
 
 
Districte de Sants-Montjuïc 

 

1 
 

 

ACTA DEL CONSELL PLENARI 

 
Identificació de la sessió 

Núm. 1 
Data: 1 de març de 2018 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 18.30 h a 22.55 h 
Lloc: Consell de Districte de Sants-Montjuïc 
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Domingo de Guzmán Alonso Chapa (GMDBComú) 
Xavier Farré Perisé (GMDBComú) 
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Esther Pérez Sorribas (GMDBComú) 
Maria Riba Albiach (GMDBComú) 
Joan Sanromà Baulo (GMDBComú) 
Neus del Pilar de Haro Jarque (GMDDemòcrata) 
Núria Izquierdo Simó (GMDDemòcrata) 
Sergi Sarri Camargo (GMDDemòcrata) 
Marta Alonso Izquierdo (GMDERC) 
Jordi Fexas Massanés (GMDERC) 
Àngels Boix Junyent (GMDPSC) 
Albert Deusedes Perelló (GMDPSC) 
Fernando Alcalde Pérez (GMDCs) 
David Labrador Gabriel (GMDCs) 
Josefina Macías Boada (GMDCUP) 
Neus Roca Miró (GMDCUP) 
José Antonio Calleja Clavero (GMDPPC) 
 
Excusen la seva absència 
Georgina Lázaro Fontanet (GMDDemòcrata) 
Montserrat Benedí i Altés, regidora adscrita del GMDERC 
Carmen Andrés Añón, regidora adscrita del GMDPSC 
Eulàlia Reguant Cura, regidora adscrita del GMDCUP 
Xavier Mulleràs Vinzia, regidor adscrit del GMDPPC 
 
Gerent del Districte 
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Secretari del Consell 
Juan Carlos Parejo Perogil 
 

Desenvolupament de la sessió 

La presidenta saluda els assistents i dóna la benvinguda a la consellera Neus Roca 
Miró, del GMDCUP, que s’incorpora al Plenari en substitució de la senyora Lluïsa 
Pahissa, a la qual agraeix la seva dedicació. 

Tot seguit, obre la sessió. 

A) Aprovació de l’acta de l’anterior sessió ordinàr ia de 4 de desembre de 2017 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, indica que a la pàgina 10 de l’acta 
anterior consta que se li atribueix una intervenció incorrecta, concretament «Pel que fa 
al clam de la regidora per a la llibertat dels presos polítics». Aclareix que va dir «Per la 
llibertat dels polítics que estan presos per les seves accions» i recalca que ni ell ni el 
seu partit considera que hi hagi presos polítics a Espanya. 

Indica que al darrer paràgraf de la pàgina posa «Mentre que no participa a les 
concentracions per seguir a la Unió Europea» i adverteix que falta el matís «formant 
part d’Espanya». Adverteix també que la intervenció de la pàgina 18 la va fer el seu 
company de grup, el senyor Fernando Alcalde, i no ell. 

Exposa que a la pàgina 24 consta que ell va parlar d’un referèndum, cosa que nega, i 
assegura que va parlar del «dia 1 d’octubre». Finalment, demana que en la frase 
«deixi de parlar en nom de Catalunya, ja que es tracta d’un país plural» es canviï 
«país» per «comunitat». 

S’aprova l’acta per unanimitat.  

B) Part informativa: 

1. Despatx d’ofici 

La presidenta informa als consellers que tenen el despatx d’ofici a la seva disposició. 

El Consell se n’assabenta. 

2. Mesures de Govern 

2.1. La Marina: el dret a l’energia 

La presidenta comunica que el temps estipulat per a les intervencions és de sis minuts 
per al Govern i tres per a la resta de grups. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, exposa que l’1 de febrer es va 
obrir el punt d’assessorament energètic a la Marina, a la Sala Pepita Casanellas, dins 
del marc del projecte «Al barri de la Marina, posem tota l’energia». Concreta que fins 
ara hi havia una oficina a cada districte, cosa que s’ha completat amb aquesta darrera 
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obertura. Informa que la mesura es basa en una iniciativa comunitària ideada per 
potenciar la detecció de la pobresa energètica a la zona, que afecta 170.000 persones 
a la ciutat, especialment les que pateixen inseguretat residencial, i està estretament 
vinculada amb la pobresa general. Corrobora que es tracta d’una problemàtica difícil 
de visibilitzar, de manera que s’ha decidit executar la prova pilot en una de les àrees 
amb índexs d’atur o de renda per capita més baixos. 

Apunta que per poder treballar en profunditat l’esmentada problemàtica cal la 
complicitat i la coordinació amb tota la comunitat del territori, per la qual cosa 
s’implicarà els professionals socials, sanitaris, educatius, entitats i la xarxa de veïns i 
comerciants. Afirma que la llista dels contactes amb qui s’està negociant consta al final 
del document que es va presentar. Puntualitza que tots els esmentats rebran una 
formació bàsica sobre drets energètics i seran els primers de prestar ajuda com a 
detectors de casos de pobresa energètica entre els veïns per adreçar-los 
posteriorment al nou PAE, on rebran l’assessorament corresponent. Recorda que la 
Marina disposa d’una profunda tradició de solidaritat veïnal, de manera que la mesura 
reforçarà aquest esperit per afrontar la problemàtica de manera conjunta. Assenyala 
que prendre consciència del dret a l’energia representa un altre objectiu del projecte, 
que cal saber què s’està pagant en el rebut, què s’ha de pagar i què no, i com abaratir 
el rebut.  

Exposa que la campanya de difusió s’ha dissenyat específicament per al barri de la 
Marina i que recull els objectius esmentats. Avança que ja s’ha repartit octavetes als 
centres, les entitats i els espais sanitaris, entre d’altres. Afegeix que es distribuirà 
adhesius als establiments i els comerços disposats a proporcionar informació, els 
quals ja disposen de fullets sobre recursos disponibles. Així mateix, informa que es 
farà difusió a través dels busos de barri, els blocs de pisos i altres llocs visibles. 
Recalca que els comerços, els quals han expressat una bona acollida a la proposta, 
rebran un material específic a banda de les octavetes i els cartells. 

Especifica que la prova pilot durarà sis mesos, durant els quals es farà avaluacions 
quinzenals per comprovar-ne el progrés, especialment respecte a la consolidació del 
treball comunitari, de manera que es pugui avaluar si es pot aplicar a altres zones de 
la ciutat. Informa que el cost ronda els 12.000 euros, inclòs el material publicitari, i que 
aquest fons prové de la Marató d’estalvi energètic que es va desenvolupar al febrer en 
diversos equips municipals, equipaments i edificis. 

Manifesta que actualment s’està entrant en una primera fase per construir la xarxa de 
contactes i proporcionar-los formació. Afegeix que durant els primers quinze dies 
d’obertura de l’oficina, sense haver portat a terme la difusió, ja s’hi van adreçar 
cinquanta persones per demanar assessorament o suport en el pagament. 

El senyor José Antonio Calleja Clavero, del GMDPPC, considera que es tracta d’una 
mesura interessant com a continuació del punt situat al Centre Pepita Casanellas. Fa 
palesa la importància de les avaluacions i el seguiment quinzenal als actors per 
demostrar l’eficiència de la mesura i la possibilitat d’extrapolar-la a altres barris del 
districte. Des del punt de vista econòmic, opina que la inversió és mínima i pregunta si 
es tracta d’un inici d’actuacions. Demana que s’expliqui al Consell de Barri i la seva 
comissió de seguiment perquè la resta de grups municipals puguin estar actualitzats 
del progrés de la mesura durant els sis primers mesos de prova pilot, i també 
posteriorment. 
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La senyora Neus Roca Miró, del GMDCUP, manifesta que tota proposta que dignifiqui i 
redueixi les diferències entre els barris de la ciutat és benvinguda. Destaca que el 
treball en xarxa suposa una de les tasques més eficients i humanitzadores, de manera 
que incloure l’educació, la sensibilització i l’apoderament dels infants dins del projecte 
pot esdevenir un punt d’inflexió que generi canvis de paradigmes. Felicita la iniciativa 
d’arriscar-se a treballar aproximant-se a una política preventiva, si bé critica que la 
ciutat continua ofegant-se en lògiques mercantilistes. 

Mostra la seva alegria de veure com s’expandeix una llei que, malgrat haver estat 
aprovada al Parlament arran d’una ILP, es va veure impugnada. Opina que això 
reforça la idea que el municipalisme ha de ser transformador per considerar-se 
realment emancipador. En aquest sentit, indica que la mesura segueix aquesta línia, 
tot i que demana més previsió en un barri d’elevat índex de vulnerabilitat social i un 
atur creixent. Reclama que s’eviti la gentrificació i la conseqüent degradació 
accelerada de la qualitat de vida. Adverteix que el barri pot esdevenir un confí per a 
fons inversors externs a causa de la tipificació de creixement que va rebre en el 
PEUAT. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, exposa que qualsevol acció 
encaminada a buscar solucions a la pobresa energètica resulta molt positiva sempre 
que no es converteixi en una pèrdua de temps i diners del contribuent. Critica que es 
vulgui incloure tants actors del barri a la prova pilot i acusa l’equip de govern de voler-
se fer sentir de cara a les properes eleccions municipals. Indica que durant els tres 
anys de mandat s’ha tingut prou temps per portar a terme la iniciativa. 

Apunta que la mesura porta a pensar que els punts d’assessorament energètic situats 
a les oficines d’Habitatge no estan funcionant satisfactòriament i lamenta que l’equip 
de govern no s’hagi prestat a millorar el servei. Finalment, demana que el pressupost 
dels recursos i l’avaluació es concretin. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, dóna la benvinguda a la senyora 
Roca. Quant a la mesura, critica que tingui un nom tan pompós malgrat la seva 
senzillesa, si bé mostra el seu acord amb la iniciativa i felicita el Govern. Ho considera 
un avenç en la situació anterior i valora positivament l’avaluació quinzenal. Demana 
que es detalli el cronograma i mostra l’esperança que la mesura fracassi, cosa que 
serà un senyal que la pobresa energètica a la Marina s’ha reduït dràsticament. 

La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, expressa la seva alegria per la 
mesura en contra de la pobresa energètica i a favor de la conquesta de drets 
fonamentals de la societat. D’altra banda, observa que a l’oficina només atén al matí, 
tres dies per setmana. Proposa que també s’obri a les tardes per permetre més 
afluència de gent. Valora positivament que a cada districte hi hagi un punt d’atenció i 
felicita l’equip de govern. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, dóna la benvinguda a la senyora 
Roca i valora la mesura positivament, ja que considera important descentralitzar els 
serveis i apropar-los als ciutadans. Demana que l’eficàcia de la mesura es pugui 
valorar al cap de sis o set mesos en comparació amb l’orientació actual del servei. Es 
mostra d’acord amb el cost de la mesura. 
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La senyora Pérez agraeix que s’hagi apreciat la necessitat d’impulsar la prova pilot. 
Assegura que ha anotat algunes observacions que poden resultar valuoses. Retreu al 
GMDCs que desconegui la xarxa comunitària de la Marina i el seu passat de 
solidaritat, ja que llavors entendria per què se l’ha d’incorporar en qualsevol projecte 
de barri.  

El Consell se n’assabenta. 

2.2. El Paral·lel dels barris 

La senyora Carolina López García, del GMDBComú, informa que l’avinguda del 
Paral·lel és una referència per als barcelonins a causa de la seva identitat, història i 
vitalitat. Manifesta que aquests trets no estan renyits amb les característiques dels tres 
barris que l’envolten: Poble-sec, Raval i Sant Antoni. Assenyala que, els darrers anys, 
la tensió per als usos de la ciutat i els interessos del mercat immobiliari i dels 
operadors turístics en contraposició amb les necessitats de la ciutadania han causat 
conflictes en aquesta zona, com ara l’expulsió del veïnat i la mercantilització de l’espai 
públic. 

Comunica que, per tal de recuperar la funció històrica de l’avinguda com a connectora 
dels teixits veïnals que l’envolten i endreçar els usos que se li atorguen, la mesura 
s’inclou en un marc de desenvolupament socioeconòmic i cultural que posa l’accent en 
la recuperació de l’espai públic per al gaudi del veïnat, la inclusió social i la cultura de 
base comunitària. Informa que els objectius estan dividits en tres eixos principals: el 
socioeconòmic, el cultural i el de mobilitat i espai públic. 

Pel que fa a l’eix econòmic, exposa que les mesures principals són el Pla de 
dinamització comercial i el Pla d’usos de l’avinguda. Respecte a l’eix cultural, destaca 
l’aposta per la dinamització i la programació cultural de base comunitària, liderada per 
la recuperació del Teatre Arnau i en coordinació amb el projecte de l’Arnau Itinerant; la 
territorialització dels projectes culturals d’àmbit de ciutat, com les Festes de la Mercè, i 
el bloc de memòria històrica, en què l’objectiu no passa per rememorar el passat sinó 
repensar el futur de l’avinguda tenint en compte la memòria històrica dels barris. Amb 
relació a l’eix de mobilitat i espai públic, esmenta un estudi de mobilitat, un estudi 
urbanístic de la interconnexió dels tres barris per millorar-ne la permeabilitat, i un 
estudi per definir el projecte urbanístic de les puntes. Finalment, concreta que la 
mesura es preveu per a d’aquí a tres anys i disposa d’un pressupost orientatiu de mig 
milió d’euros. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, retreu a l’equip de govern que 
la mesura arribi tard i recorda que en el mandat anterior es va impulsar un seguit de 
qüestions basades especialment en l’espai públic. Critica que l’actual equip de govern 
paralitzés el projecte i encadenés moratòries, tal com ha passat amb la urbanització 
dels extrems del Paral·lel en veure que unes quantes entitats no s’involucraven en el 
procés participatiu, si bé semblava que la majoria d’entitats hi estaven d’acord. Indica 
que també es va aturar el projecte del col·lector, tot i que actualment s’ha tornat a 
impulsar. 

Es mostra d’acord en la diagnosi de dinamització del comerç de l’Eix del Paral·lel, si bé 
es pensava que ja estava feta, i celebra que s’impliqui Sant Antoni, el Raval i el Poble-
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sec per tal d’acordar criteris d’espai públic, urbanització i incidència a les places, ja que 
cada barri ha optat per mesures diferents. Reclama, en aquest sentit, que es demani 
explicacions i coordinació als altres barris. Adverteix que si es planteja el projecte per a 
tres anys vista, és possible que l’equip de govern hagi canviat. Es mostra d’acord amb 
les propostes i demana un calendari més detallat, que inclogui les dates de l’estudi de 
mobilitat, la diagnosi del comerç i la dinamització, i la concreció de les qüestions 
urbanístiques i culturals. 

La senyora Neus Roca Miró, del GMDCUP, indica que cal proporcionar eines de 
participació perquè el veïnat del Paral·lel expressi com vol que es converteixi aquella 
zona, ja que s’ha detectat un canvi substancial de paradigma respecte a governs 
previs pel que fa a les concepcions, intervencions i usos. Assenyala que en la comissió 
de seguiment ja es va comentar amb la consellera López que la finalització de les 
obres no ha estat una prioritat del Govern, sinó que la prioritat passava per esbrinar la 
voluntat del veïnat. Assegura que molts veïns agraeixen que s’hagi aturat l’allau de 
comerç i turistes que pretenia fer d’aparador per als creueristes quan arribessin a 
Barcelona. Demana que el document especifiqui l’origen de la situació actual del 
Paral·lel i s’expliqui la voluntat política que hi havia darrere la forma actual del Paral·lel 
i dels altres governs. 

Fa un esment a l’edifici buit situat a la cantonada de Nou de la Rambla, tipificat com a 
equipament, que es va construir com a espai per a la gent gran, ja fos un centre de dia 
o una residència. Matisa que es tracta de propietat privada i que s’està esperant una 
requalificació que permeti vendre-la després d’un procés d’especulació. Avança que 
en un futur caldrà abordar el tema en detall. 

D’altra banda, considera que l’eix de la promoció cultural ha activat alarmes en certs 
col·lectius que detecten una diferència entre la promoció cultural i la gestió comunitària 
cultural. Defensa que es tracta de dos conceptes diferents que cal treballar. Opina que 
el document recull tres de les principals reivindicacions que es van produir contra la 
gentrificació del Paral·lel i per la defensa de la vida als barris que el comparteixen. 
Puntualitza que es refereix a la recuperació del Teatre Arnau, el pla d’usos que 
engloba els tres districtes i les entitats, i el concepte de governança. Reclama un 
calendari que blindi el plantejament d’anàlisi del Paral·lel respecte a possibles canvis 
en un futur i que no es torni a estroncar aquesta possibilitat. Tanmateix, es mostra a 
favor de la proposta. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, considera que la mesura es tracta 
només d’una declaració d’intencions, ja que es proposa promoure el desenvolupament 
econòmic i cultural del Paral·lel sense especificar mesures concretes, com si l’actual 
equip de govern no hagués portat a terme iniciatives en aquest sentit. Critica que no es 
defineixi l’ús de l’espai públic per part del veïnat. 

Indica que es parla de suport i impuls de les xarxes de comerciants, artesans i artistes 
dels tres barris; del pla de dinamització del comerç; de les mesures específiques del 
PDE de Sants-Montjuïc adaptades a la realitat del Paral·lel; d’un programa de formació 
per professionalitzar artesans; una diagnosi per a les sortides professionals d’oficis al 
voltant de les arts escèniques; un programa d’assessorament per a les botigues del 
Paral·lel; el foment de la cultura popular, comunitària i de base; el foment de la identitat 
dels barris; els estudis de mobilitat, de millora de la interconnexió urbanística entre 
barris i la definició d’un projecte per a les puntes del Paral·lel. Considera que tots 
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aquests punts són massa genèrics i pregunta a l’equip de govern què ha estat fent 
durant els darrers tres anys, ja que sembla que només s’hagi activat per la proximitat 
de les eleccions. 

La senyora Àngels Boix Junyent, del GMDPSC, afirma que es nota l’ambient de 
precampanya electoral, si bé mostra la seva alegria que es parli del Paral·lel, ja que 
des del 2015 amb prou feines se n’havia tingut notícia i alguns districtes s’havien 
mostrat en contra dels canvis, mentre que d’altres hi estaven a favor i uns altres havien 
abandonat el projecte. 

Recorda que quan el GMDPSC formava part del Govern va poder participar en el Pla 
de desenvolupament econòmic, cosa que els va permetre aportar propostes, si bé es 
mostra sobtada pel fet que s’hagi de repetir l’estudi dels comerciants. Celebra la 
mesura i expressa la seva voluntat de participar en tot el que sigui necessari per 
millorar i enriquir el conjunt del Poble-sec en tots els seus àmbits, tot i que exigeix a 
l’equip de govern que impulsi el projecte i que no el converteixi en una bola de fum 
com a esquer de precampanya. 

Demana que aquest projecte no fracassi i recorda que hi ha obres inacabades als dos 
extrems del Paral·lel, les quals tenen relació amb la reforma de la plaça d’Espanya. En 
aquest sentit, demana una explicació sobre la idea que es pretén portar a terme amb 
les dues parts esmentades. 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, dóna la benvinguda a la senyora 
Roca i celebra que, després de gairebé tres anys de paràlisi, finalment es disposi d’un 
document que permeti començar el debat sobre el futur del Paral·lel. Avança que el 
seu grup no pretén obstaculitzar el debat sobre les reformes i la transformació del futur 
del Paral·lel, ja que d’això ja se n’ha encarregat el mateix equip de govern des del 
primer dia de mandat. Fa palès que la paralització de la segona fase no ha aportat cap 
aspecte positiu, constructiu ni substancial per a les futures millores i transformacions 
que caldrà abordar. Assegura que si no s’hagués paralitzat, actualment ja es 
disposaria com a punt de partida un Paral·lel amb les mateixes condicions base per 
tractar el que planteja la mesura, però amb un seguit d’aspectes enllestits sobre el 
tractament de la superfície. Indica que la instal·lació dels fanals smart ha resultat 
sobrera i inútil. 

Afirma que l’explicació de la proposta sembla satisfactòria, si bé caldrà comprovar que 
s’encarrili amb encert. Manifesta que comparteix en part les voluntats i els objectius 
dels tres eixos, i entén que la focalització en la dimensió de proximitat i connexió entre 
els tres barris ha d’articular el futur Paral·lel perquè sigui un element focal. Critica que 
l’anàlisi no valora la profunditat en la dimensió de ciutat que tindrà la futura 
transformació, si bé possiblement es pot fer més endavant. Manifesta que encara que 
es vinculi al barri, la proposta comporta tants inconvenients com avantatges que 
caldria incloure en el document. Corrobora que el seu grup comparteix les línies de 
debat sobre el Paral·lel de la darrera dècada entre tots els actors i sobre el fet que la 
cultura sigui l’element principal que marqui el futur de l’avinguda. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, corrobora que les obres del 
Paral·lel per a la millora de l’espai públic encara no s’han iniciat i adverteix que hi ha 
hagut un retard de dos anys. Comparteix que cal tornar a actualitzar la diagnosi del 
comerç i dinamització comercial per tal de gestionar l’abordatge del comerç. Considera 



 
 
Districte de Sants-Montjuïc 

 

8 
 

positives les sinergies entre els mercats i el comerç de proximitat, ja que al Poble-sec 
no hi ha mercat i sempre s’ha acudit al de Sant Antoni. Proposa que se segueixi 
visibilitzant els artesans en els dos esdeveniments que se celebren anualment, un 
organitzat pel Centre Cívic El Sortidor i un altre convocat per la ciutat. Demana 
coordinació entre espais artístics i d’arts escèniques, ja que la promoció cultural 
representa un eix clau al Paral·lel. 

No entén la proposta del Teatre Arnau Itinerant, com tampoc el seu cost. D’altra 
banda, mostra la seva sorpresa pel fet que s’inverteixi cinquanta vegades menys en 
músics de carrer durant la Festa de la Mercè. Remarca que el turisme no és culpable 
del fet que el Paral·lel no sigui un referent cultural ni que no faci de frontera entre els 
barris. En aquest sentit, recorda que el tancament d’El Molino no va ser culpa del 
turisme. Admet que l’impacte del turisme en l’habitatge és evident i corresponsabilitat 
amb els barcelonins, si bé demana que no es frivolitzi amb el tema i no se li atribueixi 
culpes injustificades. Afegeix que el turisme també ajuda a mantenir el benestar veïnal. 
Corrobora que cal continuar avançant perquè els barris deixin de ser frontera entre ells 
i trobar la manera d’apropar els barris urbanísticament mitjançant activitats d’espai 
públic o equipaments nous. 

La senyora López agraeix als consellers el reconeixement de la feta feia, si bé recalca 
que mai no s’ha deixat de treballar en el Paral·lel. Afirma que el 2016 es va entomar el 
procés participatiu per a la recuperació del Teatre Arnau, que es va presentar el dia 
anterior en roda de premsa, i el 2017 es va treballar en el projecte Arnau Itinerant. 
Assenyala que sense la feina prèvia de consolidació, no s’hauria pogut presentar la 
mesura. Afegeix que el 2017 es va impulsar el Pla de desenvolupament econòmic de 
Sants-Montjuïc, que inclou com a línia prioritària l’avinguda del Paral·lel, de manera 
que les accions socioeconòmiques incloses en la mesura van ser debatudes i 
pactades amb tots els actors, a més de fer-ne el seguiment a la Taula Sociolaboral del 
Poble-sec. Avança que enguany es disposarà de formació d’impacte comunitari, 
emprenedoria cultural, dinamització i assessorament comercial, i mesures de suport a 
l’economia social i comunitària dels voltants del Paral·lel. Indica que tot això constitueix 
el PDE de Sants-Montjuïc, redactat l’any anterior, que va proporcionar eines per 
executar les accions incloses en la mesura. 

Manifesta que la mesura implica coordinació i cooperació de vuit agents municipals: 
l’ICUB, Urbanisme, Barcelona Activa, Direcció de Comerç, els tres districtes i l’Àrea de 
Turisme. Demana disculpes pel fet que la documentació que detallava el pressupost, 
la participació i la governança no ha arribat a temps, de manera que es compromet a 
enviar-lo una altra vegada. Afirma que el document de treball i el pressupost associat 
continuaran enriquint-se segons les decisions que es prenguin als espais de 
producció. 

Pel que fa a la intervenció de la senyora Roca sobre gestió comunitària, aclareix que 
tot el document està enfocat a la cultura de base comunitària. En aquest sentit, 
considera que es pot haver produït un malentès de concepte o de redacció que es pot 
esmenar mitjançant el diàleg amb les entitats del Poble-sec. 

Respecte a la intervenció del senyor Sarri, recorda que a les darreres consultives es 
va comunicar que la reforma prevista era inviable des del punt de vista de mobilitat, ja 
que eliminava la dàrsena dels autobusos de l’extrem i no resolia la problemàtica dels 
aparcaments i les parades. 
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El senyor Sarri pregunta què signifiquen els 40.000 euros destinats a formació 
comunitària. 

La senyora López respon que es tracta d’un projecte creat en conjunt amb la Taula 
Sociolaboral del Poble-sec, en què el Teatre La Vilella portarà a terme una formació 
per a una trentena de persones en el marc de les arts escèniques per poder fer 
pràctiques posteriorment als teatres dels voltants del Paral·lel. 

El Consell se n’assabenta. 

3. Informe de la regidora 

La presidenta informa que el temps estipulat és de dotze minuts per a la regidora i de 
sis per a cadascun dels grups municipals. 

La regidora del Districte fa un recordatori per al senyor Joaquim Forn i la resta de 
persones que es troben empresonades. En demana l’alliberament o, si més no, 
l’apropament a Catalunya per raons humanitàries. Dóna la benvinguda a la consellera 
Roca i fa un recordatori al senyor Jordi Alsina en l’atorgament pòstum de la Medalla de 
la Ciutat. Felicita els guanyadors dels Premis Sants-Montjuïc i la senyora Laura Ester, 
jugadora de l’equip guanyador de la Copa de la Reina de waterpolo i nominada a millor 
jugadora de waterpolo del món el 2017. Destaca el vint-i-cinquè aniversari del CEM de 
l’Espanya Industrial. 

Exposa que, en el marc del Pla de barris de la Marina es va portar a terme una sessió 
monogràfica sobre el Centre d’Atenció Integral de la Marina (CAI), per al qual s’havia 
proposat inicialment una ubicació que tenia catalogació d’equipament, de manera que 
es va topar amb l’oposició de la Plataforma dels Jardins de Can Farrero. Afirma que es 
va presentar una proposta alternativa que actualment s’està estudiant. Informa que, 
després d’una reunió, aviat es podrà debatre amb els grups sobre l’impuls de la 
proposta, ja que això suposa un pla especial que caldrà aprovar conjuntament. Matisa 
que traslladar el projecte a un costat o a un altre dels entorns de Can Farrero, es tema 
compartit. Destaca la importància de l’equipament en el Pla de barris, ja que està 
apropant els serveis de salut, educació, habitatge, pobresa energètica, ocupació i 
acció comunitària als barris de la Marina. Recalca que es tracta d’un CAI pioner en 
Serveis Socials, de manera que considera bona notícia desplaçar-lo a la Marina, a 
banda que descongestionarà d’activitats la Sala Pepita Casanellas. 

Anuncia que s’ha inaugurat el nom local d’Imagina’t la Marina del Prat, amb nova 
gestió, en el marc de la dinamització i del treball amb els infants del barri. Indica que 
s’ha iniciat programes d’ocupació laboral per a col·lectius de joves i dones que 
pretenen impulsar projectes propis i que actualment treballen sense contracte, amb la 
iniciativa «La Marina dóna empenta». Afegeix que s’ha iniciat l’«Anem per Feina», un 
projecte orientat a la formació i pràctica de joves per dotar-los d’eines que els permetin 
iniciar-se en el món laboral o assistir a cursos de carnets de conduir de diferents 
categories professionals per facilitar l’accés de les dones als llocs de feina. Informa 
que el pla «Escoles enriquides» apropa la tecnologia a les escoles de la Marina, 
proporcionant-los material específic i tecnològic, i posant a disposició diversos 
especialistes que treballen en diversos àmbits de la matèria. 
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Pel que fa a la lluita contra la gentrificació, esmenta que l’empresa inversora Norvet 
està realitzant una obra major passant comunicats d’obra menor al Poble-sec, cosa 
que es compromet a evitar. Insisteix que per aquest motiu s’ha aturat les obres del 
carrer Murillo, 12, gràcies a la informació que ha vingut acompanyada de la 
mobilització veïnal. Assegura que actualment s’està negociant amb Norvet, ja que 
l’equip de govern entén que haurà d’assumir les obligacions que es desprenen de la 
reforma integral amb la modificació de l’Ordenança reguladora dels procediments 
d’intervenció de les obres (Orpimo). Indica que això estava afectant veïns particulars, a 
un dels quals li estaven oferint un allotjament sense cèdula d’habitabilitat durant les 
obres, i a un altre li havien entregat una ordre de desnonament. Comunica que 
actualment s’està buscant solució per a les esmentades famílies, perquè es puguin 
quedar al barri i perquè l’empresa cobreixi les irregularitats. 

Apunta que la modificació de l’Orpimo insta els propietaris a presentar una declaració 
responsable en què es comprometin a complir amb el reallotjament o retorn dels veïns 
després de l’obra, si bé Norvet estava anunciant allotjaments de luxe quan l’obra 
encara estava aturada. Insisteix que es demana una rehabilitació en els edificis, cosa 
que pot resultar positiva socialment i econòmicament, tot i que no pot servir d’excusa 
per expulsar el veïnat de l’edifici. Manifesta que des del Districte i des de l’Ajuntament 
s’està treballant en diversos fronts, com ara l’estat de l’estructura tècnica per identificar 
aquests casos. Assegura que es col·labora amb els moviments socials de barri, que 
permeten la visibilització i priorització de qüestions bàsiques, com la lluita contra 
l’expulsió del veïnat.  

Fa esment de la severa problemàtica en l’increment de lloguers, cosa que es va iniciar 
amb una forta regularització del mercat i la inflació de la bombolla immobiliària durant 
els darrers vint anys per part de moltes forces polítiques que actualment demanen 
explicacions. Critica que tots els ciutadans hagin hagut de pagar el rescat del sistema 
financer. Indica que l’equip de govern ha quadruplicat el pressupost en habitatge en 
comptes de reduir-lo en un 70%, tal com ha fet l’Estat. Anuncia que, davant l’increment 
de lloguer i l’expulsió del veïnat, es disposa d’un dels plans d’habitatge més 
compromesos de la història de la ciutat, especialment davant de l’actual emergència 
habitacional.  

Tanmateix, admet que cal innovar i estudiar noves solucions, de manera que s’ha ideat 
el projecte APROP, que pretén reforçar el Pla d’habitatge de manera ràpida amb la 
construcció d’equipaments oberts al barri. Puntualitza que es planteja com a prova 
pilot a tres districtes de la ciutat, i que a Sants-Montjuïc afecta el recinte de Can Batlló i 
un solar al carrer d’Amadeu Oller, on es construirà 32 habitatges de dues habitacions i 
8 habitatges d’una habitació, amb els baixos adreçats a equipament. Comunica que es 
tracta d’una iniciativa publicocomunitària compartida amb entitats, ajuntaments i 
privats. Matisa que els lloguers són de sis anys, en què els promotors seran els privats 
que hauran de mantenir l’equipament. Afegeix que el programa pot servir per a 
estudiants que vulguin ajudar a coordinar la gestió de l’edifici, on també hi haurà zones 
compartides, amb la possibilitat d’acollir refugiats, famílies del barri o gent que consta 
en els registres de demanda d’habitatge, entre d’altres. Recalca que aquest projecte 
funciona en diverses ciutats europees i afegeix que els mòduls es poden transportar 
tan bon punt estigui planificada la construcció de l’habitatge. 

Pel que fa a la superilla d’Hostafrancs, anuncia que ja es disposa de propostes 
concretes sobre la mobilitat de Consell de Cent, Béjar, Rector Triadó, Torre d’en 
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Damians o Príncep Jordi, com a continuïtat d’un projecte procedent de l’anterior 
mandat que va obtenir una gran participació. Opina que el canvi més dràstic es notarà 
a Consell de Cent, que tindrà un únic carril de circulació, una línia d’aparcament o de 
càrrega i descàrrega i serveis, i un cordó d’aparcaments de motos i bicicletes. Fa palès 
que també es planteja crear un carril bici bidireccional, de manera que al consell de 
barri s’està decantant per no ampliar la vorera en favor d’una línia d’aparcament per a 
motos. Informa que, segons els càlculs de l’Ajuntament, cada dia hi transiten uns deu 
mil vehicles al dia per arribar a Gran Via. Aclareix que no es pretén tallar el trànsit, 
però sí transformar-lo en un trànsit de barri, sense que els vehicles utilitzin aquest 
carrer de drecera. Comunica que la proposta se sotmetrà a debat al consell de barri. 

Respecte a l’escola municipal de música, assenyala que s’ha presentat una solució per 
a l’edifici que es va comprar durant el mandat anterior a l’Orfeó de Sants. Exposa que 
l’escola disposarà d’una plantilla d’entre 30 i 40 persones, 24 aules que donaran 
cabuda a més de 500 alumnes, books d’assaig i un auditori amb prop de 300 localitats. 
Destaca que l’escola també oferirà servei a una part de la ciutat que no disposava d’un 
equipament municipal d’aquest tipus. 

Quant a l’Hort de la Font Trobada, afirma que se segueix ampliant la xarxa d’horts 
urbans al districte amb dues noves iniciatives. En primer lloc, anuncia que s’ha 
comprat la parcel·la on es troba l’Hortet de la Farga i, per tant, es protegirà un projecte 
comunitari molt arrelat al territori, on es reunia la Comissió de Festa Major des de fa 
trenta anys i que funciona com a hort des de fa una dècada. Recalca que es tractava 
d’una reivindicació veïnal que s’ha pogut complir i mostra la seva alegria per haver 
convertit la terrassa de l’edifici del Districte de Sants-Montjuïc en un hort comunitari 
que combina la inserció social i la col·laboració amb el menjador social. Puntualitza 
que l’hort està adjudicat a la Fundació Joia i Aspreosat, on treballen quinze persones 
procedents de dos centres ocupacionals del districte, acompanyats de monitors i 
assessorats tècnicament per l’Institut de Recerca de Tecnologies Alimentàries. Indica 
que la collita es destina al menjador social de la Fundació Canpedró. En aquest sentit, 
felicita els tècnics del Districte per la dedicació al projecte. 

Amb relació a les obres, comunica que a l’entrada de la sala se’n pot trobar informació. 
Manifesta que les obres de Diputació continuen a bon ritme. Afirma que, després de la 
troballa del dipòsit, manca l’estudi definitiu que està pactat. Informa que se sospita que 
va ser construït el segle XIX i que recorda la primera font del barri d’Hostafrancs, tot i 
que no s’ha volgut endarrerir l’obra mentre s’elaborava l’estudi que determinarà si ha 
de ser a obra vista. Apunta que actualment s’ha omplert de grava per poder continuar 
les obres, si bé els partits polítics demostren interès i demanen compromís de 
seguiment. 

Finalment, reivindica la vaga feminista del proper 8 de març. Recalca que no només es 
tracta d’una vaga productiva, sinó també de cures, de consum i estudiantil que pretén 
posar en relleu les inquietuds en el món laboral i de cures que actualment assumeixen, 
en gran part, les dones. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, dóna la benvinguda a la 
senyora Roca i li desitja molta sort en la seva tasca com a consellera. Se suma a les 
felicitacions de la regidora i afegeix els carrers de Parcerisa, Quetzal i rambla de 
Badal, que han decidit participar en la propera Festa Major de la Bordeta. Felicita el 
centre Esportiu Mediterrani com a organitzador de la Copa de la Reina de waterpolo, 
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l’esbart dansaire Renaixença pel seu trentè aniversari, la Unió d’Entitats i l’Associació 
d’Estrelles Altes i el Centre Cultural Estrelles Altes per l’organització del ranxo. Fa un 
record per al senyor Alsina i esmenta la cloenda del quarantè aniversari del 
Secretariat, així com el vintè aniversari de Sants 3 Ràdio, que es van celebrar al Saló 
de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. 

Pel que fa a l’informe de la regidora, critica que el Pla de barris de la Marina s’hagi 
començat a impulsar al cap de dos anys i mig de l’inici del mandat. Considera que els 
projectes esmentats són molt interessants, si bé demana concreció en les inversions 
de 2018 i 2019. Denuncia que certs projectes queden pendents, tot i que s’ha anunciat 
processos participatius. 

Agraeix que el Districte hagi escoltat la insistència de la Plataforma de Can Farrero i 
que finalment s’arribi a un acord al qual els grups municipals puguin donar suport. 
Opina que se satisfà totes les parts, no es detecta sobrecost, es manté la zona verda 
de Can Farrero i es podrà executar el canvi de sòl conservant els equipaments. 
Respecte a altres equipaments, indica que a Font de la Guatlla cal una ludoteca. Es 
mostra en desacord amb la divisió de treball per a la qüestió d’equipaments que ha 
plantejat l’equip de govern i mostra la seva esperança que al juliol es pugui disposar 
d’un Pla d’equipaments del Districte. 

Es mostra d’acord amb certes mesures contra la gentrificació, si bé admet no entendre 
el projecte APROP. En aquest sentit, celebra que es pugui allotjar gent en nous 
habitatges de proximitat provisional, malgrat que adverteix que els sis anys de marge 
no es poden convertir en definitius. Sense voler entrar en guerres de xifres, denuncia 
que els plans d’habitatges de l’equip de govern són un fracàs que només funcionen de 
pegat. En aquest sentit, opina que cal construir en comptes d’instal·lar mòduls 
provisionals, perquè l’Ajuntament disposa de solars buits per tota la ciutat. 

Indica que s’hauria hagut d’esmentar l’estat del bus 91 per aclarir si s’arribarà a una 
solució, així com l’adaptació de la parada de metro de Plaça de Sants. Anuncia que al 
juliol el metro arribarà a Foc, Cisell i Foneria, si bé pregunta per la resta d’estacions i si 
s’ha acordat un calendari amb la Generalitat. Vol saber l’estat de les instal·lacions de 
Magòria després de la reunió amb les entitats i clubs esportius usuaris de les futures 
instal·lacions, i pregunta quan se celebrarà una reunió amb la resta del veïnat i els 
portaveus dels grups municipals. Demana saber també l’estat del Palau d’Esports i les 
obres del Palau de la Premsa. Qüestiona si el solar de la Satalia es mantindrà dins el 
Pla d’equipaments i si s’ha implementat millores o mesures en les Hortes de Sant 
Bertran davant la denúncia dels veïns després d’una reunió en què es plantejava 
problemàtiques de brutícia i inseguretat, entre d’altres. 

Pel que fa a l’habitatge, afirma que s’ha assabentat per mitjà del web de Sants 3 Ràdio 
que la setmana següent al Ple dues famílies aniran a viure als dos blocs de Constitució 
amb Amadeu Oller. En aquest sentit, demana que es publiqui el calendari per a la 
resta de famílies després de l’ocupació prèvia. Afegeix que set famílies discrepen amb 
el preu del lloguer. 

Respecte a l’Oficina de l’Habitatge, opina que la seva tasca és millorable, si bé 
considera inacceptable que a la borsa d’habitatges només constin un o dos immobles 
en tot Barcelona. Finalment, pregunta per l’estat de l’ocupació que es va produir a 
Constitució 52-54 en una antiga oficina de Catalunya Caixa. 
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La senyora Neus Roca Miró, del GMDCUP, manifesta la seva voluntat per treballar el 
feminisme des d’una perspectiva transversal. Indica que es pretén implementar la 
reivindicació de posar les cures al centre de la vida, no pas des de la narrativa del 
discurs sinó des de la pràctica de la construcció política als barris i en la feina 
institucional. Assegura que la feina i l’esforç del consistori per impulsar processos 
participatius a l’hora d’implantar canvis i millores és clara. Opina que el model del 
procés participatiu de diagnosi de Poble-sec evidencia la seriositat del Districte en 
aquesta qüestió, ja que se celebra que es pugui obrir una nova etapa en els 
equipaments del barri, amb una dinàmica insòlita i un compromís d’entesa. 

D’altra banda, considera que les millores seran inútils si no es porta a terme un 
exercici de responsabilitat, detectant i acceptant que les estructures de poder, ja sigui 
el consistori o els representants públics, condueixen sovint a unes dinàmiques 
masculinitzades, paternalistes o excloents. Manifesta que la línia que separa l’exercici 
inconscient del poder i la violència estructural és molt fina. Aclareix que no planteja la 
centralitat de la falsa dicotomia de rols de gèneres, ni unes dinàmiques que hagin de 
ser substituïdes per les antagòniques, sinó que pretén evidenciar la invalidesa de les 
estratègies comunicatives, de barris o d’equipaments que no posin la vida al centre, 
per justos o vàlids que puguin ser aquests arguments. 

Opina que al Districte fa molt falta aquesta perspectiva a l’hora d’implementar mesures 
polítiques. Considera que la detecció i l’aturament d’obres representen una 
manifestació d’aquesta forma d’aterrar, si bé aclareix que al Poble-sec es continua 
produint un fenomen de gentrificació que expulsa el veïnat del barri, el qual s’ha 
organitzat sense els recursos d’una oficina d’habitatge. 

Pel que fa a la urbanització i la gestió d’incidents del carrer de l’Hortènsia, considera 
que les criatures i els monitors de l’esplai no se senten a gust amb la manera de portar 
a terme aquesta urbanització i es troben una política de fets consumats. Aclareix que, 
igual que el veïnat de l’Associació de Selva Mas Turó, no dubta de la bona voluntat del 
consistori, si bé defensa un canvi en el replantejament que s’ha fet fins ara. 

Argumenta que és fonamental acceptar reptes d’analitzar models de gestió patrimonial 
diferents, punters en el seu camp i que poden anar acompanyats per col·lectius 
especialitzats que hi ha al barri. Indica que la petició veïnal d’integrar i conservar el 
dipòsit no és producte del desconeixement de la història del barri, sinó del seu 
sentiment de pertanyença. Demana que el Districte plantegi altres alternatives i 
consideri quines solucions es poden aplicar en aquesta qüestió. 

Afirma que, juntament amb un nombrós col·lectiu de músics, estudiants i professionals, 
s’esperava informació de la nova escola, cosa que no s’ha produït, com tampoc no 
s’ha plantejat en clau de barri ni districte fins que no ha estat dissenyat, pressupostat i 
aprovat. Critica que al col·lectiu musical i al seu grup municipal li hauria agradat seguir-
ne l’evolució. 

Manifesta que les dones del Districte no tenen ganes d’enfrontar-se als seus 
companys en dinàmiques sobre qui la diu més grossa, sinó que es pretén treballar des 
de la radicalitat feminista i des de la lògica transformadora de l’entorn immediat en la 
política local. Demana que es deixi de parafrasejar, silenciar, parlar mentre intervé una 
dona i invisibilitzar amb el llenguatge o amb les formes la feina política que fan les 
dones, tant dins com fora del Districte. Assegura que no vol disculpes, sinó canvis en 
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el si d’un consistori que pretén estendre les mans a les dones que pateixen violència 
des de la proximitat al petit comerç, però que en ocasions sembla que no s’adonin que 
s’hi poden imposar. Demana que cada dia sigui un 8 de març de vaga feminista i de 
cures. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, dóna la benvinguda a la senyora Roca i 
acomiada la senyora Lluïsa Pahissa, a qui desitja molta sort. Felicita els guanyadors 
dels Premis Sants-Montjuïc, la senyora Elise Lummis, la Coral de Sant Medir, Radio-
actius del Poble-sec i la FAECH, que va crear la Rutapp i el Mapping de la Festa Major 
d’Hostafrancs. Agraeix la invitació al Ranxo de Carnaval 2018 per part de la Unió 
d’Entitats de la Marina. Felicita les rues de carnaval del barri i la feina dels 
organitzadors. D’altra banda, demana que es respecti la pluralitat ideològica al 
districte, tal com va quedar palès en les darreres eleccions. Fa un record al senyor 
Àngel Rabaneda per l’exposició de les seves fotografies fetes per a Sants 3 Ràdio a la 
Biblioteca Francesc Candel. Felicita totes les entitats que van organitzar 
esdeveniments nadalencs al districte, i l’aniversari del Secretariat. Finalment, fa un 
record al senyor Alsina. 

Pel que fa al CAI de la Marina, mostra la seva alegria que el Govern hagi escoltat les 
queixes del veïnat respecte a la ubicació dels jardins de Can Farrero, tal com van 
quedar paleses al darrer Consell de Barri de la Marina i al darrer ple de Sants-
Montjuïc. Agraeix que s’hagi ofert una alternativa respecte a la ubicació. Informa que la 
nova proposta, presentada al monogràfic que va tenir lloc a la Sala Pepita Casanellas, 
genera molt més consens entre el veïnat, ja que la resulta més accessible, queda a 
peu de carrer i permet la permuta amb el terreny dels jardins, que romandran com a 
zona verda.  

Respecte al Pla de barris, indica que les obres previstes a la Marina eren molt 
necessàries i que una gran part donen resposta a antigues reivindicacions dels veïns. 
Afirma que el Govern actual no ha fet cap gestió respecte al Pla en més de dos anys, i 
considera que les obres es podrien haver iniciat abans. D’altra banda, opina que les 
obres previstes ajudaran a millorar la qualitat de vida dels barris, si bé recalca la 
preocupació d’un gran nombre d’entitats i associacions de veïns de la Marina per si el 
projecte no s’acaba en la present legislatura malgrat la planificació. Afirma que espera 
veure els resultats del Pla de barris de la Marina i coincideix que cal instal·lar 
ascensors per accedir al Polvorí, arranjar diverses voreres i reformar els jardins de la 
Mediterrània, ja que són propostes que generen consens ampli. Demana que no passi 
com les obres de Can Clos, que ja han rebut crítiques dels veïns per la instal·lació d’un 
terra molt dur que provoca lesions en les caigudes dels infants. 

Afirma que el seu grup està a favor de lluitar contra la bretxa salarial i assolir la igualtat 
entre dones i homes, per la qual cosa considera que cal solucionar les problemàtiques 
estructurals existents. D’altra banda, assenyala que no cal afegir-hi temes 
independents, com ara manifestos anticapitalistes o a favor de l’1 d’octubre. 

Quant a la superilla d’Hostafrancs, opina que cal el consens de tots els actors socials 
del barri per treballar satisfactòriament i evitar els errors de la superilla del Poblenou, 
que es va aplicar sense consulta prèvia, cosa que ha provocat discrepàncies i 
polèmica. Demana que s’elabori un estudi de mobilitat i un estudi tècnic que avalin la 
proposta abans de portar-la a terme. Es mostra a favor de les millores puntuals per 
facilitar la mobiliat dels veïns, ja sigui convertint certs carrers en espais per a vianants, 
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en plataformes úniques, restringint el pas de vehicles o transformant-los en zona 
d’aparcaments, sempre amb el consens veïnal i amb l’aval d’un estudi tècnic i de 
mobilitat. 

Amb relació a l’Escola de Música del carrer de Miquel Àngel i Papin, recalca que 
alguns veïns demanaven que es destinés a equipaments d’ús de les entitats de Sants, 
si bé considera que es pot tractar d’un projecte interessant. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, se suma a les felicitacions anteriors 
i comunica que el PSC també celebrarà el seu quarantè aniversari properament amb la 
inauguració d’un nou local al carrer de Santa Caterina, 59, en què es convidarà veïns, 
entitats, els grups polítics i la regidora del Districte. 

Denuncia que el seu grup no ha rebut els punts de l’informe de la regidora. Indica, que 
després d’escoltar l’exposició, està d’acord amb molts dels punts, especialment sobre 
la qüestió de Consell de Cent, la iniciativa de l’Escola Municipal, el cas Norvet, l’Hort 
de la Farga, l’hort de la terrassa del Districte i els comentaris sobre el 8 de març. 

D’altra banda, esmenta que el veïnat i les entitats els han fet arribar d’altres 
problemàtiques preocupants que la regidora no ha esmentat. A mode d’exemple, 
afirma que a l’estació d’autobusos de Sants s’estan portant a terme les obres 
d’adequació, i pregunta si es complirà el termini de finals de març. Assenyala que 
també ha rebut queixes de l’Eix Sants-Les Corts, on s’ha patit robatoris a botigues i 
habitatges en els darrers temps, i a ple dia. Indica que està al cas que properament se 
celebrarà una reunió amb els Mossos d’Esquadra, tot i que no s’ha confirmat 
l’assistència del Districte. Demana saber si a l’equip de govern li consta les queixes del 
V5 en el seu pas pel carrer de Sants, que col·lapsa el trànsit en moltes ocasions. En 
cas afirmatiu, pregunta si s’ha ideat alguna mesura per solucionar-ho. 

Vol saber per a quan es pensa convocar el veïnat del carrer de Burgos afectat per les 
expropiacions dels seus habitatges, tant de la primera fase com de la segona, i quan 
es pretén desencallar la resta del PGM. Recorda que el Districte es va comprometre a 
reunir-se amb ells, si bé la trobada no s’ha portat a terme i el propietari continua 
apujant el lloguer a uns inquilins en situació precària. Pregunta també quins plans 
s’han previst respecte a la plaça d’Osca, on es pateixen sorolls i molèsties fins molt 
tard, especialment divendres i caps de setmana. En aquest sentit, aventura que la 
problemàtica s’incrementarà amb el bon temps. Proposa que es treballi amb la 
Guàrdia Urbana, educadors, agents cívics, projectes de mims. 

Exigeix informació sobre el projecte de l’equipament de Juan de Sada, el PGM, el 
calendari del CAP de Roger i el nou emplaçament del punt verd de la rambla del 
Brasil. Pregunta si s’ha arribat a un consens amb el veïnat i quant ha costat el 
desplaçament. 

Demana saber com ha acabat la situació de l’edifici que l’Ajuntament va comprar al 
carrer de Leiva perquè els veïns es convertissin en una cooperativa, ja que els grups 
municipals reben tota la informació de boca del veïnat, i no del Govern. Pregunta per 
les ocupacions de pisos del barri i la seguretat dels entorns de la plaça de Joan 
Corrades, ja que els veïns expressen el seu malestar. 
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Reclama explicacions sobre els assentaments al carrer de Quetzal amb Riera Blanca: 
si el Districte coneix la problemàtica i si ha instat el propietari a retirar la brossa. En cas 
de resposta negativa, demana que es busqui una solució per a les persones que hi 
malviuen. Demana informació sobre l’autobús 91, ja que a la darrera comissió de 
seguiment de barri va tenir la sensació que les negociacions amb TMB defallien. 
Exigeix que s’actuï amb celeritat al Camí de la Cadena, tal com es va assegurar a la 
Comissió de Drets Socials de la Casa Gran, i es reallotgi els veïns que falten. 

Expressa el seu acord en el projecte Norvet, però es mostra més escèptic amb el 
projecte APROP. Considera interessant que es porti a terme la prova pilot, si bé 
demana que no es converteixi en una situació permanent, ja que no es tracta d’un 
habitatge públic de lloguer. Pregunta què es farà amb aquesta gent quan hagin passat 
els sis anys i quins criteris es valoraran per atorgar els allotjaments. Vol saber si ho 
decidirà Serveis Socials o l’Oficina de l’Habitatge. Adverteix que la política d’habitatge 
suposa una problemàtica severa i es posiciona en contra que la política d’habitatge del 
Districte es limiti al projecte APROP en els propers anys. 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, se suma a les felicitacions i destaca 
el vintè aniversari de Sants 3 Ràdio, el quarantè aniversari del Secretariat i els 
guardonats als Premis Sants-Montjuïc, i a totes les entitats i veïns que en els darrers 
mesos han realitzat activitats al districte. Expressa el seu compromís i suport a totes 
les activitats i accions prèvies al 8 de març en la commemoració del Dia de la Dona 
Treballadora. En aquest sentit, s’adhereix al discurs de la regidora. 

Pel que fa a les mesures antigentrificació, considera que tots els intents de 
l’Ajuntament i els districtes es queden en experiments. D’altra banda, es mostra a favor 
de l’APROP. Indica que la problemàtica de l’habitatge és molt greu i complexa, però 
que l’equip de govern no la tracta com a tal malgrat les intencions. Demana que 
l’APROP no serveixi per maquillar els saldos de l’habitatge públic construït perquè no 
es comenti que va ser el mandat en què més es va prometre i menys es va complir. 

Respecte a les superilles, mostra la seva satisfacció pel fet que l’ampliació de les 
voreres no s’acabi impulsant, ja que té un cost de quasi un milió d’euros, cosa que 
posa en perill les demandes de reurbanització. 

Celebra la fundació de l’escola municipal de música a l’edifici de l’Orfeó, si bé critica 
que s’hagi desestimat el projecte demanat pel teixit associatiu, el d’un nou espai de 
dinamització cultural i de gestió cívica en què la música tingués un paper important i 
donés cobertura també a Badal. Indica que es tracta d’un equipament de ciutat en 
comptes d’un equipament de barri i gestió veïnal per reforçar la xarxa d’equipaments i 
la dinamització sociocultural. 

Quant al CAI de la Marina i el canvi d’ubicació, agraeix que s’hagi dialogat i negociat 
una solució als problemes i les demandes veïnals. Demana que es tanquin qüestions 
com la pista de bàsquet que ha anat ubicada en aquell emplaçament. També proposa 
que s’arrangi els parcs i els jardins de la Marina, que pateixen dèficit de neteja i 
il·luminació. D’altra banda, pregunta per què la qüestió del pati obert de Can Clos o 
Font de la Guatlla encara està obert. També vol saber l’estat del carrer de la Dàlia i els 
semàfors de Sant Fructuós. 
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Insisteix que el seu grup sempre ha posat èmfasi en la policia de proximitat i pregunta 
quants agents s’han incorporat a la UTE-3, així com els que s’han destinat a les 
patrulles nocturnes. Vol saber per què a la Matinal ciclista d’enguany, que se celebrarà 
a la Marina, no es facilitarà els serveis necessaris per a la correcta realització d’una 
activitat autoritzada pel mateix Districte. 

Amb relació al Pla d’equipaments, lamenta que després de l’endarreriment en la seva 
elaboració, hagin aparegut dificultats, especialment al Poble-sec, que amenacen els 
consensos i l’entesa entre veïns i associacions del barri. Indica que això posa en perill 
l’impuls d’un pla d’equipaments de qualitat. Prega que es prengui nota de l’estat de 
l’arbrat a la plaça de la Farga. Pel que fa al carrer del Moianès, demana que no 
s’endarrereixin les mesures per reduir la velocitat del trànsit, ja que en els darrers dos 
o tres mesos ja s’ha patit més d’un accident. 

Respecte a l’obertura de Diputació, celebra que les obres avancin, si bé demana que 
es planifiqui la resta de l’execució i es valori la museïtzació de la troballa al subsòl del 
dipòsit de l’Hostal Vell. Finalment, felicita el Govern per la primera convocatòria del 
Consell de Montjuïc i el primer esborrany per començar a debatre el futur del Paral·lel, 
malgrat que tot això s’hagi produït al cap de dos anys i mig de mandat. Confia que 
siguin iniciatives productives. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, fa un esment als 137 dies que 
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart fa que són a la presó i els 119 d’Oriol Junqueras i 
Joaquim Forn. Afirma que es tracta de presos polítics i en demana la llibertat, ja que 
se’ls manté en presó preventiva a l’espera de ser jutjats. Indica que se’ls ha 
empresonat per ser independentistes i per haver treballat per aconseguir la 
independència per vies democràtiques. Denuncia la deriva autoritària de l’Estat 
espanyol, que segons ell manté l’aparença democràtica amb la condició que no es 
qüestioni els poders fàctics ni la unitat. Critica la manca de separació de poders i 
assegura que és l’executiu qui dicta les resolucions als jutges. 

Sentencia que a Espanya no hi ha justícia per a qui qüestiona el poder de l’Estat. 
Indica que els membres del Tribunal Suprem no obeeixen l’estat de dret quan la unitat 
d’Espanya està en joc. Considera vergonyós que es persegueixi la gent per les idees, 
els escrits o les cançons. En aquest sentit, afirma que només les dictadures temen les 
paraules i el pensament crític, de manera que expressa el seu suport als rapers 
Valtonyc i Pablo Hasél. Critica que la llibertat d’expressió està en entredit i que les 
injúries a la corona són anacròniques, cosa que demostra que a Espanya la legitimitat 
es guanya castigant la població. Assenyala que es va fabricar un 23-F i que l’any 
anterior es va pretendre provocar un 3-O. Denuncia que la unitat d’Espanya només se 
sosté amb violència, i corrobora que el rei serà persona non grata quan trepitgi 
Catalunya, llevat que demani perdó. 

Celebra que l’Ajuntament hagi pogut comprar l’Hortet de la Farga, si bé demana 
conèixer el sobrecost causat pel retard. Mostra la seva alegria pel fet que s’hagi 
escollit la proposta dels veïns de Can Farrero, tot i que opina que per al desplaçament 
es podria haver obert a la zona del Piulachs per aprofitar la inversió del CAI i connectar 
així la Marina del Port amb Can Clos. Pel que fa a Font de la Guatlla, expressa el seu 
desconcert per la instal·lació de la rampa sense parlar amb l’esplai, ja que actualment 
la rampa no té utilitat, de manera que pregunta si es donarà resposta a la petició de 
l’esplai de retirar els blocs de ciment. 
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Felicita l’equip de govern per haver reactivat, després de tres anys, el Consell del Parc 
de Montjuïc, un òrgan que ha de servir perquè les decisions relatives a la muntanya 
passin pel Districte i no per l’Ajuntament, així com conciliar els interessos del districte i 
el veïnat preservant la mobilitat i el descans. Agraeix que l’Orfeó de Sants disposi del 
projecte de l’Escola de Música, malgrat que es mostra en desacord amb el 
desenvolupament de la resolució. En aquest sentit, recorda que el Districte va aprovar 
una proposició del seu grup a finals del 2016 en què es demanava organitzar un 
procés participatiu sobre aquesta qüestió, amb la qual cosa es va acordar que 
s’iniciaria al 2018, cosa que no s’ha complert perquè el Districte ha pres la decisió 
sense consulta prèvia amb els grups polítics i el teixit associatiu del districte. 

Pel que fa a la proposta aprovada sobre el PERI d’Hostafrancs, en què l’equip de 
govern va votar favorablement, indica que es tractava d’iniciar un procés participatiu a 
partir dels mesos de tardor per poder començar a abordar els aspectes pendents. 
Denuncia que, malgrat el vot favorable, la proposta no es durà a terme en el present 
mandat. 

Respecte a la superilla d’Hostafrancs, exposa que es tracta d’una versió menys 
agosarada del que s’havia previst, si bé proposa avaluar com evoluciona, ja que 
considera que la superilla és un projecte que va més enllà de la mobilitat i la 
pacificació. D’altra banda, demana que l’Ajuntament impulsi una nova manera de 
gestionar les adjudicacions d’habitatge perquè no es repeteixi el cas del Camí de la 
Cadena. 

Mostra els seus dubtes respecte al projecte APROP, ja que opina que nou mesos no 
seran suficients per dur-lo a terme. Pregunta com es garantirà que no es tracti d’una 
solució provisional i com s’aconseguirà que els inquilins rotin i no s’hi quedin més 
temps del previst. Recorda que l’Ajuntament havia impulsat projectes de rotació 
perquè els joves es poguessin independitzar, tot i que han fracassat. Corrobora que 
s’ha de tractar d’habitatges dignes, tan semblants som sigui possible als habitatges 
tradicionals. Fa palès que la present setmana s’està portant a terme el Mobile World 
Congress, un congrés de ressò mundial, en què cada any es presenten més empreses 
catalanes. En aquest sentit, indica que l’APROP hauria pogut tenir en compte 
l’ecosistema digital per construir habitatges innovadors. Denuncia que s’està pensant a 
curt termini, malgrat que entén la situació preocupant de l’habitatge a Barcelona. 

Quant a la setmana del 8 de març, opina que l’Ajuntament s’hauria d’implicar l’any 
següent en les jornades Women In Tech que organitza el Mobile World Congress per 
tal d’apoderar les futures dones emprenedores de la ciutat. Finalment, lamenta que el 
web del Districte no estigui actualitzat, de manera que els ciutadans no poden 
consultar el calendari. Critica que no s’hagi convidat el seu grup al seguiment de les 
obres del metro i que s’hagin perdut les tradicionals visites d’obres. 

La presidenta demana que es respecti el temps d’intervenció pactat, a la qual cosa al 
senyor Sarri anuncia que ell no hi va votar a favor, si bé el respecta. 

La regidora agraeix els comentaris, especialment els que fan referència a punts 
proposats a l’informe. Indica que no tindrà temps de respondre la majoria de precs i 
preguntes que s’han presentat en format informe. 
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Critica el mantra del GMDPPC i el GMDDemòcrata en contra de les propostes 
d’habitatge de l’equip de govern. Els demana que traslladin les seves crítiques a la 
Generalitat i a l’Estat, que són qui tenen competències en aquesta matèria. Recalca 
que l’Ajuntament ha creat una unitat d’intermediació de desnonaments que ha evitat, 
mediat o resolt més de 2.000 casos. Anuncia que es construirà, en projectes com 
l’APROP, 4.400 pisos i 66 noves promocions en contraposició amb les 5 promocions 
que s’estan portant a terme a tot Catalunya per part de la Generalitat. Exposa que 
durant el mandat anterior, quan els preus de l’habitatge eren més baixos, l’alcalde 
Trias va comprar 170 habitatges, mentre que l’actual equip de govern n’ha adquirit 500 
en dos anys. Fa palès que per cada 100 euros que l’Ajuntament inverteix en habitatge, 
la Generalitat n’inverteix 23 i l’Estat, 10. En aquest sentit, demana que les 
recriminacions es dirigeixin a aquests dos organismes. 

Admet que desconeix la situació d’ocupació dels edificis des que es va rebre les claus 
de la UP4 i la UP2 a Can Batlló, si bé assegura que els pisos estan preparats perquè 
les unitats familiars hi entrin a viure. Informa que dues ja han signat el contracte de 
lloguer, que properament se’ls donarà d’alta els serveis i que el Districte col·laborarà 
en el trasllat. En aquest sentit, celebra que es comenci a desencallar un procés que ha 
estat lent i agraeix l’acompanyament veïnal, especialment del Centre Social de Sants. 
Assegura que continuarà treballant perquè els estàndards dels ajuts no sobrepassin el 
30%, depenent dels ingressos familiars. Indica que en els casos de rendes baixes no 
excedeixen el 20% i que s’està treballant de manera individualitzada amb cadascuna 
de les famílies reallotjades en cas que s’hagi de proporcionar ajuts en matèria 
d’educació o de menjador. 

Aclareix que l’Escola de Música no és un hotel d’entitats, si bé s’ha treballat dins de 
l’IMEB i de les escoles del voltant, ja que considera que es tracta d’una oportunitat de 
crear sinergies amb escoles i professionals escolars del districte. Comunica que això 
també es portarà a terme a les Corts i considera que es tracta d’una bona notícia 
poder anunciar que serà un equipament públic i no només del barri, ja que en matèria 
d’educació reforçarà un buit que es va identificar. 

Manifesta que la nova opció a Can Farrero ha requerit un procés de treball intern. 
Recalca que aquesta Regidora mai no s’ha negat al diàleg ni a la trobada de solucions, 
la qual cosa exemplifica amb la nova xarxa d’autobusos, el Pla de barris, la Casa de la 
Premsa, el cas de Norvet, la Font de la Guatlla i la problemàtica de soroll al Poble 
Espanyol. 

Pel que fa a la superilla, assegura que l’estudi de mobilitat està avaluat, i per aquest 
motiu es plantegen les solucions presentades, com ara els canvis de direcció o el 
tancament d’entrades pel carrer de Tarragona. 

Convida tots els consellers a la trobada del 9 de març sobre Dones i Tecnologies. 
Respecte a la proposta de Women In Tech, afirma que es disposa de projectes i 
mesures específiques que es presentaran en un futur proper. 

Respecte a la qüestió de la pràctica de la política, admet que cal temps per poder 
posar la cura en el centre i lamenta que s’hagin acceptat discursos paternalistes, 
triomfalistes, negatius, agressius i irrespectuosos amb el temps. Considera que es 
tracta d’una qüestió feminista i de cura, de manera que es mostra decidida a no 
permetre-ho més. 
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La presidenta anuncia que les intervencions dels regidors adscrits no s’ha abordat mai 
a la Junta de Portaveus perquè no s’havia donat mai el cas. Tot seguit, atorga trenta 
segons a la regidora adscrita. 

La senyora Irma Rognoni Viader, regidora adscrita del GMDDemòcrata, manifesta el 
seu agraïment a la regidora per l’esment als presos polítics, sobretot per l’enfocament 
en el marc dels drets humans. Anuncia que el dia anterior va visitar el senyor Forn i 
que, quan li va transmetre el record que se li havia fet a la sala del Districte, se li va fer 
un somriure a la cara. Afegeix que van parlar de molts veïns amb noms i cognoms, als 
quals ell va agrair els seus escrits.  

El Consell se n’assabenta. 

C)  Part decisòria: 

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

1.  Emetre informe preceptiu sobre l’aprovació inic ial de la Modificació puntual 
del PGM per ajustar les determinacions urbanístique s i d’ordenació de la 
Subzona 22AL, a la Zona Franca de Barcelona, d’inic iativa municipal 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, manifesta que, tal com es va 
comunicar a les comissions consultives, es va decidir reservar sòl per a un possible 
creixement de Mercabarna i les necessitats que se’n podrien derivar. Recorda que es 
va qualificar una part important com a 22AL, per a matèria industrial alimentària. 
Informa que actualment aquesta reserva ja no existeix, si bé considera que cal passar 
a qualificar-ho com a «industrial genèric».  

Aclareix que l’informe serviria per regularitzar la necessitat actual de la zona, i que la 
modificació preveu remetre a la regulació les disposicions del Pla parcial del polígon 
de la Zona Franca, aprovat el 25 de juliol de 2005, sense modificar-ne l’edificabilitat. 
Anuncia que afecta l’illa delimitada pels carrers D i E, números 4 i 5 respectivament, 
mentre que deixa intacta l’illa compresa entre els carrers F i E, números 4 i 6 
respectivament. Admet que no és experta en qüestions d’urbanisme, de manera que si 
es plantegen preguntes tècniques s’hauran de respondre per escrit. 

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

La senyora Josefina Macías Boada, del GMDCUP, manifesta el vot favorable del seu 
grup. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, anuncia el vot a favor del seu grup. 

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

La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, expressa el vot a favor del seu 
grup. 
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El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, indica que el seu grup no estava 
d’acord amb el desistiment del canvi de plantejament. Per qüestions de coherència, 
manifesta l’abstenció del seu grup. 

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

2.  Emetre informe preceptiu sobre l’aprovació inic ial del Pla especial integral 
per a la implantació d’un hotel al carrer Alts Forn s 40, promogut per 
Immobiliària La Campana, SA 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, exposa que a les comissions 
consultives es va presentar la implantació d’un hotel de 408 places al carrer d’Alts 
Forns, 40, basant-se en l’apartat del PEUAT en què es permetia ampliar certes zones. 
Apunta que en aquest cas s’ocupen totes les places d’allotjament turístic de què 
disposava el PEUAT per al districte. Argumenta que aquest document dicta que 
qualsevol projecte hoteler amb més de 35 places necessita un pla especial integral i 
vinculant, així com justificar la integració en l’entorn, assegurar l’accessibilitat i la 
mobilitat, i complir els requeriments de la normativa sectorial i l’adopció de 
sostenibilitat ambiental. 

Assenyala que aquest projecte disposa de l’informe favorable de la Direcció de Serveis 
de Llicències per a la reserva de les places, que esgota la previsió d’increment de 
densitat prevista. Comunica que l’avantprojecte ha de tornar a passar per la Comissió 
d’Arquitectura. Afirma que el Govern i certs grups municipals es plantegen que es faci 
un seguiment acurat de la mobilitat de la Marina i que aquest hotel s’integri a la Taula 
d’Empreses, creada en el Pla de desenvolupament, per tal de formar i facilitar els llocs 
de treball a veïns de la Marina o del Districte. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, considera significatiu que la 
mobilitat no suposi cap afectació i que es tingui en compte la borsa de feina per a 
veïns de la Marina. Tot seguit, expressa el vot favorable del seu grup. 

La senyora Josefina Macías Boada, del GMDCUP, considera que la construcció d’un 
hotel a la Zona Franca contribuirà a la gentrificació i l’increment dels lloguers, a banda 
de no solucionar l’atur al barri. A continuació, manifesta el vot negatiu del seu grup. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, mostra la seva satisfacció pel fet que 
el Govern hagi decidit donar llum verda a un projecte que ha de dinamitzar l’economia 
del barri. Demana que es tingui en compte tota la problemàtica de mobilitat per no 
perjudicar el veïnat i que es prioritzi els veïns per als llocs de treball que es creïn. Tot 
seguit, expressa el vot favorable del seu grup. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, considera que es tracta d’un factor 
de dinamització econòmica per al barri i compleix el que es va abordar al PEUAT. A 
continuació, manifesta el vot favorable del seu grup. 

La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, es mostra a favor de construir un 
hotel a la Marina per mitigar el desenvolupament asimètric que ha generat desigualtats 
socioeconòmiques notables. En canvi, considera que s’hauria hagut de repartir les 
places en hotels més petits arreu del barri en comptes de construir un macroedifici. 
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D’altra banda, celebra que es porti a terme la construcció en un sòl que no podia 
allotjar edificis d’habitatge, ja que no es pot permetre perdre sòls d’habitatge al barri. 
Tot seguit, expressa l’abstenció del seu grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, afirma que un hotel es tradueix en 
ocupació i dinamització del barri. Exigeix que cal explicar als gestors que tothom 
sortirà guanyant si contracten veïns del barri per interactuar amb l’entorn de l’hotel. A 
continuació, expressa el vot favorable del seu grup. 

La senyora Pérez insisteix que la senyora Maria Riba Albiach hauria pogut contestar 
les preguntes. Remarca al senyor Alcalde que el projecte no ha resultat d’un impuls, 
sinó que deriva del PEUAT que es va debatre anteriorment. 

S’aprova la proposta amb el vot en contra del GMDCUP, l’abstenció del GMDERC i el 
vot a favor de la resta de grups. 

3.  Aprovar i acordar elevar la proposta de candida ts a la Medalla d’Honor de 
Barcelona de 2018, individual i col·lectiva 

El senyor Joan Sanromà Baulo, del GMDBComú, exposa que s’ha consensuat amb els 
portaveus dels grups municipals que la Medalla d’Honor de la ciutat de Barcelona 2018 
a títol individual s’atorgui a la senyora Lluïsa Puigardeu i Argelich per la seva valuosa 
tasca al capdavant del Grup Solidaritat de la Parròquia de Sant Medir, atenent 
persones en situació precària i treballant contra l’atur i la marginació a la Bordeta.  

Indica que la senyora Puigardeu, nascuda el 1944 al barri de Sants sempre ha estat 
molt vinculada a Sants i la Bordeta. Apunta que va fundar el centre que més endavant 
es va convertir en l’actual Escola Pública Barrufet, un centre educatiu que ha participat 
en els moviments de renovació pedagògica i en el Col·lectiu d’Escoles per l’Escola 
Pública Catalana (CEPEPC). Indica que ha estat molt activa dins la Parròquia de Sant 
Medir, al Grup de Drets Humans i al capdavant del Grup Solidaritat de la Parròquia, en 
què el 2009 va fundar l’Esplai Solidari, que atén persones en situació de precarietat i 
treballa a favor de la cohesió social contra l’atur i la marginació. La considera una dona 
compromesa amb els membres de la seva comunitat, amb la qual demostra un 
compromís en la defensa de les seves conviccions morals i ètiques dins d’un país 
integrador i acollidor. 

Pel que fa a la Medalla d’Honor a títol col·lectiu, proposa que s’atorgui al Bàsquet 
Ateneu Montserrat (BAM) en reconeixement als noranta anys d’història i foment de la 
participació, estima per l’esport i treball en equip a Hostafrancs. Explica que es va 
fundar el 1928 i que és un dels clubs amb més tradició de la ciutat. Indica que ha 
contribuït al treball en equip, la perseverança, la difusió i la consolidació del bàsquet a 
Barcelona. Apunta que el club disposa de vint equips de diverses categories i juga al 
Poliesportiu Municipal de l’Espanya Industrial. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, corrobora que la senyora 
Puigardeu ha treballat incansablement pels barris del districte, i que el BAM és un club 
molt vinculat al territori. Tot seguit, expressa el vot favorable del seu grup. 

La senyora Josefina Macías Boada, del GMDCUP, anuncia el vot a favor del seu grup. 
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El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, felicita els candidats i expressa el vot 
favorable del seu grup. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, afirma que a Sants-Montjuïc costa 
triar candidats perquè moltes persones i entitats s’ho mereixen. Pel que fa al BAM, 
considera que treballa per la cohesió als barris i l’educació dels infants en l’esport de 
base. Respecte a la senyora Puigardeu, lloa la seva feina als barris i a favor de 
l’escola pública catalana, tan atacada actualment per la dreta estatal i retallada per la 
dreta del Parlament. Tot seguit, manifesta el vot a favor del seu grup. 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, agraeix la prolongada tasca al BAM i 
a la senyora Puigardeu. A continuació, anuncia el vot favorable del seu grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, se suma a les paraules del 
senyor Sanromà i defensa que es reconegui la tasca de la gent que treballa per la 
millora de la vida del veïnat. Expressa, per tant, el vot favorable del seu grup. 

La presidenta opina que es tracta de dos reconeixements molt merescuts. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

D) Part d’impuls i control: 

D.1 Proposicions/declaracions de grup 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal De mòcrata: 

Avaluar des del Districte de Sants-Montjuïc de form a coordinada amb l’ICUB, 
l’IMEB, l’Àrea d’Ecologia Urbana i Barcelona Activa  aquests 5 anys de «Murs 
lliures» per tal d’estudiar la possibilitat d’aprof undir en les oportunitats de 
millora del projecte en els camps del civisme i la promoció econòmica i 
cultural de la ciutat per a persones que s’apropin a la iniciativa de «Murs 
lliures» 

La presidenta adverteix que els temps d’intervenció estipulats són de sis minuts per al 
ponent i de tres per a la resta de grups. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, demana reconèixer la iniciativa 
«Murs Lliures» que es va encetar fa cinc anys, i demana millorar-la. Exposa que va 
començar a Sants-Montjuïc i es va exportar a altres llocs de la ciutat. Indica que es va 
aixecar la prohibició de pintar als murs de les Tres Xemeneies gràcies a la plataforma 
Rebobinart, que atorgava permisos a tothom que volgués practicar art urbà en aquell 
mur, cosa que va crear sinergies interessants. 

Indica que aquest projecte ha estat molt exitós, ja que s’hi han adherit 1.800 persones 
en cinc anys, si bé també ha portat inconvenients, com ara la manca de seguiment i de 
recursos adequats, per la qual cosa actualment tot el parc de les Tres Xemeneies està 
pintat, inclosos fanals, bancs, el poliesportiu, el punt verd i els arbres. Considera que 
un seguiment amb diversos actors de la ciutat podria reduir el cost de la neteja de 
grafits. Proposa que s’hi involucri educadors de carrer i escoles per tal d’introduir els 
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alumnes al món del grafit. D’altra banda, admet que Rebobinart té una dinàmica de 
treball molt satisfactòria, si bé els manquen eines per impulsar el projecte. 

Demana que el Districte de Sants-Montjuïc, l’ICUB, l’IMEB, Barcelona Activa i l’Àrea 
d’Ecologia Urbana puguin avaluar l’ús dels murs i la promoció dels artistes perquè 
puguin exposar en altres llocs del món o dibuixar en tanques publicitàries per tal de 
col·locar Barcelona com a referent d’art urbà a Barcelona. 

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

La senyora Josefina Macías Boada, del GMDCUP, considera que l’espai de trobada 
per avaluar el projecte hauria d’incloure altres col·lectius, com ara agents socials, 
veïns, infants i gent gran. Observa que el plantejament centra les perspectives de 
creació artística des d’un prisma molt concret i elitista, i deixa de considerar la resta de 
formes del complex i la cultura urbana, que necessita espai. Considera imprescindible 
que la plaça es reguli per a l’ús de necessitats del veïnat, per la qual cosa el model de 
gestió ha d’evitar controlar tota aquella organització popular que fugi de produir la 
marca de Barcelona, neta, endreçada i impulsora del veïnat. No coincideix amb el 
plantejament ni la lògica de l’art abocada a la proposta, especialment tenint en compte 
les perspectives d’expansió a altres carrers cap a la cultura urbana, ja que troba que 
darrere l’avaluació s’amaga un tema repressiu. Tot seguit, manifesta el vot en contra 
del seu grup. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, es decanta a favor de dedicar espais a 
artistes urbans, si bé considera que cal evitar les mostres d’incivisme a les Tres 
Xemeneies. Indica que les mostres han de ser artístiques, però sense insults ni 
difamacions. A continuació, expressa el vot favorable del seu grup. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, lloa el projecte «Murs Lliures», 
malgrat nascut durant el govern Trias. Manifesta, per tant, el vot a favor del seu grup. 

La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, exposa que aquest projecte va 
permetre la normalització de les expressions artístiques a Barcelona i considera que 
cal potenciar que els joves artistes de Barcelona disposin d’espais públics on 
desenvolupar el seu art. Manté l’esperança que els murs de les Tres Xemeneies 
continuïn sent un d’aquests punts. Tot seguit, expressa el vot favorable del seu grup. 

El senyor Domingo de Guzmán Alonso Chapa, del GMDBComú, posa en dubte que 
aquesta mesura hagi estat pionera en la promoció de l’art urbà, ja que el Districte 
d’Horta acull l’Espai Jove Boca Nord, i al Districte de Sant Martí s’ha inclòs projectes 
d’art urbà des de fa anys. D’altra banda, admet que el 2014 es va iniciar un canvi de 
percepció dins de l’Ajuntament respecte a l’art urbà com a manifestació artística. En 
aquest sentit demana que s’aculli, es reguli i es potenciï en la mesura del possible.  

Recorda que el 2014 es va constituir una taula de treball liderada per Coordinació 
Territorial de la Gerència Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en què també hi 
estan implicats l’Institut Municipal de Paisatge Urbà, l’Institut de Cultura de Barcelona, 
la Guàrdia Urbana, els districtes, Prevenció i Via Pública, entre d’altres. Afegeix que, 
en paral·lel, es va establir una taula de treball amb entitats que col·laboren en el món 
de l’art urbà, cosa que va donar lloc a una prova pilot al Districte de Sant Martí sobre 
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diferents formats en què l’art urbà es pot desenvolupar i els àmbits amb què pot tenir 
relació, com ara l’àmbit artístic, l’àmbit urbà, la dignificació dels espais públics i l’àmbit 
comunitari per a la participació ciutadana i educativa, entre d’altres. 

Apunta que, a través de les conclusions dels espais de trobada i del programa 
Transversal Art es defineixen diversos àmbits d’intervenció que es regulen des de 
cada districte mitjançant uns criteris que s’han anat definint des de les dues àrees més 
directament relacionades amb el projecte, l’IMPUQV i l’ICUB. Informa que «Murs 
Lliures» participa en projectes de caràcter comunitari, sensibilització sobre l’art urbà i 
intervencions de mitgeres no consolidades, per la qual cosa cal assumir que la 
coordinació en un espai complex quant a densitat i usos, com el parc de les Tres 
Xemeneies, sempre és necessari i s’avaluarà la millora quant a educadors i Guàrdia 
Urbana. Pel que fa a la ciutat, comunica que s’està intentant aprofitar l’experiència 
d’altres projectes de col·lectius i entitats, no tant per la promoció econòmica sinó més 
aviat per l’aportació cultural, artística i social, i la dignificació dels espais públics. Tot 
seguit, manifesta el vot favorable del seu grup. 

El senyor Sarri agraeix els vots favorables i demana una explicació al GMDCUP pel 
seu posicionament, ja que no entén el punt de discrepància. 

La senyora Macías es mostra en contra de cenyir el projecte dins uns marges legals 
tan marcats. Indica que només es pot pintar en els espais assenyalats per «Murs 
Lliures» i que a Barcelona no es pot fer gairebé res a l’espai públic, cosa que s’hauria 
de canviar. En aquest sentit, demana que la cultura es pugui expressar lliurement. 

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

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal ER C: 

Que el Govern municipal integri el dipòsit d’aigua trobat al carrer Diputació 
cantonada amb el carrer de la Creu Coberta en el pr ojecte d’urbanització de 
la zona, marqui un calendari per la seva museïtzaci ó per tal que sigui visible 
des de l’espai públic i s’expliqui el seu valor pat rimonial i històric per al barri 
d’Hostafrancs 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, informa que al novembre es va fer 
una troballa al subsòl de les obres del carrer Diputació. Apunta que un periodista 
d’Hostafrancs ho va detectar a través d’una informe d’arqueologia a la pàgina web de 
l’Ajuntament que posteriorment va ser retirat, i va informar de la troballa. Argumenta 
que qui realitzava les obres no va informar el Districte. Corrobora que la regidora ha 
manifestat públicament el seu suport a la conservació de la troballa, si bé el seu prec 
es va rebutjar a la Comissió d’Urbanisme. Assenyala que el dipòsit descobert 
pertanyia, amb gran probabilitat, a l’antic Hostal Vell de Joan Corrades, que va ser qui 
va donar nom al barri d’Hostafrancs. Recorda que tant l’hospital com la Casa dels 
Pollets van ser enderrocats el 1928, per la qual cosa el dipòsit representa el vestigi 
més antic de la formació del barri. Considera que cal mantenir el patrimoni històric i 
arquitectònic del barri per reforçar la identitat del barri d’Hostafrancs. 

Informa que actualment, i per qüestions tècniques, el dipòsit és ple de sauló, cosa que 
no impedeix recuperar-lo, sinó que es tracta d’una mesura per protegir-lo de 
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l’esfondrament. Matisa que es troba pràcticament a la vorera de davant del futur 
equipament, cosa que en facilitaria l’extracció. Tot seguit, llegeix la proposició. 

El senyor Josep Espín, en nom de la FAECH, exposa que el dia anterior es va celebrar 
la Comissió de Seguiment del Barri d’Hostafrancs, en la qual es va votar a favor de la 
preservació del dipòsit. 

La senyora Mercè Velilla, en nom de l’Escola Joan Pelegrí, considera que la troballa es 
relaciona amb l’inici del barri, de manera que cal museïtzar-la de manera econòmica, 
com ara amb un vidre, una barana i una explicació. Opina que reforça el sentiment de 
pertanyença al barri i explica la seva evolució, la presència del col·lectiu gitano o 
l’antiga l’existència d’uns grans magatzems amb carruatges. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, manifesta el vot favorable del 
seu grup. 

La senyora Neus Roca Miró, del GMDCUP, demana obrir la ment respecte a la gestió 
patrimonial. Considera que la proposta recull el neguit del veïnat per preservar el 
patrimoni, si bé apunta que fa una petició molt concreta i no obre la possibilitat de 
portar a terme altres tipus d’intervencions que poden ser més viables. Indica que no 
cal exposar sempre el patrimoni com una peça de museu, per la qual cosa expressa 
l’abstenció del seu grup. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, assenyala que encara no s’ha emès 
l’informe tècnic i confia que no afectarà el desenvolupament del pla d’urbanització de 
la zona. Es mostra partidari de preservar els valors patrimonials i històrics, per la qual 
cosa manifesta el vot favorable del seu grup. 

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

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, considera que pot ser positiu 
passejar pel carrer de la Diputació i recordar els inicis del barri. En aquest sentit, 
demana que es recuperi les visites d’obres, ja que es va assabentar de la troballa 
recentment gràcies als mitjans de comunicació. Indica que si s’hagués informat amb 
antelació, s’hauria pogut debatre una solució pausada. Tot seguit, manifesta el vot 
favorable del seu grup. 

El senyor Domingo de Guzmán Alonso Chapa, del GMDBComú, agraeix la intervenció 
del senyor Espín i la senyora Velilla, i corrobora que el Govern és coneixedor de la 
importància sentimental que té per al veïnat aquesta troballa. Recorda que al mandat 
anterior es va enderrocar uns quants edificis per impulsar el PERI d’Hostafrancs, un 
dels quals era la Casa dels Pollets, la més antiga d’Hostafrancs. Informa que l’hostal 
que hi havia probablement va donar nom al barri i formava part de la geografia de la 
zona, a més de ser una parada inevitable per a molts veïns. Coincideix que cal 
conservar el llegat històric del barri. Recorda que per recomanació i supervisió dels 
serveis arqueològics s’ha omplert i tancat el dipòsit amb material compactat per poder 
acabar les obres sense que la troballa quedi damnificada. Afirma que quan s’emeti 
l’informe definitiu del servei d’arqueologia de l’Ajuntament es disposarà de prou 
informació per valorar la possibilitat de museïtzar el dipòsit. A continuació, expressa 
l’abstenció del seu grup. 
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El senyor Fexas demana que no s’entengui l’informe com a sinònim de la voluntat 
política. Corrobora que un informe pot condicionar a l’hora d’executar una decisió 
política, ja que s’involucren uns quants elements tècnics, i critica que el GMDBComú 
no hagi acceptat la proposta per gestionar-la posteriorment. Pel que fa a la intervenció 
del GMDCUP, recalca que no té sentit detallar en una proposició la manera d’exposar 
la peça, ja que l’únic objectiu passa per socialitzar la troballa i posar-la en valor. D’altra 
banda, admet que s’ha informat amb tècnics en museïtzació i amb Patrimoni per poder 
contextualitzar la proposició. 

S’aprova la proposició amb l’abstenció del GMDCUP i el GMDBComú, i el vot a favor 
de la resta de grups. 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal PS C: 

Instar el Govern del Districte que posi un calendar i, iniciï el projecte del nou 
equipament i convoqui les entitats, veïns i veïnes i els grups municipals del 
barri de Poble-sec per decidir com ha de ser el nou  equipament de la Satalia  

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, informa que la part final de la 
proposició ha estat transaccionada amb el GMDBComú. 

Exposa que el Districte de Sants-Montjuïc, i concretament el barri del Poble-sec, pateix 
dèficit d’espai perquè entitats, clubs i associacions puguin desenvolupar les seves 
activitats. Apunta que s’està pendent d’un espai per practicar esport, entrenar, 
competir, reunir-se i fer ús de seus socials. Recorda que es va presentar un estudi del 
projecte del nou equipament del Camp de la Satalia per construir-lo en condicions 
òptimes. Recalca que l’equipament no entra en contradicció amb el camp de futbol 
existent, sinó que ajuda a reforçar l’oferta. Destaca que tampoc no afecta la muntanya, 
sinó que dóna vida al seu entorn i pal·lia una problemàtica tècnica. 

Tot seguit, llegeix la proposició transaccionada: «Instar el Govern del Districte que no 
descarti i es tingui en compte la parcel·la de la Satalia per als equipaments del Poble-
sec i que es continuï estudiant la possibilitat que l’equipament esportiu, tan necessari 
per al barri pugui encabir-se en aquesta parcel·la; que es posi un calendari i [es 
convoquin] les entitats, veïns i veïnes i grups municipals del barri de Poble-sec per 
continuar amb el procés de definició dels nous equipaments per al barri.» 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, opina que la proposta és 
correcta, si bé remarca que hi ha un col·lectiu de veïns que s’oposa a la construcció 
del poliesportiu. Demana que s’explori altres possibilitats i recorda que al plenari de 
desembre es va abordar la qüestió del Palau dels Esports del carrer de Lleida, tot i que 
l’Ajuntament encara no ha entregat cap informe tècnic. Proposa que a la Satalia no es 
descarti construir més equipament a banda del poliesportiu. Es mostra a favor que es 
continuï el procés participatiu i treballant alternatives, si bé corrobora que la seva 
prioritat és la Satalia. Insisteix que ja s’ha elaborat dos PAD diferents sense que s’hagi 
resolt la problemàtica. Tot seguit, expressa el vot favorable del seu grup. 

La senyora Josefina Macías Boada, del GMDCUP, exposa que manca suport veïnal i, 
per aquest motiu, manifesta el vot negatiu del seu grup. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, expressa el vot favorable del seu grup. 
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El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, no qüestiona la idoneïtat de la 
Satalia per donar sortida a la necessitat d’equipaments futurs al barri, si bé considera 
que la proposta no soluciona res. En aquest sentit, demana al Govern que lideri el 
procés, posi harmonia i generi consensos, en comptes de treballar sota pressió. Tot 
seguit, manifesta l’abstenció del seu grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, opina que aquest espai es posarà 
en funcionament a llarg termini per cobrir les necessitats d’equipaments del Poble-sec, 
de manera que opta per no descartar-lo. A continuació, expressa el vot favorable del 
seu grup. 

La senyora Carolina López García, del GMDBComú, afirma que ha transaccionat la 
proposta i agraeix al GMDPSC la voluntat d’arribar a un consens. Anuncia, per tant, el 
vot favorable del seu grup. 

El senyor Deusedes agraeix les intervencions. Respecte a la intervenció del senyor 
Fexas, indica que el seu grup ja ha pres la decisió que la Satalia és el millor 
emplaçament possible, cosa que explica la transacció amb el GMDBComú. Pel que fa 
a la intervenció de la senyora Macías, recalca que només dues entitats s’han 
posicionat en contra del projecte.  

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

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Cs : 

Instem el Govern del Districte a presentar en el pr òxim ple de Sants-Montjuïc 
un informe amb les mesures específiques que van a r ealitzar respecte als 
assentaments irregulars a la muntanya de Montjuïc q ue inclogui el 
compromís de fer reunions trimestrals amb els difer ents grups municipals 
per analitzar les accions fetes fins al moment i le s noves accions per ajudar a 
les persones sense sostre 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, comunica que la seva proposta ha 
estat transaccionada amb el GMDBComú. Informa que els assentaments irregulars a 
la muntanya de Montjuïc, les Hortes de Sant Bertran, el mirador del Poble-sec i el parc 
de la Font Florida, entre d’altres, s’han incrementat. Afirma que en el darrer recompte 
del maig del 2017, portat a terme per la Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar, hi 
havia 1.026 persones dormint al carrer i 2.006 més en centres residencials. Fa palès 
que certes fundacions, com Arrels, han manifestat que han atès 1.912 persones sense 
llar, de les quals 675 eren ateses per primera vegada. Recalca que encara no es 
disposa de recursos eficients per ajudar les persones sense llar, especialment en 
èpoques de fred. 

Tot seguit, llegeix la proposta transaccionada: «Instem el Govern del Districte a 
presentar al proper plenari de Sants-Montjuïc un informe amb les mesures 
específiques que es portaran a terme respecte als assentaments irregulars a la 
muntanya de Montjuïc i sobre les persones sense llar que sobreviuen a tots els carrers 
del nostre districte. A més de l’esmentat informe, també caldrà informar de l’evolució 
de les accions portades a terme fins al moment i de les noves iniciatives dissenyades 
per ajudar les persones sense llar a les reunions periòdiques establertes amb els 
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portaveus dels diferents grups polítics que es fan per abordar els temes d’interès de 
Sants-Montjuïc.» 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, corrobora que s’ha detectat un 
increment respecte del 2015 i el 2017 en tota la ciutat, per la qual cosa considera que 
cal destinar més recursos a la problemàtica. Tot seguit, expressa el vot favorable del 
seu grup. 

La senyora Neus Roca Miró, del GMDCUP, comparteix la preocupació per l’increment 
de persones sense llar, si bé considera que la proposta no representa la manera més 
adient d’abordar la problemàtica de l’accés a l’habitatge. Demana valentia per atacar 
lleis i situacions que dificulten aquest dret i permeten construir un camp d’especulació 
a benefici d’un sector concret. Proposa derogar la LAU, posar un topall als preus de 
lloguer, expropiar la Sareb i desaprovar els rescats dels bancs. Mostra la seva sospita 
que darrere la proposta hi ha un esperit de neteja de tot allò estèticament molest i una 
persecució de les persones sense llar. Afirma que el seu grup participarà en totes les 
comissions de seguiment de la proposta. Indica que al text li manca claredat, per la 
qual cosa manifesta el vot negatiu del seu grup. 

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

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, manifesta el vot a favor del seu grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, demana que també es podria 
investigar les xifres sobre la gent que se’n surt gràcies a la feina de moltes entitats. Tot 
seguit, anuncia el vot favorable del seu grup. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, indica que un motiu substancial 
respecte a l’increment de persones sense llar es deu a aquells municipis sense 
polítiques socials que faciliten l’accés d’aquestes persones a Barcelona sense avisar el 
Govern municipal i els estaments implicats. Adverteix que, al Districte de Sants-
Montjuïc, el recompte de gener proporcionat per totes les taules que hi ha treballat 
consten 139 persones sense llar, dues més que l’any anterior.  

Indica que ja existeixen espais en què cada grup pot demanar explicacions a l’equip de 
govern sobre les mesures preses i exigir informes, a banda d’aquells que inclouen 
informació afectada per la Llei de protecció de dades. Assegura, en aquest sentit, que 
es proporcionarà l’informe de la taula de les persones sense sostre, les accions a la 
muntanya de Montjuïc i l’increment de presència dels serveis que actuen amb les 
persones sense llar que pateixen malalties mentals. Recalca que algunes persones 
sense sostre rebutgen el suport de l’Administració i altres ajudes i decideixen seguir 
dormint al carrer. Demana que es pugui respectar també aquest dret i, a continuació, 
manifesta el vot favorable del seu grup. 

El senyor Labrador agraeix el suport i espera obtenir informes i celebrar reunions aviat 
per abordar la problemàtica. 

S’aprova la proposta amb el vot en contra del GMDCUP i el vot a favor de la resta de 
grups. 
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Proposició/declaració de grup del Grup Municipal CU P: 

L’obertura d’un nou espai de treball participatiu a mb l’objectiu de:  

1. Acostar el valor de sostenibilitat impulsat pel govern en el model de ciutat 
al barri de Poble-sec. Que sigui transversal a les propostes i anàlisi fetes i 
que es reculli la sensibilitat veïnal de protecció de la muntanya.  

2. Recollir, analitzar i debatre les valoracions tè cniques de recuperació 
d’equipaments i edificis tipificats com a tal que e s troben en desús 
actualment.  

3. Poder aprofundir en l’accés i els equipaments pe r a gent gran i depenent.  
4. Arribar a un consens amb les veïnades al voltant  de les necessitats i 

urgències per trobar la manera concreta de donar-hi  resposta 
5. Generar un calendari d’ús i conclusions que el g overn haurà de garantir 

en la present legislatura.  

La senyora Neus Roca Miró, del GMDCUP, informa que s’ha transaccionat la proposta 
amb el GMDBComú. Demana l’obertura d’un nou espai de treball participatiu 
transversal amb els objectius d’acostar el valor de sostenibilitat impulsat pel Govern en 
el model de ciutat del Poble-sec, elaborant anàlisis i escoltant el veïnat respecte a la 
protecció de la muntanya; recollint, analitzant i debatent les valoracions tècniques de 
recuperació d’equipaments i edificis tipificats com a tals que actualment es troben en 
desús; aprofundint en l’accés i els equipaments per a gent gran i dependent; arribant a 
un consens amb el veïnat respecte a les seves necessitats i urgències per trobar-hi 
respostes concretes, i generant un calendari d’ús i conclusions que el Govern haurà de 
garantir en la present legislatura. 

El senyor José Antonio Calleja, del GMDPPC, denuncia les contradiccions del text. Es 
mostra en contra d’encarregar processos participatius a empreses externes. Acusa el 
Govern d’externalitzar serveis, una pràctica que va començar en el mandat anterior.  

D’altra banda, remarca que la majoria de veïns del Poble-sec es mostren a favor de la 
proposta, si més no, els que assisteixen a les reunions. Es mostra, per tant, a favor de 
continuar treballant per trobar una altra ubicació i remarca que el procés continua 
debatent-se. Defensa que el millor emplaçament és la Satalia, si bé no descarta trobar 
una altra ubicació, sempre que es porti a terme un procés participatiu. Tot seguit, 
expressa l’abstenció del seu grup. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, considera que es tracta d’un llistat de 
bones intencions sense concrecions ni dates per obrir el nou espai de treball 
participatiu. Coincideix que al Poble-sec manquen equipaments públics, la ubicació 
dels quals s’està debatent amb els veïns. Recalca que la Satalia gaudeix de molts 
suports entre associacions i veïns. A continuació, manifesta l’abstenció del seu grup. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, es mostra a favor que s’obri un nou 
procés participatiu. D’altra banda, desmenteix que el poliesportiu de la Satalia manqui 
de suport dels veïns, entitats, coordinadora, unió de veïns, comerciants i castellers, 
entre d’altres. Informa que l’associació de veïns que no hi està d’acord està defensant 
un NIMBY («Not In My Back Yard», «No al meu terreny»). Anuncia, per tant, 
l’abstenció del seu grup. 
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El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, considera que la proposta no aporta 
res i insisteix que si provoca una dilatació del procés, el Govern ha de liderar i generar 
els màxims consensos, de manera que els afectats i els actors que participen en el 
procés pactin la dilatació que els convingui. A continuació, manifesta l’abstenció del 
seu grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, opina que el procés ja ha tingut el 
seu espai. Coincideix que tot procés és revisable i que, per tant, s’ha de poder tornar a 
parlar sobre temes específics, si bé no comparteix el plantejament de la proposició. 
Afirma que com més temps es trigui a tancar el procés de participació del Poble-sec, 
més es trigarà a executar els equipaments pendents que el Govern no vol iniciar fins 
que no s’hagi finalitzat el projecte de Pla d’equipaments. Demana que el Districte 
compleixi els terminis establerts i que es pugui modificar puntualment els usos de 
diversos espais si hi ha consens veïnal. Tot seguit, expressa l’abstenció del seu grup. 

La senyora Carolina López García, del GMDBComú, agraeix als grups municipals el 
suport envers el procés. Es mostra en desacord amb la part inicial en què el GMDCUP 
explica la seva visió del procés participatiu, si bé s’ha decidit finalment transaccionar 
perquè el text final reflecteix els acords presos amb el grup motor del procés del Pla 
d’equipaments del Poble-sec, especialment perquè les propostes van sorgir a la 
darrera reunió. Agraeix al GMDCUP la col·laboració a l’hora de transaccionar. 
Finalment, manifesta el vot favorable del seu grup. 

La senyora Roca discrepa que la redacció de la proposició no aporti res. Matisa que 
els castellers assisteixen a les reunions i que no formen part dels col·lectius 
d’associacions de comerciants ni de federacions d’associacions del veïnat, sinó 
col·lectius d’espais concrets. Indica que les persones contràries a l’emplaçament 
proposat opinen que es pot explorar altres alternatives. Reconeix que el procés 
participatiu ha estat complex i assegura que el seu grup tenia la voluntat d’aclarir què 
havia passat, de manera que va demanar l’opinió a les associacions i els col·lectius 
contraris a la infraestructura per tal de reflectir-ho a la proposició que ha servit per 
generar una reunió entre Govern, partits polítics i col·lectius. Assegura que la 
proposició té l’objectiu de posar en valor la feina feta i de rebaixar la tensió que s’ha 
generat envers aquesta problemàtica. 

S’aprova la proposició amb l’abstenció del GMDPPC, el GMDCs, el GMDPSC, el 
GMDERC i el GMDDemòcrata, i el vot a favor del GMDCUP i el GMDBComú. 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal PP C: 

Que aquest Consell Plenari de Sants-Montjuïc trasll adi a l’Ajuntament de 
Barcelona la necessitat d’incrementar de manera imm ediata els recursos 
econòmics destinats al manteniment, conservació i m illora de les 
infraestructures del Cementiri de Montjuïc 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, demana disculpes al 
GMDCUP i matisa que qualsevol proposta aporta punts positius. 

Pel que fa a la seva proposta, exposa que el setembre del 2017 es va esfondrar un 
bloc de 144 nínxols al cementiri de Barcelona, cosa que pot suposar un cost de més 
de 2 milions d’euros en indemnitzacions a les famílies afectades. Adverteix que el 
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manteniment del cementiri és molt deficient, segons l’informe de la síndica de greuges 
de Barcelona, de manera que es poden produir més casos semblants. Defensa que cal 
garantir la identificació de les restes en cas que les famílies considerin enterrar-les en 
una nova sepultura. 

Fa palès que l’Ajuntament inverteix únicament el 29% dels beneficis dels cementiris en 
el seu manteniment i que en els darrers deu anys tan sols s’hi ha invertit el 25%. 
Matisa que la resta es destina a l’Ajuntament en forma de dividends a través de BSM. 
Destaca que cal incrementar el manteniment i la conservació del cementiri destinant-hi 
més partides econòmiques. Tot seguit, llegeix la proposició del seu grup. 

La senyora Josefina Macías Boada, del GMDCUP, comparteix el neguit de l’estat de 
conservació del Cementiri de Montjuïc, si bé defensa que si la gestió fos totalment 
municipalitzada s’hauria pogut evitar l’esfondrament, ja que no seria un negoci i s’hi 
podria invertir més capital. A continuació, manifesta el vot favorable del seu grup. 

La presidenta puntualitza que la gestió del cementiri és pública. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, corrobora l’estat de deteriorament de 
bona part del Cementiri de Montjuïc i considera que cal que l’Ajuntament porti a terme 
les accions necessàries de manteniment, conservació i millores. Tot seguit, expressa 
el vot favorable del seu grup. 

La senyora Àngels Boix Junyent, del GMDPSC, manifesta el vot a favor del seu grup. 

La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, anuncia el vot favorable del seu 
grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, expressa el vot a favor del seu 
grup. 

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, agraeix al senyor Calleja la referència 
en la millora de les inversions. Assenyala que les inversions i les despeses de 
manteniment, com ara jardineria, neteja i seguretat del Cementiri de Montjuïc ha estat 
de 4,8 milions d’euros en els darrers tres anys. Indica que els dividends que s’han 
dirigit a BSM són aproximadament de 4,5 milions. En aquest sentit, recalca que els 
dividends reverteixen en els ciutadans en forma de serveis. 

Afirma que l’accident va revelar una manca de manteniment, i destaca que s’ha deixat 
de derivar els dividends a BSM per tal de destinar-los al manteniment i a les inversions 
realitzades en la millora de les instal·lacions en el marc del Pla d’inspecció preliminar 
que s’està executant actualment, el qual derivarà en un nou Pla director de cementiris 
ja contractat. Informa que la finalització està prevista per a finals d’any. Comunica que 
el nou Pla director servirà per analitzar en detall les inversions que cal dur a terme per 
als propers anys i el pressupost necessari per afrontar-les. Puntualitza que quan es 
disposi de les dades, es compartirà amb tots els grups al Consell d’Administració de 
Cementiris i, si escau, al Plenari del districte, per aclarir les qüestions pertinents. Tot 
seguit, expressa el vot favorable del seu grup. 

El senyor Calleja pregunta com es revertiran els 4,3 milions d’euros de dividends en 
els ciutadans de Barcelona. A mode d’exemple, vol saber si s’aplicarà una rebaixa als 
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preus dels enterraments o a les incineracions. D’altra banda, considera positiu que 
s’inverteixi íntegrament en la millora i el manteniment del Cementiri de Montjuïc. 
Pregunta si les decisions del Pla director estan preses o es prendran en el proper 
consell, i demana que s’enviï l’informe al seu grup. 

El senyor Farré matisa que la funerària municipal que el Govern va proposar crear no 
ha estat acceptada al Ple de l’Ajuntament, de manera que continuaran sent les 
funeràries les que indiquin els preus, els quals actualment són els més cars de tot 
l’Estat espanyol, i probablement d’Europa. Puntualitza que anteriorment una part de la 
inversió revertia sobre serveis de BSM per abaratir-ne el cost. Afirma que la decisió 
d’invertir l’excedent als cementiris ja està presa. Finalment, es compromet a fer arribar 
la informació a tots els grups del plenari. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

D.2  Precs 

Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata: 

Que s’estudiï amb TMB tant el desviament de l’autob ús número 23 a dins del 
barri de Can Clos, així com la realització d’una no va parada del 13 agafant un 
tros de l’hort urbà, tal com demana l’Associació de  Veïns de Can Clos, per tal 
de millorar el servei del transport públic al barri  

La senyora Núria Izquierdo Simó, del GMDDemòcrata, exposa que fa anys que els 
veïns de Can Clos demanen una solució per a la dificultat de pujar al carrer de la 
Pedrera del Mussol amb l’autobús 13. Puntualitza que els usuaris són majoritàriament 
persones grans amb problemes de mobilitat. Comunica que des del veïnat s’ha 
proposat al Districte estudiar la possibilitat d’utilitzar una parcel·la de l’hort situat 
darrere de l’escola de Can Clos per fer una parada ampla i accessible. Destaca que 
l’autobús 23 passa de llarg al carrer dels Jocs del 92 i al carrer del Foc, i voreja el barri 
sense fer parades. En aquest sentit, proposa que podria entrar-hi per donar servei. 
D’acord amb els articles 64.2 i 98 del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de 
Barcelona, formula el prec. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, puntualitza que la demanda del 
veïnat de Can Clos és la de disposar d’una parada als Jocs del 92, i no pas que 
l’autobús passi pel mig del barri, ja que d’aquesta manera la rapidesa del vehicle 
minvaria. Recorda que aquesta proposta es va aprovar fa un any i mig a la sala Pepita 
Casanellas. D’altra banda, assegura que no han rebut cap altra petició sobre aquest 
acord. Informa que el Polvorí també reclamava un transport amb la mateixa rapidesa 
de l’autobús 23. Afirma que actualment s’està buscant un acord amb TMB i els dos 
nuclis barrials per trobar la parada que els presti servei a tots dos sense reduir 
rapidesa. Assegura que tan bon punt s’arribi a un acord, la parada s’instal·larà. 

Pel que fa a l’autobús 13, es mostra coneixedora dels obstacles, com ara el carrer amb 
pendent i el revolt pròxim a l’escola, cosa que els ha fet canviar l’emplaçament de la 
parada en diverses ocasions. Destaca que no s’ha fet arribar al Districte una petició 
perquè s’utilitzi l’hort urbà, ja que es troba dins una escola. Afirma que quan se’ls faci 
arribar la petició, s’estudiarà per donar els permisos convenients en cas que sigui 
possible fer l’arranjament si això ajuda a mantenir la seguretat del veïnat. 
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Indica que aviat es convocarà una Taula de Mobilitat per resoldre temes pendents, 
com ara la posada en marxa d’un servei de l’N1 per al polígon de la Zona Franca en 
l’horari nocturn, en què qualsevol persona que ho desitgi pugui demanar que el vehicle 
s’aturi en un lloc determinat per tal d’estar més a prop de la seva destinació i no patir 
per la inseguretat que de vegades infon aquell espai. 

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata: 

Que el Districte de Sants-Montjuïc faci una propost a de remodelació d’aquest 
espai (passatge de Can Tunis) de forma conjunta amb  tots els actors 
implicats que permeti augmentar la seguretat de la gent que en fa servei 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, informa que al final de la Mare de 
Déu del Port amb el passeig de Can Tunis hi ha uns tres comerços que donen entrada 
al port i a la ronda Litoral. Matisa que es tracta d’una zona bàsicament industrial en 
què de dia hi ha vida. Indica que es va adonar que les condicions no eren adequades, 
ja que per allà passarà un tren i actualment hi transiten camions, per la qual cosa no 
queda espai i la situació es torna perillosa. Puntualitza que els senyals estan girats 
molt sovint o queden tapats pels camions. Admet que els treballadors hi estan 
acostumats, cosa que no eximeix d’accidents, i proposa adequar l’espai. En aquest 
sentit, exigeix les mesures adequades per garantir la seguretat. Tot seguit, formula el 
prec. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, matisa que el terreny esmentat 
pertany a l’Autoritat Portuària. Afirma que el Govern pot adequar les senyalitzacions 
que es trobin en territori municipal. Quant a la remodelació, remarca que l’únic espai 
municipal és l’espai comprès entre Mare de Déu del Port i el passeig de Can Tunis. 
Informa que l’edifici d’aquella vorera està expropiat des de fa anys, tot i que no es va 
enderrocar el 2012 i es va haver de tapiar portes d’entrada i sortida per un incident. 
Assenyala que l’enderrocament hauria estat un primer pas per a la remodelació. 
Admet que aquesta tasca és competència de Patrimoni. Anuncia que a través del 
SIPHO es farà un recompte de les persones que viuen actualment en l’esmentat edifici 
municipal per avaluar-ne les condicions i els serveis que se’ls poden oferir. Comunica 
que a partir del proper mandat es reunirà amb l’Autoritat Portuària i la resta d’agents 
que gestionen el terreny per consensuar una remodelació. 

El senyor Sarri es mostra sorprès pel fet que s’accepti el prec de cara al proper 
mandat i aclareix que la zona esmentada s’ha de remodelar en conjunt. 

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal ERC: 

Que el govern del Districte faci una intervenció co ntingent que permeti dotar 
l’espai Casa de la Premsa dels serveis mínims esmen tats, i altres que es 
consideri, de manera immediata 
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El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, exposa que el projecte de la Casa de 
la Premsa està en marxa, si bé pot passar un any i mig abans no s’iniciïn les obres. 
Informa que, malgrat que hi ha col·lectius que s’hi reuneixen, no hi ha lavabos. Tot 
seguit, formula el prec. 

La senyora Carolina López García, del GMDBComú, afirma que sí que n’hi ha, tot i 
que faltava la clau per accedir-hi. Comunica que en la darrera conversa es va facilitar 
la clau. 

El senyor Fexas indica que també cal condicionar provisionalment algun altre espai de 
la part de baix per tal de millorar les condicions. Indica que el cap de Serveis Tècnics 
ja va parlar de la possibilitat amb els col·lectius. 

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal PSC: 

Que el Govern actuï sobre totes les qüestions expos ades (sobre els grafits 
als barris del districte), insti urgentment al serv ei de neteja per eliminar totes 
les pintades, a la vegada que s’intensifiquin les a ctuacions pertinents de 
dinamització i/o vigilància a l’espai públic i l’ap licació de les mesures 
necessàries per garantir la convivència a l’espai p úblic, sobretot a hores 
d’oci nocturn 

La senyora Àngels Boix Junyent, del GMDPSC, exposa que cada dia arriben més 
queixes de les entitats del Poble-sec i Badal pel que fa als grafits de les parets de 
l’espai públic. Observa que no existeixen unes instruccions clares als serveis de neteja 
per eliminar-les ni actuar amb sancions. Afegeix que la vigilància no aporta els efectes 
esperats. Apunta que els espais degradats afecten la vida de les persones, que 
pateixen un paisatge urbà poc instructiu i desagradable. Considera que Barcelona és 
massa permissiva amb grafiters, patinadors i activitats molestes o excloents. Critica 
que no s’escolti les peticions de les entitats que se senten impotents davant la 
passivitat del Govern en els actes que deterioren la convivència a l’espai públic. 
D’acord amb el que s’estableix al ROM, formula el prec. 

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, indica que quan s’entra en campanya 
de seguida s’aborden qüestions de neteja. Admet que en els darrers mesos s’ha 
intensificat l’ús del carrer i de l’espai públic per expressar-se políticament, tal com ha 
quedat palès després d’una conversa amb els serveis de neteja. Apunta que les parets 
que cal netejar són molt grans i requereixen 4 milions d’euros amb 31 equips 
organitzats en torns de matí i de tardes, de dilluns a dissabte. Comunica que al 
districte es netegen 40.290 metres quadrats de façanes, amb més de 23.000 
actuacions anuals. Pel que fa al Calaix, a la rambla de Sants i als entorns de Badal, 
anuncia que properament s’iniciarà un intent de neteja en zones més perjudicades. 

La senyora Boix demana celeritat en les actuacions. 

S’accepta el prec. 
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Es planteja pel Grup Municipal PSC: 

Instem el Govern del Districte de Sants-Montjuïc qu e convoqui la Taula 
d’Esports de Sants, Hostafrancs i la Bordeta i els diferents grups polítics amb 
representació al Districte, no amb un disseny ja ta ncat, sinó per definir el 
disseny, els usos i equipaments del futur espai Mag òria, per tal que es faci 
tenint en compte el que la Taula d’Esports ja ha di t en nombroses ocasions i 
que aquesta pugui aportar solucions que puguin ser útils 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, indica que una hora després de 
registrar el prec es va convocar les entitats per a una reunió amb la Taula d’Esports 
per presentar dos projectes, però no es va convocar els grups, cosa que no és 
obligatòria, si bé demana al Govern de deixar-los participar a la propera trobada. 
Indica que les entitats esportives de la Taula van discrepar de tots dos projectes, de 
manera que demana convocar una segona reunió en un futur proper per arribar a un 
consens. 

Tot seguit, llegeix el prec. 

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, assegura que el poc temps 
transcorregut entre el registre del prec i la convocatòria de reunió va ser fruit de la 
casualitat. Comunica que s’havia portat a terme una sèrie de treballs previs per fer 
encabir l’esmentat espai, de gran extensió i amb moltes expectatives per a diversos 
veïns. Indica que cal desenvolupar una peça assistencial, una altra d’esportiva i una 
altra de dotacional, cosa que comporta una feina complexa. Assenyala que, en acabat, 
es va convocar la Taula d’Esports per exposar-los les idees, a la qual cosa els 
assistents van afegir una sèrie de reflexions. Corrobora que el Govern es va 
comprometre a elaborar un treball més acurat i tècnic de les propostes plantejades. 

Assegura que es treballarà conjuntament amb la Taula d’Esports, els grups municipals 
i la resta del veïnat. Informa que Magòria suposa una instal·lació important per a la 
Bordeta i que cal impulsar-la de la manera més factible per cobrir els objectius 
marcats, que són els de disposar, en un futur proper, d’equipaments esportius dignes, 
útils i funcionals. Anuncia que el 12 de març, a dos quarts de set, es convoca el veïnat, 
les entitats esportives i els grups polítics a l’auditori de Can Batlló per assistir a la 
presentació del projecte global dels equipaments que s’haurien de destinar a Magòria.  

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal Cs: 

Que durant un període de temps a determinar, l’Ajun tament netegi els grafitis 
o grafits del Parc de les Tres Xemeneies, siguin o no ofensius, i es faci un 
control exhaustiu de l’àmbit per tal d’orientar aqu esta activitat dels usuaris 
del Parc i permetre només les pintades al mur que h istòricament s’ha fet 
servir per a aquest ús 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, exposa que s’ha detectat malestar 
entre els veïns i comerciants del Poble-sec a causa de l’estat dels murs dels jardins de 
les Tres Xemeneies. Assenyala que els grafiters freqüenten sovint l’esmentat espai i 
usen qualsevol superfície vertical per pintar-hi. Recorda que, històricament, el mur 
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situat al mig de la plaça paral·lela a l’avinguda del Paral·lel ha estat el llenç de molts 
grafiters que no han provocat molèsties, sinó ben al contrari. Denuncia que la situació 
del parc és insostenible, ja que no queda cap superfície neta, i critica que l’Ajuntament 
només netegi les pintades ofensives. Remarca que el parc de les Tres Xemeneies es 
va estrenar aprofitant la remodelació de la pista poliesportiva de les Tres Xemeneies. 
Mostra la seva indignació pel fet que també s’hagin pintat les Tres Xemeneies, les 
quals considera un monument del Poble-sec. Tot seguit, formula el prec. 

La senyora Carolina López García, del GMDBComú, afirma que als usuaris de les Tres 
Xemeneies els falten espais per al gaudi sa, la pràctica esportiva, oportunitats 
d’expressar-se artísticament i oportunitats laborals dignes. Informa que s’està 
treballant en un projecte que inclou un curs laboral destinat a joves, sobre tècniques de 
pintures en diverses superfícies, portat a terme amb l’Àrea de Joventut, Barcelona 
Activa i Rebobinart. Comunica que, acabat el curs, els estudiants faran les pràctiques 
netejant els grafits a la plaça de les Tres Xemeneies i les persianes comercials dels 
voltants de les Hortes de Sant Bertran. 

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal PPC: 

Un cop ja valorats per TMB el funcionament de les l ínies V5, 91 i 115, s’hi 
incorpori de manera immediata un segon autobús a la  línia 91 i es compleixi 
l’acord del passat 20 de maig del 2017 al qual es v a comprometre TMB i el 
Districte de Sants-Montjuïc per millorar el recorre gut i les freqüències de la 
línia 91 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, exposa que l’autobús 91 que 
proporciona servei a la Bordeta està experimentant canvis de recorregut i ofereix una 
baixa freqüència. Recorda que el 20 de maig de 2017 es va acordar amb TMB millorar 
recorreguts i freqüències, cosa que no s’està complint. En aquest sentit, opina que cal 
incorporar un segon autobús en aquesta línia. Assenyala que TMB va afirmar que al 
febrer es podria valorar les línies V5, 91 i 115 per tal d’implementar canvis i valorar la 
incorporació d’un segon autobús. Proposa que un dels autobusos de la línia V5 es 
traspassi a la 91. Tot seguit, formula el prec. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, afirma que les dades disponibles 
actualment mostren que a la línia V5 hi ha una previsió de 3.500 usuaris, si bé en 
realitat la fan servir més de 5.500 persones. Informa que la línia 115 ha baixat de 
1.100 usuaris a 900, tot i que està condicionada a uns horaris i a un trajecte 
determinat. Pel que fa a la línia 91, comunica que ha passat de 900 a 260 usuaris, si 
bé ho atribueix a la baixa freqüència. Corrobora que la línia 91 es manté, i informa que 
al darrer consell de barri es va acordar convocar una reunió periòdica per fer-ne el 
seguiment. Comunica que el 21 de febrer ja se’n va convocar una amb l’Àrea de 
Mobilitat, TMB i Infraestructures de Mobilitat en què es va presentar l’esmentada 
situació i es va transmetre quatre propostes respecte a la línia 91.  

Afirma que les propostes van ser comunicades al veïnat a través d’una comissió de 
seguiment. Indica que en aquesta comissió es va detallar el calendari, el procés i 
l’acord que la mateixa comissió del 91 treballaria amb el veïnat per presentar les 
propostes a l’assemblea, a la comissió de seguiment i, finalment, al consell de barri. 
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Corrobora que s’estan complint tots els compromisos i es mostra coneixedora que cal 
millorar la freqüència i el trajecte per arribar a Riera Blanca. 

El senyor Calleja denuncia que TMB està deixant morir la línia 91, ja que les 
freqüències són deficients i els usuaris prefereixen anar a peu. Pel que fa a la reunió, 
recorda que es va comunicar que, dins el programa de renovació d’autobusos, fins al 
novembre no es podria incorporar un segon autobús a la línia 91. Afirma que fa dues 
setmanes hi havia 24 autobusos aturats per manca de peces de manteniment a les 
cotxeres de TMB, a més de 17 conductors que no podien donar servei als ciutadans. 
Exigeix que es demani explicacions a TMB per aquestes deficiències. Recorda que 
TMB es va comprometre a fer la valoració al febrer i pregunta si es disposa de 
l’informe. Considera positiu que es treballi des d’una comissió, si bé demana que un 
cop elaborat l’informe es faci arribar a grups polítics i veïns. Critica que no s’ha produït 
cap canvi real en la línia 91. 

La senyora Pérez indica que TMB ja va proporcionar informació en una reunió amb la 
comissió del 91. Recalca que no comptabilitza les xifres presentades anteriorment 
perquè no es contraposen amb el trajecte i la freqüència. Apunta que els veïns de la 
comissió del 91 van felicitar el Districte per la seva feina acurada. 

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal PPC: 

Que s’elabori un informe que detalli els litigis in iciats o reclamacions prèvies 
que afectin el Districte de Sants-Montjuïc derivats  d’expedients, llicències 
d’activitat econòmica i d’obres, concessions per a prestacions de serveis i 
moratòries en l’actual mandat municipal i altres, i ndicant l’estat, el 
procediment, la resolució judicial i les conseqüènc ies econòmiques des de 
l’any 2015, així com donar compte a aquest Consell Plenari 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, formula el prec. 

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, es compromet a fer-li arribar l’informe 
tan bon punt estigui disponible. 

S’accepta el prec. 

D.3 Preguntes 

Es planteja pel Grup Municipal ERC: 

Quin és el temps mig d’espera per a un habitatge d’ emergència social al 
districte de Sants-Montjuïc? I quina és la previsió  per a reduir al màxim 
aquest temps d’espera? 

La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, formula la pregunta. Anuncia que la 
ciutat de Barcelona es troba en una situació d’emergència habitacional i especifica que 
al Districte de Sants-Montjuïc hi ha 42 famílies que esperen un habitatge d’emergència 
social. Considera que aquestes dades poden ser més preocupants si es consideren 
les xifres actualitzades de febrer. Es mostra coneixedora que el Consorci està format 
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per l’Ajuntament en un 40% i la Generalitat en un 60%, i que es va modificar el 
reglament d’accés per facilitar l’entrada de famílies sense ingressos i persones sense 
títol legal i es va habilitar així un canvi que va permetre incrementar el barem 
d’ingressos de les persones adjudicatàries. 

D’altra banda, denuncia que el nombre de famílies que podia entrar a la mesa 
d’urgència va incrementar fins a 260, cosa que fa augmentar les expectatives de la 
ciutadania, tot i que no es podia oferir alternatives d’habitatge a tothom. Demana les 
dades actualitzades i focalitzades a Barcelona, especialment els mesos d’espera de 
les famílies i el temps que trigaran a disposar d’un habitatge. Lamenta la generació 
d’expectatives per part de l’equip de govern. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, puntualitza que hi ha més d’una 
part que no accepta responsabilitats. Demana que ERC exigeixi al Congrés dels 
Diputats la modificació de la LAU, a qui considera la principal causant de l’emergència 
residencial. Acusa ERC d’haver col·laborat amb JxSí en les retallades a la Llei per al 
dret a l’habitatge, la nul·la construcció d’habitatge social i l’incompliment del pacte 
nacional en què la Generalitat es comprometia a proporcionar els recursos esmentats. 

Aclareix que el temps d’espera dependrà de les circumstàncies, ja que no totes les 
famílies tenen les mateixes necessitats i, per tant, caldrà analitzar cada cas 
individualment. Pel que fa a les acusacions d’endarreriment en construcció d’habitatge, 
argumenta que uns quants pisos de Can Batlló estan acabats i que els de la Marina 
del Prat Vermell es troben en elaboració de projecte o en licitació. Indica que en total 
sumen 400 habitatges. 

Exposa que s’ha promogut una borsa de lloguer en què els particulars poden incloure 
el seu pis per tal que certes persones puguin accedir a un lloguer molt baix. Anuncia 
que s’ha pactat el conveni amb les entitats del tercer sector, s’ha signat contractes 
amb entitats financeres per cedir pisos de la seva propietat o que havien adquirit, s’ha 
comprat l’edifici del carrer de Leiva i s’ha mediat per aconseguir lloguers socials per a 
la gent que es troba en situació d’emergència habitacional. Demana al GMDERC que 
també exigeixi aportacions a la Generalitat un cop s’hagi restablert el Govern. 

La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, repeteix la pregunta incidint en que 
demana transparència i conèixer el temps mig d’espera.  

Es planteja pel Grup Municipal Cs: 

Quin número de policies municipals tenim adscrits a l districte de Sants-
Montjuïc, en quins criteris es basa l’Ajuntament de  Barcelona per decidir 
quants policies repartir per cada un dels districte s de la ciutat, i un cop 
distribuïts els agents en el districte de Sants-Mon tjuïc, quins són els criteris 
per decidir el tipus d’operativa, presència en els carrers, etc.? 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, argumenta que ha detectat una 
percepció generalitzada per la reduïda presència de policia municipal als carrers del 
districte. Afirma que una gran quantitat de veïns ha criticat als consells de barri que les 
seves denúncies telefòniques sobre incivisme o demanda d’actuacions no són ateses. 
Així mateix, corrobora que a les reunions periòdiques del Consell de Dones, Gènere i 
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LGTBI del Districte se sol abordar la problemàtica dels carrers i els punts foscos del 
districte on les dones se senten indefenses. Tot seguit, formula la pregunta. 

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, considera que cal desvincular la 
sensació d’inseguretat de les dones amb la presència d’agents al carrer, i n’atribueix la 
culpa a l’educació i les actituds masclistes. Assegura que, en aquest sentit, la tasca 
pendent és immensa i no es limita a l’abundància d’efectius de la Guàrdia Urbana. 
Reconeix la manca d’agents, la qual cosa atribueix a la Llei d’estabilitat pressupostària 
dictada per l’Estat. Assenyala que el Govern ha incorporat 49 agents a la plantilla 
durant la primera convocatòria i que al juny se n’hi afegiran 120 més. Apunta que 
s’està formant l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en què els aspirants a 
agents passaran un examen i es formaran. Comunica que enguany es convocarà 150 
places més que, un cop concursades, s’incorporaran a l’Institut i a la formació. 

Exposa que a l’espai públic de Barcelona es disposa de Guàrdia Urbana i de Mossos 
d’Esquadra, als quals manquen també molts efectius. En aquest sentit, apel·la la 
Generalitat perquè n’ampliï les plantilles. Informa que l’equip de govern no es planteja 
ampliar infinitament les plantilles, sinó que pretén reforçar àrees com l’educació, els 
serveis socials, la millora de la qualitat de treball i de l’ocupabilitat, cosa que es 
traduirà en una menor necessitat dels agents en espai públic. 

El senyor Alcalde critica que totes les mancances en àmbit de ciutat i autonòmic es 
traslladin a l’Estat espanyol, si bé remarca que el seu partit no té cap incidència amb la 
Llei d’estabilitat pressupostària. Manifesta que el senyor Farré no ha respost la 
pregunta. 

El senyor Farré assenyala que el nombre d’agents varia segons els esdeveniments 
que s’hi produeixi, de manera que els agents de la ciutat ocasionalment passen al 
districte i viceversa.  

Es planteja pel Grup Municipal CUP: 

Davant de la situació d’exclusió sanitària que es d óna a la ciutat des de fa 
anys i la voluntat explicitada tant des del govern de la Generalitat com per 
part d’aquest mateix consistori en format de normat ives pròpies per blinda la 
sanitat universal: està disposat el govern del Dist ricte a garantir mitjançant 
mesures de difusió i acompanyament el coneixement d el procediment de 
l’informe de Coneixement de Residència al Municipi?  Implementarà mesures 
perquè els serveis socials desbordats del Districte  puguin fer el degut 
seguiment de les peticions i garantir més resolucio ns positives vinculades al 
compliment dels requisits? Instarà a la Casa Gran q ue prengui compromís i 
accions per tal de fer això mateix a nivell de ciut at? 

La senyora Josefina Macías Boada, del GMDCUP, formula la pregunta. 

El senyor Domingo de Guzmán Alonso Chapa, del GMDBComú, anuncia que 
l’Ajuntament demostra una clara vocació de garantir l’accés a l’empadronament a tots 
els residents a la ciutat, encara que no tinguin domicili fix, per la qual cosa s’han portat 
a terme un seguit d’accions encaminades a millorar aquest servei des del 2016, per 
mitjà d’un treball tècnic en àmbit de ciutat que va elaborar un document amb propostes 
i un pla de treball específic per fer més eficaços els circuits de l’empadronament de la 
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ciutat, especialment en els casos sense domicili fix. Comunica que quan una persona 
resideix al municipi la major part de l’any, encara que no tingui residència fixa, pot 
sol·licitar l’Informe de coneixement de residència com a pas previ per empadronar-se a 
la ciutat. 

Afirma que si els serveis socials poden demostrar que la persona resideix a la ciutat, 
tramiten la gestió, mentre que en cas contrari l’interessat s’ha de presentar a una OAC 
i portar a terme un tràmit amb una acreditació d’identitat, una adreça de contacte o un 
telèfon, i manifestar que resideix en cert habitatge de manera temporal. Assenyala que 
el tràmit triga sis setmanes, si bé actualment s’està dissenyant una aplicació 
informàtica que millora el temps de resposta i la comunicació del procediment a la 
persona interessada. Informa que entre les propostes recollides al document de millora 
s’incloïa la de difusió i acompanyament del procediment per poder empadronar-se a la 
ciutat. 

Argumenta que es van portar a terme sessions de formació específica a personal 
municipal directament relacionat amb els esmentats procediments, així com sessions 
informatives amb entitats, associacions i moviments veïnals que treballen i 
acompanyen persones amb dificultats per a la realització dels esmentats tràmits. 
Puntualitza que la primera sessió es va portar a terme al maig del 2016 i, la segona, al 
febrer del 2018. 

Es planteja pel Grup Municipal CUP: 

Està disposat el Govern del Districte a vetllar pel  compliment, almanco, del 
plec vigent de condicions així com de les normes fo namentals de salubritat a 
la residència Mossèn Vidal? O romandrà la gent gran  d’aquesta residència, 
els familiars dels quals ens han transmès la seva p reocupació, en permanent 
situació de vulneració fins que l’Estat espanyol de cideixi canviar el seu 
model de gestió del conflicte social i nacional amb  el país? 

La senyora Neus Roca Miró, del GMDCUP, exposa que a Barcelona existeixen cent 
residències de titularitat pública, però gestionades de manera privada per la UTE 
Ingesan Asproseat. Puntualitza que un d’aquests centres és la residència Mossèn 
Vidal i Aunós, en què es va denunciar una gran quantitat de procediments irregulars i 
revisions de Sanitat no superades, de manera que la Generalitat es va comprometre a 
no renovar la llicència a les empreses gestores. Recorda que s’havia de fer un concurs 
públic a la UTE, si bé la implementació del 155 ho impedeix. Informa que els residents 
es troben en una situació de vulnerabilitat, perquè qui gestiona el servei és algú que no 
el podrà tornar a gestionar, de manera que es genera el perill de perdre qualitat i que 
es repeteixin les incidències del passat. Tot seguit, formula la pregunta. 

El senyor Joan Sanromà Baulo, del GMDBComú, corrobora el seu compromís de 
vetllar per al compliment i afirma que l’Ajuntament està molt sensibilitzat amb 
l’assumpte. Insisteix que el plec estava gairebé enllestit, si bé el procés es va encallar. 
Indica que des de la Tinència de Drets Socials de l’Ajuntament, i amb gestions directes 
de la tinent d’alcalde Laia Ortiz, s’ha estat pressionant políticament la ministra Dolors 
Montserrat com a subdelegada de l’Estat, així com la diputada del PP al Congrés 
Àngels Esteller, tot i que no s’ha obtingut resultats positius aparents. 
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Matisa que actualment l’Ajuntament no té la competència en el compliment de plecs. 
Comunica que la Generalitat considera que els plecs actuals són defectuosos i que, 
per tant, s’ha d’aconseguir un nou concurs, cosa que passa pel Govern de l’Estat. 
Demana que cadascú assumeixi les seves responsabilitats i apunta que l’Ajuntament 
ha fet costat a les famílies des del primer dia. Assenyala que avui la tinenta Laia Ortiz 
s’ha reunit amb els representants de les cinc residències per actualitzar informació, 
plantejar una estratègia conjunta i oferir tot allò en què l’Ajuntament pugui resultar útil. 

La senyora Roca es mostra coneixedora dels esforços de la ciutat per al compliment 
del plec i la convocatòria del concurs. Demana que es faci ressò del malestar de les 
famílies, i indica que el seu grup va entregar els documents fa dues setmanes, quan la 
reunió no s’havia produït. 

D.4 Seguiment de proposicions/declaracions de grup 

Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata: 

Que s’informi de quins passos ha fet el Districte d e Sants-Montjuïc per poder 
posar en marxa la formació referida a la proposició /declaració del 
GMDemòcrata aprovada en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-
Montjuïc el 6 de juliol del 2017: 

Que el Districte de Sants-Montjuïc formi durant el proper any 2018 les entitats 
esportives dels nostres barris per tal d’estar ben preparades per a optar a la 
gestió cívica i individualitzada dels equipaments e sportius. I que les bases 
del concurs per a la gestió cívica individualitzada  dels equipaments esportius 
es deixin preparades abans del maig del 2019, sense  allargar l’actual gestió 
conjunta a més d’un any de la seva actual finalitza ció, sempre que es donin 
les condicions i voluntat per part de les entitats i clubs, un cop feta la 
formació per part del Districte durant l’any 2018 

La senyora Neus de Haro Jarque, del GMDemòcrata, llegeix el seguiment de 
proposició/declaració de grup. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, afirma que la Taula d’Esports ha 
treballat en la formació del poliesportiu La Marina, tant en àmbit de gestió com en 
àmbit jurídic, per tal de poder optar a la gestió cívica del poliesportiu. En aquest sentit, 
informa que s’ha constituït en Federació a la Taula d’Esports de la Marina per tenir-hi 
accés i agrupar totes les entitats i col·lectius esportius del barri. Afirma que la mateixa 
Federació ha plantejat prorrogar fins el 31 de setembre la gestió de l’empresa actual 
del poliesportiu per tenir temps de plantejar el projecte i accedir a la gestió cívica amb 
l’objectiu d’iniciar-la l’1 de gener de 2019. Assenyala que els tràmits estan preparats 
per tramitar-se enguany. 

Pel que fa al Camp de Futbol de l’Energia, exposa que ja està gestionat per entitats 
esportives, si bé el camp de la Satalia no disposa de demanda de gestors. Indica que 
la mateixa Federació descarta que la gestió recaigui en mans de l’APA, ja que es 
pretén començar pel poliesportiu i continuar avançant. Respecte a Julià de Capmany, 
afirma que primer cal remodelar-lo i, posteriorment, assignar la gestió. 
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Es planteja pel Grup Municipal ERC: 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposici ó/declaració del GMDERC 
aprovada en sessió del Consell Plenari del District e de Sants-Montjuïc de 3 
de març de 2016: 

Endegar les actuacions pertinents per determinar la  viabilitat tècnica i 
pressupostària d’una proposta de Fira Cultural al c arrer de Sants-Montjuïc la 
qual hauria de posar en valor a l’espai públic tote s les expressions culturals i 
artístiques que avui genera el nostre teixit associ atiu i ciutadà als nostres 
barris, així com les accions per tal de disposar d’ un projecte d’esborrany, en 
el termini més curt possible, que en determini el s eu possible format i 
calendaris possibles 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, pregunta si l’assumpte s’està 
estudiant a la Casa Gran. 

El senyor Joan Sanromà Baulo, del GMDBComú, corrobora que la proposició es va 
aprovar i que s’han portat a terme un seguit de mesures, com ara la previsió d’una 
mostra d’artesans i artistes. Denuncia que no es disposa de pressupost ni de personal 
a causa de la Llei d’estabilitat pressupostària, de manera que la qüestió resulta força 
complexa. Critica que el GMDERC hagi plantejat el seguiment de proposició/declaració 
de grup de manera puntual en comptes de presentar propostes sobre fires i mostres 
culturals durant tot l’any. 

El senyor Fexas insisteix que només demanava un esborrany de l’estudi i que s’informi 
de la seva viabilitat. 

Es planteja pel Grup Municipal PPC: 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposici ó/declaració del GMDPP 
aprovada en sessió del Consell Plenari del District e de Sants-Montjuïc de 4 
de desembre de 2017: 

Que s’incrementin les mesures de prevenció i contro l de les conductes i/o 
actes incíviques/incívics que s’estan produint a le s places Joan Corrades, 
Herrenni, Vidriera, Ramon Aramon, al solar del carr er Cap de Guaita, al Parc 
de l’Espanya Industrial i a d’altres del barri d’Ho stafrancs amb més presència 
d’equips tècnics, mediació, de guàrdia urbana/mosso s així com dels equips 
de neteja i manteniment 

Que es continuï treballant aquestes problemàtiques i d’altres a la Comissió 
de Seguiment del Consell de barri d’Hostafrancs per  continuar dissenyant 
accions de dinamització i altres per afavorir millo rs comportaments a aquests 
espais 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, recorda que al Ple del Districte 
del 5 de desembre de 2017 el seu grup va presentar una proposta relacionada amb la 
problemàtica d’incivisme, degradació, manca de manteniment en diversos espais i 
places d’Hostafrancs, concretament les places de Joan Corrades, Herenni, Virdriera, 
Ramon Aramon, el parc de l’Espanya Industrial i el solar de Cap de Guaita. Tot seguit, 
llegeix el seguiment de proposició/declaració de grup. 



 
 
Districte de Sants-Montjuïc 

 

44 
 

El senyor Domingo de Guzmán Alonso Chapa, del GMDBComú, comunica que els 
actes incívics han disminuït en els espais esmentats. Informa que des de la Guàrdia 
Urbana i l’equip de civisme porten a terme mesures de prevenció per minimitzar 
encara més els impactes negatius de certs usos a l’espai públic. Puntualitza que les 
accions estan incloses en la mesura de millora de relacions de proximitat a l’espai 
públic, en què també s’incrementa el nombre d’hores de tots els serveis. 

El senyor Calleja demana la informació per escrit i corrobora que l’incivisme no ha 
desaparegut, tot i que reconeix la davallada. Adverteix que es pot produir un repunt en 
mesos de calor, per la qual cosa demana que s’augmentin esforços 

El senyor de Guzmán indica que a l’estiu del 2017 es van produir menys actes incívics 
que l’estiu del 2016. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 22.55 h. 

 

 

 

El secretari       Vist i plau 
La presidenta del Consell 


