 
Pregunta si en el Pla s’ha considerat la representativitat territorial, i afirma que només 
s’hi recullen línies d’actuació per dur a terme entre el 2014 i el 2015, concretament 
sobre senyalització. 

Finalment, opina que el Pla preveu un pressupost poc ambiciós: una inversió de 
40.000 euros en dos anys. Considera que aquest fet denota poc interès per part del 
govern per executar la mesura, sobretot si es té en compte el segon document lliurat. 
Conclou que aquest Pla hauria de ser més ambiciós. 

El president obre un segon torn de paraules i demana brevetat, ja que en el primer torn 
el regidor i d’altres assistents han estat a punt d’esgotar el temps assignat. 

El regidor respon al senyor Suñé que quan els processos participatius es duen a terme 
correctament, les aprovacions es dilaten, i remarca que un procés participatiu suposa 
una bona inversió encara que duri uns quants mesos. Recorda que no totes les 
problemàtiques de convivència i incivisme al Poble-sec i la Font de la Guatlla que el 
senyor Suñé ha esmentat han estat provocades pel turisme, sinó per altres factors, i 
demana que no s’atribueixi la causa de totes les problemàtiques al turisme. 

Pel que fa a la intervenció del portaveu d’ICV-EUiA, afirma que no es pot entendre el 
turisme com un monocultiu, sinó com un sector important que representa el 12% del 
PIB. Exposa que el model actual l’han anat definint entre tots al llarg de trenta anys, 
especialment des del 1992, quan el grup del senyor Sanromà governava, i li demana 
que no faci creure que el turisme i el model turístic actuals han sorgit espontàniament 
en els darrers tres anys. 
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Informa que la taxa turística finança la senyalització, i que a part del pressupost de 
20.000 euros previstos pel 2014 i de 20.000 euros més previstos pel 2015, es disposa 
de 200.000 euros més que sorgeixen de la taxa turística de la ciutat, i que finançaran 
la instal·lació de la senyalització de la muntanya de Montjuïc i dels barris dels entorns. 

Amb relació a la petició de l’Associació de Veïns d’Estrelles Altes, afirma que la millora 
de la senyalització s’incorporarà al projecte, juntament amb els detalls de la licitació i 
de l’empresa que executarà la mesura. Recalca que quan l’equip actual va assumir el 
lideratge al govern el 2011 no va paralitzar res, i que qui hi entri posteriorment tampoc 
no ho farà, perquè el canvi de govern no és una excusa per no donar continuïtat a les 
polítiques que durant un període de mig any o inferior coincideixen entre dos mandats. 

Recorda que un dels grans problemes de l’estació de Sants és el de les obres 
d’ampliació pendents. Afirma que aquest tema s’ha d’acordar amb el Ministeri de 
Foment i Adif, que són els que tenen la principal obligació i responsabilitat política 
d’executar la transformació de la plaça dels Països Catalans i l’estació de Sants. 

Manifesta que es va dur a terme una sessió participativa en el marc del Consell 
Sectorial d’Economia, Empresa i Ocupació, i recorda que tots els grups estaven 
assabentats de la convocatòria d’aquesta reunió des de feia més d’un any, de manera 
que si algú creia que calia incorporar-hi més sectorials, com la de cultura, ho hauria 
d’haver indicat en el seu moment i no en el present plenari, una vegada el Pla de 
turisme ja s’ha elaborat. 

Pel que fa a les preguntes del senyor Deusedes, apunta que no li consta que 
l’aplicació mòbil prevista per al 2015 estigui acabada. D’altra banda, es compromet a 
fer-li arribar el mapa si no està adjunt en el document, i explica que s’hi indiquen 
cadascun dels punts d’interès del districte. Respecte a la cultura popular, afirma que 
es tindrà en consideració a mesura que s’executi el Pla. Finalment, fa palès que Sants-
Montjuïc és un dels pocs districtes que disposa de patrimoni històric, cultural i 
industrial i que, per aquest motiu, es tindrà en compte en l’execució del Pla de turisme. 

El senyor Suñé aclareix que en la intervenció anterior no ha fet referència al procés 
participatiu, sinó als efectes negatius del turisme envers la ciutat i la manca de 
concreció de les solucions que es duran a terme per abordar-los. Amb tot, insisteix que 
el Pla inclou moltes bones idees i bones intencions. Finalment, reitera que el seu grup 
no vol que al Districte de Sants-Montjuïc es reprodueixi el que està passant en altres 
zones de la ciutat. 

El senyor Sanromà acusa el regidor de no acceptar responsabilitats i culpar els altres, 
cosa que considera una actitud típica del grup de CiU. Recorda que el conseller 
d’Esports i Cultura, que pertany a Unió, tampoc no va comunicar en els consells la 
possibilitat de participar amb el comerç. 

Li retreu que CiU està governant i que, per tant, és el partit que gestiona els consells. 
En aquest sentit, considera que el govern hauria d’haver convocat els consells per 
parlar sobre el turisme, en comptes de destinar-los a debatre sobre temes que en 
ocasions no estaven a l’alçada. Critica que els responsables de cultura hagin quedat al 
marge de debats sobre temes tan importants com el turisme. 

El senyor Calleja argumenta que, malgrat estar aprovat, el document del Pla 
segurament no està tancat, de manera que s’hi deuen poder incorporar les propostes 
plantejades en les intervencions dels grups. Suggereix que la iniciativa esdevingui més 
transversal i que, tal com ha dit el senyor Sanromà, incorpori temes per aprofitar millor 
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el turisme i acostar la gent a formar part d’un turisme més sostenible per tal de trobar 
l’equilibri entre oci i negoci i possibilitar el descans veïnal. Demana que es continuï 
fomentant el turisme, però d’una manera més assenyada i regulada perquè no es 
produeixin les situacions que s’han viscut a l’estiu. 

Expressa el seu acord amb el regidor respecte al fet que el model turístic actual es va 
començar a traçar fa molts anys, i fa palès que actualment se’n comencen a patir les 
conseqüències. Critica que alguns dels que van crear el model ara s’amaguen o 
s’apoderen de certes banderes. Admet que s’ha dut a terme un procés participatiu, 
però d’altra banda critica que aquesta mesura arriba tard. Afirma que, si es vol 
continuar generant riquesa d’una manera assenyada i profitosa, cal incorporar millores 
transversals procedents d’altres sectorials, com l’esportiu i el cultural. 

Finalment, esmenta la manca de concreció a què ha fet referència el senyor Deusedes 
i demana que s’incorporin punts d’interès més concrets a l’estratègia, tant en l’àmbit de 
ciutat com en l’àmbit de Districte. 

El regidor afirma que el Districte està obert a incorporar aspectes que no estiguin 
inclosos a la mesura de govern, ja que el projecte és prou ampli i ambiciós per donar-
hi cabuda. Assegura que hi haurà temps i ocasions per ampliar-lo. 

Remet els grups a les pàgines 7 i 8 del document, on es descriuen els programes 
d’actuació, i explica que s’han plantejat quatre eixos bàsics a fi de desplegar l’atractiu 
turístic del districte: el primer està relacionat amb la cultura en un sentit ampli; el 
segon, amb el patrimoni; el tercer, amb el comerç; i el quart, amb els esports. En 
aquest sentit, critica que els assistents no s’hagin llegit el Pla amb atenció. 

Pel que fa al plànol que acompanya el mapa turístic del districte, apunta que les 
icones, els nodes i els atractius locals, de districte i de barri, estan assenyalats un a un 
i dividits en categories, de manera que tot queda singularitzat. Conclou, però, que 
aquesta iniciativa encara s’ha de desplegar i executar. 

El Consell se n’assabenta. 

3. Informe del regidor 

El president adverteix que el temps màxim d’intervenció és de vint minuts per al 
regidor, quinze per a cadascun dels grups de l’oposició i deu per al grup de govern. 

El regidor felicita el trentè aniversari de la Casa del Rellotge, un equipament municipal 
del Districte a la Marina que ha fet una feina continuada i reconeguda per tot el veïnat. 
Esmenta l’acte de celebració al qual va poder participar, i el qualifica de «molt lluït». 
Dóna també l’enhorabona a l’Apsocecat (Associació Catalana Pro Persones 
Sordcegues), que ha instal·lat la seva seu social a Hostafrancs, també amb un acte 
molt lluït i emocionant. Els felicita pels seus quinze anys d’existència, per la 
consolidació a Hostafrancs i per les arrels que han fet al barri. Finalment, felicita el 
Club Arc de Montjuïc, un dels clubs de tir amb arc més importants del país, pel seu 
trentè aniversari. 

Tot seguit, pel fet que és l’últim any de mandat i recalcant que no és habitual, explica 
que vol donar reconeixement extensiu a totes aquelles persones, entitats i 
associacions de veïns que han fet possible les festes majors dels barris a partir del 
mes de juliol, des de l’últim plenari. Cita les festes d’Eduard Aunós (la Marina), de Sant 
Cristòfol (la Marina), del Poble-sec, de Plus Ultra (la Marina del Port), de la Bordeta i 
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d’Hostafrancs. Recorda que la festa major d’Hostafrancs encara no s’ha acabat i 
durarà fins el dia 12. Manifesta que, en diferents magnituds, intensitats i participacions, 
totes han resultat molt importants per a la convivència del Districte de Sants-Montjuïc i 
han estat una magnífica demostració de vida i iniciativa. Apunta que les festes s’han 
organitzat amb un suport tècnic i polític molt important per part del Districte. Corrobora 
que les festes majors són dels ciutadans i de les entitats, i que des del Districte es fa 
tot el possible perquè siguin exitoses. En aquest sentit, recorda que són el resultat dels 
esforços de la societat civil i l’Ajuntament. Afirma que normalment aquestes 
celebracions queden relegades al pla lúdic i festiu, però opina que calia emfasitzar la 
seva importància en el present plenari. 

Passant al següent punt de l’informe del regidor, es refereix a les actuacions que 
l’Ajuntament, la Casa Gran i sobretot el Districte estan duent a terme al Poble-sec. 
Manifesta que s’ha analitzat i discutit en diversos àmbits la situació d’aquest barri, en 
ocasions problemàtica, ja que presenta conflictes de convivència, incivisme, excés 
d’una determinada oferta lúdica i de restauració, incompliment d’ordenances i, ja 
limitats a una part del barri, concentració d’establiments de concurrència pública. 

Afirma que les accions que es duen a terme davant d’aquesta situació no parteixen de 
zero, sinó que tant el Districte com l’Ajuntament han pres diverses mesures durant els 
darrers dos anys. Exposa que, treballant a peu de carrer amb les entitats i les 
associacions del barri, la Taula de Convivència del Poble-sec continua sent una bona 
eina de millora de la convivència. Apunta que en els últims mesos s’ha dut a terme una 
tasca continuada i incrementada pel que fa a la inspecció i el control de l’espai públic. 
En aquest sentit, recorda que, segons la Guàrdia Urbana i la Inspecció Municipal, de 
gener a agost del 2012 es van rebre 5.000 denúncies i de gener a agost del 2014 se 
n’han rebut 8.000 a causa de la intensificació dels recursos i l’activitat de la Guàrdia 
Urbana al Poble-sec. Assegura que s’hi destinen més recursos per assegurar el 
correcte compliment de les ordenances, tot i que això no és suficient i cal seguir-hi 
treballant. 

Exposa que l’abril del 2013 es va aprovar el decret sobre la limitació horària dels 
establiments de venda de menjar i begudes amb una superfície menor de 150 m2, en 
virtut del qual aquests establiments poden obrir fins a les onze de la nit. Recalca que 
des del Districte ha calgut fer un esforç suplementari per vetllar pel compliment 
d’aquestes limitacions horàries. 

Manifesta que el setembre del 2013 es va congelar la concessió de noves llicències a 
terrasses, i destaca que en les zones més conflictives no hi ha hagut ampliació de la 
concessió de llicències d’aquesta mena. Afirma que s’ha dictat una suspensió de 
llicències d’habitatges d’ús turístic a tot el Poble-sec, i assegura que manté una 
col·laboració permanent amb totes les entitats veïnals, associacions de veïns (com ara 
la Unió de Veïns, la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec, l’Associació de 
Comerciants del Poble-sec-Paral·lel i l’Associació de Veïns de la Plaça Navas, entre 
d’altres) i, en general, tot el teixit que dia a dia vetlla per la bona convivència al barri. 

De cara als següents passos, diu que s’intentarà disposar sempre del màxim consens 
social i polític, i que, en primer lloc, cal fer efectiva la suspensió de llicències 
d’establiments de concurrència pública al Poble-sec, excepte a la façana del Paral·lel, 
una decisió que es va publicar el passat 26 de setembre al Butlletí de la Província. 
Assenyala que el Paral·lel se sotmetrà a un tracte diferenciat, ja que afecta tres 
districtes i és un eix de la ciutat. Indica que ja s’han iniciat els treballs per elaborar el 
pla d’usos posterior a la suspensió de llicències a establiments de concurrència 
pública, i es mostra esperançat que es pugui consolidar en els propers dies. Reitera 
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que, per aconseguir-ho, caldrà el màxim consens polític i social, i assenyala que a 
partir d’avui es començarà a treballar amb les forces polítiques i les entitats socials del 
barri per endegar un procés participatiu que permeti arribar a temps a un bon acord 
per aprovar el pla d’usos que incorpori les propostes de les entitats, el veïnat i els 
comerços del barri. 

Afirma que s’han incrementat i es continuaran incrementant les inspeccions d’ofici, i no 
només les que provenen de denúncies de particulars. Assenyala que en els propers 
mesos s’augmentarà el nombre d’inspectors acreditats, formats per dur a terme 
aquesta tasca, ja que actualment no se’n disposa de gaires. Exposa que en les 
properes setmanes es tindran nous recursos per actuar al districte i que, a més a més, 
també es plantejarà una proposta d’ordenació singular de les terrasses de l’entorn dels 
carrers de Blesa i, sobretot, Blai. Recalca que l’ordenació de les terrasses està molt 
treballada, però expressa el seu desig perquè es produeixi un cert procés per posar en 
comú els plantejaments, i que això permeti un ampli consens social i, especialment, 
polític. 

Assegura que el Districte continuarà treballant com una part més en l’àmbit de la 
discussió pública del procés participatiu relacionat amb el projecte d’obres del 
Paral·lel, que inclou veïns i entitats del Poble-sec (Sants-Montjuïc), el Raval (Ciutat 
Vella) i Sant Antoni (l’Eixample). Recalca que el Districte de Sants-Montjuïc no és 
l’únic responsable del projecte, però assegura que hi intervindrà. 

Manifesta que, sumant les qüestions proposades i les que estan pendents d’aprovació 
de cara a les properes setmanes o mesos, es pot considerar que el Districte es troba 
ben encaminat per disminuir o minimitzar els problemes de convivència del Poble-sec. 

Apunta que, en el tercer punt de l’informe, es fa referència al CAP del carrer de 
Carreras i Candi, que dóna servei als usuaris del barri de Sants-Badal. Exposa que en 
els darrers mesos se n’ha parlat a bastament en el Plenari del Districte, ja que el 
centre no cobreix certes necessitats assistencials atès que no reuneix les condicions 
adequades per a la prestació sanitària. En aquest sentit, indica que com a Districte cal 
demanar permís a l’Administració competent, en aquest cas el Departament de Salut 
de la Generalitat, per fer avançar el projecte del nou CAP. Manifesta que la Generalitat 
es troba en una situació molt difícil, i lamenta que l’execució del projecte del nou CAP 
Carreras i Candi no sigui viable en el present mandat. Informa que el Districte ha 
presentat aquesta iniciativa política davant de la Generalitat, l’Ajuntament, la Casa 
Gran, l’ICS i CatSalut. Recorda que el plantejament es va aprovar definitivament el 
2009 i que ja preveia la reserva d’un solar i uns espais per a uns equipaments al carrer 
de Roger, entre els quals es trobava el futur CAP de Sants-Badal. 

Afirma que es van iniciar converses i negociacions amb la Generalitat, durant les quals 
es van estudiar, analitzar i avaluar les propostes presentades pel veïnat i les entitats 
del barri sobre futures ubicacions del CAP. Malgrat tot, indica que cap proposta no 
reunia les condicions mínimes per acollir el pla funcional d’un CAP definitiu d’acord 
amb els criteris tècnics, arquitectònics i funcionals del CatSalut. Manifesta que es va 
encarregar personalment de demanar que no es tanqués el CAP Carreras Candi fins 
que no se n’obrís un altre, i que des de la Regidoria es va bloquejar la possibilitat de 
traslladar-lo fora de Sants-Badal. Apunta que s’han estudiat fórmules de finançament 
per impulsar el projecte del nou CAP tenint en compte les competències de la 
Generalitat i el fet que aquest òrgan no el pugui tirar endavant. Exposa que, finalment, 
s’ha arribat a un acord amb l’Ajuntament, la Generalitat i el Consorci de la Zona Franca 
per destinar-hi 4 milions d’euros obtinguts de la permuta del terreny, que es regeix pel 
dret de superfície de l’edifici de Telefónica al Fòrum. En aquest sentit, assenyala que a 
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partir dels 4 milions resultants de la venda del dret de superfície, el Consorci 
s’encarregarà de redactar el projecte i construir el nou CAP de Sants-Badal per 
compte de l’Ajuntament. 

Informa que el Consorci de la Zona Franca disposava de quatre mesos, a partir de la 
signatura del conveni, per aprovar el projecte constructiu, i de tres mesos per iniciar-ne 
les obres. Assenyala que el termini per iniciar les obres del nou CAP Sants-Badal del 
carrer de Roger és l’abril de l’any vinent. Explica que amb aquesta mesura es 
desbloqueja una situació paralitzada des de fa molts anys i es dóna sortida a les 
necessitats assistencials dels veïns de Sants-Badal i a les necessitats laborals dels 
professionals sanitaris que presten el seu servei en aquest CAP. 

Pel que fa al quart punt de l’informe, que versa sobre polítiques socials, es mostra 
convençut que, en la realitat actual, l’Ajuntament de Barcelona i els districtes estan fent 
un esforç remarcable per destinar una gran quantitat de recursos a prestar polítiques 
socials i oferir prestacions i serveis als més necessitats i a les famílies vulnerables. 
Afirma que aquestes mesures s’estan prenent en l’àmbit de barri, de sectorial i del nou 
programa de rehabilitació d’habitatges, amb un èmfasi especial a la Vinya, Plus Ultra i 
Can Clos, on s’han impulsat noves promocions d’habitatge protegit, com ara la UP-4 
de Can Batlló, que s’iniciarà el mes vinent, i la UP-8, prevista pel gener del 2015. 
Afirma que els plans d’ocupació desenvolupats per l’Ajuntament, Barcelona Activa i el 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) tenen un paper important, sobretot a les zones 
del districte on s’acumula més atur, és a dir, a la Marina del Port i la Marina del Prat 
Vermell. Manifesta que s’han contractat set treballadors de llarga durada i es té previst 
contractar-ne deu mes el novembre perquè duguin a terme accions de sanejament de 
l’espai públic municipal dels barris del districte durant sis mesos. Corrobora que s’està 
donant suport al comerç solidari del Poble-sec i la Marina, les zones on es concentren 
més conflictes socials i més atur. 

Exposa que s’està donant continuïtat al Pla comunitari del Poble-sec, amb una inversió 
de 20.000 euros. Destaca el projecte «Do d’Acords» d’integració de la infància i el 
jovent mitjançant la música, que es dur a terme en algunes escoles del Poble-sec, una 
iniciativa que Immigració i el Districte subvencionen amb 50.000 euros. Pel que fa als 
ajuts al menjador, informa que 17.000 alumnes de la ciutat es beneficiaran del 
programa i que els ajuts arribaran a totes les famílies que els hagin demanat. Esmenta 
també el projecte «Vincles», que gaudeix de reconeixement internacional i que 
permetrà ampliar la cobertura de les necessitats de la gent gran que viu sola a casa. 
Fa referència als 500.000 euros destinats a abordar la pobresa energètica, en virtut 
d’un conveni entre Gas Natural i l’Ajuntament. Destaca també el programa «Temps per 
a tu», portat a terme a Cotxeres de Sants i a la biblioteca Paco Candel i destinat a les 
persones que tenen fills amb discapacitats i que necessiten gaudir d’un temps per a 
elles mateixes per descansar. Esmenta la renovació de l’Espai Deures, al qual el 
Districte, juntament amb el Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, hi 
destina gairebé 30.000 euros l’any. En aquest sentit, apunta que enguany l’han 
renovat per donar suport extraescolar voluntari a nois i noies de primària i secundària. 
Cita el programa d’ajuts a l’esport base, per valor de 35.000 euros en concepte de 
subvencions per a les famílies que no tenen prou recursos perquè els fills realitzin 
activitats esportives fora de l’horari escolar. També fa referència al programa de gent 
gran, i assegura que des del Districte i l’Ajuntament s’intenten incrementar els recursos 
de la gent del barri que es troba en una situació de necessitat extrema. 

Respecte al cinquè punt de l’informe, que versa sobre les actuacions de millora a 
places i carrers, exposa que actualment s’hi està destinant una gran quantitat de 
recursos i inversions. Tot seguit, enumera les actuacions principals: l’obertura de la 
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urbanització d’Antoni de Capmany, a les vies de Sants, amb una inversió de 7,5 
milions d’euros; les remodelacions dels carrers Ermengarda, Forn i Miquel Bleach, a 
Hostafrancs; la urbanització finalitzada de la plaça Ramon Aramon i Serra, on encara 
falten les tanques de separació, i les remodelacions dels carrers de Rosers, Tirso de 
Molina, Riera d’Escudé i d’en Blanco, a Sants, totes en diferents fases. Apunta que 
aquest conjunt de remodelacions d’urbanització dels carrers requereix una inversió 
d’uns 4 milions d’euros. 

Informa que el dia anterior, i després de dècades d’espera, es van iniciar les obres als 
carrers d’Aviador Duran, Aviador Franco i Aviador Ruiz de Alda, a Plus Ultra, un barri 
que amb la futura desafectació i la inversió prevista per a l’arranjament de carrers nous 
tindrà allò que es mereix. Pel que fa a l’inici de les obres d’urbanització de la cobertura 
del calaix de les vies de Sants, afirma que ja ha començat la segona fase, consistent 
en 700 metres de bulevard verd, que exigirà una inversió de 15,5 milions més en els 
propers dos anys. Assegura que aquesta actuació farà que Sants sigui un punt de 
referència en l’àmbit de la ciutat. 

Esmenta la inauguració del camí escolar de la Font de la Guatlla, prevista per al cap 
de dos dies, i les obres d’ampliació de les voreres del Paral·lel que pertanyen al Poble-
sec, als carrers de Margarit, Blasco de Garay, Vallhonrat i Ricard. Cita també l’inici de 
les obres del parc de les Tres Xemeneies, previst per al mes d’octubre, i les de la 
plaça del Centre, previstes també per l’octubre, una reforma que el Districte de Sants-
Montjuïc porta a terme en col·laboració amb el Districte de les Corts. Afirma que les 
obres de la plaça de Can Mantega també s’iniciaran a finals d’any o el gener del 2015, 
i exposa que s’ha avançat el sanejament de la plaça dels Països Catalans, on ja s’han 
retirat les tanques, si bé encara hi ha moltes reformes pendents. Anuncia que s’ha 
pres la decisió de reurbanitzar el passatge de Badal després que molts veïns i grups 
denunciessin les problemàtiques del carrer. Comunica que, des d’ara i fins a final 
d’any, es reurbanitzarà també el carrer de l’Olivera, entre la plaça de Santa Madrona i 
la plaça Navas, que es transformarà en un nou passeig. Recorda que es tracta d’una 
actuació que els veïns d’aquesta zona del Poble-sec esperen des de fa molts anys. 

Tot seguit exposa el sisè punt de l’informe, que versa sobre la posada en marxa de 
nous equipaments, una qüestió que considera molt important des del punt de vista de 
la proximitat i la millora dels serveis públics prestats a la ciutadania de Sants-Montjuïc. 
Informa que s’ha inaugurat el mercat de Sants i que a finals de novembre entrarà en 
funcionament el CAP Bordeta-Magòria. Explica que s’ha posat parcialment en marxa el 
centre de salut mental de Cal Muns, gestionat per la Fundació Sant Pere Claver. 
Corrobora que s’ha obert la seu social d’Apsocecat, una entitat privada que gaudeix 
d’una subvenció de l’Ajuntament. Exposa que finalment s’ha signat la cessió del local 
municipal per a La Llar (l’Associació Catalana de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple), ubicat 
al passeig de l’Exposició, les obres del qual s’iniciaran a principis del 2015. Afegeix 
que també s’ha cedit un local municipal ja en funcionament al mateix passeig de 
l’Exposició a Bona Voluntat en Acció, una entitat que duu a terme una tasca molt 
important. 

Destaca que s’han fet millores considerables a les escoles públiques del districte, 
algunes de les quals molt esperades des de feia anys. A tall d’exemple, manifesta que 
s’han iniciat les obres per al nou edifici del CEIP Jacint Verdaguer, al Poble-sec, així 
com l’ampliació del pati de l’escola Cavall Bernat, a Badal, una reforma molt 
necessària. Menciona també la remodelació integral de l’escola Perú i les reformes de 
les escoles Tres Pins i N-2 Pràctiques. D’altra banda, recalca la futura obertura, de 
cara a l’any vinent, del nou centre museístic dels Bombers a l’antiga caserna del carrer 
de Lleida, que esdevindrà un centre de divulgació de la prevenció i la seguretat 
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ciutadana i dels Bombers. Recorda l’inici de les obres de la plaça de les Tres 
Xemeneies, que tindrà lloc en els propers dies, i conclou que el poliesportiu ja està en 
obres i que a principis del 2015 s’iniciarà la instal·lació de gespa artificial al camp de 
futbol 7 de la Satalia amb l’objectiu de millorar els equipaments esportius del districte. 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, se suma a les felicitacions del regidor i 
comparteix les seves paraules amb referència a les festes majors i a les activitats dels 
barris del districte. Per complementar les felicitacions, esmenta d’altres petits 
esdeveniments que el seu grup troba importants o rellevants, com ara l’Open 
Internacional d’Escacs, l’exposició de la Coronela, els llibres de l’Associació de Veïns 
del Poble-sec (que ha celebrat els quaranta anys), l’estudi fotogràfic Daquerre i 
l’escola Jam Session de la Font de la Guatlla, que ofereix el primer grau universitari de 
rock del país. Destaca també l’actuació dels castellers de Sants i del Poble-sec a la 
Festa Major de la Mercè, els jocs florals del districte i tots els actes organitzats en 
ocasió de la Festa Major d’Hostafrancs. Dóna la benvinguda al nou president de la 
Federació de Festes Majors, el senyor Jeroni Melagar, i agraeix la feina de la senyora 
Sònia Miró i el seu equip. 

Destaca especialment la històrica Diada de l’11 de setembre que va passar pel 
districte de Sants i a la qual qualifica d’«impressionant». Així mateix, manifesta que en 
el present plenari el seu grup ha presentat una proposició amb l’esperança que el 
Plenari doni suport a la consulta del 9N. 

Tot seguit, assenyala que d’ençà de l’últim plenari han passat moltes coses. Fa 
referència a la situació dels equips de futbol del districte, que han hagut de fer front a 
l’augment del preu del lloguer de les instal·lacions, i argumenta que ERC va començar 
a reivindicar fa molt de temps que els preus públics de lloguer de les instal·lacions 
esportives representen una problemàtica considerable a tot el districte, especialment a 
la Marina. A tall d’exemple, denuncia que els preus del lloguer per als equips de futbol 
d’aficionats han passat d’uns 2.500 euros a uns 6.000 euros després de la conversió 
dels camps de sorra a gespa. Considera que un lleuger augment de taxes resultaria 
lògic, ja que la instal·lació ha millorat, però troba il·lògic que l’increment sigui tan 
dràstic. Així doncs, demana una reunió urgent amb els clubs de la Marina per tal de 
solucionar aquest conflicte que afecta el funcionament de les entitats del districte. 
Apunta que, si bé és cert que l’esport base del districte gaudeix d’una subvenció 
perquè les famílies s’hi puguin acollir, els clubs tenen dificultats per fer front al 
pagament del lloguer de les instal·lacions públiques, que exigeixen preus de luxe. 

Exposa que durant l’estiu ha rebut queixes sobre el Piknic Electronik, un tema que ja 
es va tractar durant el darrer Plenari, però demana que el regidor aclareixi quina és la 
situació actual i l’opinió de l’equip de govern sobre aquest festival, és a dir, si es 
tornarà a organitzar i quines mesures es prendran per solucionar els problemes 
d’incivisme i soroll que n’han derivat. 

Vol saber quan s’iniciaran les obres de Daoiz, Velarde, i tot l’entorn de Can Batlló. Pel 
que fa a les obres ja iniciades del Paral·lel, recorda que hi ha hagut veïns que han 
presentat sol·licituds per poder-hi executar alguna modificació. Voldria saber si l’equip 
de govern ha rebut aquestes propostes de modificació i si s’han aplicat, ja que les 
obres continuen avançant i el govern no n’ha compartit cap informació. 

Indica que, com ja és habitual durant l’estiu, la muntanya de Montjuïc i les fonts reben 
moltes visites que ocasionen queixes per part del veïnat de la Font de la Guatlla i del 
Poble-sec. Pregunta si l’equip de govern disposa de dades o informació sobre 
l’impacte d’aquest augment de visitants, ja sigui positiu o negatiu. Demana que el 
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govern concreti quan es posarà en funcionament el CAP Bordeta, que s’espera amb 
impaciència. Tot seguit, pregunta en quina fase es troba el projecte del pàrquing de 
Magòria i quin efecte es preveu a la instal·lació del nou camp de futbol de la zona. 

Reconeix la tasca positiva de l’equip de govern i dels altres partits polítics, incloent-hi 
els del govern dels anys anteriors, pel que fa a la remodelació del «calaix de la 
vergonya» de les vies de Sants. Fa èmfasi a la rambla d’Antoni Capmany, de la qual 
opina que fa goig, i al desencallament del barri de Plus Ultra, que se sotmetrà a una 
reurbanització substancial. Afegeix que més endavant el seu grup presentarà una 
petició per acabar d’arranjar un solar en mal estat. 

Es mostra sorprès i preocupat pel fet que l’equip de govern va començar el mandat 
amb bones intencions, fent participar tothom als actes del districte, als debats sobre 
qüestions que afectaven el districte, i, en general, duent a terme accions molt positives 
amb les quals el seu grup estava d’acord, si bé lamenta que, des de fa uns mesos 
enrere, els membres del Consell del Districte van començar a assabentar-se de les 
novetats a través de la premsa, en el millor dels casos. Denuncia que s’ha deixat de 
banda la gestió interna de les comunicacions, que resulten cada vegada més difícils de 
rebre amb antelació. A tall d’exemple, esmenta el cas del trasllat del CAP de Carreras 
Candi al carrer de Roger, un trasllat reivindicat àmpliament pels veïns, l’associació de 
veïns i tots els partits. Argumenta que l’èxit seria digne de celebrar entre tots, i lamenta 
que el seu grup s’assabentés de la notícia pels mitjans de comunicació. Reconeix la 
tasca del regidor a l’hora de tancar l’acord, si bé critica que, si les entitats no en saben 
res, significa que l’acord no ha pogut incorporar les seves aportacions. En aquest 
sentit, reivindica que aquesta solució s’hauria pogut decidir amb la col·laboració de 
tothom. D’altra banda, demana que, un cop el CAP estigui acabat, i ja de cara al 
proper mandat, es prenguin mesures en l’àmbit del transport públic per poder-hi 
facilitar l’entrada de gent que en viu lluny. 

Pel que fa a la pista d’esquí prevista per al sector 14 de la Marina, es queixa que no en 
sabia res i que la informació li ha arribat per casualitat. Recorda que s’ha retirat de 
l’ordre del dia el punt corresponent a l’aprovació inicial d’un pla especial de modificació 
d’aquesta zona, que podria ser per permetre la construcció d’aquesta pista d’esquí o 
fins i tot d’un hotel. Creu que la retirada d’aquest punt respon a la manca de suport, ja 
sigui de la Casa Gran o del Plenari, per a l’aprovació d’aquest pla especial. Afegeix 
que podia parlar de Can Vies, del procés participatiu del Paral·lel que posteriorment va 
rebre propostes de reformes, i de la suspensió de llicències del Poble-sec, abans 
mencionada pel regidor, de la qual també es va assabentar per mitjà de la premsa. 
Considera que aquesta última és una bona mesura, però sospita que es tracta d’una 
cortina de fum per cobrir les reivindicacions del veïnat a causa dels endarreriments. 
Demana al regidor que compleixi la seva paraula i que tiri endavant tot el que ha 
proposat. Reitera que el veïnat està enfadat per la tardança de la gestió d’aquesta 
problemàtica. 

Conclou que el seu grup està una mica decebut i que no els ha acabat de satisfer la 
comunicació i la col·laboració de l’equip de govern amb els grups municipals i, en 
algunes ocasions, amb el veïnat. Opina que l’equip de govern s’està quedant sol, i no 
pas per falta de voluntat dels equips municipals del districte. Finalment, demana que 
es comenci a treballar per millorar la comunicació i el treball conjunt. 

El senyor Cristòfol Ortolà i Ortolà, del GMDICV-EUiA, se suma a les felicitacions 
expressades pel regidor i el senyor Suñé. Amb referència a la intervenció del regidor 
sobre el Poble-sec, pregunta qui és el responsable actual de la problemàtica d’aquest 
barri. Es pregunta si és possible que, tot i que la problemàtica continuï tres anys 
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després del canvi de govern, el responsable segueixi sent l’equip de govern anterior, i 
si el govern vigent quedarà al marge malgrat les 8.000 denúncies presentades. Critica 
que, de les poques decisions que pren l’equip de govern al Districte, la majoria estiguin 
originades per la pressió d’entitats i veïns. Entén que el regidor vulgui explicar que 
l’equip de govern fa una bona tasca i aporta bones idees, però fa palès que resulta 
evident que el govern només pren les decisions que es veu forçat a prendre a causa 
de la pressió veïnal. Critica que el regidor hagi fet servir l’expressió «un cert procés 
participatiu», perquè un procés és participatiu o no ho és. 

Manifesta que s’ha assabentat de les problemàtiques del Poble-sec i de la nova línia 
d’actuació del govern del Districte per mitjà de comunicats o notes de premsa, i li fa la 
sensació que si els grups volen estar informats del que fa el Districte, el més senzill és 
posar-se en contacte amb BTV. Aprofita la intervenció per donar suport als treballadors 
de BTV, que es troben en procés de mobilització i que ja han organitzat dues jornades 
de vaga per intentar recuperar les retallades salarials a què s’han vist sotmesos. 
Exposa que, una vegada més, el Districte pretén solucionar la manca de capacitat de 
gestió de la comunicació amb els veïns, les entitats i els grups municipals anunciant 
per BTV allò que és incapaç de pactar amb la resta d’actors del Poble-sec. Amb tot, 
apunta que el Districte es queda curt, perquè intenta solucionar el que durant tres anys 
ha originat la seva manca d’activitat política privatitzant l’ús de l’espai públic sense 
mesura ni control. A tall d’exemple, assenyala que en tres anys al carrer de Blai s’ha 
arribat gairebé a la seixantena de bars i la quarantena de terrasses. En demana 
explicacions al regidor. 

Afirma que, des del seu grup, es considera que excloure el Paral·lel de la suspensió de 
llicències suposa un gran error i reafirma el seu convenciment que la voluntat del 
govern és la de transformar el Paral·lel en un eix turístic que acabarà exercint de mur, 
exclourà el veïnat del Poble-sec i els aïllarà de la resta de Barcelona. Assegura que no 
entén com es pretén millorar aquesta situació sense modificar urgentment la normativa 
sobre ordenació de terrasses. En aquest sentit, es mostra esperançat que el futur pla 
d’usos reclamat durant molt de temps pel veïnat, les entitats, els grups municipals i la 
síndica de greuges no s’acabi convertint en un nou «Pla Paral·lel». Expressa el seu 
desig que la participació del veïnat i les entitats del barri sigui activa i real, i encoratja a 
fer un pas més, és a dir, que un cop tancat el procés participatiu, no es dubti a 
traslladar la veu al veïnat perquè puguin votar en referèndum o expressar-se lliurement 
per decidir si el pla d’usos proposat és acceptable o no abans que es voti al Plenari del 
Districte o al de la Casa Gran. 

Tot i això, no es mostra optimista pel que fa a la voluntat del govern davant d’aquests 
assumptes, i expressa el seu convenciment que l’alcalde de Barcelona prefereix 
escoltar pels lobbys hotelers abans que les demandes del veïnat, tal com s’ha fet 
patent a la Marina, on d’una banda els veïns demanen l’arribada del metro i, de l’altra, 
l’equip de govern respon amb un projecte de pista d’esquí coberta. Critica que, en lloc 
de l’empatia que s’hauria d’esperar per part de l’equip de govern, aquest planteja 
propostes «properes al xantatge» i vincula l’arribada del metro a la construcció d’un 
projecte de grans dimensions, antiecològic i insostenible. Lamenta que es digui als 
veïns que si volen tenir metro s’hauran d’empassar una pista d’esquí innecessària. 

Exposa que, un cop més, es presenta un cas de confrontació de models de ciutat, en 
què l’equip de govern presenta projectes que arraconen els veïns i no aporten 
creixement alhora que desballesta un model de ciutat potser imperfecte però centrat 
en els ciutadans i no pas en els lobbys turístics ni en la mercantilització dels espais 
públics. Apunta que aquesta mercantilització es pot trobar singularitzada en el projecte 
«Open Camp» de la muntanya de Montjuïc, on amb l’excusa de buscar estratègies de 
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dinamització per evitar la degradació de l’estadi Lluís Companys s’aposta per 
transformar-lo en un parc temàtic privat. Es pregunta per què els grups municipals, les 
entitats i el veïnat han invertit temps a discutir el Pla director de la muntanya de 
Montjuïc si el govern presenta un projecte que no s’ha consensuat amb ningú. Critica 
que no s’hagi establert diàleg ni voluntat d’acord ni empatia, i que el procés no hagi 
estat transparent. 

Referint-se al comentari del regidor amb què acusava els grups de no llegir l’informe, 
respon que l’equip de govern no escolta ni té intenció de fer-ho. Denuncia que, malgrat 
totes les intervencions acumulades sobre el CAP Carreras Candi, ja fossin per part de 
grups municipals, entitats o veïns, tant al Plenari com a l’Audiència Pública i al Consell 
de Barri, al final s’hagin trobat amb una nota de premsa. En llegeix la part final: 
«L’anunci del tancament de l’equipament va provocar les protestes dels usuaris del 
centre, i immediatament el regidor de Sants-Montjuïc, Jordi Martí, va adquirir el 
compromís de trobar una solució per tal que el barri no perdi...» A pesar del contingut 
de la notícia, recorda la manifestació de veïns en una audiència pública per la manca 
d’immediatesa. Insisteix que, si bé les notes de premsa han de vendre la realitat de 
l’equip de govern, la gent del barri té memòria i és conscient del que passa realment. 
Destaca que per mitjà de la nota de premsa s’han assabentat que l’acord és a tres 
bandes, ja que també hi intervé el Consorci de la Zona Franca. Es qüestiona on queda 
la participació veïnal i quina informació n’han rebut els veïns. Afirma que tothom podrà 
assumir l’acord, però expressa la sensació cada cop més aguditzada que qui no és 
dins del govern no té cap paper en el procés, ja es tracti de grups de l’oposició, entitats 
o veïns. 

Referint-se a la intervenció del regidor sobre les polítiques socials, millores de carrers i 
places, i posada en marxa de nous equipaments, manifesta que sembla que l’equip de 
govern ha «trobat la caixa dels diners» i en el darrer any de mandat té la intenció de 
dur a terme tot allò que en els tres anys anteriors no s’ha plantejat. Critica que s’hagi 
passat de la inactivitat total a la hiperactivitat inversora, i comenta que potser el regidor 
no tindrà temps d’inaugurar-ho tot. 

Amb relació a les dificultats resultants de la implementació del Pla BUITS de la Font de 
la Guatlla, admet que és una bona idea, si bé s’estan experimentant problemes per 
traslladar-lo a la realitat. Esmenta els problemes econòmics dels veïns per mantenir 
els solars, per la qual cosa molts comencen a retractar-se’n, i opina que cal 
replantejar-se els usos i el manteniment de cada espai, així com estudiar la possibilitat 
de comptar amb la participació activa de Parcs i Jardins per donar una embranzida al 
Pla. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, se suma a les felicitacions del 
regidor i la resta d’assistents respecte a les festes majors, i destaca el bon ambient de 
les festes de Sant Cristòfol, Eduard Aunós, el Poble-sec, la Bordeta i Plus Ultra. 
Considera que totes les festes s’han clausurat amb molt bona nota i recalca que les 
d’Hostafrancs, encara en marxa, s’estan desenvolupant amb molt de civisme. Demana 
que l’Ajuntament, i especialment la Generalitat, prenguin alguna mesura per reconèixer 
la trepitjada del raïm de la Festa de Plus Ultra com a festa d‘interès de cara a l’any 
vinent, ja que és gairebé l’única trepitjada de Barcelona, i se celebra des de fa més de 
vint-i-cinc anys. Reconeix que l’Ajuntament està ajudant una mica en aquesta direcció, 
però opina que la trepitjada no rep el reconeixement per part de la Generalitat que 
hauria de rebre. Felicita les associacions de veïns i de comerciants, les comissions de 
carrers, els veïns i les juntes per la seva implicació i la bona gestió en el 
desenvolupament de les festes. Així mateix, reconeix la tasca dels tècnics dels barris, 
que han hagut de solucionar molts problemes al llarg dels darrers mesos i han estat nit 
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i dia a les festes, molt sovint fins a la matinada. Se suma a la felicitació del trentè 
aniversari de la Casa del Rellotge i a la presentació del llibre en commemoració del 
quarantè aniversari de l’Associació de Veïns del Poble-sec, que va tenir lloc a 
l’Albareda la setmana anterior. Dóna l’enhorabona a la Unió Esportiva de Sants, no 
només pel bon inici de temporada sinó pel torneig solidari de veterans que es va 
organitzar la setmana anterior al camp de la Bàscula. Finalment, s’afegeix a les 
felicitacions d’Apsocecat i el Club de tir amb Arc. 

Entrant en la discussió dels temes plantejats, expressa curiositat pel fet que totes les 
actuacions al Poble-sec que ha explicat el regidor ja s’havien aplicat abans del darrer 
Plenari, la qual cosa significa o bé que no s’ha implementat res, o bé que ja no tenen 
més idees. Es mostra satisfet pel fet que el regidor hagi dedicat més de vuit minuts a 
parlar d’aquest tema, ja que el considera decisiu i molt complicat de resoldre, i opina 
que el temps de la intervenció demostra que el regidor se l’està prenent seriosament. 
Ara bé, critica que l’única mesura nova que s’ha proposat és la suspensió de llicències 
d’activitats al Poble-sec, i que durant la resta de la intervenció el regidor s’ha dedicat a 
recordar les accions impulsades en els darrers dos anys. S’afegeix a l’opinió que 
aquesta mesura és benvinguda malgrat que arribi tard, i pregunta què cal fer amb la 
gran quantitat de vetlladors i bars ja existents al Poble-sec si se suspenen llicències de 
bars i apartaments turístics. En aquest sentit, demana que es reguli la situació. 

Fent-se ressò de les paraules del senyor Ortolà, afirma que els grups s’han 
d’assabentar dels actes, de la documentació i de molts d’altres aspectes mitjançant la 
pàgina bcn.cat més que no pas per via de la Regidoria. Manifesta que una de les notes 
de premsa publicades feia referència al Pla especial d’establiments de concurrència 
pública i a d’altres activitats i del Pla d’Usos. En aquest sentit, denuncia que fa massa 
temps que el regidor parla d’estudis i assegura als grups que s’està valorant l’oferta de 
la zona. Exigeix que es presenti immediatament el Pla especial i el Pla d’usos. Apunta 
que la problemàtica del Poble-sec no només prové dels bars, les terrasses i el turisme, 
sinó també de l’incivisme i el soroll. Reitera que cal trobar un punt d’equilibri entre oci, 
negoci i descans veïnal, el qual considera imprescindible. Així mateix, assenyala que 
la Guàrdia Urbana no aconsegueix que les ordenances es compleixin, de vegades per 
manca de voluntat política i de vegades per falta de mitjans. Exigeix incrementar la 
presència de Guàrdia Urbana en certes zones del Poble-sec, malgrat que admet que 
la situació ha millorat per comparació a l’any anterior, tal com li ho han reconegut 
recentment els veïns de la plaça Navas. Critica que uns quants agents de la Guàrdia 
Urbana s’haurien pogut dedicar al Poble-sec i a d’altres barris del districte en lloc 
d’anar destinats a les platges de Barcelona. Demana al regidor les dades sobre la 
quantitat d’agents de la Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra que han prestat el seu 
servei al Districte durant l’estiu. 

Opina que la mesura d’ocupar aturats de llarga durada és molt encertada, ja que cal 
sanejar solars i d’altres indrets del districte. Es mostra esperançat que la mesura 
continuï més enllà de gener del 2015, juntament amb els plans d’ocupació. A banda 
d’això, demana saber en quina situació es troba el servei de teleassistència, si tota la 
gent gran del districte en pot gaudir, i quina és la mitjana de temps que transcórrer des 
que se sol·licita el servei i fins que es presta. 

Pel que fa a Can Batlló, vol conèixer en quina fase es troba la nau central del Sector 2 
de Magòria. Es pregunta quina és la situació actual del reconeixement de deute dels 
industrials i l’aprovació per part de la Generalitat del text refós, que podria possibilitar 
la reparcel·lació i desencallar la problemàtica. En aquest sentit, informa que 
recentment s’ha parlat d’un possible acord entre l’Ajuntament i la Generalitat per 
solucionar-ho. També voldria saber en quin estat es troba el camp de futbol de 
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Magòria i recorda que, si tal com està previst, el CAP Bordeta entra en funcionament el 
novembre, s’hauria de desbloquejar la construcció del camp de futbol. 

Retreu al regidor que no hagi fet referència al transport públic, ja que continua 
suposant un dels problemes més notables del districte, especialment als barris de la 
Marina. Afirma que recentment s’ha anunciat que l’alcalde podria destinar-hi uns 80 
milions d’euros per obrir dues o tres estacions de la línia 10 a l’espera que el metro 
arribi a l’aeroport. Vol conèixer quan es tornarà a convocar la comissió de seguiment 
del transport que es va organitzar abans de l’estiu, on veïns i grups municipals es van 
poder expressar sobre aquest tema. Manifesta que els veïns ja van avisar que hi 
hauria problemes amb la xarxa ortogonal de l’H16 abans de la seva implementació, 
cosa que s’ha acabat confirmant. Informa que aquest assumpte es va debatre 
recentment a la comissió de seguiment del barri de la Marina. Així mateix, exigeix una 
solució als increments del temps de freqüència de pas i alguna mesura més que 
permeti abordar el dèficit de transport públic que la Marina continua patint. 

Pel que fa a la cessió de locals, considera que, malgrat els problemes tècnics, 
l’Associació de Veïns de la Plaça Navas hauria de disposar d’un local al pàrquing de 
Barcelona Serveis Municipals (BSM), ja que només el volen per guardar-hi el material 
de la festa. Admet que hi ha d’altres entitats que també tenen moltes carències i 
necessitats, si bé en el present Plenari se centrarà en l’esmentada associació. Tot 
seguit, demana saber en quina fase es troba la negociació de la Generalitat amb 
Incasòl pel que fa als baixos del carrer de la Química, a Estrelles Altes, per tal que s’hi 
pugui construir un casal de gent gran. 

Corrobora que l’incivisme suposa una problemàtica considerable a la plaça Osca, a 
Celestina Vigneaux i a la plaça de Joan Pelegrí, on es juguen partits de futbol. Per 
aquest motiu, demana al regidor que li torni a enviar els informes dels mediadors. 
Reconeix que les obres d’Antoni Capmany han quedat molt bé i informa que el dia 
anterior l’alcalde Trias les va visitar. Explica que l’alcalde va pujar al mirador, un lloc on 
ningú més no pot pujar ja que més enllà hi ha la cobertura de les vies i el 
començament de la urbanització. En aquest sentit, vol saber si l’alcalde va mirar 
només cap a Antoni Capmany o si també es va fixar en l’altra banda, que es troba en 
males condicions a causa de l’actuació de l’alcalde derivada de la seva rendició davant 
del xantatge per part del col·lectiu de Can Vies. D’altra banda, vol conèixer en quina 
fase es troba la posada en marxa de l’ascensor del carrer de Begur amb Antoni 
Capmany, ja que un tros de la rampa no compleix la normativa d’accessibilitat. Exposa 
que l’endemà es reunirà la comissió de seguiment de la cobertura de les vies, i per 
aquest motiu demana saber si a banda de parlar de la segona fase que s’acaba 
d’iniciar, es debatrà sobre la tercera fase. Apunta que les paraules del regidor 
publicades a la premsa segons les quals la decisió es prendrà entre tots l’han deixat 
perplex. Pregunta si el Districte té previst dur a terme la tercera fase del projecte 
urbanístic o si també caldrà obeir les reivindicacions del col·lectiu de Can Vies per 
canviar el projecte. Protesta pel fet que les persones que han viscut en aquestes 
instal·lacions durant més de vint mesos i fins a l’execució de la tercera fase no en 
tenen prou i pregunta si se’ls permetrà que s’hi quedin per sempre. 

Amb relació a la tercera fase de la urbanització, demana conèixer la situació del cens 
de les persones que viuen al carrer de Burgos, i critica que potser al final es farà fora 
aquestes persones abans que els ocupes de Can Vies. D’altra banda, denuncia que el 
regidor sempre s’escuda darrere TMB, que ja va cedir la propietat del carrer dels Jocs 
Florals, 40-42 a l’Ajuntament. Recorda que durant l’estiu han passat moltes coses a 
Can Vies, incloses festes, barbacoes, cinema a la fresca i obres d’adequació, ja que 
els ocupants en tenien les claus. Critica que se’ls hagi permès disposar d’aigua corrent 



 
 
Districte de Sants-Montjuïc 

 

151 

 

i llum sense que es presentin l’alta ni se’ls presentin factures. Pregunta qui els va 
atorgar el permís per recollir tot el que van recollir per tal de dur-hi a terme les 
reformes, i informa que els ocupants van instal·lar dues portes metàl·liques que 
comunicaven amb el jardinet de l’antiga capella, derruïda per l’excavadora, i se’n van 
mofar col·locant-hi una rèplica de pedra i cartró durant les festes de Sants. Critica que 
van tornar a organitzar la tradicional baixada de carretó, i denuncia que se’ls permeti 
reconstruir el local mentre ocupen la via pública, cosa que va passar el diumenge 
anterior. Explica que durant la commemoració que van dur a terme per al quinzè 
aniversari de la BCN Trans, els veïns van trucar a la Guàrdia Urbana però els agents 
no hi van anar. Pregunta si això es va produir per instruccions del regidor, a causa del 
dèficit d’agents o perquè en aquesta zona tothom hi pot fer obres i actuar lliurement 
amb el permís del regidor i de l’alcalde. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, esmenta la Llei contra l’homofòbia 
que el Parlament de Catalunya ha dictat recentment i la redacció de la qual ha comptat 
amb la col·laboració de diverses entitats i col·lectius del Districte de Sants-Montjuïc. 
Considera que, després de tants anys, aquesta Llei no només dignifica els 
homosexuals, bisexuals i transsexuals, sinó que dignifica el conjunt de la ciutadania. 
Recorda que aquesta Llei ha estat aprovada per una majoria amplíssima del 
Parlament, amb el suport de tots els grups excepte el Partit Popular, que hi va votar en 
contra, i Unió Democràtica, que va votar en contra d’alguns dels punts. En aquest 
sentit, remarca l’esforç de moltes persones dels barris del districte que han participat 
en l’elaboració prèvia d’aquesta llei històrica, si bé considera que ha arribat trenta anys 
tard. Tot seguit, se suma a les felicitacions del regidor i d’altres portaveus. Destaca la 
Casa del Rellotge, el Club de Tir amb Arc i les entitats, associacions i veïns que des de 
fa molts anys organitzen les festes majors, les quals atorguen reconeixement als 
barris, no només dins de Barcelona, sinó arreu. 

Pel que fa al CAP Carreras Candi, celebra que el projecte es tiri endavant i que les 
obres s’iniciïn l’abril del 2015. Recorda que durant un any s’han dut a terme gestions 
per buscar un emplaçament, si bé al final el nou CAP se situarà allà on estava previst 
de bon principi. Valora que s’hagi trobat una fórmula per finançar-lo, però retreu que si 
des del primer dia s’haguessin dedicat a tirar endavant aquesta iniciativa i no pas a 
buscar d’altres ubicacions, la construcció d’aquest CAP tan necessari no s’hauria 
endarrerit tant. 

Amb relació a la reforma d’Antoni Capmany que considera que el regidor ha presentat 
com a gran obra del Districte, admet que les obres estan quedant molt bé, tenint en 
compte com s’ha desenvolupat el procés, així com la data d’inici i el que ha costat. 
Reconeix que el seu grup n’està especialment satisfet, si bé encara falta la cobertura 
de les vies. Recalca que tant els grups com el veïnat són conscients que per 
tossuderia de l’actual govern municipal les reformes han acabat divuit mesos més tard 
del previst i el cost s’ha incrementat en 1.800.000 euros. Respecte a la posada en 
marxa de nous equipaments del projecte del CAP Bordeta, demana al regidor que en 
concreti el calendari. 

Fent referència al Poble-sec, comenta que el regidor hi ha dedicat força estona en la 
seva intervenció. Així mateix, felicita el govern per haver fet cas de la demanda de les 
entitats, el veïnat i els grups de l’oposició del present Plenari i hagi aturat les llicències 
en aquest barri, malgrat que critica que s’hagi trigat tres anys. Respecte al comentari 
del regidor pel qual la Taula de Convivència havia resultat un èxit, li recorda que 
aquesta reunió només ha tingut lloc dues vegades en els darrers tres anys, per la qual 
cosa dubta que es pugui qualificar d’èxit. En aquest sentit, es remet a les dades de 
denúncies i queixes que el regidor ha facilitat anteriorment. Apunta que, tenint en 
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compte que s’acosten les eleccions, sembla que l’equip de govern comença a prendre 
mesures per solucionar assumptes que han oblidat durant anys. Demana celeritat i 
rapidesa en l’elaboració del pla d’usos del Poble-sec, un tema en el qual els grups de 
l’oposició han insistit repetidament en els plenaris durant la present legislatura, si bé ha 
quedat pendent. Ofereix el suport del seu grup quan finalment s’iniciï el pla. 

Amb relació al barri de la Marina, recalca les queixes i la inquietud dels veïns respecte 
a l’H16, que circula entre Zona Franca i plaça de Catalunya, pel fet que el recorregut 
resulta molt més llarg que l’antiga línia 9 i s’han originat problemes causats per les 
freqüències i els horaris. Expressa la sensació que el servei no està gaire coordinat, ja 
que sovint arriben dos autobusos seguits i a continuació cal esperar molta estona 
perquè passi el següent. Afirma que sovint es creen cues d’autobusos a la plaça 
d’Espanya, sobretot per arribar a la parada d’aquesta plaça amb Gran Via. Demana al 
regidor que traslladi aquestes queixes a TMB per intentar solucionar-ho, sobretot tenint 
en compte el dèficit de transport públic que pateix la Marina. Així mateix, exposa la 
desil·lusió del veïnat de la Marina pel que fa al poliesportiu d’Energia, ja que segons li 
sembla només inclourà pistes de futbol i de bàsquet, però no la piscina i el gimnàs que 
s’havien previst de bon principi. Demana que es confirmi aquesta informació. 

Respecte a Sants i la Bordeta, informa de les queixes de nombrosos veïns amb motiu 
de la festa que es va produir el vespre del diumenge anterior a Can Vies, cosa que va 
originar molt de soroll durant quatre hores i mitja a causa de la música. Apunta que 
durant aquest temps els veïns van trucar a la Guàrdia Urbana en nombroses ocasions 
però els agents no hi van anar. Afegeix que finalment els veïns van poder descansar 
gràcies a la pluja, que va posar fi a la festa. 

Exposa que la reforma de l’emplaçament provisional del mercat del carrer de Badal 
sembla que estigui aturada, ja que actualment no s’hi està treballant, i vol saber quan 
es preveu que s’acabarà el condicionament de l’espai. Reconeix que durant el mes 
d’agost s’ha asfaltat el carrer, però critica que els punts on hi havia les parades encara 
estan en males condicions i no s’hi pot transitar. 

Esmenta les queixes de molts veïns de la Font de la Guatlla a causa del Piknic 
Electronik, un festival de llarga durada i horari diürn que ha provocat molèsties durant 
moltes hores. 

Afirma que les obres de l’esplanada de l’aparcament al CEIP Pau Vila de la Font de la 
Guatlla han causat molts maldecaps a pares i mestres de l’escola, així com als veïns 
del barri, els quals els han fet arribar queixes per no preveure que l’aigua procedent de 
les obres de la xarxa d’evacuació d’aigües prendria una nova direcció i cauria 
directament sobre les escales d’accés al carrer de la Font Florida. Recorda al regidor 
que s’ha parlat d’aquesta problemàtica en el Consell de Barri de la Font de la Guatlla i 
explica que els veïns no entenen per què les obres de reparació no es van realitzar 
l’agost en comptes d’esperar al setembre, que coincideix amb l’inici del calendari 
lectiu. Amb referència a aquestes obres, i tenint en compte que la data d’inauguració 
del camí escolar de la Font de la Guatlla és el divendres 10, apunta que ha vist fotos 
de les obres i que dubta que estiguin acabades el dia previst. Demana saber, en cas 
que estiguin acabades, en quin estat hauran quedat, ja que si finalitzen divendres es 
podrà considerar un rècord. Ara bé, vol conèixer el sobrecost que haurà suposat 
resoldre les deficiències de les primeres obres, ja que les de la nova xarxa han obligat 
a tornar a excavar l’esplanada de l’aparcament recentment acabada. Recorda que les 
primeres obres per acabar l’esplanada es van dur a terme malament i van causar 
pèrdues. 
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El senyor Francesc Xavier Esteve Gómez de Travesedo, del GMDCiU, exposa que 
molts projectes, com ara el Pla d’usos del Poble-sec, demanen temps per dur-se a 
terme, i replica que el Pla no ha trigat tres anys, sinó deu. Recorda que alguns dels 
grups han estat governant a l’Ajuntament i que, per tant, n’haurien de ser conscients. 
D’altra banda, admet que es podria haver avançat la suspensió de llicències que s’ha 
decretat recentment per impedir que es produeixin accions no desitjades. 

Pel que fa a les queixes sobre la manca de comunicació i la tardança de la gestió per 
trobar un nou emplaçament per al CAP Carreras Candi, defensa que s’ha trigat un any 
perquè el regidor ha estat parlant amb els veïns i les entitats, que demanaven una 
ubicació millor a la prevista. D’altra banda, corrobora que no s’ha trobat un 
emplaçament millor i, per tant, el CAP es construirà allà on s’havia acordat en el seu 
moment. En aquest sentit, assenyala que tot té el seu curs i que les problemàtiques es 
van resolent segons els terminis establerts, i no pas de la nit al dia. Assegura que, amb 
la participació dels veïns que ho desitgin i dels grups polítics representats al Districte, 
s’intentarà tirar endavant el Pla d’usos i d’altres accions que es van iniciar al principi de 
la legislatura i que van seguint el seu curs. 

El regidor agraeix les intervencions als portaveus i apunta que en alguns casos han 
estat molt crítiques, si bé es percep una voluntat inequívoca de col·laborar i 
consensuar els projectes socialment i políticament, encara que s’hagi arribat al final del 
mandat i ja es pensi en clau d’eleccions. 

Responent a la intervenció del senyor Suñé sobre els equips de futbol del districte, 
assenyala que no només es presenta la problemàtica dels preus, que són els que són, 
sinó que a més tothom demana gespa artificial sense pensar que la inversió requerirà 
un increment de taxes. D’altra banda, apunta que la feina del Districte consisteix a 
donar sortida a les reclamacions veïnals i socials, de manera que es podria redefinir la 
política d’accés a aquest tipus d’instal·lacions. Assegura que s’ha entrevistat amb 
alguns responsables dels equips i que aviat es durà a terme una reunió. Recorda que 
el gener de l’any següent s’instal·larà gespa al camp de futbol 7 de la Satalia, cosa que 
incrementarà els preus públics respecte al camp de sorra. 

Quant al Piknic Electronik, exposa que s’han dut a terme una gran quantitat d’accions 
en col·laboració amb l’empresa gestora del festival, el veïnat, les entitats i les persones 
que han presentat queixes. Afirma que s’ha obligat l’empresa a prendre un seguit de 
mesures per reduir l’impacte del soroll. Afegeix que alguns veïns no han permès que 
s’anés a casa seva a instal·lar sonòmetres, però d’altres sí. Corrobora que l’impacte 
s’ha reduït considerablement, si bé continua havent-hi queixes que requeriran celebrar 
més reunions l’any vinent, ja que si es vol tornar a organitzar el festival caldrà fer-ho 
millor. Destaca que,enguany, l’acte s’ha gestionat molt millor que l’any anterior, tot i 
que admet que caldrà polir alguns aspectes de cara a la següent edició. Amb relació a 
les obres de Daoiz i Velarde, assenyala que estan valorades en 450.000 euros i que 
l’adjudicació és imminent. 

Pel que fa a les obres del Paral·lel, assegura que continuen endavant, amb el projecte 
aprovat. En aquest sentit, fa referència al procés participatiu veïnal i de les entitats dels 
tres districtes que treballen conjuntament sota la direcció d’Hàbitat Urbà, una instància 
que no pertany al districte. Assegura que s’hi hauran d’incloure modificacions o 
millores prèviament pactades, en les quals també intervindrà el Poble-sec. 

Respecte a les queixes sobre el turisme de la Font de la Guatlla, exposa que s’ha 
parlat amb els operadors, la Guàrdia Urbana i els veïns, i afirma que s’intentarà reduir 
al màxim l’impacte causat per aquest fenomen al Poble Espanyol, així com el 
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d’algunes de les festes que se celebren i de l’establiment ciutadà massiu a les fonts de 
Montjuïc. Es proposa resoldre les peticions dels veïns que reflecteixen problemes 
reals. Expressa la seva preocupació pel fet que des del Districte no sempre s’arriba a 
tots els operadors de la ciutat que tenen presència en aquesta zona per tal d’impedir o 
limitar tot allò que es voldria. Reconeix que desitjaria poder prendre més mesures. 

Anuncia que el CAP Bordeta obrirà a finals de novembre, un equipament construït i 
gestionat per la Generalitat, que informarà del dia concret de la inauguració. Pel que fa 
al camp de futbol de Magòria, assegura que es té present, si bé ja es comentarà més 
endavant. Apunta que des del Districte s’impedirà que s’hipotequi el camp. Amb relació 
al CAP Carreras Candi, reitera que la seva feina com a regidor consisteix a tirar 
endavant els projectes i aprovar les tasques pendents de la manera més eficaç i 
eficient possible. Assegura que trobar 4 milions d’euros fora de l’Ajuntament per tal de 
construir un CAP de la Generalitat no resulta fàcil, si bé s’ha aconseguit. Recalca que 
es tractarà del primer CAP de Barcelona que no construeix l’Administració competent, 
és a dir, la Generalitat. Pel que fa a la suspensió de llicències, admet que ho haurien 
pogut pactar d’altres equips de govern entre el 2008 i el 2010, si bé l’equip actual ha 
aconseguit tancar-ho arribant a un acord. 

Responent a la intervenció del senyor Ortolà, admet que tots són culpables i 
responsables de la situació actual del Poble-sec. Critica que, si ICV-EUiA va ser al 
govern durant trenta-dos anys, també hi té una responsabilitat. D’altra banda, reconeix 
que l’actual equip de govern pot ser ha trigat més del compte a resoldre el conflicte, 
però finalment ha complert. Recorda que la suspensió de llicències ja està aprovada, i 
que es vol pactar el pla d’usos amb tots els grups, especialment amb el PSC, que va 
ser el propulsor de la reclamació. Afirma que el pacte és necessari i de sentit comú, i 
corrobora que des del govern del Districte es farà tot el possible per arribar-hi. 

Amb relació al comentari sobre BTV, respon que no té intenció d’entrar al míting del 
senyor Ortolà. Replica que el Districte fa allò que ha de fer i ho comunica com ho ha 
de comunicar, i assegura que si cal fer-ho millor ja s’intentarà. Quant al Pla d’usos, 
assenyala que es disposarà d’un termini màxim d’un any a partir de la suspensió de 
llicències per elaborar-lo, un període suficient per organitzar un bon procés participatiu. 
Amb tot, recorda que els veïns del Poble-sec no podran votar en un referèndum o una 
consulta, de la mateixa manera que tampoc no podran votar els veïns de Sants en 
relació amb Can Vies, ja que la regulació de la participació ciutadana només permet 
consultes en l’àmbit de Districte. Expressa la voluntat del seu grup perquè es decretin 
normatives de participació ciutadana en què es permeti votar els veïns d’un sol barri 
sobre assumptes que afecten un sol barri. Afirma que si ICV-EUiA i el PSC col·laboren 
a modificar aquests reglaments, la consulta es podrà dur a terme. 

Respecte a la intervenció sobre el metro que reclamen els veïns de la Marina, aclareix 
que no s’està produint cap xantatge. Manifesta que el barri es mereix un metro i que 
des de l’Ajuntament s’està treballant en una infraestructura que no és competència del 
municipi. Reitera que no es tracta d’inacció per part de la Generalitat, sinó que el 
problema és el seu estat de ruïna financera. Afirma que el Districte està disposat a 
aportar-hi fons com a Ajuntament, encara que aquest només en sigui un operador 
indirecte, si bé no pot assegurar que es disposi de prou diners, ja que la xifra 
ascendeix a molts milions d’euros per a cada estació. Afirma que s’hi està treballant i 
que tots els assistents al present plenari en són conscients, ja que tots col·laboren 
amb TMB.  

Pel que fa a l’equipament del CAP Carreras Candi, argumenta que poden passar dos o 
tres anys des que es projecti fins que s’executi i s’inauguri. Retreu que s’hagi dit que el 
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govern ha estat tres anys sense fer-hi res, perquè durant aquest temps s’ha estat 
treballant i alguns dels fruits de la feina es comencen a copsar actualment, ja que no 
és possible planificar, executar, obrir i posar en servei un CAP o un centre esportiu 
amb gestió directa o indirecta en sis mesos. 

Respecte al Pla BUITS de la Font de la Guatlla, admet que presenta mancances i que 
hi ha veïns que no poden fer allò que voldrien. D’altra banda, recorda que es tracta 
d’un pla de ciutat, sotmès a concurs públic, i que una de les bases, coneguda per tots 
els participants, establia que «els projectes que es presentin per participar en el 
concurs han de ser projectes que siguin autosuficients i autofinançables, o 
autosostenibles». Assenyala que, posteriorment, l’Ajuntament, el Districte o Hàbitat 
Urbà hi ha invertit diners, ja que sempre s’hi acaba gastant més del que toca. En 
aquest sentit, critica que els guanyadors del concurs públic demanin més diners pel 
projecte que es va aprovar, ja que les bases del concurs requerien la presentació d’un 
pla d’autosuficiència. Amb tot, assegura que s’intentarà ajudar la Font de la Guatlla. 

Responent a la intervenció del portaveu del PP, reconeix el dèficit d’agents de la 
Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra, i denuncia que el Govern de l’Estat n’és un 
responsable parcial, ja que el ministre Montoro ha permès la reposició de cent baixes 
de guàrdies urbans a Barcelona per mitjà d’un concurs, si bé no ha permès 
augmentar-ne la xifra, cosa que impedeix donar d’alta els centenars d’agents més que 
es necessiten. Assegura que la Guàrdia Urbana du a terme una tasca excel·lent, 
especialment al Poble-sec. Retreu al senyor Calleja que ell n’hauria de ser conscient, 
ja que també fa molta feina a peu de carrer. Explica que tots dos es troben cada dia, 
sobretot al Poble-sec, sense que s’hagi avisat la Guàrdia Urbana ni BTV. Recalca que 
ell recorre aquest barri a la nit i que és conscient que falten recursos, si bé des del 
Districte es fa el que cal fer. Argumenta que, si se’n permet el finançament, caldria 
incrementar el nombre d’inspectors i d’agents de la Guàrdia Urbana per mitjà d’un pla 
d’usos. 

Amb relació a la teleassistència, indica que no hi ha llista d’espera i que es dóna 
assistència al cent per cent de peticions. Pel que fa a les dades sobre la llista d’espera 
de primera assistència, apunta que es poden demanar als Serveis Socials. Pel que fa 
a Can Batlló i el Sector 2 de Magòria, afirma que s’està avançant molt de pressa i que 
aviat hi haurà notícies. Assenyala que s’hi ha estat treballant durant molts mesos en 
col·laboració amb la Generalitat i l’Ajuntament. Respecte al camp de futbol de la zona, 
assegura que es té present i que s’ha fet una reserva per construir-n’hi un. 

Sobre la problemàtica del transport públic a la Marina, admet que hi ha dèficit i 
deficiències. Afirma que el Districte està pressionant molt TMB, amb qui s’organitzen 
reunions, com ara la Taula de Mobilitat que tindrà lloc l’octubre, on es parlarà de totes 
les actuacions que s’estan duent a terme, inclosa l’H16, a més d’altres projectes que 
es realitzaran sempre que es puguin finançar. Fent referència a la cessió de locals a 
Navas, insisteix que es tracta d’un problema tècnic pel qual no es poden guardar 
objectes que puguin causar incendis al costat d’una zona de serveis i infraestructures 
elèctriques com la que hi ha a l’aparcament de Navas. Accedeix a buscar un lloc 
alternatiu però demana que es deixi de demanar aquest local, ja que després de 
dialogar amb BSM s’ha arribat a la conclusió que resulta tècnicament impossible. 

Respecte als ascensors d’Antoni Capmany, assegura que a finals de novembre es 
posaran en funcionament, segons el va informar personalment el dia anterior el 
director de BIMSA, Àngel Sánchez. Afegeix que quan s’urbanitzi la part superior 
s’instal·larà la passarel·la. 
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Quant a la intervenció del portaveu del PSC, expressa el seu interès per aprovar el Pla 
d’usos amb els grups presents en el Plenari abans de la campanya electoral. Respecte 
al poliesportiu d’Energia, exposa que si es pretén posar aquesta obra en marxa en el 
present mandat, no s’hi pot incorporar una piscina, tot i que no la descarta de cara al 
futur. Assegura que es construirà aquest poliesportiu que els veïns demanen des de fa 
anys. Pel que fa a l’antic mercat de Badal, afirma que se sanejarà a finals d’octubre i 
que es construirà un mercat nou al lloc del provisional. 

Amb relació a la problemàtica de les obres d’evacuació d’aigües del CEIP Pau Vila, 
assegura que s’hi ha estat treballant des de molt abans de l’estiu en col·laboració amb 
els tècnics. Es compromet a facilitar les dades que el senyor Deusedes li ha demanat 
respecte al sobrecost. Conclou que aquestes obres, les quals qualifica de «molt 
complicades», s’han fet a través de l’antiga empresa d’aigües Clabsa, que s’ha 
encarregat d’assessorar el Districte. 

El senyor Suñé manifesta que des de la Casa Gran s’haurien de modificar els preus de 
les instal·lacions esportives, i considera evident que no pot ser que un canvi del 
terreny de joc impliqui que els clubs hagin de triplicar la despesa. Quant al Piknic 
Electronik, recorda que els veïns s’han manifestat i han recollit firmes per demanar que 
no se celebri una altra edició del festival, i exposa que encara s’és a temps de tractar 
aquesta problemàtica amb cura abans no es repeteixin els conflictes l’estiu vinent. 

El senyor Ortolà agraeix les paraules del regidor i del portaveu de CiU sobre la 
disposició de debatre per arribar a acords amb els grups, les entitats i el veïnat, si bé 
opina que aquesta declaració d’intencions acaba esdevenint una manca de 
transparència. Afirma que l’Associació de Veïns de Badal, Brasil i Bordeta han publicat 
un comunicat a la seva pàgina web acusant el Districte de desconeixement per 
l’assumpte del CAP Carreras Candi. Corrobora que totes les intervencions dels 
portaveus s’han referit a la manca de comunicació i transparència per part de l’equip 
de govern, i demana al regidor que deixi d’atribuir la causa dels problemes a la resta 
de grups. Desaprova la gestió general de l’equip de govern, a més del fet que no 
accepti crítiques i que culpi sempre el govern anterior. Considera que si s’han trobat 
diners per donar suport a la Fórmula 1, resulta evident que en quedaran per a un CAP. 
Tot seguit, critica la idea de la pista d’esquí, la qual considera innecessària per als 
veïns de la Marina i a més no satisfà la reclamació d’un poliesportiu al barri. 

Acusa el Districte d’intentar ensarronar-los parlant d’un reglament de participació, i 
apunta que el problema que el reglament de participació no estigui aprovat no és dels 
grups, sinó que el dictamen del reglament redactat pel Consell de Ciutat estableix que 
cal treballar per propiciar la votació del veïnat en aquells assumptes que afectin els 
barris. Proposa fer el que faci falta, però recorda que el reglament de participació 
consisteix en més que això, i s’ofereix a parlar-ne més tard. Finalment,conclou que el 
2009 la Generalitat tenia un deute de 10.000 milions d’euros, que el 2014 ha ascendit 
als 60.000 milions d’euros. 

El president comenta que el senyor Calleja ha esgotat el temps però ja que el regidor 
també ha superat el seu límit amb escreix, li permet certa flexibilitat. 

El senyor Calleja es mostra comprensiu amb el malestar de l’Associació de Veïns 
respecte a la problemàtica del CAP Carreras Candi, i opina que possiblement ve 
causat per la manca d’informació. Amb tot, considera que cal quedar-se amb el punt 
important, i és que tres administracions s’han posat d’acord, cosa que ha suposat el 
desencallament del projecte, que finalment es durà a terme. Opina que hauria estat 
interessant trobar-hi una ubicació més cèntrica que la de Roger, si bé reconeix que un 
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procés participatiu com el que s’ha produït no va existir en mandats anteriors, atès que 
l’equip de govern del moment es va comprometre a canviar-ne l’emplaçament i no hi 
va donar compliment. Considera que la nova ubicació és conseqüència del fet que 
l’equip de govern anterior no va instigar la participació i l’equip de govern actual no ha 
estat capaç de modificar el procés participatiu. D’altra banda, recorda que es tingui en 
compte el transport públic, ja que el centre disposa d’una gran quantitat d’usuaris. Així 
mateix, demana que no es tanqui el CAP Carreras Candi fins que el de Sants-Badal no 
estigui operatiu. 

Exposa la manca d’equipaments esportius que pateix el districte en general. Celebra la 
bona notícia del desbloqueig del poliesportiu de la Marina mitjançant l’acord 
d’inversions que en el seu moment es va establir entre CiU i el PPC. Exposa que s’hi 
vol instal·lar una piscina i una sala de fitness, si bé recalca que a partir d’ara i en els 
plenaris previs a les eleccions, independentment de qui formi el govern, caldria que la 
resta de grups municipals demostrin compromís i suport a tirar endavant la piscina. 
Destaca que, encara que no estava previst tirar endavant el poliesportiu en el present 
mandat, s’ha pogut aconseguir gràcies a la col·laboració entre veïns, grups de 
l’oposició i equip de govern. 

Conclou que encara s’ha d’urbanitzar el segon tram del camí escolar de Sants que el 
PSC va inaugurar poc abans de les eleccions. Pel que fa a l’estació de Sants, 
expressa l’esperança de poder obtenir-ne bones notícies properament. 

El senyor Deusedes agraeix al regidor la resposta sobre el CAP Bordeta, la de Font de 
la Guatlla i la del sobrecost de les obres de l’esplanada de l’aparcament. Demana al 
gerent, present en el Plenari, que li faci arribar les dades corresponents. Tot seguit, vol 
aclarir si les obres del mercat de Badal començaran o bé s’acabaran a finals d’octubre. 
Respecte al Piknic Electronik, expressa el seu acord amb el senyor Suñé i es mostra 
convençut que el veïnat s’hi ha posicionat radicalment en contra, cosa que cal tenir en 
compte de cara a l’any vinent. 

Quant a la intervenció del regidor sobre les intencions d’arribar a acords per al Pla 
d’usos del Poble-sec, adverteix que li pren la paraula i demana que s’iniciï el diàleg la 
setmana vinent. Reitera la seva petició per millorar els horaris i les freqüències de 
l’H16, el substitut de la línia 9 d’autobús. 

El regidor respon que s’està negociant amb TMB sobre l’H16. Assegura que TMB està 
avaluant com funcionen totes les línies de la nova xarxa d’autobusos, i que de moment 
aquestes han passat les dues primeres fases. Apunta que s’han fet les modificacions 
puntuals necessàries. Es compromet a resoldre la petició del senyor Deusedes a la 
Taula de Mobilitat de la Marina que se celebrarà en els propers dies. 

A causa de la manca de temps, assenyala que no ha pres nota de les qüestions 
pendents de contestar, i es compromet a respondre-les quan acabi el Plenari, o bé a 
partir de l’endemà, o fins i tot per escrit després de reunir la informació necessària a 
través de la Gerència i els Serveis Tècnics. 

El Consell se n’assabenta. 

C) Part decisòria: 

C.1 Propostes d’acord de la Comissió de Govern 
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1. Informar favorablement l’aprovació inicial del Pla especial urbanístic i de 
millora urbana per a l’ampliació de l’Escola Mossèn Jacint Verdaguer, situada 
a l’avinguda de Rius i Taulet, número 2, promogut pel Consorci d’Educació 
de Barcelona  

El regidor del Districte informa que aquest Pla va ser un dels reptes i un dels 
compromisos més primerencs que l’equip de govern va assumir a l’inici del mandat. 
Indica que les reivindicacions veïnals contra la limitació de l’espai de l’escola Jacint 
Verdaguer del Poble-sec ja s’havien iniciat en l’anterior mandat. Corrobora que 
aquesta limitació era insostenible, des del punt de vista de la qualitat de 
l’ensenyament, les condicions laborals del professorat, de l’AMPA i dels alumnes, que 
no disposaven de prou espais. Recalca que la Comissió de Govern del Districte de 
Sants-Montjuïc es va comprometre inequívocament amb el projecte i es van tirar 
endavant diverses fases i gestions per trobar-hi la millor solució, que ha resultat ser la 
de recuperar un espai que fa anys s’havia cedit a la Fira. Corrobora que es va 
aconseguir que la Fira retornés aquest espai a l’Ajuntament de manera que, a través 
del Consorci d’Educació i el Districte, s’ha pogut definir el Pla especial urbanístic i de 
millora urbana que legalitza l’ampliació de l’escola. Així, doncs, informa que es 
construirà un nou edifici Jacint Verdaguer i que la funció del Pla especial urbanístic és 
la de delimitar les volumetries i les condicions en què s’ha de fer aquesta obra que 
comunicarà tots dos edificis. 

Manifesta que el Pla disposa d’un pressupost aproximat d’1.200.000 euros, amb els 
quals es donarà sortida a unes obres ja iniciades que permetran que l’escola gaudeixi 
d’un nou espai i ofereixi ensenyament en condicions a tota la comunitat educativa de 
cara al proper curs escolar. Exposa que ha calgut que la Direcció de Patrimoni de 
l’Ajuntament hi intervingués molt directament, ja que els edificis esmentats tenen una 
protecció i unes característiques determinades. 

Considera que l’aprovació inicial del projecte dóna satisfacció al barri, especialment a 
la comunitat educativa i a la direcció del centre. Assenyala que la directora de l’escola 
va ser una de les primeres persones que l’equip va rebre després d’assumir el govern 
del Districte. Finalment, expressa la seva il·lusió per tirar endavant aquest projecte. 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, apunta que fa molts anys que els grups 
polítics i, especialment, la direcció i l’AMPA de l’escola lluitaven per fer realitat aquesta 
millora, per la qual cosa considera una satisfacció que s’hagi arribat a l’aprovació 
inicial de l’obra. Felicita totes les persones que han col·laborat en el projecte i es 
mostra orgullós de formar part d’aquesta millora per impulsar aquest projecte educatiu. 
Tot seguit, expressa el vot favorable del seu grup. 

El senyor Joan Sanromà i Bauló, del GMDICV-EUiA, felicita la comunitat educativa i el 
Districte pel reconeixement d’una escola singular, tant per l’edifici com per la seva 
tasca, i expressa el vot favorable del seu grup. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, assenyala que de tant en tant 
els grups municipals es posen d’acord i felicita la senyora Núria Lacasa, directora del 
centre, així com la resta de l’equip docent, el qual qualifica d’«exemplar». En aquest 
sentit, estén aquest adjectiu a la majoria de centres públics. Considera que l’aprovació 
d’aquest pla suposa una molt bona notícia i dóna l’enhorabona als alumnes i pares que 
en recolliran el fruit. 

El senyor Jordi Cunill i Giménez, del GMDPSC, expressa el vot favorable del seu grup 
i mostra la seva satisfacció respecte a l’inici d’unes obres llargament esperades i 
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necessàries. Recorda les angoixes que la manca d’espai ha provocat en aquella 
escola, la qual ha hagut de fer servir molta imaginació per trobar solucions a aquesta 
problemàtica. Conclou felicitant la directora del centre. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

2. Informar favorablement l’aprovació inicial del Pla especial d’infraestructures 
de la Marina del Prat Vermell, d’iniciativa municipal 

El regidor del Districte indica que la segona proposta d’acord versa sobre el Pla 
especial d’infraestructures (PEI), que pretén concretar els elements bàsics i les 
característiques principals que hauran de reunir les diverses xarxes d’infraestructures i 
serveis pendents d’implementar a la Marina del Prat Vermell, un barri que pràcticament 
es construeix des de zero, per la qual cosa caldrà instal·lar-hi equipaments i 
habitatges. Apunta que, per tal que aquests elements funcionin tant de manera 
individual com col·lectiva, és necessària l’existència d’una xarxa de serveis i 
infraestructures per abastir tot el que s’hi construeixi posteriorment. 

Manifesta que els objectius del PEI són els d’incorporar les determinacions de la 
Modificació del PGM en relació amb els requeriments del grau d’urbanització i la 
repercussió de les càrregues del Pla. Per aquest motiu, corrobora que es produirà una 
repercussió economicofinancera del cost de les esmentades infraestructures per part 
dels propietaris i els promotors de les obres. En aquest sentit, exposa que s’ha 
substituït el sistema de recollida neumàtica d’escombraries per un de tradicional amb 
l’objectiu de reduir els costos i la repercussió econòmica per als promotors. Assenyala 
que s’ha exclòs la reurbanització del passeig de la Zona Franca, entre el carrer del Foc 
i la plaça Cerdà. Anuncia que es té previst separar un conjunt de serveis, equipaments 
i infraestructures perquè no repercuteixin positivament en l’increment del cost per als 
promotors. A tall d’exemple, esmenta la provisió de la reserva de pas del sistema de 
climatització centralitzada, sense que el cost suposi una càrrega per als sectors, i 
informa que se suprimeix la precisió per la localització del parc de neteja, el qual es 
desvincula d’aquest àmbit del pla. Apunta que aquest conjunt d’accions volen proveir 
més garanties de viabilitat econòmica perquè les futures accions i equipaments siguin 
assumibles econòmicament, sense costos afegits i innecessaris. 

Així, doncs, opina que la Marina del Prat Vermell es pot considerar un barri nou, l’últim 
que es podrà construir des de zero a Barcelona. Exposa que estarà segmentat en 
catorze sectors, en cadascun dels quals es van aprovant determinacions i 
implementant els recursos, si bé el projecte es preveu per a d’aquí a uns quants anys, 
ja que s’ha començat per dos o tres sectors però finalitzar-los tots catorze requereix 
temps. Indica que el nou barri tindrà una potencialitat de 30.000 nous veïns, serà 
sostenible i modern i estarà equipat d’acord amb les necessitats del segle XXI. Es 
mostra satisfet de presentar un barri que entre cinc i quinze anys esdevindrà un dels 
barris més moderns de la ciutat i, per conseqüència, un dels millors. 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, interpreta que el Pla especial és una 
adaptació a la nova realitat econòmica que servirà per dinamitzar les infraestructures 
del barri que sense aquesta mesura no es podrien impulsar. D’altra banda, assenyala 
que la Marina surt perdent en els acords previs que no es duran a terme, com ara el de 
la remodelació del passeig de la Zona Franca i el del sistema de recollida neumàtica, 
entre d’altres. Per aquest motiu, es mostra comprensiu pel fet que aquestes 
modificacions afavoriran el rellançament de la zona, tot i que no accepta que es perdin 
millores per al barri incloses en el projecte anterior, encara que s’hagi esmentat que 
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els arguments per excloure-les eren de caràcter jurídic. Així, doncs, manifesta 
l’abstenció del seu grup. 

El senyor Eduard Altés i Esparza, del GMDICV-EUiA, opina que amb aquest Pla s’està 
perdent una oportunitat per remodelar el passeig de la Zona Franca. Reconeix que la 
situació econòmica ha canviat, i que la signatura amb les promotores va tenir lloc en 
una època favorable en què aquestes se sentien fortes i capaces. D’altra banda, 
admet que les importants càrregues urbanístiques que se’ls imposaven es veien 
compensades per un increment d’edificabilitat bruta addicional. En aquest sentit, 
denuncia que s’ha eliminat la compensació que haurien pogut suposar les reformes de 
Zona Franca, mentre que els beneficis cap als promotors es mantenen. Indica que el 
projecte és a llarg termini, i considera que no s’hauria de renunciar tan fàcilment a la 
condició de la reforma del passeig que s’incloïa al pacte amb els promotors, ja que 
existeixen mecanismes jurídics que permeten que el municipi es faci càrrec d’aquestes 
modificacions. Opina que és el moment de reprendre les negociacions, tot i ser 
conscient que els promotors passen per moments difícils. D’altra banda, assenyala 
que els promotors d’aquest projecte fa anys que guanyen grans quantitats de diners 
gràcies a l’especulació, i constata que és injust que sempre obtinguin beneficis. 
Exposa que en certs moments cal un esforç per part de tothom, i que ara haurien 
d’intentar rebaixar les seves condicions. D’altra banda, demana alternatives 
imaginatives a la recollida neumàtica i al tractament de residus, com ara buscar zones 
sota terra perquè la ciutat no quedi plena de grans contenidors resultants de la 
recollida ordinària. 

Vol saber quins criteris s’apliquen a l’hora de decidir en quines zones de la ciutat es 
realitzaran reformes que en segons quins casos no són totalment necessàries. A tall 
d’exemple, cita les reformes del passeig de Gràcia i les de la Diagonal. Considera que 
les obres de la Zona Franca són necessàries, i recorda que totes aquestes reformes 
es paguen entre tots els ciutadans. Opina que l’equip de govern no dóna prou 
importància als projectes de barris i que té un concepte de model de ciutat pel qual es 
beneficien minories socials concretes i es perjudica la gran majoria de la població. Tot 
seguit, expressa el vot negatiu del seu grup. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, manifesta l’abstenció del seu 
grup i demana saber com quedarà la part del passeig de la Zona Franca que no es 
podrà remodelar, malgrat que l’Ajuntament s’hi havia compromès. Reconeix que, a 
causa de la crisi, caldria parlar a llarg termini de la construcció d’aquest barri que està 
mancat d’equipaments de tot tipus. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, expressa el vot favorable del seu 
grup. Exposa que, considerant que es vota l’aprovació inicial, no es pot renunciar a 
incloure-hi la reurbanització o l’arranjament del passeig de la Zona Franca de cara al 
futur. 

El regidor refusa reproduir els arguments de caràcter tecnicojurídic que es van 
defensar a les comissions consultives anteriors respecte a les raons sobre per què era 
aconsellable reduir costos i repercussió econòmica per als promotors, i per què des del 
punt de vista jurídic es recomanava excloure alguns serveis i infraestructures per tal 
d’evitar problemes legals. Destaca que, com a Regidoria del Districte, i de cara al 
proper mandat, cal assumir que l’Ajuntament es faci càrrec de les obres de 
reurbanització i millora del passeig de la Zona Franca. Argumenta que s’ha defensat el 
projecte en el present mandat en l’àmbit de l’Ajuntament, si bé a causa de la situació 
actual quedarà pendent per al proper mandat. Manifesta que, independentment dels 
continguts o l’abast dels elements que incorpora el PEI que avui s’aprova inicialment, i 
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independentment de l’aprovació definitiva, l’Ajuntament és qui ha d’assumir i incloure 
al PAD del proper mandat tots aquells elements que quedin pendents. 

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

3. Informar favorablement l’aprovació inicial del Pla de millora urbana del sector 
14 de la Marina de la Zona Franca, d’iniciativa municipal (retirat) 

4. Informar favorablement l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla 
general metropolità a l’illa de la barriada de Plus Ultra-la Vinya, d’iniciativa 
municipal 

El regidor del Districte opina que es tracta d’una iniciativa molt important que sorgeix 
del compromís polític assumit a l’inici del mandat. Manifesta que calia prendre 
mesures perquè Plus Ultra deixés de ser gairebé «un barri perdut» que durant 
decennis ha estat en perill. Apunta que, arran de les reivindicacions veïnals dels últims 
anys, el Districte es va comprometre a impulsar dues accions: en primer lloc, la 
modificació del PGM, amb la qual cosa es pretén aconseguir la intervenció integral al 
barri dels carrers dels aviadors, i, en segon lloc, la reurbanització de l’espai públic des 
de la iniciativa municipal gràcies a una intervenció conjunta en què els propietaris 
puguin intervenir en els seus habitatges i l’Ajuntament es faci càrrec de les obres 
necessàries per posar al dia un barri petit que no es mereix haver estat en males 
condicions durant tants anys. 

Destaca que la Modificació puntual del PGM desafectarà aquesta part del barri de la 
Marina del Port i que a curt o a llarg termini es podran realitzar obres als habitatges. 
Informa que les remodelacions van començar el dia anterior en una illa de cases, en 
paral·lel a la Modificació puntual del PGM. Apunta que l’Ajuntament porta a terme les 
obres que permetran arranjar i modernitzar els carrers i places que formen part 
d’aquest perímetre. Indica que no entrarà en detalls tècnics, especificats a la fitxa 
lliurada a tots els grups, si bé corrobora que la Modificació del PGM està composta 
d’un seguit d’actuacions, com ara el reajustament de l’amplada física del carrer de la 
Mare de Déu del Port. Afegeix que s’ha previst una mesura de la qual s’havia parlat 
tres anys enrere, si bé inicialment no s’havia plantejat, que consisteix en un 
aparcament d’una quarantena de places distribuïdes en dues plantes, el qual es pretén 
construir sota el pati interior del conjunt d’edificis de la Vinya. Recalca que es tracta 
d’una novetat amb què es vol donar resposta o, si més no, compensar la possible 
pèrdua de les places d’aparcament que es podrien produir en els propers dies a causa 
de les obres. Per aquesta raó, apunta que es tracta d’una aprovació inicial d’una 
modificació molt puntual del PGM, però que dignifica Plus Ultra i el situa en el mapa 
del districte i de la ciutat. 

El senyor Jordi Suñé i Abelló del GMDUpB, emet vot favorable.  

El senyor Eduard Altés i Esparza, del GMDICV-EUiA, manifesta el vot favorable del 
seu grup i demana que totes les mesures que es prenguin estiguin consensuades amb 
el veïnat. Recorda que d’altres zones del barri també estan en una situació semblant i 
proposa que s’hi trobi una solució, ja que malgrat els esforços que s’estan duent a 
terme, en aquestes zones afectades no es pot fer cap reforma important. Afirma que 
es podria anar més enllà per tal d’arribar a d’altres consensos i d’altres acords de 
reformes. 
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El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, admet que el Districte tenia un 
deute històric amb Plus Ultra, i que s’han acumulat quatre PAD i un PERI que es va 
aprovar però que no es va poder dur a terme. Assenyala que finalment s’ha arribat a 
una solució pactada i consensuada amb els veïns. Recalca que l’aprovació puntual 
suposa una desafectació d’una determinada part del barri i expressa la seva 
esperança perquè el Pla dignifiqui Plus Ultra i n’aturi la degradació que fa anys que 
s’allarga. Considera encertat que s’hagi previst construir un aparcament, ja que era 
una demanda dels veïns. Apunta que, gràcies a la seva ubicació, també el podrà 
aprofitar el veïnat de la Vinya. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, opina que el Pla fa un pas enrere 
respecte a l’actuació pública, i expressa els seus dubtes pel fet que el Districte confiï la 
renovació de la trama a l’acció dels particulars. Coincideix que Mare de Déu del Port 
no ha de complir la funció viària bàsica que li atorgava el PGM, per la qual cosa el seu 
grup està d’acord a discutir l’amplada i el caràcter d’aquest vial. Tot seguit, manifesta 
l’abstenció del seu grup, a l’espera de redactar-ne al·legacions. 

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

D) Part d’impuls i control: 

D.1 Proposicions / declaracions de grup 

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

El Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc acorda traslladar al govern 
municipal de la ciutat els següents punts:  

1. Que sols una estratègia unitària de tot el catalanisme permetrà una 
sortida positiva de la situació actual: la superació del desencaixament entre 
Catalunya i Espanya, el reconeixement de Catalunya com a nació i la 
definició de l’Estat espanyol com a plurinacional, pluricultural i plurilingüístic 

2. Que tenim el convenciment que no hi ha cap solució viable a la greu crisi 
institucional que travessa el país que no passi pel diàleg, la negociació i el 
pacte com a condicions indispensables i prèvies a una consulta a la 
ciutadania 

3. Que donem suport a la Llei de consultes populars no referendàries 

4. Que amb una llei de consultes populars no referendàries com la que s’ha 
aprovat no es pot fer una pregunta pròpia d’un referèndum. Per aquest motiu, 
cal saber que si la consulta no és legal i acordada, no es farà 

5. Que són moltíssims els catalans i les catalanes que desitgen votar i, per 
aquesta raó, considerem que no hi haurà una solució estable a l’actual 
distanciament que no passi per sotmetre-la al vot ciutadà 

6. Que hem de treballar per una reforma constitucional que faci d’Espanya 
un Estat federal, capaç de reconèixer la diversitat nacional. Espanya és una 
nació de nacions 

7. Tot i les dificultats del moment, els catalans i les catalanes tenim 
l’oportunitat de reflexionar sobre el nostre futur amb la voluntat de construir 



 
 
Districte de Sants-Montjuïc 

 

163 

 

una Catalunya lliure, segura, pròspera, justa i honesta, especialment amatent 
al benestar de tots i cadascun dels seus ciutadans i ciutadanes 

8. Donar trasllat dels acords al Govern de l’Estat espanyol, i a tots els grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya  

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, exposa que, en la línia del que 
passa actualment en molts ajuntaments d’arreu del país, el seu grup considera 
important que al Plenari del Districte es debati sobre la consulta del 9N. Per aquest 
motiu, presenta una proposició amb què vol fixar la postura del PSC i es mostra 
disposat a convèncer d’altres grups perquè hi votin a favor. 

Assenyala que el seu grup és conscient de l’enorme expectativa que ha aixecat la 
convocatòria del 9N i comunica que els socialistes de Catalunya també desitgen votar. 
Exposa que fins ara els ha resultat difícil manifestar que volen celebrar una consulta, 
encara que no comparteixin els termes amb què aquesta s’ha plantejat. Així mateix, 
defensa que la consulta sobre el futur polític de Catalunya es pugui celebrar per mitjà 
d’un referèndum d’acord amb la Llei catalana de consultes populars aprovada en el 
mandat del president Montilla, o bé per mitjà d’un referèndum constitucional. Assegura 
que el PSC continuarà treballant perquè la consulta se celebri, i opina que la millor 
solució per resoldre l’actual problema de la relació entre Catalunya i la resta d’Espanya 
és possibilitar una reforma constitucional federal que, entre d’altres qüestions, 
reconegui Catalunya com una nació, li atorgui competències en matèria de llengua, 
educació i cultura, i garanteixi un pacte fiscal just i solidari. 

Opina que el principal causant del problema és el PP, que va presentar un recurs 
contra el projecte d’estatut prèviament votat pels catalans, així com la posterior 
sentència del Tribunal Constitucional i la política recentralitzadora de Govern presidit 
per Mariano Rajoy. Considera que el senyor Rajoy parla de respecte a la legalitat però 
no proposa ni una sola solució per resoldre el problema de fons. Manifesta que 
l’immobilisme del senyor Rajoy posa en risc la unitat d’Espanya per aconseguir uns 
quants vots. D’altra banda, exposa que el president Mas i els seus socis també en són 
àmpliament responsables. Pregunta per què no s’utilitzava la Llei de consultes 
populars si es volia convocar un referèndum. Indica que, si es volien aconseguir 
garanties democràtiques, no té sentit establir una doble pregunta encadenada que no 
les proporciona. En aquest sentit, opina que no pot ser que encara no se sàpiga com 
es comptabilitzaran els resultats. Pregunta per què el govern s’ha entossudit a 
convocar un referèndum emparant-se a la Llei de consultes populars no referendàries, 
i quan trigarà el president a reconèixer que el 9 de novembre no es podrà celebrar una 
consulta legal amb prou garanties democràtiques. 

Afirma que, pel PSC, ni les gesticulacions ni els decrets sense data d’entrada en vigor 
ni les reunions maratonianes amb resultats importants que no es poden divulgar ni 
poden ocultar la realitat que el 9 de novembre no se celebrarà la consulta desitjada 
pels catalans, de la qual cosa el president Mas és conscient. Corrobora que la dimissió 
recent d’un dels membres de la comissió de control de la consulta n’és una prova, i 
assegura que aviat es confirmarà que la consulta no se celebrarà per manca de 
garanties democràtiques. Recalca que els catalans tenen dret a una consulta legal 
amb efectes jurídics, per la qual cosa el seu grup continuarà treballant per fer-la 
possible. 

Per aquest motiu, llegeix la proposició i declaració del seu grup, i demana al Consell 
Plenari del Districte de Sants-Montjuïc que acordi traslladar al govern municipal de la 
ciutat els vuit punts de la proposició. 
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El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB,pregunta al portaveu del PSC amb qui 
proposa que es pacti la consulta, ja que no es pot demanar de pactar-la amb algú que 
no la vol pactar, com ara el PSOE. Tot seguit, adverteix al senyor Deusedes que la 
consulta se celebrarà i manifesta el vot negatiu del seu grup a la proposició. Finalment, 
demana al president si podrà fer servir el temps que li sobri per a la següent 
intervenció. 

El president denega la petició del senyor Suñé, atès que el temps que no s’esgoti no 
pot sumar-se a d’altres intervencions. 

El senyor Cristòfol Ortolà i Ortolà, del GMDICV-EUiA, coincideix amb el senyor 
Deusedes que la seva intervenció ha servit per fixar la postura del PSC. Opina que es 
pot estar d’acord amb molts dels punts que planteja el document, si bé molts ja s’estan 
esdevenint, com ara l’estratègia unitària a la qual el PSC no s’ha sumat. Replica que 
també s’han produït intents de diàleg, negociacions i pactes, i li suggereix que totes 
aquestes mesures es traslladin al Govern de Madrid o al nou secretari general del 
PSOE. Assenyala que en la situació actual, si el PSC defensa el dret dels catalans a 
decidir, només cal que se sumin a la majoria del Parlament, formada per ICV-EUiA, 
CiU, ERC i la CUP, per tal de treballar plegats amb aquest objectiu. Finalment, 
manifesta el vot contrari del seu grup. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, expressa el vot contrari del 
seu grup. Considera que no té sentit explicar les raons del vot, ja que creu que són 
clarament conegudes per tothom. Es mostra comprensiu pel fet que aquest assumpte 
preocupa els ciutadans, i reconeix que el seu grup també es preocupa perquè el 
procés tingui lloc dins la legalitat. Amb tot, opina que en el present Plenari no s’ha de 
debatre sobre aquesta qüestió, sinó que cal parlar d’assumptes que afecten el districte 
i interessen el veïnat. Respecta que es plantegin aquesta mena de qüestions, si bé 
critica que ha tingut lloc un oportunisme polític molt evident. 

El senyor Francesc Xavier Esteve Gómez de Travesedo, del GMDCiU, exposa que 
comparteix molts dels punts de les intervencions dels portaveus d’UpB i ICV-EUiA. 
Acusa el PSC d’haver fixat la seva posició fa molt de temps en no voler-se afegir a la 
gran majoria dels representants del poble de Catalunya que van sortir elegits a les 
darreres eleccions. Expressa el seu desig perquè tothom s’assegui a dialogar sobre 
què es votarà a la consulta del 9N, més que no pas discutir si es votarà o no. Per 
aquest motiu, manifesta el vot contrari del seu grup. 

El senyor Deusedes afirma que ja s’esperava aquesta resposta, i que li hauria sorprès 
enormement que tots els grups haguessin estat d’acord amb la proposició. Coincideix 
que al Plenari del Districte de Sants-Montjuïc cal poder parlar del que preocupa la 
gent, com és el cas d’aquest assumpte. Dóna la raó al portaveu d’ICV-EUiA pel fet que 
aquesta proposició fixa la postura del PSC, precisament perquè li preocupa el to de les 
respostes de la resta de grups. Afirma que aquests busquen adhesions, mentre que el 
PSC fomenta el diàleg. Quant a la pregunta del senyor Suñé, respon que cal parlar 
amb els governs. Considera evident que aquests no hi estiguin d’acord, ja que en cas 
contrari no caldria mantenir-hi diàleg. En aquest sentit, reitera que les solucions arriben 
després del diàleg i no pas per mitjà de peticions d’adhesió. 

Es rebutja la proposició amb el vot a favor del GMDPSC i el vot en contra de la resta 
de grups. 

Proposició / declaració de grup del Grup Municipal de Districte PPC: 
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Que el Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc insti l’equip de govern 
del Districte a la realització d’un pla que inclogui: 

1.- Mesures per tal de controlar i reduir l’incivisme i les actituds incíviques, 
garantint el compliment de les ordenances municipals i el descans dels veïns 
i veïnes 

2.- La realització d’un pla d’usos al Poble-sec per tal de resoldre i/o reordenar 
la problemàtica existent als carrers Blai, Vilà i Vilà i Nou de la Rambla, amb la 
proliferació de bars i vetlladors 

3.- Increment dels mitjans destinats al barri per tal de poder controlar els 
llauners, els apartaments turístics i donar resposta als increments de furts 
que per exemple s’ha donat als carrers Blai, Vilà i Vilà, Nou de la Rambla, 
Piquer, Mata i passeig de Montjuïc  

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, manifesta la necessitat d’un 
pla d’usos i d’alguna mesura més per solucionar la problemàtica de les terrasses i els 
bars al barri del Poble-sec. Esmenta l’increment dels bars als carrers de Blai, Vilà i Vilà 
i Nou de la Rambla, cosa que es tradueix en molèsties i soroll. En aquest sentit, 
corrobora que fa temps que es parla d’un estudi per examinar l’oferta comercial de la 
zona amb l’objectiu de prendre mesures que ajudin a diversificar-la. Així mateix, 
assenyala que una d’aquestes mesures pendents és la realització d’un pla d’usos 
necessari. Apunta que cal incidir en les conductes incíviques mitjançant ordenances i 
sancions, les quals la Guàrdia Urbana i els Mossos han de fer complir. Informa dels 
furts puntuals que s’han produït als carrers de Blai, Vilà i Vilà, Nou de la Rambla, 
Piquer, Mata i el passeig de Montjuïc durant el juliol. Finalment, esmenta la 
problemàtica de la presència de llauners i dels apartaments turístics. Tot seguit, llegeix 
la proposició. 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, destaca que, contràriament al que passa 
sovint, coincideix amb la proposició que ha presentat el senyor Calleja en el present 
Plenari, per la qual cosa n’expressa el vot favorable del seu partit. 

El senyor Cristòfol Ortolà i Ortolà, del GMDICV-EUiA, expressa el seu desacord amb la 
intervenció del portaveu d’UpB. Denuncia que la proposició del senyor Calleja és 
indefinida i contradictòria, ja que demana un pla d’usos per controlar la proliferació dels 
bars i els vetlladors mentre que, d’altra banda, el PP ha aprovat amb CiU un pla de 
terrasses que hi és incompatible. Demana al PP que aclareixi quin model desitja, ja 
que considera complicat donar suport a una mesura a la Casa Gran i demanar el 
contrari al Plenari. D’altra banda, opina que els plans d’usos no poden servir 
únicament per controlar la proliferació de bars i vetlladors. En aquest sentit, proposa 
que el pla d’usos no es limiti a aquests punts un cop s’hi decideixi treballar. Tot seguit, 
expressa el vot contrari del seu partit. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, exposa que no coincideix amb 
l’argumentació que ha ofert el senyor Calleja, però sí amb el contingut de la proposició. 
Així,doncs, i d’acord amb l’interès del seu grup perquè es creï el pla d’usos del Poble-
sec, manifesta el vot favorable del seu partit. 

El senyor Francesc Xavier Esteve Gómez de Travesedo, del GMDCiU,anuncia que el 
setembre del 2013 es van suspendre les llicències de terrasses al Poble-sec, 
especialment a Blai. Apunta que des del setembre del 2014 s’han suspès totes les 
llicències per tal d’iniciar el pla d’usos. Referint-se a la intervenció del senyor Ortolà, 



 
 
Districte de Sants-Montjuïc 

 

166 

 

indica que el pla pot ser més o menys ampli segons els acords a què s’arribin. Recalca 
que la Guàrdia Urbana ha dut a terme moltes intervencions per fer complir les 
ordenances vigents, a la qual cosa afegeix que si es disposés de més agents la 
situació milloraria. Considera que ja s’ha treballat en els punts esmentats, motiu pel 
qual manifesta l’abstenció del seu grup. 

El senyor Calleja agraeix les intervencions i reconeix que a la proposició no s’ha 
exposat l’assumpte de l’oferta comercial, si bé al preàmbul queda clar que no només 
es tracta de controlar i reordenar els bars existents, ja que considera que és inútil 
defensar que des del 2013 s’han congelat les llicències si la realitat és que hi ha 
desenes de bars i vetlladors actius. Demana que es prengui alguna mesura en aquest 
sentit, ja que només cal anar a Blai per presenciar la situació. Recorda que es disposa 
d’un any per pactar el pla, i es mostra esperançat que el regidor estigui disposat a 
pactar amb tots els grups i no només amb el PSC. Insisteix que l’incivisme i els sorolls 
del Poble-sec no es deriven únicament dels bars i les terrasses. Admet que no s’han 
resolt totes les problemàtiques, com ara la de la mancança d’oferta comercial, ja que 
considera inadmissible que el veïnat del Poble-sec hagi de sortir del barri per comprar 
unes sabates esportives. 

S’aprova la proposició amb el vot en contra del GMDICV-EUiA, l’abstenció del 
GMDCiU i el vot a favor de la resta de grups. 

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

Que el Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc acorda: 

Instar el govern municipal a no presentar el projecte de la construcció de la 
pista d’esquí indoor al barri de la Marina i consensuar amb totes les entitats 
veïnals els equipaments que volen i necessiten 

El senyor Eduard Altés i Esparza, del GMDICV-EUiA, exposa que en la Modificació del 
Pla de millora urbana del sector 14 de la Marina de la Zona Franca es proposa 
actualitzar les previsions d’equipaments i ampliar-los per tal de construir-hi un complex 
esportiu d’hivern a càrrec d’una empresa holandesa. Apunta que, un cop més, es 
proposa un projecte que no coincideix amb les demandes dels veïns, els quals 
reclamen equipaments de proximitat. Manifesta que el projecte respon al model de 
ciutat aparador promogut per l’alcalde Trias, desconnectat de la realitat dels barris i 
que posa el sòl públic en mans privades. Considera que les explicacions per les quals 
aquesta aposta podria suposar la solució perquè el metro arribi al barri són un 
xantatge al veïnat per part del govern de CiU, que després d’anys reivindicant la 
millora del transport públic per poder anar a treballar i millorar la qualitat de vida, 
finalment presenta l’arribada del metro juntament amb un projecte que qualifica de 
«faraònic, antiecològic i insostenible». 

Indica que els veïns no volen esquiar, sinó que arribi el metro. Argumenta que la 
construcció del macrocomplex afectaria el Banc dels Aliments i un institut de formació 
professional, els quals considera equipaments d’una ciutat per viure. Tot seguit, llegeix 
la proposició del seu grup. 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, afirma que la proposició versa sobre un 
tema interessant, el qual s’ha incentivat anteriorment a l’informe del regidor. Assenyala 
que tant a la Casa Gran com al present Plenari s’ha retirat de l’ordre del dia el punt en 
què es preveia l’aprovació inicial de la parcel·la on s’hauria de construir la pista 
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d’esquí, per la qual cosa dedueix que més endavant caldrà tractar l’assumpte en detall. 
A continuació, expressa el vot favorable del seu grup. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, manifesta l’abstenció del seu 
grup. Destaca que es tracta d’una proposició que no coincideix amb els arguments 
dels veïns de la Marina si bé reconeix que el fet que una empresa privada proveeixi els 
equipaments pot generar riquesa, la qual cosa pot donar lloc a l’arribada del metro i a 
la construcció d’altres equipaments necessaris. Assenyala que la Fira 2 també 
pressiona el Mobile World Congress per fer-hi arribar el metro, cosa que finalment es 
produirà i que pot servir de raó perquè passi per la Marina. 

Coincideix amb el grup proposant que cal un major consens, si bé es mostra 
gratament sorprès pel fet que l’empresa holandesa hagi mantingut diàleg amb la Unió 
d’Entitats de la Marina. Recalca que en aquesta mena de processos no hi sol haver 
participació i els veïns en solen quedar al marge, cosa que no ha succeït en aquest 
cas. Demana que aquest projecte es realitzi amb totes les garanties, considerant que 
cal preocupar-se pel futur del Banc dels Aliments i les instal·lacions de l’institut que 
se’n veuran afectades. Argumenta que, un cop es puguin superar els esmentats 
entrebancs, aquest projecte podria esdevenir una font de riquesa per a la zona. 
Considera que els veïns de la Marina no estan interessats en el projecte, ja que el que 
desitgen és trobar feina. En aquest sentit, felicita el govern pels plans d’ocupació 
impulsats, pels quals demana continuïtat. Pel que fa a barrejar les iniciatives públiques 
i les privades, considera que el projecte de l’empresa holandesa és interessant i que 
cal que se sumin esforços per posar-se d’acord. Recorda que tothom ha de renunciar 
a certes coses i aportar propostes. Opina que seria una llàstima perdre el projecte, ja 
que podria beneficiar la Marina. Conclou que el cap de grup del PP a l’Ajuntament de 
Barcelona va defensar al Plenari del divendres anterior que el projecte havia d’anar 
acompanyat d’un pla d’inversió per a la Zona Franca, que inclogués el metro i la resta 
d’equipaments. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, expressa el vot favorable del seu 
grup, ja que coincideix amb molts dels punts de la proposició, com ara la problemàtica 
del Banc dels Aliments. Exposa que el metro de la Marina no s’ha de tractar com una 
moneda de canvi, sinó que ha d’anar destinat al veïnat amb independència de si s’hi 
instal·len equipaments o negocis. D’altra banda, reitera que en sòl públic no s’hi pot 
establir un negoci privat. 

El senyor Francesc Xavier Esteve Gómez de Travesedo, del GMDCiU, insisteix que el 
metro de la Marina no va lligat a cap altre projecte que no sigui el de millorar la 
mobilitat en aquests barris. En aquest sentit, retreu que l’argument de la moneda de 
canvi és fals i, per tant, invàlid. Manifesta que, en el seu dia, a les comissions 
esportives es va proposar la instal·lació d’un equipament esportiu, si bé l’únic 
equipament que va interessar va ser el de la pista d’esquí. Afirma que a les comissions 
de seguiment ja es va destacar que el projecte hauria de complir tots els tràmits legals, 
cosa que es pot consultar en la informació pública. Exposa que, recentment, 
l’Ajuntament no ha presentat cap projecte de pista d’esquí, sinó un equipament 
esportiu inclòs a la Modificació del Pla general metropolità del sector 14. Pel que fa al 
Banc dels Aliments i a l’institut de formació professional, assenyala que ja s’havia 
proposat explícitament una ubicació substancialment millor, fora de la Zona Franca, 
que és un lloc de pas on sovint resulta difícil que un camió pugui maniobrar. Critica 
que alguns arguments plantejats pels grups anteriors siguin falsos i populistes, i tot 
seguit expressa el vot contrari del seu grup a la proposició. 
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El senyor Altés afirma que no resulta sorprenent la coincidència d’opinions entre PP i 
CiU, ja que la seva visió de ciutat s’assembla i ambdós defensen els interessos de 
certs grups. Opina que cal invertir en barris com la Marina, si bé critica que sempre 
s’inverteixi sobre sòl púbic. Considera que és desitjable que la promoció privada 
s’encarregui de tot, ja que té l’objectiu d’enriquir-se. Defensa que és el moment de 
construir un equipament a la Marina, i recalca que tothom hi està d’acord. D’altra 
banda, denuncia la pressa que té el govern per aprovar-ho tot, i assenyala que si el 
projecte estigués tan clar, el punt relatiu a aquest projecte no s’hauria retirat del 
Plenari. 

Apunta que la pressa i la voluntat d’ampliar l’equipament i condicionar-lo tal com 
desitjaven aquestes empreses porta a sospitar que es pretén construir la pista coberta. 
Reitera que s’ha filtrat la idea que la instal·lació dels equipaments podria ser la 
condició perquè el metro arribés a la Marina. Defensa que no fa populisme, sinó que 
repeteix el que ha sentit. Reitera que el metro no es pot considerar una moneda de 
canvi, sinó que ha d’arribar a la Marina perquè és de sentit comú. 

El senyor Esteve insisteix que el metro no és cap moneda de canvi i fixa la postura de 
CiU en aquest sentit. Exposa que a la Marina es necessiten molts equipaments, entre 
els quals un d’esportiu. Destaca que no s’ha ocultat res, i que a les comissions de 
seguiment prèvies al Consell de Districte es van presentar totes les opcions i es va 
reconèixer davant de grups i veïns que una de les alternatives era la plantejada. 
Afegeix que també es va comunicar la problemàtica del Banc dels Aliments i l’institut. 
En aquest sentit, opina que els retrets anteriors són fruit de la mala consciència. 

El senyor Ortolà respon que la mala consciència la té CiU, ja que ha retirat el punt de 
l’ordre del dia sobre aquest projecte. Manifesta que el promotor holandès és qui parla 
de moneda de canvi, és a dir, que el metro arribarà a la Marina sota la condició que 
s’instal·li la pista d’esquí. Coincideix que hi ha una manca d’equipaments en aquest 
barri, si bé demana que no es vengui el sòl públic. 

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

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

Que el Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc acorda: 

1. Mostrar el suport a la convocatòria a la consulta del 9 de novembre de 
2014 per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres 
drets democràtics i prendre el compromís del Districte de Sants-Montjuïc 
amb la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines 
necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació 

2. Donar ple suport al president i al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la 
materialització de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la 
Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, 
aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària 
del poble català i dels seus representants  

3. Comunicar aquest acord en el període de cinc dies des de la seva 
aprovació al president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del 
Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris. També a l’Associació de 
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Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM), qui ho trametran de forma conjunta al president del Govern Espanyol, 
al president del Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions 
Unides, al president del Parlament Europeu, al president del Consell de la UE 
i al president de la Comissió Europea  

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, exposa que el diccionari defineix 
«democràcia» com a sistema basat en el govern per part del poble, i «democràtic» 
com allò que és favorable o propi del poble. En aquest sentit, considera que o s’és 
demòcrata o no se n’és, de la mateixa manera que si es posen límits a la democràcia 
aquesta deixa de ser-ho, encara que es posin mitjançant lleis aprovades 
democràticament o per decisions imposades per mitjà d’una votació democràtica. 
Afirma que els límits de la democràcia es troben únicament en allò que no és 
democràtic i que pretén encotillar la democràcia. Denuncia que hi hagi gent que jugui 
amb la democràcia per usar-la en benefici propi, si bé l’eviten subtilment quan no 
respon als seus interessos. Critica els comentaris que decideixen la voluntat dels 
ciutadans sense celebrar una votació prèvia. 

Destaca els exemples de democràcia del Canadà i Suïssa, els quals considera Estats 
realment democràtics. Reprova la Llei de partits, que ha provocat la il·legalització dels 
grups que no interessen, malgrat que no s’aplica a tothom de la mateixa manera, ja 
que alguns partits que han defensat la dictadura franquista no s’han il·legalitzat. 
Apunta que un altre partit de l’Estat va utilitzar el terrorisme i, malgrat les condemnes a 
alguns dels membres implicats, el partit tampoc no ha estat il·legalitzat. Assenyala que 
aquests mateixos partits són els que n’il·legalitzen d’altres. 

Manifesta que el poble s’expressa democràticament a través de tres mitjans possibles: 
les consultes, els referèndums i les eleccions. En aquest sentit, considera que voler 
impedir una d’aquestes vies no és democràtic, encara que la prohibició estigui basada 
en lleis dictades durant la democràcia. Considera que voler impedir que un poble 
expressi lliurement la seva opinió per evitar que opini en contra dels propis interessos 
no tan sols representa un atemptat a la llibertat d’expressió, sinó també un atemptat a 
la democràcia. 

Manifesta que, a poc temps de celebrar la consulta no referendària convocada pel 
president Mas per al 9 de novembre, alguns partits la volen impedir i algun altre es 
mostra indecís. Exposa que, si bé l’argument principal per no celebrar la consulta és la 
il·legalitat, aquesta compleix les normes emanades pel Parlament de Catalunya, així 
com les directrius, els acords, les sentències i, en general, la legalitat internacional. 
Exposa que el Tribunal Constitucional no ha expressat que la consulta sigui il·legal, 
per la qual cosa no es pot afirmar que ho sigui. Així mateix, apunta que es té el sentit 
favorable de la sentència del Tribunal Constitucional de Garanties Estatutàries. Tot 
seguit, cita les paraules de David Cameron, primer ministre britànic: «Podia impedir el 
referèndum perquè les lleis britàniques no el contemplaven, però per damunt de tot 
sóc demòcrata i calia escoltar els escocesos.» Assenyala que la Constitució del 
Canadà tampoc no considerava un referèndum al Quebec. Recorda que el Tribunal de 
Garanties Constitucionals va sentenciar que, segons la llei del referèndum, no es podia 
celebrar la consulta, malgrat que si una part important de la població ho demanava, la 
democràcia passaria per davant de la Constitució. Fa palès que, per aquest motiu, el 
referèndum es va celebrar dues vegades i afegeix que hi ha la possibilitat que es torni 
a convocar de cara al futur. 

Argumenta que la democràcia se sustenta en la participació, les eleccions, les 
consultes, els referèndums i la separació de poders, de manera que si l’executiu mana 
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el que ha de decidir el poder judicial, no hi ha democràcia. En aquest sentit, exposa 
que qui afirma una sentència del Tribunal Constitucional sense que aquesta s’hagi 
produït està prevaricant i demostrant la seva incapacitat democràtica. Recorda que el 
PP va assenyalar que la pregunta i la data de la consulta es van decidir sense un 
diàleg previ, i replica que Alex Salmond també va decidir la data i la pregunta i les va 
modificar posteriorment d’acord amb el govern britànic. Manifesta que el president Mas 
ha reiterat que estava disposat a canviar la data i la pregunta després d’escoltar, 
dialogar i pactar amb el Govern espanyol, el qual s’hi va negar. Afirma que els 
catalans, independentment del lloc on hagin nascut i la llengua que parlin, volen votar, 
ja que la consulta està encaminada a solucionar el conflicte, mentre que impedir-la 
provoca que la problemàtica s’allargui i s’intensifiqui. Corrobora que, com a servidors 
públics, l’obligació dels grups al servei dels ciutadans és la de facilitar que es pugui 
votar. Finalment, llegeix la proposició de grup. 

El senyor Cristòfol Ortolà i Ortolà, del GMDICV-EUiA,manifesta el vot favorable del seu 
grup, que recorda que ja va votar en aquesta línia al Parlament de Catalunya. Opina 
que ha arribat el moment de construir una nova Catalunya des de la base, la qual cosa 
només es pot solucionar votant. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, manifesta el vot contrari del 
seu partit i exposa que no vol entrar en el debat, ja que repetiria la seva intervenció en 
resposta a la proposició del PSC. Considera que la posició del PP és clara i assenyala 
que no comparteix la causa independentista. Opina que el terme «dret a decidir» no és 
adequat i expressa la preocupació per la fractura social que està provocant el procés. 
Fa palès que el Plenari hauria de servir per continuar debatent les preguntes, els precs 
i les propostes que parlen del barri, si bé reconeix que la resta de grups poden 
presentar les proposicions que desitgin. Ara bé, considera inacceptable que el senyor 
Suñé hagi titllat d’antidemocràtica tota la gent que no està a favor de la independència 
i que desitja que Catalunya continuï formant part d’Espanya. Demana al senyor Suñé 
que retiri les seves paraules. Assegura que està cansat que es titlli el grup 
d’antidemòcrata i recorda que ni Catalunya és una colònia ni hi ha policia política als 
carrers de Catalunya. Pel que fa a l’atemptat a la llibertat a què es referia el senyor 
Suñé, respon que li agradaria que els milers de ciutadans de Catalunya tinguessin la 
mateixa llibertat que els grups pro consulta per expressar la seva opinió. Assenyala 
que molts catalans pateixen a la feina i a la família per no poder expressar que estan 
en contra del procés sobiranista. 

Expressa els seus dubtes sobre qui guanyaria si finalment se celebrés la consulta, ja 
que troba molt fàcil sortir al carrer quan es gaudeix d’una subvenció, de la mateixa 
manera que en gaudeixen els mitjans de comunicació de Catalunya. 

El president demana als assistents que respectin totes les opinions, i exigeix que no es 
xiuli, es cridi o s’increpi. Opina que el respecte d’opinions alienes és imprescindible 
perquè es produeixi un debat democràtic. 

El senyor Calleja reprèn la seva intervenció i reprova l’actitud de certs membres del 
Plenari. Tot seguit, recorda que des del 1978 s’ha votat 43 vegades, un indicador de 
llibertat al país. Exposa que la Constitució estableix que la sobirania resideix en el 
poble espanyol, que està format pels habitants de les diverses comunitats autònomes. 
Recrimina que es parli de majories parlamentàries i pregunta quants diputats catalans 
van votar en contra de la delegació de competències el mes d’abril. Recorda que ni tan 
sols el president Mas va tenir la decència d’anar a demanar al Parlament espanyol que 
cedís les competències al Parlament català pel que fa a les consultes. Desaprova que 
també es parli del Consell de Garanties Estatutàries al mateix temps que s’ignora el 
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marc constitucional de què es van dotar els espanyols l’any 1978, encara que aquest 
també tingui defectes. Considera que no és manera de fer les coses i reitera que no 
vol triar entre ser català o espanyol sinó que vol ser-ho tot alhora. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, manifesta que la posició del seu 
grup ha quedat clara en la proposició presentada anteriorment i coincideix que votar és 
la solució, per la qual cosa el PSC va votar a favor de la Llei de consultes populars no 
referendàries. Amb tot, indica que no s’arribarà a cap solució real, reconeguda i 
legitimada si no es vota amb garanties democràtiques. Considera evident que no hi ha 
prou garanties democràtiques i exposa que Quim Brugués va dimitir de la comissió 
que vetlla per la consulta a causa d’aquesta manca de garanties. 

Manifesta el vot contrari del seu grup, si bé expressa preocupació per la possible 
futura frustració que es pugui crear. Recorda que recentment el conseller Homs 
afirmava que el 15 d’octubre seria la data límit per convocar la consulta, tot i que avui 
el president Mas ha indicat que ningú no sap com acabarà. Es mostra convençut que 
el conjunt de la ciutadania s’està autoenganyant, si bé assegura que li agradaria anar 
errat. 

El senyor Francesc Xavier Esteve Gómez de Travesedo, del GMDCiU, expressa el vot 
favorable a la proposta, i tot seguit demana al senyor Calleja que retiri el comentari 
segons el qual un ciutadà de Catalunya no pot expressar lliurement la seva opinió, tant 
si és a favor com en contra de la independència, ja que d’una banda opina que no és 
cert i, de l’altra, titlla de totalitàries les persones que pensen d’una determinada 
manera. Així mateix, acusa el senyor Calleja d’escandalitzar-se quan li porten la 
contrària. Exposa que a Catalunya no es pot dir el que es vol, sinó que cal ser 
correcte, raonable i respectuós. Corrobora que existeix la voluntat de votar, no només 
per celebrar un referèndum, sinó per comprovar el que ha qüestionat el senyor Calleja 
en la seva intervenció anterior sobre quin deu ser el suport a la independència. 
Recalca que es tracta del mateix procés que el de les eleccions, de les quals va sortir 
una representació que està majoritàriament a favor de la consulta. 

Indica que els votants escocesos, ja es decantessin pel «sí» o pel «no», es mostraven 
feliços i no pas frustrats, ja que van tenir l’oportunitat d’expressar la seva opinió. 
Recorda que entre els redactors de la Constitució del 1978 hi havia el senyor Roca, de 
CDC, i el senyor Herrero de Miñón, del PP. Corrobora que les tesis d’aquest últim són 
oposades a les que actualment defensa el seu grup. En aquest sentit, indica que s’està 
debatent la interpretació que fan certes persones sobre el concepte de «legalitat» en 
clau política, i no pas jurídica. Conclou insistint que cal fer possible aquesta realitat, ja 
que la política tracta de treballar correctament i de la manera més democràtica 
possible perquè el poble expressi la seva opinió. 

El senyor Suñé respon al senyor Calleja que l’esmentada fractura social ve provocada 
per certa gent que juga amb la por i la prohibició del vot. D’altra banda, assegura que 
ha repassat el guió de la seva intervenció i en cap cas no ha anomenat el PP, per la 
qual cosa si el senyor Calleja s’ha sentit al·ludit significa que en té motius. Per aquesta 
raó, considera que no ha de retirar cap comentari. 

S’aprova la proposició amb el vot en contra del GMDPPC i el GMDPSC, i el vot a favor 
de la resta de grups. 
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D. 2 Precs 

Es planteja pel Grup Municipal de Districte PPC: 

Que es solucioni el problema de la manca de connexió telefònica de l’edifici 
del carrer Pontils i que s’instal·lin contenidors de recollida de brossa i 
selectiva a l’esmentada zona 

El senyor Juan Luis Sistach i Vicen, del GMDPPC, exposa que en els darrers anys 
s’ha desenvolupat el sector 10, al barri de la Marina del Prat Vermell, el qual ha afectat 
el veïnat del carrer Ulldecona i voltants. Afegeix que l’anterior juliol es van entregar les 
claus dels nous habitatges destinats a aquest veïnat amb dret de reallotjament a 
l’edifici del carrer de Pontils, si bé tres mesos més tard aquest edifici continua sense 
línia telefònica, ja que cal instal·lar un mòdul i una caixa col·lectiva per connectar els 
telèfons. Ressalta que s’ha urbanitzat la zona del barri entre Ulldecona, Motors i 
passeig de la Zona Franca, tot i que encara no s’hi ha instal·lat cap contenidor de 
recollida de la brossa ni de recollida selectiva. Tot seguit, llegeix el prec. 

El regidor del Districte accepta el prec i argumenta que la problemàtica de la connexió 
telefònica incumbeix la companyia telefònica Movistar i recorda que els particulars que 
vulguin gaudir de connexió de telefonia fixa l’han de sol·licitar. Recorda que la 
companyia té l’obligació de respondre positivament en seixanta dies. Pel que fa als 
contenidors, manifesta que l’han informat que s’instal·larien durant la present setmana, 
i que avui mateix se n’han col·locat tres. Assenyala que se’n comprovarà l’ús i, en 
funció de la necessitat, s’afegirà o no el de la recollida selectiva. Així mateix, indica 
que els de rebuig ja s’han instal·lat. 

Es planteja pel Grup Municipal de Districte ICV-EUiA: 

Instar el govern del Districte que, en el proper Consell Ciutadà del Districte, 
informi sobre el procés i situació actual en la que es troba la reformulació de 
les Normes reguladores de participació ciutadana i les Normes reguladores 
de funcionament dels districtes 

El senyor Cristòfol Ortolà i Ortolà, del GMDICV-EUiA, exposa que, un cop aprovades 
inicialment per part del govern de la ciutat les Normes reguladores de participació 
ciutadana i les Normes reguladores de funcionament dels districtes, realitzades les 
corresponents sessions informatives a tots els districtes, el 12 de febrer a aquest 
Districte, tancat el període d’exposició pública, i publicat el dictamen del Consell de 
Ciutat sobre les mateixes, on es feia un seguit de recomanacions per tal de millorar la 
participació de la ciutadania i el funcionament dels òrgans de participació dels 
districtes i de la ciutat, el govern no ha verbalitzat quina és la seva intenció sobre 
aquest tema al districte i la ciutat. Tot seguit, formula el prec. 

El regidor del Districte accepta el prec i assegura que es farà venir el comissionat de 
Participació perquè informi sobre la situació i exposi el seu punt de vista, cosa que 
potser aclarirà la dialèctica del present Plenari sobre per què no es podria votar en una 
consulta en l’àmbit de barri. 

Es planteja pel Grup Municipal de Districte ICV-EUiA: 

Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc es comprometi a vetllar perquè 
el Consorci d’Educació de Barcelona garanteixi dos conserges a l’escola 
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pública Pràctiques curs rere curs, com a mínim des de l’1 de setembre de 
cada any i durant tots i cadascun dels dies lectius de cada curs, i també, com 
a mínim, fins que les condicions estructurals del centre no canviïn  

El senyor Joan Sanromà i Bauló, del GMDICV-EUiA, assenyala que el mes d’octubre 
és un bon moment per parlar d’educació. Apunta que des de fa tres anys el govern 
informa no hi ha problemes ni conflictes relacionats amb les escoles, i que tot funciona 
correctament. Amb tot, considera que existeixen petits problemes, a més de manca 
d’informació, especialment sobre la preinscripció i matrícula a les escoles bressol 
municipals, deixant de banda les inscripcions a les escoles de primària i secundària, ja 
que pertanyen a la Generalitat. Afegeix que no s’ha comentat que enguany el districte 
ha obtingut el rècord d’absentisme escolar a la ciutat. 

El president demana al senyor Sanromà que se cenyeixi a les qüestions tractades al 
prec. 

El senyor Sanromà indica que vol emmarcar la seva intervenció en l’àmbit educatiu, ja 
que malgrat la inauguració d’un espai escolar, al Plenari no es debat sobre altres 
temes més problemàtics d’aquest àmbit. Explica que el mes de juny es van traslladar 
dos conserges d’una escola del districte que disposa de tres espais d’entrada per on 
transiten els alumnes, cosa que suposa un problema. Tot seguit, llegeix el prec del seu 
grup. 

El senyor Oscar Esteban, en nom de l’AMPA de l’Escola Pràctiques, agraeix a ICV-
EUiA que hagi presentat aquest prec, i al Districte que accedís a reunir-se amb l’AMPA 
de l’escola. Explica que l’escola té tres edificis, cadascun amb una sortida diferent. 
Corrobora que es tracta d’una escola que consta de dues línies des de P3 fins a 6è, 
cosa que significa un gran nombre d’alumnes, els quals entren i surten per dues 
d’aquestes sortides a les nou, a dos quarts de dotze, a les tres i a dos quarts de cinc, 
ja que arquitectònicament aquesta és l’única opció possible. Per aquesta raó, 
manifesta la necessitat de disposar de dos conserges per tal de garantir un mínim de 
benestar dels alumnes de l’escola, deixant de banda les tasques indispensables que 
fan els conserges dins l’escola. 

Afirma que a l’escola sempre hi ha hagut dos conserges, si bé l’any anterior tots dos 
van demanar concurs de trasllat per raons diverses. Indica que el mes de juliol el 
Consorci va enviar un correu electrònic a l’escola informant que ja havien trobat el 
conserge corresponent, per la qual cosa l’escola va pensar que el setembre arribaria el 
segon. Amb tot, apunta que abans del començament de les jornades lectives es van 
assabentar que el Consorci només els havia assignat un conserge. Considera que és 
un canvi imperdonable, ja que l’escola no pot funcionar amb un sol conserge. 
Manifesta que es va demanar una reunió amb el Consorci, el qual, després de visitar el 
centre per fer-ne una valoració, va decidir que es disposaria d’un conserge i mig fins el 
19 de desembre. 

Es mostra confós per aquesta decisió, ja que la considera insuficient i absurda. 
Manifesta que s’han continuat demanant mesures al Districte i al Consorci, i que s’han 
dut a terme mobilitzacions. Exposa que el 15 de setembre, dia d’inici del curs escolar, 
l’escola havia organitzat una mobilització i, justament aquell dia, van disposar de dos 
conserges, cosa que celebra, si bé destaca que no entén que els conserges només es 
mantinguin fins el 19 de desembre. 

Agraeix la disposició del Districte durant la reunió amb l’AMPA, ja que en tot moment 
va donar suport a l’escola. Informa que el dia anterior el Consorci els va assegurar que 



 
 
Districte de Sants-Montjuïc 

 

174 

 

disposarien de dos conserges, com a mínim durant l’any vigent, mentre que ja es 
prendria una decisió de cara a l’any següent. Es mostra convençut que tant el Districte 
com el Consorci entenen la situació de l’escola i tenen la voluntat de solucionar el 
problema, si bé reclama garanties perquè les entrades i sortides de l’escola estiguin 
cobertes per dos conserges. Opina que l’escola i l’AMPA estan implicades en el barri, 
ja que treballen juntament amb el Districte en qüestions escolars, encara que no 
sempre s’arribi a un acord. Assegura que l’esperit de col·laboració i reivindicació del 
centre continuarà sempre que es consideri que les necessitats mínimes de l’escola no 
estiguin cobertes. 

El regidor del Districte agraeix la presència dels dos representants de l’AMPA de 
l’escola i accepta el prec. Exposa que a la tarda del dia anterior va tenir l’oportunitat 
d’intercanviar punts de vista sobre el tema plantejat amb un representant del Consorci i 
la consellera Núria Izquierdo. Assegura que el Districte ha assumit des del primer 
moment la justificació de la permanència dels dos treballadors públics, ja que d’ells 
depèn la normalitat al centre. Indica que, tal com els representants de l’AMPA van 
poder observar durant la reunió, des de l’equip de govern s’ha demanat la continuïtat 
del segon conserge per als propers cursos. En aquest sentit, recalca que la Regidoria 
del Districte no gestiona l’escola ni l’ensenyament a la ciutat, si bé disposa de 
capacitat política per plantejar els temes que es considerin oportuns. Considera 
evident que cal mantenir la segona permanència durant tot el curs i de cara als propers 
anys. Per tant, conclou que la Regidoria continuarà donant suport a l’escola en 
aquesta problemàtica, com a mínim fins que acabi el mandat municipal. 

Es planteja pel Grup Municipal de Districte UpB: 

Que el govern del Districte faci les gestions adients per deixar en bon estat el 
solar del carrer Aviador Franco número 28, situat al barri de Plus Ultra, ja 
sigui instant els propietaris del solar a deixar-lo salubre o, per contra, essent 
el propi Districte qui intervingui per resoldre la situació, que fa més de tres 
anys que dura 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, exposa que, en diverses ocasions, quan 
els membres del seu grup han anat a passejar a Plus Ultra, tal com van fer en ocasió 
de la darrera trepitjada de raïm, els veïns del carrer Aviador Franco els demanen que 
es faci neteja i es tingui cura del solar del número 28. Afirma que hi havia rates mortes 
a prop del solar i a dins estava molt brut. Demana que el Districte hi intervingui i que, 
aprofitant les obres al barri, el solar es deixi en condicions adients. 

El regidor del Districte accepta el prec i recorda que el solar és de titularitat privada. 
Manifesta que, el juny, el Districte ja hi va dur a terme l’actuació oportuna i va obrir un 
expedient de disciplina. Assegura que en els propers dies s’inspeccionarà físicament el 
solar i s’executarà l’expedient de la manera més ràpida i expeditiva possible, aprofitant 
o no les obres del barri. Afegeix que es tancarà l’expedient de la manera més 
contundent que es pugui dins les ordenances municipals. 

Es planteja pel Grup Municipal de Districte UpB: 

Que el govern del Districte senyalitzi el barri d’Estrelles Altes, els espais i els 
equipaments públics d’aquest, per fer-lo més segur, més visible i més 
accessible per a les persones que no el coneixen prou. (S’adjunta plànol on 
hi figuren alguns dels espais a senyalitzar) 
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El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, manifesta que l’Associació de Veïns de La 
Cadena i Estrelles Altes s’ha tornat a activar, motiu pel qual el seu grup ha decidit 
presentar aquest prec. D’altra banda, esmenta que ha adjuntat un petit mapa de la 
zona, indicant els punts on l’Associació ha demanat que se senyalitzin les entrades al 
barri, ja que està limitat per uns edificis molt grans, on viu molta gent, i que envolten 
uns equipaments importants per al barri. 

El regidor del Districte accepta el prec i afirma que s’han mantingut diverses reunions i 
contactes amb els nous membres de la junta directiva de l’Associació de Veïns 
d’Estrelles Altes. Assenyala que el tema exposat és un dels que s’ha estat tractant. 
Així mateix, manifesta que s’ha gestionat la producció de plaques que va demanar 
l’Associació i destaca que algunes d’interiors ja s’han instal·lat. Apunta que a partir 
d’ara s’ha d’intentar executar la segona fase de la senyalització i recorda que s’ha 
aconseguit que l’empresa adjudicatària incorpori la nova senyalització. Afegeix que 
dins del mapa general constarà la ubicació de l’entitat veïnal. 

A banda del prec, destaca que el Districte col·labora amb aquesta Associació per tal 
de donar un suport progressiu a les seves necessitats d’espai i de recursos, entre 
d’altres. Corrobora que es resoldrà el tema de la senyalització i insisteix que també 
s’ajudarà l’Associació, el president i la junta directiva en d’altres aspectes. 

El senyor Suñé agraeix les paraules del regidor i manifesta que el prec demana una 
mesura fàcil d’executar. Diu que és conscient que d’altres necessitats de l’Associació 
són més complexes i, per tant, entén que s’hi anirà treballant de cara al futur. 

D.3 Preguntes 

Es planteja pel Grup Municipal de Districte PSC: 

Com ha començat el curs escolar a les escoles bressol municipals del 
Districte i quins canvis hi ha hagut en relació amb el curs anterior, tant en 
oferta com en demanda de places? 

El senyor Jordi Cunill i Giménez, del GMDPSC, formula la pregunta, en relació amb el 
nombre d’alumnes i escoles bressol del Districte de Sants-Montjuïc i el fet que el curs 
escolar ja hagi començat. Manifesta que l’actual curs escolar és l’últim d’aquest 
mandat, per la qual cosa considera que cal repassar ràpidament alguns punts relatius 
a l’educació. Opina que a l’inici del curs s’han produït una gran quantitat de males 
notícies, la principal de les quals és la posada en marxa de la LOMCE. Reconeix que 
segurament el senyor Calleja considerarà que no es tracta d’un tema estrictament 
municipal, cosa que comparteix. D’altra banda, apunta que afecta les escoles del 
districte, així com totes les del país. Exposa que, excepte el PP, tothom és contrari a la 
LOMCE, inclosa la majoria de la comunitat educativa, des d’alumnes, professors i 
directors fins a sindicats. Assenyala que tots els grups polítics també s’hi oposen, i que 
només se sosté per la imposició del PP. 

Indica que la vicepresidenta del Govern espanyol va atribuir la retirada del projecte de 
llei de l’avortament a l’insuficient consens polític i l’alta sensibilitat social. En aquest 
sentit, pregunta per què no s’ha aplicat el mateix criteri a la LOMCE, ja que encara 
disposa d’un consens menor, i es planteja si en matèria d’educació no hi ha 
sensibilitats socials. Denuncia la manca de coherència política i el fet que s’hagi 
mantingut una llei no desitjada. 
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El president demana al senyor Cunill que se cenyeixi al contingut del prec, ja que el 
temps està pautat. 

El senyor Cunill manifesta que a Barcelona existeix una demanda no atesa d’un 40% 
en la franja educativa de 0 a 3 anys. Denuncia que, malgrat que l’Ajuntament té plenes 
competències en l’esmentada franja i a les escoles bressol, no ha creat noves places 
ni ha posat en marxa cap escola bressol nova, tot i tenir pressupostos municipals amb 
superàvit. Exposa que a l’inici de curs se’n van començar tres de les trenta-dues que 
s’havien planejat en el mandat anterior. Afegeix que les subvencions que la Generalitat 
atorga a les escoles bressol per a les places ha disminuït dels 1.800 euros el 2011 als 
875 euros actuals, per la qual cosa corrobora que la situació de les escoles bressol no 
és òptima. Conclou acusant el govern que l’escola pública i l’educació no es troben 
entre les prioritats de la seva acció. 

El regidor del Districte respon que el plantejament de la pregunta no es correspon amb 
el text original, i afegeix que les afirmacions del senyor Cunill són de caràcter polític. 
Nega que en l’àmbit competencial de l’Ajuntament de Barcelona referent a l’educació 
no s’hagi fet el que calia. Així mateix, retreu al senyor Cunill el comentari pel qual el 
govern no dóna importància a aquests assumptes, i assegura que s’ha produït un 
increment substancial de l’oferta de places. Li diu que podria qüestionar el model de 
gestió, però que el que no pot dir és que no s’hagin creat noves places. Retreu al 
senyor Cunill que estigui fent un discurs polític sobre l’ensenyament del país en què ha 
inclòs el Govern central, l’IMEB i les escoles bressol de la ciutat i del Districte. Es nega 
a estendre’s en un debat sobre l’ensenyament, ja que la pregunta formulada és una 
altra. 

Cenyint-se al contingut de la pregunta, assegura que l’inici del curs escolar al Districte 
de Sants-Montjuïc ha començat amb plena normalitat. Admet que el nombre d’escoles 
bressol no ha pujat d’onze des de l’inici del mandat. Apunta, d’altra banda, que les 
xifres d’oferta i demanda són pràcticament les mateixes que a l’inici del mandat i que 
enguany no s’han produït incidències remarcables. Reconeix el dèficit d’escoles 
bressol i que cobrir l’oferta suposaria una gran fita. Recorda que el PSC no ho va 
aconseguir en trenta-dos de govern, tot i haver tingut més temps per fer-ho. Proposa 
arribar a un acord perquè el proper PAD de Sants-Montjuïc incorpori la creació de 
noves escoles bressol. 

Es planteja pel Grup Municipal de Districte PSC: 

Què pensa fer l’Ajuntament amb l’edifici de Can Vies, tenint en compte el 
projecte d’urbanització aprovat i licitat? 

La senyora M. Àngels Boix i Junyent, del GMDPSC, corrobora que la problemàtica de 
Can Vies és un foc obert que s’atia cada dia amb el consentiment de l’Ajuntament. 
Manifesta que, des que es va aturar l’enderroc per manca de valentia, el veïnat ha vist 
com el local tornava a agafar embranzida. Denuncia que s’hagi reparat amb diner 
públic el que va quedar de la torre i que es continuïn permetent les festes nocturnes 
com les que es van celebrar el mes de juliol amb motiu de l’obtenció de diners per a la 
reconstrucció, a més de sessions de cinema a la fresca i les mostres dels diumenges a 
la tarda, en què es produeixen alts nivells de soroll. 

Es mostra sorpresa pel fet que s’hagi permès als ocupants de Can Vies gaudir dels 
mateixos serveis que qualsevol altre ciutadà amb els diners que paga la ciutadania. 
D’altra banda, denuncia que no es tingui en compte que alguns ciutadans no poden 
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pagar el rebut de la llum. Retreu a l’Ajuntament que no mostri una voluntat de tancar 
un establiment que qualifica de «negoci totalment il·legal», i manifesta que s’ha 
decebut el veïnat del barri d’una ciutat on actualment tot s’hi val. Opina que tothom 
hauria de tenir els mateixos drets i deures, si bé en aquest cas es demostra el contrari.  

Respecte al projecte d’urbanització del passeig de Sants, manifesta que 
l’endarreriment és substancial, ja que malgrat l’anunci de l’inici de les obres, l’edifici de 
Can Vies continua dempeus i hi continuarà durant molts mesos. En aquest sentit, 
afirma que quan el local s’hagi de desallotjar de nou es produirà el mateix escenari 
anterior. Acusa l’Ajuntament d’haver sucumbit a la por i cedit al xantatge, per la qual 
cosa demana valentia per actuar pel bé de tothom i per posar data a l’enderrocament 
de Can Vies sense obstaculitzar les obres del passeig. Tot seguit, formula la pregunta 
del seu grup. 

El regidor del Districte manifesta que la problemàtica de Can Vies es debat a cada 
plenari, i defensa que el govern municipal de la ciutat i el del districte no han canviat de 
posició ni tenen previst fer-ho. Exposa que es va plantejar la gestió d’un conflicte que 
fa disset anys que dura, durant catorze dels quals el PSC era al govern. Acusa aquest 
grup de no haver gestionat la problemàtica abans i d’haver-ne permès la intensificació. 
Corrobora que es tracta d’un tema molt complex, gairebé explosiu, per la qual cosa el 
govern actual intenta gestionar-lo. 

Manifesta que l’equip de govern ha creat un full de ruta molt clar basat en el diàleg, la 
no violència, la legalitat, l’aixecament d’actes i la intervenció en el moment que 
correspongui, cosa que s’ha practicat fins ara i que es preveu continuar fent. Es nega a 
entrar en detalls sobre subministraments energètics i serveis, ja que aquest tema es 
gestiona des de l’Ajuntament. Reitera que no es vol abordar el conflicte amb violència, 
tal com va passar mesos enrere, cosa que el veïnat també valora, si bé certs 
comportaments del col·lectiu de Can Vies no són ben rebuts. 

Afirma que es continuarà treballant segons el full de ruta, la següent etapa del qual és 
el procés participatiu, no només per debatre sobre el que resta de l’edifici de Can Vies, 
sinó també per parlar de l’espai afectat per la tercera fase de les obres del calaix de 
les vies. Indica que es discutirà sobre els reallotjaments, la gestió del sòl, el que 
representa Can Vies i les possibles solucions que es puguin trobar. Indica que en el 
procés participatiu caldrà que el veïnat, les entitats i els grups polítics del barri 
expressin la seva opinió. Destaca que la voluntat de l’equip de govern és la d’impulsar 
el projecte aprovat perquè es pugui executar. Expressa la intenció que el procés es 
dugui a terme amb el màxim consens i transparència, i afirma que el full de ruta, fixat 
per l’alcalde Trias, es durà a terme fins a l’últim dia del mandat. 

Critica que en els darrers tres anys l’actual equip de govern hagi hagut d’afrontar un 
conflicte que el govern anterior no va gestionar. Reconeix que no tota la gestió s’ha dut 
a terme correctament, si bé no accepta que el grup que ha estat incapaç de posar-hi 
solució durant catorze anys i els ha traspassat el conflicte li doni lliçons. 

La senyora Boix lamenta que no s’hagi respost la seva pregunta i que només s’hagi 
parlat d’obrir un procés participatiu. Torna a preguntar què es pensa fer amb el 
projecte d’urbanització aprovat i licitat. Així mateix, exigeix que no s’oblidi el veïnat, ja 
que també forma part del barri i de l’entorn de Can Vies. Assegura que res del que ha 
dit en la primera intervenció és inventat, i s’ofereix a demostra-ho. Finalment, torna a 
demanar al regidor que li contesti la pregunta. 
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El regidor explica que la previsió és impulsar el projecte aprovat. Insisteix que desitja 
fer-ho amb la participació del veïnat, les entitats i els partits polítics, és a dir, en el 
context d’un procés participatiu real, transparent i limitat en el temps. 

Es planteja pel Grup Municipal de Districte PPC: 

Està d’acord el regidor del Districte amb les afirmacions del tinent d’alcalde 
d’Hàbitat Urbà on nega que Can Vies no està ocupat, que no es 
desenvolupen activitats al seu interior i que no s’està reconstruint? 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, exposa que a la Comissió de 
Presidència i Règim Interior celebrada a l’Ajuntament el passat 17 de setembre, el seu 
grup municipal va preguntar a base de quin títol jurídic els ocupants de Can Vies 
resideixen en aquestes instal·lacions, quines mesures prendrà l’alcalde de Barcelona 
per tal de complir la decisió judicial que obliga el seu enderroc en benefici dels 
ciutadans del barri de Sants i del projecte urbanístic que va servir com a base del 
procediment judicial pel desnonament de Can Vies, i de quines autoritzacions 
administratives gaudeixen aquests ocupants per realitzar activitats, com ara obres 
publicitades i dutes a terme dins de l’edifici. 

Manifesta que, des del juliol, els ocupants de Can Vies tenen claus de l’edifici, de 
manera que han pogut fer concerts i barbacoes, tallar el carrer, instal·lar dues 
persianes metàl·liques per poder tancar l’edifici i accedir al jardinet, portar material de 
construcció i fer obres a l’interior de l’edifici i a la zona de la capella, entre moltes 
d’altres, sempre permeses pel govern de la ciutat. Indica que el tinent d’alcalde 
d’Hàbitat Urbà, Antoni Vives, va contestar per escrit a aquesta Comissió negant que 
l’immoble estigui ocupat, que s’hi desenvolupin activitats o que s’estigui reconstruint. 
Tot seguit, formula la pregunta del seu grup. 

El regidor del Districte argumenta que el senyor Vives sovint fa declaracions sobre 
diversos assumptes, entre els quals s’hi inclou la problemàtica de Can Vies. Apunta 
que no segueix totes les seves declaracions però s’hi mostra solidari, ja que tots dos 
són membres del govern. Indica que les seves paraules poden ser millor o pitjors, però 
que el plantejament polític que marca el govern de la ciutat respecte a Can Vies el 
dicta l’alcalde i l’equip de manera col·legiada. En aquest sentit, assegura que les seves 
opinions de tot l’equip de govern estan en línia. 

Assenyala que els ocupants de Can Vies no tenen cap autorització i que l’equip de 
govern va executar la sentència desallotjant. Afirma que les persones que viuen 
puntualment dins d’aquell espai són ocupes il·legals, ja que no disposen de cap títol 
d’ocupació legal. Exposa que no estan reconstruint l’edifici, sinó que hi fan alguna 
modificació, perquè no tenen cap capacitat, potestat o títol que n’habiliti la 
reconstrucció. Indica que es va arribar a l’acord que si es desitjava reconstruir calia 
demanar la llicència a precari, cosa que no s’ha produït. Assegura que no es permetrà 
la reconstrucció de Can Vies. Informa que la Guàrdia Urbana ha aixecat diverses actes 
pel que fa a les activitats que s’hi han dut a terme de manera irregular, com a mínim de 
les que es coneixen. Conclou que cada acta segueix el seu curs. 

El senyor Calleja manifesta que l’ocupació és puntual perquè els ocupes no dormen a 
Can Vies, sinó que ho fan a d’altres espais que el govern els ha permès ocupar, com 
ara als magatzems Serrano, al carrer de Galileu. Recorda que un dels espais ocupats 
es va desallotjar el cap de setmana anterior. Li preocupa que el regidor insinuï que els 
ocupants es limiten a fumar marihuana i organitzar concerts i barbacoes, cosa que ja 
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feien abans que CiU s’incorporés al govern. Considera preocupant que el regidor afirmi 
que segueix el full de ruta de l’alcalde, ja que aquest va sucumbir a les pretensions 
dels ocupes. Pregunta si el full de ruta consisteix a obrir el diàleg amb els violents, ja 
que té la sensació que el regidor va parlar-hi abans del desallotjament. Li retreu que va 
triar uns mals companys de ruta. Expressa la seva impressió que la comissió de 
seguiment convocada per a l’endemà no aportarà res de nou. 

Confia que el regidor parli amb més veïns i menys violents, i que impulsi el projecte 
urbanístic aprovat. Pregunta si a aquest projecte li cal el suport municipal, ja que 
l’equip de govern el va voler canviar, la qual cosa va requerir una inversió de milers 
d’euros provinents de l’erari públic. Li recrimina que posteriorment no quedessin fons 
per a d’altres assumptes i que es fes perdre divuit mesos al veïnat durant la presa de 
decisions. Expressa la seva preocupació pel full de ruta i les paraules de l’alcalde, si 
bé entén que el regidor opini el contrari, ja que ahir va anar amb el senyor Trias al 
mirador. Insisteix que l’estat de la part posterior del mirador és vergonyós. 

D’altra banda, es mostra preocupat pel fet que s’obri la possibilitat de modificar el 
projecte urbanístic. Recorda al regidor que es tracta d’un projecte que va gaudir del 
suport dels grups municipals, i li recrimina que el govern cedeixi davant dels violents. 
En aquest sentit, pregunta al regidor si vol salvar l’edifici perquè tornin els ocupants. 

Pel que fa a la menció de l’aixecament d’actes, pregunta on era la Guàrdia Urbana el 
darrer diumenge, durant la celebració a Can Vies. Posa en dubte que el govern tingui 
coneixement de tot el que han fet els ocupants durant l’estiu, i replica que sí que han 
reconstruït l’espai, ja que van instal·lar dues portes metàl·liques. Respecte a la legalitat 
de l’ocupació, pregunta si les persones que hi viuen es van trobar les claus pel carrer, i 
manifesta que de nit deixen els llums encesos, cosa que molesta el veïnat. Demana al 
regidor que, ara que té la cessió de l’edifici i està obert al diàleg amb els ocupants, els 
faci apagar els llums. 

Retreu al regidor que, ja sigui per manca de control o per desídia, s’observa un 
deixament de funcions considerable. L’acusa de saltar-se la legalitat i les ordenances 
en aquest conflicte concret, ja que els convé per interès. Manifesta que la condició 
indispensable per obtenir el suport dels grups municipals és parlar amb els veïns, 
alguns dels quals han assistit al present Plenari amb la intenció de dialogar amb el 
regidor, cosa que ell no ha fet. D’altra banda, reconeix que potser el regidor ha parlat 
amb d’altres veïns. Demana que s’expliciti en un document quines actes ha aixecat la 
Guàrdia Urbana, ja que el veïnat té la sensació que els ocupants fan el que volen i els 
agents no hi van quan se’ls avisa. 

Pregunta al regidor si els residents de Can Vies van demanar permís d’obres o 
d’ocupació pública, i recorda que no només van envair la via pública, sinó també la 
zona de la capella i el carrer dels Jocs Florals. Exposa que la setmana anterior es va 
organitzar a Can Batlló un concert solidari a favor de Can Vies i pregunta al regidor si 
té coneixement que disposessin de permís per fer el concert, en què es va cobrar 
entrada per solidaritzar-se amb els ocupants en processos judicials. Així mateix, 
denuncia que es permetés tallar un dels carrers interiors de Can Batlló. Conclou que el 
regidor contesta amb evasives, que el full de ruta és inconcret i que tothom pateix les 
conseqüències del conflicte. 

El regidor assegura que des de fa tres anys i mig ha parlat amb tots els veïns del 
districte que li ho han demanat, si bé de vegades triga un temps a poder-ho fer. 
Insisteix que atén tothom, en ocasions amb l’ajuda del seu equip. 
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Afirma que no té bona relació amb la gent de Can Vies i recorda que l’han amenaçat 
de mort. D’altra banda, indica que de tant en tant cal fer el que es creu millor per 
defensar el bé comú, malgrat ser conscient que, quan no tot és perfecte, la gent té dret 
a queixar-se. En aquest sentit, expressa la seva comprensió pel que fa a les 
reclamacions i el patiment de molts veïns davant de les accions dels ocupants de Can 
Vies durant tants anys. Assegura que des del Districte s’intenta gestionar el conflicte a 
fi d’afavorir el bé comú. 

Assegura que no està contestant amb evasives ni vol gestionar el conflicte tal com ho 
va fer l’equip de govern anterior durant catorze anys, sinó a la manera de l’alcalde i del 
grup de CiU del Districte de Sants-Montjuïc. Insisteix que l’esmentada gestió es basa 
en un full de ruta clar que inclou l’execució del Pla urbanístic. Assegura que no es 
pretén que ningú privatitzi aquest espai, tal com passa actualment, si bé és conscient 
que la gestió és molt delicada i perillosa per les situacions que es puguin produir, i 
encara s’hi podria tornar més. En aquest sentit, considera que la responsabilitat del 
govern és ser prudent, cosa que no significa ni cedir ni prevaricar, sinó saber que 
s’enfronta a una problemàtica greu que cal gestionar correctament, amb discreció, 
suport i decisió. Manifesta que, ja s’acabi aconseguint o no, cal fer tot el possible 
perquè s’executi el Pla urbanístic de manera que aquell espai sigui per a tot el veïnat i 
no estigui privatitzat per uns quants. Assenyala que per tal d’arribar als objectius a 
mitjà i a llarg termini cal passar per un pas intermedi que no sempre és ben entès. 

Insisteix que l’equip de govern no té res per ocultar, i reitera que ha d’actuar amb 
prudència. Demana que no es confongui aquest cas amb el de Galileu, 34, ja que 
aquesta va suposar una ocupació d’un espai privat, els propietaris del qual van 
presentar una demanada de desallotjament. En resposta a les acusacions de covardia 
del senyor Calleja, exposa que enmig de la Festa Major de Sants es va donar la 
instrucció de desallotjar i precintar l’espai. D’altra banda, argumenta que el conflicte de 
Can Vies és singular i complicat, per la qual cosa cal gestionar-lo de manera 
específica. 

Pel que fa a Can Batlló, fa palès que no és un assumpte que formi part del contingut 
de la pregunta i assenyala que es tracta d’una realitat diferent, gestionada per mitjà 
d’interlocutors. Assegura que el Districte hi col·labora de manera positiva, malgrat que 
no es coincideixi en alguns aspectes. Conclou que els resultats que s’han obtingut fins 
al present es consideren globalment positius. 

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

Es planteja pel Grup Municipal de Districte PPC: 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició / declaració de grup 
aprovada en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc, de 8 
de juliol de 2014, amb el contingut següent: 

Que el Consell Plenari de Sants-Montjuïc insti l’equip de govern a presentar 
en un termini de tres mesos el calendari d’enderroc definitiu de l’immoble del 
carrer Jocs Florals, 40-42, conegut com Can Vies 

El president demana que les intervencions siguin estrictes en el temps i se cenyeixin a 
la formulació del seguiment, ja que s’ha debatut sobre Can Vies en dos altres punts de 
l’ordre del dia. 
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El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, llegeix el seguiment de 
proposició. 

El senyor Francesc Xavier Esteve Gómez de Travesedo, del GMDCiU, argumenta que 
encara no s’ha donat compliment a l’enderroc, i assegura que serà impossible fins que 
no es tracti la tercera fase a la comissió de seguiment i s’acabi l’ordenació dels espais. 
Referint-se a les paraules del regidor, es mostra esperançat que de cara al futur es 
pugui acabar la urbanització i deixa-la tal com indica el planejament. 

El senyor Calleja demana que el regidor els faciliti les actes que s’han aixecat arran de 
les trucades dels veïns. Es mostra comprensiu pel que fa a la intervenció del senyor 
Esteve, si bé li retreu que el darrer Plenari es va celebrar tres mesos enrere. Lamenta 
que no s’hagi presentat un calendari i que l’equip de govern no es prengui seriosament 
les mesures que s’han aprovat al Districte, provinguin de qui provinguin. Critica que 
l’equip de govern es vulgui treure del damunt la responsabilitat d’aquesta problemàtica 
i demana que l’alcalde o el regidor expliquin l’esmentat full de ruta, ja que la majoria el 
desconeix. 

Respecte a la transparència, assegura que els seus companys de grup van intentar 
consultar la segona part de l’expedient de Can Vies però no van poder, ja que ha estat 
trossejat. Demana llegir l’expedient personalment i es queixa que l’únic document al 
qual van poder accedir els seus companys de la Casa Gran només versava sobre el 
Control Demèter, que incloïa el cost de l’enderroc, per valor d’uns 62.000 euros. 
Denuncia que els diners amb què s’ha reconstruït l’edifici són públics. 

Critica que els ocupants estiguin fent obres a Can Vies malgrat no haver-ne demanat 
llicència. Apunta que al Twitter es parla de reconstrucció. Acusa els membres de 
l’equip de govern de ser els únics que no s’assabenten que s’està duent a terme una 
reconstrucció i critica que, en cas de saber-ho, els ho estiguin permetent. Assenyala 
que potser es tracta d’una postura, però que en realitat el govern sí que està al cas de 
les accions dels ocupants. Demana que l’ocupació no es qualifiqui de «puntual» i 
s’ofereix a mostrar-li fotografies on es veu la instal·lació de les portes metàl·liques i la 
càrrega de material, entre d’altres. Exigeix al regidor que respongui les preguntes i que 
li permeti consultar l’expedient per saber per quin motiu no es reclamen permisos als 
ocupants i se’ls ho permet tot. 

Pregunta quantes actes s’han aixecat, ja que molts veïns van trucar a la Guàrdia 
Urbana durant els aldarulls del diumenge. Manifesta que fa disset anys que es 
produeixen aquests esdeveniments, si bé s’han intensificat en els darrers tres mesos. 
Demana que no es deixi en anècdota l’episodi de diumenge. Aclareix al regidor que ell 
no ha parlat de prevaricació i insisteix que el govern està amagant l’expedient i no està 
compartint tota la informació. 

El president demana al senyor Calleja que no repeteixi els arguments que ha exposat 
a la pregunta i l’informa que ha esgotat el temps de la intervenció. Exigeix que se 
cenyeixi al seguiment del prec amb relació al calendari de l’enderroc de l’immoble de 
Jocs Florals, 40-42 que s’ha de presentar amb un termini de tres mesos. Recorda que 
el debat sobre Can Vies formava part d’un altre punt de l’ordre del dia. 

El senyor Calleja argumenta que les seves preguntes no han rebut resposta. 

El president respon que n’és conscient i que tot constarà a l’acta. 
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El regidor afirma que els expedients estan a disposició dels veïns i dels partits polítics. 
Explica que només cal demanar-los i concertar una trobada, tal com han fet els 
regidors de la Casa Gran, dels quals no ha rebut cap queixa respecte a manipulacions. 
Assegura que parlarà amb la gent que gestiona els expedients. D’altra banda, diu que 
no compta les actes, ja que se n’aixequen milers a tot el districte, si bé demanarà que 
se’n faci una recopilació. Pel que fa al compliment de la proposició, indica que 
políticament alguns aspectes resulten molt difícils de complir. 

Es planteja pel Grup Municipal de Districte d’UpB: 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició / declaració de grup 
aprovada en sessió del consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc, de 8 
de juliol de 2014, amb el contingut següent: 

Que el govern del Districte faci amb caràcter d’urgència l’estudi de 
sonometria a la plaça d’Osca a les hores de major soroll, que s’ha demanat 
des de fa temps per part dels veïns i veïnes 

El senyor Jordi Suñé i Abelló, del GMDUpB, manifesta que, després que el regidor 
puntualitzés que havia de passar el període estiuenc per tractar aquest assumpte, 
repeteix la pregunta. 

El senyor Francesc Xavier Esteve Gómez de Travesedo, del GMDCiU, exposa que 
des de l’abril del 2013 hi ha un sonòmetre instal·lat a la plaça. S’ofereix a fer-n’hi 
arribar més informació i afegeix que s’ha millorat l’observació, de manera que 
s’intentarà complir les demandes dels veïns des de diferents ubicacions de la plaça. 
Indica que, un cop passades les vacances d’estiu, es reprendran les trobades 
habituals amb veïns i restauradors per contrastar les dades recopilades. En aquest 
sentit, es compromet a fer-li arribar les que ja s’han obtingut. 

El senyor Suñé considera correcta la segona part de la resposta, si bé opina que la 
primera no coincideix exactament amb el que consta a la proposició aprovada, en virtut 
de la qual s’hauria de realitzar una sonometria expressa diferent de la que proporcioni 
l’aparell que ja estava instal·lat. 

El senyor Esteve destaca que aquesta qüestió ja es va respondre quan es va debatre 
la proposició d’UpB. En aquest sentit, insisteix que es preveia canviar la ubicació de 
l’aparell actual i afegir un altre sonòmetre per dur a terme les comparacions 
corresponents. Conclou que, ara que es disposa de dades homologables, es 
realitzaran les comparacions. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president agraeix l’assistència i les 
intervencions dels presents i aixeca la sessió a les 23.00 h. 

 
 

 
El secretari       Vist i plau 

El president del Consell 


