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Desenvolupament de la sessió 

La presidenta saluda els assistents. 

A) Aprovació de l’acta de l’anterior sessió extraordinària de 25 de juliol de 2019 

La presidenta recorda que és preceptiva l’aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió 
extraordinària del dia 25 de juliol. 

S’aprova per unanimitat. 

B) Part informativa:  

 

1. Despatx d’ofici 
 
La presidenta comunica que el despatx d’ofici es troba a disposició dels presents. 

El Consell se n’assabenta. 

2. Informe del regidor  

La presidenta dona la paraula al Im. senyor Marc Serra, Regidor del Districte perquè pugui 
exposar el seu informe. 

El Regidor del Districte, saluda regidores, consellers, conselleres, veïns, veïnes, representants 
d’entitats, i també els que han vingut a protestar, a qui els diu que aquest ha de ser també un 
espai on es pugui exercir el dret a la protesta. 

Comenta que és el seu primer informe i que li agradaria fer una mica de balanç de la feina feta 
el mandat passat, ja que Barcelona en Comú segueix com a Govern de la ciutat. Dona la 
benvinguda als companys del PSC en el govern compartit, que comenta que és un govern fort, 
un govern de ciutat de divuit regidors, que de fet és el govern més ampli dels últims tres 
mandats a l’Ajuntament de Barcelona, un govern que han descrit conjuntament, fort, equilibrat, 
cohesionat i que ha de ser estable, però que encara que tingui majoria, per exemple en el cas 
del districte, no vol dir que deixi de parlar amb la resta de grups, un govern que, en tots aquells 
temes estratègics, de ciutat, estarà obert i en diàleg amb tots els grups per intentar avançar 
amb el màxim acord possible. 
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Manifesta que aquesta voluntat de treball conjunt és molt important a dos nivells: u, perquè en 
un districte el que volen tots els grups, més enllà de les diferències ideològiques, és treballar 
per millorar la vida dels veïns i veïnes i està convençut que tots els grups volen treballar pel 
mateix; i, en segon terme, perquè vivim un moment de molta fragmentació a les institucions en 
general i de cert bloqueig; no només el mandat passat a l’Ajuntament de Barcelona, sinó també 
tant al Govern de la Generalitat com al Govern de l’Estat. Per tant, creu que entre tots s’han de 
conjurar per intentar treballar amb el màxim d’acord possible.  

Recorda que ell és nou com a regidor al districte, però ja li sembla que fa molts mesos, i té la 
sensació que porten ja molt temps treballant. Explica que l’estiu ha estat un estiu sobretot de 
festes majors, i l’equip de Govern l’ha pogut aprofitar per poder parlar i entrevistar-se amb molts 
veïns, amb moltes entitats; encara no han arribat a tothom, però sí que els ha servit per fer un 
bon diagnòstic complet de quin és l’estat del districte.  

En primer lloc, explica que la majoria de veïns i entitats amb qui s’ha trobat li han manifestat 
una estima per l’antiga regidora Laura Pérez, per la seva proximitat i, per tant, ell planteja un 
mandat de continuïtat, en què intentarà ser tan pròxim i professional com la Laura Pérez. Diu 
que també ha detectat una estima a tot l’equip tècnic de l’Ajuntament de Barcelona, en concret 
del districte de Sants-Montjuïc; agraeixen també la seva proximitat i la defensa que fan de la 
funció pública tots els professionals de l’equip del Districte.  

Seguidament entra a fer una mica de valoració remarcant que no podrà tocar tots els temes, 
però potser sí els que els preocupen una miqueta més. En primer lloc, manifesta que la qüestió 
que més els preocupa com a Govern i com a Govern de ciutat i com a Govern de districte és la 
situació en l’accés a l’habitatge: han heretat un parc públic d’habitatge ínfim; a la ciutat de 
Barcelona falta molt habitatge social. El mandat passat van fer una feina important, definint un 
Pla pel dret a l’habitatge, que segueix vigent aquest mandat i que suposa una inversió 
municipal de 1.600 milions d’euros i una construcció de 18.500 pisos de lloguer públic en deu 
anys; com a Ajuntament, han multiplicat per quatre la inversió en habitatge social respecte al 
mandat anterior, el mandat Trias, però reconeix que han de ser conscients que, per molts 
esforços que posi l’Ajuntament de Barcelona en aquest àmbit, el que es necessita és una 
modificació de la Llei d’arrendaments urbans perquè d’alguna forma s’acabi amb les expulsions 
de veïns i veïnes per pujades abusives del lloguer. 

En concret, al districte, de les coses que han pogut fer en habitatge i que podran fer ben aviat 
destaca l’obertura de l’Oficina d’Habitatge de Poble-sec, que és una demanda veïnal, acostar 
l’Oficina d’habitatge al barri de Poble-sec; donar continuïtat a la taula de desnonaments del 
districte, que està donant molts bons resultats, sobretot a l’hora d’afrontar l’emergència, a l’hora 
d’afrontar els desnonaments; desenvolupar els projectes APROP, d’allotjaments provisionals, 
que són projectes que permeten ampliar la capacitat d’allotjament de la ciutat d’una forma molt 
ràpida amb habitatges modulars, i després també la construcció d’edificis d’habitatge a la UP5 
per la cessió d’ús de cooperatives a Can Batlló.  

També, en el cas de la Marina, destaca la promoció de la Marina del Prat Vermell, on hem 
lluitat perquè aquesta promoció no es faci d’esquenes al barri, sinó que es faci de forma 
cohesionada i perquè al voltant d’aquests nous veïns i veïnes de la Marina també hi hagi tota la 
dotació d’equipaments necessària, també perquè el màxim d’aquest habitatge pugui ser 
habitatge públic: tot això són projectes que es desenvoluparan al llarg d’aquest mandat.  
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En segon terme, pel que fa a la lluita contra les desigualtats, recorda que el mandat passat es 
va incrementar un 50% la inversió social respecte al mandat Trias, i això es va manifestar, per 
exemple, en la reducció del preu a les escoles bressol per a la majoria de famílies 
implementant la tarificació social; la congelació de les tarifes de transport públic; la congelació 
de l’IBI pel 98% de la població o la rebaixa de serveis bàsics, com és l’aigua i la creació d’un 
dentista municipal, que tenen el repte d’implementar-lo al llarg d’aquest mandat. 

En el cas concret del districte, explica que s’han creat dos punts d’assessorament energètic en 
aquest districte per aquells veïns i veïnes que pateixen de pobresa energètica, s’ha invertit en 
la construcció del CAP de Roger a Sants-Badal, s’ha treballat també amb el Pla de barris a la 
Marina, s’ha fet possible l’arribada del metro a la Marina, s’han triplicat les beques menjador i 
s’ha implementat el punt de defensa dels drets laborals al districte. Recalca que volen donar 
continuïtat al Pla de barris, que els agradaria també ampliar-lo a altres barris, que no només 
estigui a la Marina, sinó que estigui a altres barris del districte i també lluitar contra l’absentisme 
escolar.  

En tercer lloc, pel que fa als equipaments i els diferents serveis, vol fer una mica de repàs dels 
diferents barris, als set barris del districte de Sants-Montjuïc. Detalla que a Sants s’ha fet una 
aposta per construir un pol d’equipaments important; ja hi havia, a més a més, equipaments 
amb diferents nivells d’implicació veïnal en la seva gestió, com el de Cotxeres; s’ha 
desenvolupat també el de Can Batlló, que és autogestionat, i el mandat passat es va obrir la 
Lleialtat Santsenca. Per aquest mandat, diu que el repte és obrir el nou edifici que ha d’anar a 
Olzinelles, 30, que volen que sigui un edifici també obert als veïns i veïnes de Sants. 

Pel que fa a Sants-Badal, hi havia un dèficit històric d’equipaments a Sants-Badal que a poc a 
poc l’han anat revertint. Per exemple, està en marxa la construcció d’una escola bressol i d’un 
poliesportiu que ben aviat podran gaudir com a veïns i veïnes, a més a més d’un nou 
equipament que hauran de treballar amb els veïns i veïnes al llarg d’aquest mandat, per poder 
fer un equipament d’ús cívic o veïnal.  

Pel que fa al barri d’Hostafrancs, comenta que s’ha fet la connexió del carrer Diputació amb 
Creu Coberta, on hi ha una peça d’equipament important i aquest mandat podran decidir 
conjuntament, també amb els grups, quin ús ha de poder tenir aquest nou equipament 
d’Hostafrancs, que creuen que ha d’ajudar a mantenir la cohesió social del barri.  

Pel que fa a Hostafrancs, la Bordeta, sobretot la Bordeta, vol fer una menció especial a la 
Magòria, un solar que estava absolutament abandonat per part de la Generalitat, tancat, els 
veïns no hi podien entrar i que era una frontera entre aquests barris d’Hostafrancs i la Bordeta 
però que ara ja és municipal, està desencallada i estan avançant en el concurs d’idees, perquè 
hi aterrin de la millor manera els equipaments que necessiten els barris de Sants, en concret el 
barri de la Bordeta. Allà hi va un centre sociosanitari amb més de 240 llits, un CUAP, hi van 
equipaments esportius molt importants i que són també una llarga lluita i una llarga reivindicació 
dels veïns i veïnes i hi va també més habitatge públic, que segurament serà habitatge 
dotacional i més espai verd. Insisteix que no s’adormiran amb la Magòria i que treballaran a 
fons per poder avançar al màxim al llarg d’aquest mandat.  

Pel que fa al barri del Poble-sec, ja s’ha treballat un pla d’equipaments del Poble-sec, s’han 
detectat diferents necessitats, s’ha recuperat la Casa de la Premsa i el que es vol ara és –
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conjuntament amb els veïns– decidir quins usos, de les necessitats identificades en el Pla 
d’equipaments, poden anar en aquesta Casa de la Premsa.  

Sobre Font de la Guatlla, esmenta que és un barri sovint oblidat; s’hi ha fet la modificació del 
PGM per salvar el Turó i, malgrat que hi ha poc sòl d’equipaments, diu que sí que trobaran la 
manera i l’oportunitat per poder fer-hi un equipament, que creuen que és molt necessari.  

Pel que fa a la Marina, comenta que s’ha millorat instal·lacions pel gaudi educatiu i comunitari, 
com és el teatre-escola Bàrkeno, que s’ha renovat i actualitzat, també amb la compra i 
habilitació dels locals del carrer Química, destinats a entitats i joves de la Marina amb més de 
600 metres en equipaments. Explica que el cap de setmana van poder gaudir de la inauguració 
del nou Parc de Patinatge de la Marina a la plaça del Moviment Obrer. Diu que hi tenen reptes, 
a la Marina, volen que hi vagin equipaments punters, de primera línia. En aquest sentit, destaca 
que el Centre d’Atenció Integral els hauria de permetre portar la innovació social als barris de la 
Marina i també la piscina al barri, una llarga reivindicació veïnal a la qual es comprometen per 
lluitar al llarg d’aquest mandat.  

Continua dient que hi ha moltes altres àrees i no les pot esmentar totes, però sí que li agradaria 
fer una menció de seguretat, que saben que és un tema que preocupa. Explica que van tenir 
l’oportunitat de parlar-ne amb el tinent d’alcalde de seguretat en el Consell de Seguretat que 
van celebrar, però la conclusió és que la seguretat a Sants-Montjuïc està reproduint d’alguna 
forma la situació general de la ciutat; no hi ha un patró diferent al que hi ha a la ciutat. Diu que 
bàsicament és un problema de furts i de robatoris, que són el 90 % dels delictes registrats i 
que, per tant, cal en primer lloc un reforç policial. Recalca que el mandat passat van convocar 
619 places de Guàrdia Urbana –que el Govern Trias n’havia convocat només 312– i van 
destinar també molts recursos a hores extra; 190.000 hores extra de Guàrdia Urbana. En total 
12 milions d’euros a tota la ciutat en hores extra de Guàrdia Urbana. Manifesta que la Guàrdia 
Urbana fa una feina ingent, molt important i que a dia d’avui està cobrint també el dèficit de 
Mossos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona, fent el 60 % de les denúncies per qüestions de 
temes patrimonials, per furts i robatoris i el 90 % de les intervencions en temes de drogues. 
Opina que cal també millorar els recursos judicials, cal que s’obrin nous jutjats per judicis ràpids 
i això d’alguna forma ha de permetre fer baixar aquests indicadors per furts i robatoris.  

Conclou comentant que ha volgut fer una petita declaració d’intencions, que es podrien treure 
altres aspectes, ja que no ha pogut parlar de l’àmbit comercial, econòmic; però que tindran 
ocasions de poder-ne parlar. Diu que ve a donar continuïtat a una feina que creu que s’ha fet 
molt bé el mandat passat, però que cal treballar sense autocomplaença i mantenint una actitud 
de proximitat i de diàleg amb tots els grups, sempre amb la col·laboració i participació del 
veïnat, d’una àmplia xarxa associativa, d’un ric teixit econòmic que tenen la sort de tenir a 
Sants, de diferents institucions –volen col·laborar més amb la Generalitat, més amb l’Estat, 
perquè els necessiten– i també dels treballadors i treballadores públiques amb l’únic objectiu de 
millorar les condicions de vida dels veïns i veïnes. 

La presidenta li agraeix les paraules. Recorda als grups municipals que disposen d’un temps 
màxim de sis minuts per fer la seva intervenció i dona la paraula a GMDBxCanvi, la senyora 
Alba Gómez. 

La senyora Alba Gómez Rodríguez, del GMDBxCanvi, saluda a la presidenta, el regidor, els 
companys consellers i els veïns. Exposa que des del GMDBxCanvi veuen amb molta 
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preocupació la valoració del llegat del mandat anterior i la situació general en la qual es troba el 
districte. Admet que la situació és complicada en els següents punts concrets: el nivell mitjà de 
renda al districte és de 21 punts per sota de la mitjana de la ciutat; la majoria de barris tenen 
una alta densitat de població i, en els últims anys el preu de l’habitatge ha incrementat en un 
25%, cosa que és un problema greu per als veïns i una barrera important per als joves que es 
volen independitzar i no deixar el seu barri de tota la vida. Diu que volen tractar el problema 
amb solucions eficients i innovadores. També esmenta la falta de seguretat, un altre dels 
problemes més evidents sobre el qual, segons el seu grup, no es va saber actuar en el mandat 
anterior. Per això creuen que cal presentar per urgència les solucions d’aquest problema. 
També assenyala la neteja i l’incivisme com a tasca pendent per al districte.  

Afirma que entenen els objectius del Govern, però des del grup municipal volen donar especial 
importància als punts següents. Respecte al tema urbanístic, creuen fonamental crear un 
projecte de transformació urbanística. Pensen que en diverses zones del districte poden 
treballar perquè la col·laboració publicoprivada permeti arribar a solucions imaginatives que 
reverteixin en benefici del ciutadà, elaborant propostes innovadores, cosa que pretenen fer 
durant els quatre anys.  

Volen també reforçar la seguretat i el civisme, perquè creuen que calen més efectius i també 
més educació i conscienciació social. 

Respecte a l’estació de Sants, creuen que cal redissenyar-la amb una revisió del plantejament 
conjunt de l’estació; reordenar, amb una proposta coherent, l’espai públic de les avingudes de 
Tarradellas i de Roma, la seva connexió amb l’estació. Sobre l’entorn de la muntanya de 
Montjuïc, recorda que en el seu programa electoral van incloure moltes propostes per 
aconseguir que formi part del circuit de la naturalesa, esport i cultura de tots els barcelonins, 
amb un projecte sostenible i ben gestionat. Respecte als problemes d’obesitat i als seus alts 
índexs en el districte, creuen que cal dissenyar una estratègia integral d’esport i salut amb 
programes específics d’hàbits saludables, nutrició i pràctica esportiva.  

Diu que estan preocupats per la situació de partida, però que són optimistes, i molt conscients 
que el districte de Sants-Montjuïc té molt potencial. Recorda que són un grup nou al districte i 
que faran una oposició responsable i amb mentalitat de govern, que estan oberts a dialogar 
amb tothom, i sobretot a treballar per tots els veïns. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, agraeix la presència dels veïns i les entitats i els 
membres del Consell Plenari de la legislatura.  

Felicita la Federació d’Associacions i Comissions de la Festa Major de Sants per l’organització 
de la festa, felicitació que fa extensible a totes les celebracions que s’han fet al districte des del 
primer Ple del mandat, a finals de juliol, fins ara. Creu que totes les festes són un orgull per al 
districte i, per tant, també vol recordar els organitzadors de la Festa Major de la Bordeta, 
l’Associació de Veïns de Plus Ultra per la 34a Trepitjada de raïm al carrer, l’Associació Cultural 
Mexicanocatalana o Casa de Mèxic, pel 209 aniversari del Grito, a la Comissió de la Festa 
Major d’Hostafrancs per les festes que se celebren al barri d’Hostafrancs, etcètera, com també 
la pròxima Fira Medieval que organitza el cap de setmana l’Associació de Comerciants de Creu 
Coberta.  
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Indica que des de Cs volen complir amb els veïns de Sants-Montjuïc, tant si els van votar com 
si no, i intentaran acordar amb altres forces polítiques del districte diverses propostes que 
siguin bones per als barris, i creuen que poden arribar a consensos amb el Govern per aplicar 
mesures que siguin beneficioses per als ciutadans. Diu que volen ser constructius, que estan 
oberts a negociar i arribar a acords en els assumptes en què puguin aconseguir amplis suports 
entre tots. Té un record per Laura Pérez i Montserrat Ballarín i per tots els consellers que ja no 
formen part d’aquesta nova legislatura. 

Respecte al mandat anterior, vol recordar diversos punts negres de l'herència de Barcelona en 
Comú, sobretot perquè tot i que hagin canviat algunes persones, Barcelona en Comú ja 
governava, fins i tot durant un temps amb el suport del PSC, abans de que la senyora Colau 
decidís fer-los fora de mala manera del seu govern, encara que ara sembla que tornin a 
comptar amb ells.  

Vol recordar al Govern el fracàs en les polítiques d’habitatge, perquè s’ha produït un rècord de 
desnonaments i ha pujat el preu del lloguer a la ciutat de Barcelona fins a nivells insospitats. 
Creuen que s’han de fer polítiques d’habitatges efectives i donar solucions a les famílies que 
estan en situació de risc o de possible desnonament. Retreu al Govern que dels 8.000 pisos 
d’habitatge oficial que van prometre a principis de la legislatura anterior, van baixar a 4.000 
quan van començar a governar, i de tot el que havien promès a penes n’han fet 800, i molts 
d’ells són rehabilitacions d’antics pisos, i n’hi ha pocs de nous. De 8.000 que havien promès, 
n’han fet 800. 

Comenta que ni l’Ajuntament de Barcelona ni la Generalitat han fet res per treure de la Taula 
d’Emergència Habitacional les quasi 600 famílies que durant el mandat han tingut en 
emergència habitacional. Segons el seu grup, el Pla d’habitatge del 2016-2025 ha estat paper 
mullat a mans del Govern, s’han buscat solucions de pressa i corrents i han acabat posant 
pegats, com amb els contenidors marítims reciclats per instal·lar-hi famílies, cosa que no és el 
que havien promès ni és un habitatge permanent, sinó un pegat sobre una mala gestió en 
aquest tema.  

Sobre el tema de seguretat, vol indicar que la ciutat, amb un ajuntament encapçalat per Ada 
Colau de BComú i una població de més d’1.600.000 habitants, s’ha situat la capdavant de les 
ciutats espanyoles amb més taxa de criminalitat, en concret, 119,85 delictes per cada mil 
habitants, molt distanciat de les següents ciutats; les sostraccions amb violència i intimidació a 
Barcelona han crescut un 30,5% durant el primer semestre, i els delictes globalment, un 8,2, 
dades extretes del Ministeri de l’Interior, concretament de maig 2019. Consideren que la ciutat 
s’ha convertit en la més insegura d’Espanya, per comparació d’altres ciutats espanyoles amb 
característiques similars, com per exemple Madrid: els robatoris violents a Barcelona han 
augmentat el triple que la capital, passant de 4.755 fins als 5.187, un 9,1% més. 

Esmenta les protestes veïnals com a prova de tot això, culminades amb les manifestacions del 
tsunami veïnal del passat 14 de setembre. Explica que des de Cs han realitzat un Pla local 
integral de seguretat ciutadana per a tot Barcelona, que inclou mesures com ara l’ampliació 
efectiva de la plantilla de Guàrdia Urbana, ja que Barcelona necessita 1.500 nous agents per 
garantir la seguretat i la convivència al carrer, dotar-los de més mitjans materials, com la pistola 
Taser, càmeres personals i la millor formació d’agents, creació d’un cos de seguretat de la 
Guàrdia Urbana per fer complir les ordenances municipals, etcètera.  
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Remarca que són mesures totalment assumibles per la resta de forces polítiques del districte i 
de l’Ajuntament, ja que, des de Cs veuen que la seguretat és un tema que preocupa molt els 
veïns i tenint en compte que ells ja tenen un Pla de seguretat per Barcelona, no entenen la 
demora del Govern a l’hora de presentar el seu propi pla, saben que és una de les 
reclamacions dels veïns. Des del seu grup municipal esperen que el Govern s’adoni de la 
importància del tema i que actuïn. 

Respecte a l’augment de la brutícia, afirma que ja no és només una percepció que tenen els 
veïns de Poble-Sec, Sants, Sants-Badal, els barris de la Marina, etcètera, sinó que segons 
l’OCU Barcelona ha perdut vuit punts en satisfacció global respecte de l’any 2015.  

Respecte a la tarifació social, creuen que el Govern hauria de parlar amb les famílies de classe 
mitjana a les quals han augmentat la tarifació social, que ha passat de 289 euros a quasi 400. 

Esmenta, sobre la companya del GMDBxCanvi que ha portat un prec sobre el llaç i la pancarta 
que hi havia a l’Ajuntament, que s’alegra de veure que el districte i l’Ajuntament han complert 
amb l’ordenança de la Junta Electoral Central que, a petició de Cs, ja va ordenar treure la 
simbologia separatista dels edificis públics abans del divendres per respectar la neutralitat de 
les institucions i més en campanya. Diu que s’alegra que hagin complert amb la petició de la 
Junta Electoral Central. 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDJxCat, saluda els veïns presents i els qui 
segueixen el consell plenari per streaming, els companys de districte, regidors, consellers i 
l’equip tècnic del districte, i saluda especialment la companya del GMDBxCanvi que s’incorpora 
al ple.  

Felicita la FAECH i totes les entitats implicades en l’organització de la festa major, i també les 
entitats, veïns i veïnes organitzadors de la Festa Major de Sants i la Bordeta. Fa una menció 
especial a l’entitat Esbart Ciutat Comtal, que diumenge celebrarà el seu 60è aniversari, i els 
agraeix la tasca de recuperació de les tradicions i la seva inclusió a les festes majors.  

Comenta que ara comença un nou curs polític i una nova legislatura però que no estem vivint 
moments democràtics de normalitat, sinó que hi ha persones preses, privades de llibertat, 
persones perseguides i exiliades, que es viu un moment d’autèntica excepcionalitat 
democràtica, on estan en perill drets que ha costat molt esforç i molta lluita col·lectiva 
aconseguir, drets que no poden deixar perdre. Des del seu grup consideren que cal que les 
forces polítiques que creuen en el respecte a les llibertats i els drets es conjurin en un treball 
conjunt per la seva defensa i afirma que estan fermament disposats a donar suport al veïnat i a 
les entitats per impulsar aquells projectes i ajudar a projectar la seva veu en tot allò que sigui 
just i necessari. 

Diu que tenen la mà estesa al nou Govern del districte per tal d’arribar a acords que ens 
permetin que el districte de Sants-Montjuïc avanci i sigui capdavanter en polítiques públiques. 
Sobre l’informe, en el que és la concreció de punts, saben que és el primer Ple i la concreció 
que ha facilitat el conseller tècnic és molt breu, però voldrien que de l’excepció no es fes 
costum i pogués ser una miqueta més concret, perquè així no divagarien tant la resta.  

Coincideixen que el passat mandat es va fer feina, en són conscients, però creuen, com a 
JxCAT, que el Govern va perdre el temps en la consecució d’alguns projectes, i perdre temps 
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vol dir perdre impuls: la superilla d’Hostafrancs es va fer tard i diluïda en el concepte; no tenen 
tancada la delimitació i els usos de l’equipament de Magòria; no s’ha iniciat el replantejament 
de la remodelació del passeig de la Zona Franca, un projecte que hauria estat bé que s’hagués 
posat sobre la taula cóm hauria de ser; hi ha un retard en la construcció del poliesportiu i 
l’escola bressol de Badal; està pendent la delimitació dels usos de la Casa de la Premsa, per la 
qual cosa demanen que el Govern faci cas de les demandes expressades pels veïns i veïnes; 
de la plaça de l’Olivereta es va començar el replantejament a meitat de mandat i podria haver 
estat ja fet i, per tant, consideren que han hipotecat els dos anys d’aquest mandat i que hi ha 
coses que haurien pogut tenir en quatre anys, i probablement les acabin tenint en sis.  

Sobre el llegat del passat mandat, vol fer constar que lamenten que no es puguin fer 
seguiments de les proposicions aprovades en mandats anteriors, perquè no hi ha diferència 
entre aprovar una iniciativa i després no dur-la a terme, i no aprovar-la, i per això demana que 
siguin curosos i si accepten una iniciativa estiguin disposats a complir-la.  

Pel que fa a l’acord del Govern, esperen que es noti que son més persones en la celeritat i en 
l’efectivitat a l’hora d’abordar temes. Demana saber exactament quin és el titular responsable 
en cadascuna de les àrees, en cadascun dels territoris, perquè puguin saber a qui dirigir-se, si 
serà de BComú o del PSC. Reitera la mà estesa; que com a JxCAT els trobaran sempre per 
parlar i negociar i lamenten que, donada la majoria, s’hagi optat per no negociar els projectes o 
no incorporar aquells matisos i sensibilitats que fan que els projectes siguin plurals i 
representatius.  

Acaba esmentant que en uns mesos parlaran de PAD i PAM, i esperen que hi hagi diàleg i 
entesa entre Govern i oposició. I, pel que fa als objectius del mandat, comenta el tema de la 
seguretat també els inquieta. Consideren que, pel que fa a la Taula de Seguretat, estaria bé 
recuperar la periodicitat dels dos mesos, que sí que existia en el mandat Trias i també que les 
taules fossin per barris, que estiguessin sectorialitzades. Des del seu grup municipal creuen 
que cal donar continuïtat a tot el que és de matèria d’habitatge, fent créixer el parc públic; 
reconeixen els esforços que s’han fet en aquesta matèria i per això van aprovar favorablement 
el Pla de l’habitatge. Pel que fa al suport a les entitats, lamenten que el passat mandat s’optés 
per no fer convenis, perquè creuen que els convenis no són mai un privilegi, sinó un 
reconeixement a la tasca ben feta. 

El senyor Saoka Kingolo Luzolo, del GMDERC, saluda els assistents i comença fent referència 
a la situació política conflictiva que preval entre Catalunya i el Regne d’Espanya, que no es 
cansaran de denunciar tantes vegades com faci falta la vulneració de drets fonamentals de 
caràcter tant polític com col·lectiu. Diu que els hauria agradat convidar alguns companys i 
algunes companyes seus, però no ho poden fer perquè es troben uns i unes a la presó i uns i 
unes a l’exili, sense haver comès més delicte que complir democràticament el seu mandat 
electoral, l’exercici de les seves responsabilitats professionals i la legítima manifestació dels 
seus idearis socials i polítics. Demanen igualment a tots els grups del districte sumar-se i exigir 
la llibertat de totes i tots els ostatges polítics, així com les persones exiliades per l’aparell 
repressor de l’Estat espanyol, que creuen que és un estat obstinat a dissuadir el poble català 
del què li toca fer, que és decidir el seu futur, un poble determinat a fer-ho de manera lliure i 
pacífica. Els seus companys i companyes veuen obviats els seus drets d’expressió i reunió amb 
una actitud contrària al que es un estat democràtic.  
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Pel que fa al districte de Sants-Montjuïc, esmenta que, com la resta de districtes de Catalunya, 
tenen una reputació de lluites compartides amb les quals han aconseguit l’actual estat de 
benestar i l’Estat d’igualtat d’oportunitats que, si s’abaixa la guàrdia, si deixen de lluitar, algun 
dia ho hauran de mirar pel retrovisor, perquè l’Estat repressor no perd temps. Considera que es 
deuen totes i tots a la voluntat del poble nítidament expressada l’1 d’octubre del 2017, que és 
un mandat vigent i s’hi deuen.  

També volen compartir una preocupació, lamentant que a l’informe del Govern no s’hagi fet cap 
esment d’una cosa que afecta sensiblement un valor tan essencial a qualsevol societat, per 
tant, també els barris del districte: la cohesió social o bona convivència efectiva. Recorda que el 
16 de setembre, a la Comissió de Seguretat van comparèixer representants de la Policia Local, 
tant polítics com tècnics, i en els seus discursos van fer relació directa entre delinqüència i 
immigració i consideren això no es pot permetre en una sala com aquesta.  

Des del seu grup condemnen amb tota fermesa aquesta actitud i ho rebutgen categòricament, 
perquè els llenguatges tan manipuladors són autèntics caus de xenofòbia i de fonamentalisme 
etnicocultural, que ja fa 25 anys una antropòloga important, que és Verena Stolcke, va avisar: 
«El discurs d’exclusió de la immigració està entrant a Europa i d’aquí als propers anys anirà 
disfressat amb la seguretat.» A través del llenguatge de la seguretat s’introdueix el de 
l’exclusió. 

Afirma que el seu grup vetllarà perquè el llenguatge administratiu que s’utilitzi respecti 
minuciosament i de manera curosa l’article 13 del Reglament orgànic municipal i l’article 18 de 
la Constitució espanyola, que fa esment del dret a l’honor, de la intimitat personal i familiar, per 
a totes les persones que viuen al districte amb independència del seu origen. 

El Regidor del Districte, agraeix totes les intervencions perquè considera que han estat 
intervencions en un to molt positiu i constructiu i li han permès prendre notes de la majoria de 
qüestions que s’han tret.  

Respecte a la consellera del GMDBxCanvi, recorda que ha parlat de seguretat i incivisme però 
també ha parlat d’altres coses, cosa que l’hi agraeix. Sobre el tema de Montjuïc, diu que 
convocaran el Consell de Montjuïc, que ja té data, i tindran ocasió de poder parlar del Pla 
estratègic de Montjuïc, que presentaran la seva priorització en el Consell de Montjuïc, on els 
grups estan convidats. També li agraeix la seva voluntat de fer una oposició responsable i 
tindrà la mà estesa en tots els temes que vulguin treballar conjuntament.  

Pel que fa al conseller del GMDCs, li agraeix també que hagi dit que seria constructiu; però que 
després d’escoltar la seva intervenció, no ha sabut identificar cap proposta concreta, ni cap 
solució, potser perquè se li havia acabat el temps. Sobre el rècord de desnonaments al passat 
mandat, li demanaria que amb les dades no enganyem, perquè el que hi ha hagut és un rècord 
de desnonaments aturats: els desnonaments practicats han baixat un 22% de 2014 al 2018. 
Recalca que és molt important no enganyar la gent amb les dades: els desnonaments aturats 
han pujat un 245%. Destaca que cada any han acabat el mandat amb 3.000 famílies ateses per 
la Unitat Antidesnonaments de l’Ajuntament i a les quals s’ha pogut aturar aquest 
desnonament. 

Sobre el grup de JxCAT, recorda que aquest grup també ha parlat de seguretat, i d’habitatge. 
Diu que segur que tindran ocasió de poder-ne parlar. I també ha parlat també de la Magòria. 
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Remarca que els hauria agradat que la Generalitat hagués liderat la rehabilitació de l’espai 
degradat que hi havia de la Magòria, poder-ho fer conjuntament. Diu que estaran en 
col·laboració amb JxCAT i també amb la Generalitat a l’hora de desenvolupar tots els 
equipaments, en alguns dels quals la Generalitat hi té un pes. Respecte al passeig de Zona 
Franca, remarca que estaran oberts al diàleg també amb el passeig de Zona Franca, que 
coincideixen que és el moment d’obrir el debat, que encara no hi ha un projecte però cal obrir el 
debat sobre la remodelació del passeig de Zona Franca i, per tant, escoltar tots els veïns i 
veïnes de la Marina, sobre quin futur volen per al passeig. 

Sobre el grup d’ERC diu que ha fet una intervenció molt centrada en la denúncia de la situació 
que viu Catalunya en l’àmbit de drets civils. Com a regidor de Drets de Ciutadania, aprofita 
cada ocasió que pot també per fer-ho. Per tant, l’hi agraeix. Sobre la recriminació que no havia 
parlat de cohesió social i potser d’immigració en el discurs, es disculpa, perquè no ha tingut 
prou temps, però li indica que el Conseller no ha parlat del districte. Però té clar que tindran 
altres ocasions per poder parlar una mica més del districte.  

Fa un agraïment general a tothom i repeteix la mà estesa per seguir treballant conjuntament. 

La senyora Alba Gómez Rodríguez, del GMDBxCanvi, finalment, respon al senyor regidor que li 
pot passar la intervenció perquè sembla que ell no l’hagi sentit bé, que ella no només ha parlat 
d’incivisme, sinó també d’urbanisme, de reorganització de l’estació de Sants, d’obesitat, 
d’equipaments d’esport... 

El Regidor del Districte, li respon que potser no s’han entès i que ja en podran parlar després, 
que el que ell ha fet a la intervenció ha estat agrair-li que no hagi parlat només de seguretat i 
civisme, que a vegades hi ha alguns grups que només parlen d’això, i que hagi tret també altres 
temes. Potser parlava molt ràpid, i no s’han acabat d’entendre, però sí que és conscient que la 
regidora ha parlat de molts altres temes i per això l’hi ha agraït. 

Abans d’entrar a la part decisòria, la presidenta comenta que llegiran, al final dels punts de 
l’ordre del dia, una declaració institucional d’urgència signada per tres grups, que ja ha passat 
abans per la Junta de Portaveus.  

C ) Part decisòria:  

 

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

 

1. Emetre informe preceptiu sobre l’aprovació inicial del Pla especial urbanístic per a 
la implantació d’instal·lacions de subministrament per a vehicles a motor a la 
ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal 

La senyora Carolina López García, del GMDBComú, explica que Pla especial té com a objectiu 
planificar la implantació de benzineres, és a dir, instal·lacions de subministrament de carburants 
o subministrament elèctric a l’espai entre rondes de la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, 
diu, el pla marca diferents zones segons el tipus de subministrament que es pot implantar i 
defineix els criteris i limitacions necessàries per garantir una integració adequada de l’activitat, 
entre d’altres, a quants metres d’espais com escoles i hospitals es poden situar. Amb la intenció 
de millorar la integració arquitectònica i paisatgística, el Pla regula també les condicions 
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d’edificació i les activitats complementàries permeses per a aquesta activitat i promou el 
desenvolupament de la infraestructura necessària per fomentar la transició energètica cap a la 
utilització de tecnologies de baixa emissió de carboni que prioritzi l’ús del vehicle elèctric i de 
combustibles alternatius. 

La senyora Alba Gómez Rodríguez, del GMDBxCanvi, expressa el vot favorable del seu grup. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, exposa que com que és un tema que afecta tot 
Barcelona, prefereixen escoltar les al·legacions i les diverses opinions abans de decidir el vot a 
Casa Gran i, per tant, s’abstenen. 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDJxCAT, manifesta el vot favorable del seu grup. 
Creuen que és un informe preceptiu i que com que això després ha de passar per Casa Gran, 
allà tindran temps i deteniment de poder-ho veure tot, però en principi amb l’explicació que els 
van fer en l’àmbit tècnic, ho veuen correcte.  

El senyor Antonio Lázaro Martínez Carmona, del GMDERC, expressa el vot favorable del seu 
grup. 

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

El punt queda aprovat amb l’abstenció del GMDCs i el vot favorable de la resta de grups. 

2. Emetre informe preceptiu sobre l’aprovació inicial del Pla especial urbanístic 
d’assignació d’usos a l’equipament esportiu E/E-12 Club Natació Montjuïc-
Fundació Damm, promogut per Club Natació Montjuïc i Fundació DAMM 

La senyora Carolina López García, del GMDBComú, exposa que aquest pla desenvolupa i 
concreta les previsions generals del Pla de Montjuïc en la finca propietat del Club Natació 
Montjuïc. Tot l’equipament existent és esportiu i manté aquesta condició. El pla divideix la finca 
original en dues amb accessos independents; en una de les parcel·les es conserven les 
instal·lacions pròpies del Club Natació Montjuïc, mentre que l’altra serà ocupada per la 
Fundació Damm, on es preveuen executar dos camps de futbol i una graderia i instal·lacions 
annexes per al desenvolupament de les seves activitats esportives. Pel nou accés, la Fundació 
Damm ha adquirit una parcel·la al carrer Segura, que ara es fa servir com a aparcament. El pla 
comporta a més el compromís de cessió gratuïta de sòl perimetral de la propietat afectats de 
zona verda que s’havien d’expropiar.  

La senyora Alba Gómez Rodríguez, del GMDBxCanvi, expressa el vot favorable del seu grup.  

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, manifesta el vot favorable del seu grup. 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDJxCAT, expressa el vot favorable del seu grup. 

El senyor Antonio Lázaro Martínez Carmona, del GMDERC, manifesta que el seu grup 
s’abstindrà i vol clarificar com es produirà l’accés que ara existeix des del barri de la Marina del 
Port a les instal·lacions quan les dues instal·lacions tinguin accessos independents. Segons ells 
l’oferta de camps de futbol a la zona és més que suficient, i potser seria hora de plantejar 
camps de futbol amb esquemes compatibles amb la pràctica d’altres esports sobre el mateix 
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terreny de joc o bé camps en la pràctica d’aquests altres esports, els horaris previstos per 
garantir la convivència adequada entre la pràctica dels esports i la vida quotidiana de la gent de 
l’entorn. 

Queda aprovat amb l’abstenció del GMERC i el vot favorable de la resta de grups. 

3. Emetre informe preceptiu sobre l’aprovació inicial del Pla especial urbanístic per a 
la regulació dels sòls d’equipament entre el carrer de la Metal·lúrgia i el Passeig 
de la Zona Franca, del sector 14 de la Marina de la Zona Franca, d’iniciativa 
municipal 

La senyora Carolina López García, del GMDBComú, exposa que el pla regula el sòl entre el 
carrer Metal·lúrgia i el passeig de la Zona Franca i estableix els usos de cadascuna de les parts 
de la parcel·la. Es preveuen dos solars per a equipaments administratiu i de seguretat, la 
consolidació de l’Institut de la Mercè amb millora de les instal·lacions esportives i possible 
ampliació de l’aulari, reconstrucció del camp de futbol, la construcció d’un punt verd, d’un parc 
de neteja i un dipòsit anti-DSU sota el parc de neteja, una parcel·la d’equipament on en principi 
s’hi ubicarà la Fundació Pere Tarrés. El pla no consolida l’emplaçament del Banc d’aliments, 
encara que es manté, fins a un possible trasllat, dins de sòls d’equipament.  

La senyora Alba Gómez Rodríguez, del GMDBxCanvi, expressa el vot favorable del seu grup.  

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, manifesta el vot favorable del seu grup.  

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDJxCAT, expressa el vot favorable del seu grup, 
perquè suposa una millora en equipaments i com que el Banc d’aliments, de moment, podrà 
estar allà, els sembla que és molt positiu.  

El senyor Antonio Lázaro Martínez Carmona, del GMDERC, manifesta el vot favorable del seu 
grup. 

El punt queda aprovat per unanimitat. 

4. Emetre informe preceptiu sobre l’aprovació inicial del Pla especial urbanístic per a 
la regulació de l’ús del subsòl de l’espai lliure entre els carrers Burgos i riera de 
Tena al barri de Sants per a la ubicació d’una subestació elèctrica, d’iniciativa 
municipal 

La senyora Carolina López García, del GMDBComú, exposa que es tracta d’un pla especial 
que comprèn part de l’illa delimitada per la Rambla de Sants, Jocs Florals, carrer Burgos i 
carrer Riera de Tena amb una superfície de 4.077 metres quadrats; permet organitzar la 
cobertura de les vies ferroviàries en aquest punt, connectant el barri de la Bordeta amb el 
corredor verd sobre les vies i resol la relocalització de la subestació transformadora de TMB, 
ubicada en un edifici al costat de la parcel·la. El desnivell entre el pla superior i el carrer de 
Burgos permet que el pla inclinat creï un espai a sota on es pot reubicar la subestació elèctrica 
amb accés des del carrer de Riera de Tena. L’edifici que alberga la instal·lació actualment es 
destinarà a equipament després del trasllat.  
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La senyora Alba Gómez Rodríguez, del GMDBxCanvi, expressa el vot favorable del seu grup.  

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, manifesta el vot favorable del seu grup.  

La senyora Neus del Pilar de Haro Jarque, del GMDJxCAT, expressa el vot favorable del seu 
grup, i afegeix que estan d’acord que és un bon pas entre els barris de Sants i la Bordeta. 

El senyor Antonio Lázaro Martínez Carmona, del GMDERC, manifesta que el seu grup 
s’abstindrà, per tenir més temps per valorar la proposta que se’ls planteja fins a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

El punt queda aprovat amb l’abstenció del GMERC i la resta de grups a favor. 

D) Part d’impuls i control: 

 

D) 1. Proposicions/declaracions de grup  

Proposició/declaració de grup del Grup ERC: 

 

L’elaboració i execució, amb caràcter d’urgència, d’un projecte d’arranjament 

d’aquest espai per evitar mals majors en futurs episodis de pluja que contempli:  

- Poda, neteja i recollida dels arbres en mal estat o amb perill de caiguda. 
- Solució permanent de consolidació de la zona verda entre els carrers mencionats, 

amb pendent, per evitar majors despreniments de terra i pedres. 
- Ampliació dels embornals en el carrer Jocs del 92 per evitar l’acumulació d’aigua, 

neteja i ampliació dels embornals al carrer Pedrera de Mussol. 
- I la reubicació dels contenidors d’escombraries del mateix carrer que en el darrer 

episodi de pluja van baixar fins al carrer Mare de Déu del Port. 

La senyora Lourdes Vidrier Torralba, del GMDERC, exposa que, tenint en compte que des de 
fa més d’un any el barri de la Marina i en concret les zones de barriada de Can Clos, el carrer 
Foc, el passeig de la Zona Franca i el carrer Mare de Déu del Port fins al carrer Cisell s’estan 
trobant afectats per riuades que inunden els comerços i les escales de veïnat amb tots els 
danys que això provoca i pèrdues materials als comerciants i coneixent que s’ha trigat més 
d’una setmana en fer la correcta neteja dels carrers inundats, de les pedres, de l’arbrat i d’altres 
elements arrossegats i sabent que fins a data d’avui no s’ha realitzat per part d’aquest 
Ajuntament cap acció preventiva i correctora que coneguem, el grup municipal d’ERC presenta 
la proposta, comunica que en acabar cediran part del seu temps d’intervenció a la presidenta 
de l’Associació de Veïns i Veïnes de Can Clos, senyora Rosalia Fernández i tot seguit llegeix el 
text de la proposició-declaració.  

La senyora Rosalía Fernández, de l’Associació de Veïns Can Clos, dona les gràcies a Lourdes 
Vidrier Torralba, del GMDERC, per haver-se anat a documentar al barri en dies de pluja, i per 
haver-los posat en contacte amb la regidora adscrita d’ERC, Maria Bohigas, i gràcies a això 
s’ha pogut fer la proposició.  
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Explica que mesos enrere l’Associació de Veïns i Veïnes de Can Clos van tenir una reunió amb 
Xavier Massip, van anar a la muntanya i van veure la situació però els va sorprendre que 
després, en el projecte urbanístic de la muntanya de Montjuïc, aquesta muntanya de Pedrera 
del Mussol no hi entrés. Recorda que l’any 72, es van enterrar munts d’escombraries, que ara 
estan sortint, cosa que s’ha pogut comprovar, que hi ha matalassos que surten fora de la 
muntanya, que la muntanya s’enfonsa i ja hi ha un rierol, que anomenen el riu de Can Clos. 
Explica que és per tot això que hi ha pedres, arbres tirats que no s’han recollit, arbres arrancats 
per la pluja, clavegueram embussat que no recull l’aigua i que no és suficient. Tot això és un 
problema per a la gent gran que agafa el bus 13 perquè tot el terra està aixecat, i que aquesta 
parada ja estava malament.  

Demanen que abans de fer projectes nous s’arregli el que està malament, que és una 
necessitat, perquè, a més, hi ha la guarderia i l’escola de Can Clos, a part de la parada del 13, 
a peu de muntanya i a l’escola, a les sis del matí del dia que es va obrir, el 12 de setembre, van 
venir a retirar totes les pedres, però abans les senyores de la neteja per poder entrar ho havien 
hagut de treure tot, i en van treure tres tancs de pedres. Acaba dient que valoren molt la feina 
que fan els regidors. 

La senyora Alba Gómez Rodríguez, del GMDBxCanvi, comenta que entenen els problemes que 
s’han observat en diverses zones en moments de pluja i expressa el vot favorable del seu grup.  

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, manifesta que tenen constància que cada 
vegada que hi ha pluges o pluges fortes se sol inundar i cau la terra de la muntanya cap avall, 
que saben que hi ha diversos veïns afectats i, com que ho veuen com una cosa primordial i que 
realment és un problema, el seu grup hi votarà a favor. 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDJxCAT, manifesta que comparteixen la 
preocupació dels veïns i expressa el vot favorable del seu grup. 

El Regidor del Districte, agraeix de forma especial a la Rosalia la seva exposició, també a tots 
els veïns i veïnes de Can Clos i de la Marina preocupats per aquesta situació. Explica que ell 
també va tenir ocasió de visitar la zona, just després d’aquella gran pluja que hi va haver el 27 
de juliol del 2019, que va ser quan es va donar la situació, de veure com havien quedat els 
barris, sobretot la zona del carrer del Foc i de la Mare de Déu del Port i, per tant, manifesta que 
estan d’acord amb les queixes, creuen que es tracta de queixes plenament legítimes, 
plenament justificades i que s’han de fer intervencions. 

Comenta que han encarregat un informe tècnic per avaluar els impactes dels aiguats en tot 
aquest àmbit i estan redactant un pla d’actuació per mitigar aquests impactes. Les línies 
principals del pla volen revisar l’eficiència del sistema convencional de drenatge, impulsar 
accions també per estabilitzar totes les terres, perquè no només cau aigua sinó que també cau 
terra, i estan convençuts i així ho diuen els tècnics que totes les actuacions que es 
desenvoluparan a l’inici d’aquest mandat han de permetre contribuir a la laminació d’aquestes 
avingudes, que ja no baixi aquesta terra acompanyada de l’aigua i que es mitigui l’impacte. De 
tota manera, creuen que el problema de la muntanya de Montjuïc no és un problema fàcil de 
resoldre, està deteriorada i, a part d’aquestes intervencions concretes al voltant del barri de 
Can Clos, s’han de fer inversions de gran calat a tota la muntanya, per d’alguna forma 
estabilitzar-la, perquè ara és una muntanya que s’està gairebé desfent.  
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I més encara, remarca, amb la situació d’inestabilitat que hi ha ara mateix en l’àmbit 
meteorològic: el canvi climàtic fa que aquest tipus de pluges torrencials cada cop siguin més 
freqüents. Per tant, afirma que la situació els preocupa molt, estan treballant per resoldre-la i en 
qualsevol cas tindran oportunitats per poder compartir aquests avenços. Manifesta el vot a 
favor del seu grup. 

El senyor Albert Deusedes Perelló, del GMDPSC, expressa que es fa seves les explicacions 
del regidor i les actuacions que estan previstes i que el seu grup hi votarà a favor. 

La proposta queda aprovada per unanimitat.  

-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal JxCAT: 

 

Que el Districte de Sants-Montjuïc disposi de la presència suficient d’agents de la 

Guàrdia Urbana propis de districte al torn de nit i no pas d’una presència 

compartida amb Districte de les Corts i Sarrià-Sant Gervasi com fins ara 

 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDJxCAT, exposa que la proposició és que el 
districte de Sants-Montjuïc disposi de la presència suficient d’agents de la Guàrdia Urbana 
propis del districte al torn de nit i no pas una presència compartida amb els districtes de les 
Corts, Sarrià-Sant Gervasi, com fins ara. Comenta que fan aquesta proposició en el sentit que, 
com que hi ha hagut un augment dels fets delictius, creuen que una UNO, Unitat Nocturna 
Operativa, a compartir entre els districtes de les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i Sants, sent el 
districte de Sants tan extens, era insuficient i, en aquest sentit, feien aquest prec.  

La senyora Alba Gómez Rodríguez, del GMDBxCanvi, comenta que la inseguretat s’ha 
convertit en el tema que més preocupa a tots els barcelonins. Pel seu grup municipal, BxCanvi, 
ha estat un pilar fonamental de la seva campanya electoral, fins al punt que creu que la majoria 
dels dirigents dels partits presentes titllaran el senyor Manuel Valls, d’alarmista. Expressa que 
estan satisfets que la resta de les forces polítiques hagin entès que la seguretat no és un tema 
d’esquerres o dretes, sinó una política de ciutat. Celebren que el Govern municipal hagi après 
la lliçó i comenci a corregir les polítiques errònies del mandat anterior. Recorda que actualment, 
el Cos de la Guàrdia Civil de Barcelona té prop de 3.000 membres i el Cos de Mossos 
d’Esquadra 2.800, un total de 5.800.  

Afirma que al seu programa electoral demanaven un pla de xoc amb 1.500 efectius en quatre 
anys per garantir un alt nivell de seguretat. Recorda que el regidor de Seguretat va informar fa 
un temps que té el compromís d’incorporar nous agents. Diu que des del seu grup confien en la 
paraula del regidor i en faran seguiment.  

Acaba comentant que entenen que són els cossos de seguretat els qui organitzen els seus 
operatius a partir de criteris que no vol entrar a discutir, però aquests criteris s’han de discutir 
amb la Guàrdia Urbana, que el seu posicionament seria positiu si es fos capaç de garantir que 
la Guàrdia Urbana té la dotació necessària d’agents per no deixar atès un altre districte. 
Consideren que és realment necessari tenir més efectius a tota la ciutat, i expressa l’abstenció 
del seu grup. 
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El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, manifesta el vot a favor del seu grup, perquè és 
una proposta que també forma part del seu Pla integral de seguretat. Però recorda a JxCAT 
que també s’havia demanat augmentar els Mossos i la plantilla de Mossos a Barcelona i que 
fins ara no s’havia fet res i ara a correcuita i tard han posat Mossos d’Esquadra a Barcelona. 

El senyor Josep Joaquim Pérez Calvo, del GMDERC, expressa el vot a favor del seu grup, però 
fan un sí crític, perquè entenen que les polítiques de seguretat han de ser transversals, és a dir, 
han d’anar acompanyades d’altres mesures de diferents àmbits, com són el social, laboral, 
urbanístic i fins i tot el de la salut. Segons el seu grup municipal, cal reconèixer que en els 
darrers anys la ciutat ha experimentat un creixement dels fets delictius registrats i que han 
coincidit en el debat de seguretat i inseguretat que envaeix la ciutat dia a dia. La resposta a 
aquest fenomen, al seu parer, ultrapassa les fronteres del districte i ha de tractar-se amb unitat 
de criteri, i acompanyat d’altres mesures per tal de trobar una solució si no integral, sí més 
completa; la insuficiència d’agents del torn de nit és manifesta, però el repartiment i distribució, 
fet numèricament per districtes, és massa simple i segurament ineficient per arribar on es vol 
arribar.  

Opina que cal optimitzar els recursos humans i materials de la Guàrdia Urbana i per això ara hi 
ha agents compartits, però cal fer-ho amb una visió més àmplia i eficaç i potser són més útils 
els punts concrets per l’afluència de persones i activitats o en dies determinats i que no 
necessàriament han d’estar circumscrits a àmbits territorials, si el que es vol és aquesta 
optimització dels recursos, que ha d’anar acompanyada d’altres mesures. Caldrà un nou model 
de seguretat acompanyat d’una nova estratègia policial per tal d’assolir una Guàrdia Urbana i 
uns serveis de prevenció, d’extinció d’incendis i salvament d’excel·lència millorant tots els seus 
recursos humans, materials i formatius; una feminització de tots els cossos de seguretat i 
prevenció, arribant fins i tot a la proporció d’un a tres i, en definitiva, emprendre de forma 
realista, però ferma la posada en marxa de la tan manida justícia de proximitat dintre d’un marc 
més ampli que l’actual, mancada de planificació, coordinació i una execució eficaç. Reitera el 
vot del seu grup a favor d’aquesta presència d’agents, però en el benentès que la seva 
suficiència o no ha d’estar marcada en altres paràmetres més eficaços que exclusivament el 
territorial.  

El senyor Albert Deusedes Perelló, del GMDPSC, respon com a PSC i com a Govern també. 
Manifesta el vot favorable del seu grup, però vol deixar molt clar a tots els veïns i veïnes, a la 
resta de partits polítics, perquè consti en acta, que com a Govern han proposat al grup 
proposant, JxCAT, d’aquesta proposició fer una transaccional que el grup proposant 
curiosament no ha acceptat. 

Havien proposat que a part de la Guàrdia Urbana també es demanessin més efectius dels 
Mossos d’Esquadra. No saben si no ho han acceptat, precisament, perquè els Mossos 
d’Esquadra són competència seva, del seu mateix partit polític en el desgovern Torra en què es 
troben. Coincideix amb ERC que la seguretat i la prevenció no només ha de tenir una solució 
policial, sinó que, com diu sovint el regidor Albert Batlle de Seguretat i Prevenció, la seguretat 
és una política social més i no només s’arregla amb més policia al carrer. Però recorda que 
l’estructura de la Guàrdia Urbana estableix quatre unitats a la nit amb una organització diferent 
que durant el dia. Per tant, els agents i comandaments reparteixen el patrullatge i la resposta 
en funció de la demanda i evidentment dels recursos disponibles. L’any 2018 es va reforçar la 
nit amb un intendent major, i vol recordar precisament perquè el grup proposant és el que és, 
que en l’etapa de l’alcalde Trias aquest intendent major a la nit es va eliminar. Insisteix que són 
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plenament conscients del dèficit estructural de places de la Guàrdia Urbana i que aquest 
mandat incorporaran 1.000 noves places que es sumaran a les 600 que ja es van incorporar el 
mandat passat.  

Destaca que mentre en el mandat passat es van fer 600 places noves de Guàrdia Urbana i en 
aquesta legislatura en faran mil, amb Trias d’alcalde només en van fer 300, tot això sense 
comptar, que evidentment ajudaria que la Generalitat deixés de fer retallades i tingués la 
plantilla de Mossos d’Esquadra que toca i revertís el ja històric abandonament de la ciutat per 
part dels governs de dreta de la Generalitat, CiU, Junts pel Sí, JxCAT i ERC en tots els àmbits, 
però especialment i en aquest cas en termes de seguretat. Acaba repetint que el seu vot serà 
favorable però que troben fins i tot una falta de respecte i objectivitat que es demanin més 
efectius de la Guàrdia Urbana per part de la gent responsable dels Mossos d’Esquadra 
d’aquest país i que a més no es vulgui transaccionar aquesta proposició afegint la demanda de 
Mossos. 

S’aprova la proposició amb l’abstenció del GMBxCanvi i la resta de grups municipals a favor. 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Cs: 

 

Que des del Govern del Districte s’insti a l’Ajuntament de Barcelona a:  

− Procedir a incrementar la presència policial en els barris de Sants-Montjuïc, 
realitzant patrulles a peu, tan d’uniforme com de paisà, tal i com sol·liciten els 
veïns del nostre Districte.  

− Procedir a incrementar les patrulles nocturnes i de cap de setmana a Sants-
Montjuïc. 

− Procedir a fer complir les ordenances municipals de civisme i la legislació vigent 
relacionada amb la seguretat i els espais públics. 

− Procedir a una major vigilància en els parcs i jardins més afectats per les queixes 
veïnals degut a l’incivisme, el soroll o els grafits.  

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs llegeix la proposta. 

La senyora Alba Gómez Rodríguez, del GMDBxCanvi, manifesta el vot favorable del seu grup, 
perquè consideren que resoldre el problema de la seguretat és el punt més important des del 
primer dia i l’evident falta d’agents i els problemes de seguretat semblen una correlació senzilla, 
i per això demanen incrementar la plantilla i al seu programa electoral demanaven incrementar 
la presència de la Policia als districtes, perquè els veïns ho demanen i davant de la creixent 
sensació d’inseguretat entenen que és una bona mesura. 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDJxCAT, expressa el vot favorable del seu grup, 
perquè tot i que potser no comparteixen part del discurs. 

El senyor Josep Joaquim Pérez Calvo, del GMDERC, manifesta el vot en contra del seu grup, 
per la forma en què creuen que s’han de tractar les polítiques de seguretat, amb la 
transversalitat dels seus elements. Expressa que no creuen que l’enfocament preventiu i en 
calent degut a la presència al carrer del debat de seguretat o inseguretat, exclusivament basat 
en la persecució i la dissuasió policial siguin solució més enllà del curtterminisme, ja que hi ha 
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evidència científica dels efectes adversos de les polítiques de tolerància zero i de finestres 
trencades o l’efecte crida, a mitjà i llarg termini: efectes com l’estigmatització de col·lectius 
específics, la saturació dels serveis policials i judicials o la persecució exagerada de fets que al 
final són absolutament intranscendents. 

En definitiva, comenta que la barreja entre problemes de seguretat i de convivència és del tot 
preocupant i, fins i tot, perillosa i forma part d’aquests discursos que acaben criminalitzant 
col·lectius i que provenen d’anàlisis incompletes i esbiaixades de la realitat i que porten a 
prendre decisions sobre bases errònies i tenint en compte percepcions com si fossin fets quan 
no ho són. Segons el seu grup, el que cal és una planificació integral de la seguretat amb 
increment dels recursos humans, materials i formatius. Consideren que un nou model de 
seguretat, no els pedaços de sempre, els ha de permetre obviar per evident el discurs buit de 
compliment d’ordenances de civisme i de l’atenció a les queixes ciutadanes i similars, que 
òbviament s’atendran i òbviament s’intentarà complir les ordenances de civisme.  

Creuen que per aquesta major, més pausada i més treballada necessitat s’han de bastir 
d’aquest nou model de seguretat i no desmerèixer la part de bona feina feta per la mateixa 
Guàrdia Urbana i la resta de cossos de seguretat amb mesures de curta volada que res 
d’efectiu portaran i que, en definitiva, són el motiu del seu posicionament i el seu vot en contra. 

El senyor Albert Deusedes Perelló, del GMDPSC, respon en nom també Govern, i comenta que 
la proposició és calcada a l’anterior, però que en aquest cas el grup municipal Cs no té la 
competència de garantir la seguretat a tot el país amb els Mossos d’Esquadra, cosa que canvia 
respecte de la proposició anterior. Manifesta que estan d’acord amb l’esperit de la proposició, i 
per això el seu grup hi votarà a favor.  

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, manifesta el vot favorable del seu grup.  

La proposició s’aprova amb els vots en contra de GMERC i el vot favorable de la resta de grups 
municipals.  

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, agraeix el vot favorable de la majoria de forces 
polítiques del districte, admetent que hi ha més coses per millorar la seguretat, però que això és 
una necessitat que demanen els veïns. Remarca que en la seva proposta en cap moment 
criminalitza ni parla de cap col·lectiu concret, sinó simplement d’una preocupació manifesta que 
la gent pensa que hi ha una sèrie de conductes incíviques a les places, que hi ha brutícia, 
robatoris, etcètera, senzillament parla que seria interessant augmentar la plantilla o la Guàrdia 
Urbana que va pels carrers i aquest és l’esperit de la proposta. 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal BxCanvi: 

− Impulsar un Pla integral per a la convivència i el descans veïnal que posi fi al 
soroll i a l’incivisme, focalitzat en la protecció de la convivència i el descans 
veïnal als carrers i a les places del Districte, especialment a la zona del Poble-sec. 

− El Govern elaborarà una proposta amb el termini de tres mesos des d’avui. Una 
proposta que serà consensuada amb els partits de l’oposició, els veïns de les 
places i carrers afectats i amb l’assessorament de la Guàrdia Urbana.  
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− El pla necessàriament tindrà que fer un diagnòstic de la situació actual i proposar 
solucions concretes, com a mínim, a tres aspectes: soroll, incivisme i 
convivència. 

La senyora Alba Gómez Rodríguez, del GMDBxCanvi, llegeix la proposició, tal com queda, amb 
una transacció: 

− Impulsar un “Pla Integral per a la Convivència i el descans veïnal” que posi fi al 
soroll i a l’incivisme, focalitzat en la protecció de la convivència i el descans 
veïnal als carrers i a les places del Districte, especialment a la zona del Poble-sec, 
que doni continuïtat a la mesura de govern aprovada l’anterior mandat amb el 
nom de “mesures per a la millora de les relacions a l’espai públic”. 

− El Govern presentarà una valoració de la mesura esmentada i elaborarà una nova 
proposta que inclogui d’altres situacions detectades. Proposta que serà 
consensuada amb els partits de l’oposició, els veïns de les places i carrers 
afectats i amb l’assessorament de la Guàrdia Urbana i altres serveis municipals.  

− El pla necessàriament tindrà que fer un diagnòstic de la situació actual i proposar 
solucions concretes, com a mínim, a tres aspectes: soroll, incivisme i 
convivència. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, manifesta el vot favorable del seu grup. 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDJxCAT, expressa que el seu grup ja volia 
donar-hi suport abans de la transacció. Feta la transacció, encara els sembla més correcte, ja 
que consideren que tres mesos era un període potser molt curt. Vol posar de manifest, a part 
de la mesura de govern, que ha de ser una base per poder fer aquest pla integral. Creu que 
també s’ha de tenir en compte el treball al Pla comunitari de Poble-sec en el tema de 
convivència. Per tot això, el seu grup hi vota a favor. 

La senyora Ling Ling Masferrer Lletjós, del GMDERC, manifesta que el vot en contra del seu 
grup, degut a una exposició d’una anàlisi incompleta que pot acabar repercutint negativament a 
certs barris del districte, estigmatitzant-los com a barris de segona. Consideren que sí que és 
cert que el districte de Sants-Montjuïc ha experimentat un creixement notable dels fets delictius 
registrats, però no es pot dir que sigui un problema només de districte, sinó de ciutat i fins i tot 
de tota l’àrea metropolitana. Això no significa que no es puguin requerir actuacions específiques 
i localitzades en determinades zones, com podria ser el cas del barri de Poble-sec, un dels 
punts més turístics del districte. 

Considera que l’increment de l’incivisme o sentiment d’inseguretat està estretament relacionat 
amb l’existència de desigualtats socials, que inevitablement es tendeix a criminalitzar i 
responsabilitzar els col·lectius que es troben en una situació de vulnerabilitat social incidint 
directament en la proliferació de discursos racistes i de por; l’impuls de polítiques de seguretat 
han de ser transversals i han d’anar acompanyats d’altres mesures; també caldria tractar els 
problemes de delinqüència mitjançant polítiques que evitin l’estigmatització de certs col·lectius, 
com vindrien a ser els menors no acompanyats o els manters. 

El senyor Albert Deusedes Perelló, del GMDPSC, manifesta el vot favorable del seu grup. 
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El Regidor del Districte, expressa el vot favorable del seu grup i comenta que han fet una 
proposta de transacció a la consellera de BxCanvi que anava una mica en la idea d’una qüestió 
que és de sentit comú, perquè hi ha una mesura de govern vigent, que es va presentar i es va 
aprovar en aquest Ple el 2017, una mesura de govern sobre convivència a l’espai públic per a 
la millora de les relacions de proximitat i que treballa a dos nivells, un primer nivell amb accions 
concretes de dinamització de l’espai públic promovent aquests vincles comunitaris, el que 
abans es feia referència, que són tan importants per treballar en la prevenció dels problemes de 
convivència: El racó de jocs a Navas, la dinamització de la plaça Olivereta, els jardins de la 
Mediterrània, etcètera. I un segon nivell d’accions de corresponsabilització amb problemàtiques 
d’usos intensius de l’espai públic amb actuacions concretes en l’oci nocturn a plaça Osca, 
Poble Espanyol, la zona del triangle del Poble-sec, també en la millora de la convivència amb 
relació als animals, els gossos que aquí s’han fet diverses accions i també actuacions 
concretes en urbanisme tàctic, com pot ser la posada de fitons a determinades places en què hi 
ha actituds incíviques en l’aparcament de vehicles.  

Reitera, per tant, el vot a favor manifestant que es comprometen a fer una avaluació d’aquesta 
mesura de govern, presentar-la al consell plenari i, si fa falta, presentar un nou pla adaptat i 
amb el màxim consens possible. 

La proposició s’aprova amb el vot en contra del GMERC i el vot favorable de la resta de grups. 

D) 2. Precs 

Es planteja pel Grup Municipal ERC: 

 

Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc, en coordinació amb l’Institut 

Barcelona Esports, elabori un pla d’impuls i visualització de l’esport femení al 

Districte, que inclogui, entre d’altres aspectes, l’accés i priorització de l’accés a 

horaris i instal·lacions per equips femenins, així com les reformes estructurals 

necessàries als equipaments i instal·lacions i fent píndoles informatives i 

promoció activa de l’esport femení a tots els barris del Districte. 

 

La senyora Ling Ling Masferrer Lletjós, del GMDERC, exposa que les desigualtats socials 
segueixen sent una realitat que no podem passar per alt i la pràctica i l’impuls de l’esport 
femení n’és un clar exemple. Vol fer especial esment del projecte «Som noies, fem esport», 
impulsat pel Secretariat d’Entitats de Sants-Hostafrancs i la Bordeta, un clar exemple que, si es 
vol, es pot. Recorda que la pràctica d’exercici no només influeix el manteniment de l’estat de 
salut de les persones, sinó que a més és una gran eina d’inclusió per a aquells col·lectius amb 
alt risc d’exclusió social.  

Entenen que des del Govern s’ha treballat per donar la resposta mencionada a demanda; si 
més no, s’ha iniciat, però segueix sent insuficient: la clara mancança d’equipaments, 
especialment en els barris Font de la Guatlla i la Marina, com també, tot i que queda pendent, 
el Pla d’equipaments del barri de Poble-sec, com la promoció i la visualització de l’esport 
femení en serien un clar exemple. Tot seguit, formula el prec. 
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La senyora Marina Berruezo Palencia, del GMDBComú, recorda que en l’anterior mandat al 
districte s’han fet moltes accions en aquest sentit de visibilitat de l’esport femení i en dona 
alguns exemples: la renovació dels vestuaris femenins del poliesportiu de La Bàscula, 
priorització en horaris al grup d’iniciació de vòlei femení al poliesportiu de la Marina, que venia 
en referència al que deia, creació i suport de l’equip de criquet del Poble-sec, en què s’ha fet la 
primera Lliga Femenina de l’Estat a la ciutat de Barcelona i s’està formant una segona 
generació de entrenadores noies; una altra acció, el reconeixement de l’equip de rugbi femení 
de la Marina donant-los cabuda en el pregó de les festes majors i suport a l’equip de Handbol 
BCN, del barri de Sants.  

Recalca la voluntat del Govern de seguir fent molt més per la sensibilització i acompanyament 
per l’impuls i visualització de l’esport femení.  

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal ERC: 

 

Que el Bus V5, que passa pel davant de la parada núm. 1916 sense aturar-se, faci 

una de les seves parades en aquest punt del seu recorregut. 

 

La senyora Lourdes Vidrier Torralba, del GMDERC, exposa que després d’haver escoltat 
diversos veïns i veïnes del barri de la Marina per on circula el bus V5, que ha estat una gran 
aportació per a la mobilitat del barri, han detectat millores a realitzar en el seu recorregut, les 
quals no suposen un cost addicional i sí una optimització d’aquest recurs ja existent, ja que 
aproximaria el transport als serveis actuals i als futurs de la zona. A continuació, formula el 
prec. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, respon que la seva prioritat és incorporar 
una parada del V5 a la cantonada de Ferrocarrils Catalans-Foc, a la parada que està just tocant 
a Can Mestre, perquè és un compromís adquirit amb la barriada de Can Clos i per donar servei 
al seu veïnat, que és el que queda més aïllat; això també sense perdre el servei que està 
prestant el V5 en el CAP de Carles Riba. Tot això significarà també avaluar les diferents 
parades que hi ha entre el tram de carrer del Foc amb el tram del carrer Segura, que no són els 
mateixos criteris els actuals amb els que hi havia quan es van incorporar les parades del 13. 
Per tant, estan d’acord que s’ha de mirar on s’ha de prestar el servei amb més prioritat. 

S’accepta el prec. 

 

Es planteja pel Grup Municipal JxCAT: 

 

Que el Districte de Sants-Montjuïc busqui un altre localització pel parc de neteja 

tal com l’AMPA de l’escola (Cal Maiol) demana 
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La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDJxCAT, comenta que el grup cedirà el temps 
d’intervenció a un dels veïns, i passa a formular el prec.  

El senyor Tomeu Simó, de l’AMPA Cal Maiol, exposa cinc qüestions al voltant de la construcció 
d’un parc de neteja sota una escola pública, segons ells un eufemisme curiós per parlar d’un 
Centre de Gestió de Residus.  

Punt número u: comenta que aquest és el primer cas a Catalunya, a l’Estat espanyol i a Europa 
en què es combina sòl industrial amb sòl educatiu i no un sòl industrial qualsevol, sinó un de 
gestió de residus als carrers de Barcelona, que no són precisament fulles i tanques, com els 
havien dit en un primer moment.  

Punt dos. Considera que el Govern s’escuda en un informe tècnic elaborat pel Col·legi 
d’Enginyers, que valida el projecte. Els autors d’aquest informe han tingut o tenen una estreta 
relació professional amb Ferrovial, empresa concessionària de la recollida de residus viària 
d’aquesta part de la ciutat: el senyor Ferran Relea, excap de desenvolupament de Ferrovial, el 
senyor Josep Maria Serena, consultor i proveïdor de Ferrovial. Pregunta si aquesta és la seva 
nova política, la de portes giratòries, la seguretat i salubritat de l’educació pública en mans de 
grans empreses, en mans de la família Del Pino, concretament; si és la famosa educació oberta 
que prometien. 

Punt tres. Exposa que no han esperat ni el dictamen de la Síndica de Greuges; no han 
consultat l’Agència de Salut Pública; no han consultat experts en educació ni en espais 
educatius; no han consultat cap ambientòleg, però, en canvi, han prohibit els vehicles dièsel 
contaminants a partir del gener del 2020, però no tenen compassió amb els infants, que hauran 
d’aguantar l’entrada i sortida de més de cent camions, la majoria dièsel, a la porta de l’escola i 
camions de gran tonatge que vindran a recollir els residus. Es pregunta què hauran de fer els 
alumnes i les alumnes i el professorat, tancar la finestra? 

Punt quatre. Els recorda que tenen damunt la taula una sentència de l’any 2013 en què 
l’Audiència Provincial de Barcelona els ordenava aturar de forma immediata l’activitat del centre 
de neteja de l’avinguda Roma, situat sota un edifici d’habitatges. Aleshores també deien els 
tècnics i l’Ajuntament mateix que estava tot en ordre i que eren les veïnes i veïns que 
exageraven, però els van obligar a tancar-la. Es pregunta si això no és jurisprudència, si creuen 
que amb aquesta sentència damunt la taula un jutge o una jutgessa no paralitzarà el centre de 
Cal Maiol. Pregunta també qui pagarà llavors els milions d’euros que costarà revertir el 
projecte. Estan convençuts que si tiren endavant amb aquest projecte desastrós, serà la justícia 
qui s’hi haurà de pronunciar.  

Punt 5. Al senyor Marc Serra, regidor de districte, li pregunta: si sona una alarma per un conat 
d’incendi, pel que sigui, al centre de neteja, sonarà també l’alarma a l’escola? Hauran de 
desallotjar una escola pública perquè un camionet d’escombraries s’ha pegat foc?  

Es dirigeix als consellers del PSC de Catalunya, socis preferents del Govern, d’un Govern 
d’esquerres i els diu que tenen a les seves mans aturar aquesta vergonya, la primera vegada a 
Europa que les alumnes i els alumnes d’una escola pública hauran de conviure i seure damunt 
d’un Centre de Gestió dels Residus i que esperen la seva resposta. 
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El Regidor del Districte, respon que està bé que els grups com JxCAT cedeixin la veu als 
moviments de les plataformes, en aquest cas l’AMPA de Cal Maiol, però recorda a la senyora 
consellera de JxCAT que ells governen la Generalitat de Catalunya, que tenen una presència 
majoritària al Consorci, tenen el 60% del Consorci i que decideixen la ubicació dels centres 
educatius. Per tant, els insisteix que si realment estan preocupats per la situació de l’escola Cal 
Maiol, potser seria molt més pràctic que aixequessin el telèfon i que truquessin a la Generalitat, 
perquè són ells qui marquen aquest tipus de trasllats de centres educatius.  

Afirma que no pot acceptar el prec, perquè en l’exposició del prec parla de la perillositat del 
centre de neteja pels nens i a dia d’avui no tenen cap indici d’aquesta perillositat; el que tenen 
és un informe que el que indica és la plena compatibilitat entre l’activitat del centre de treball de 
neteja i l’escola. 

Als familiars els vol dir que aniran a poc a poc, que l’equip de govern es compromet a escoltar 
tantes vegades com faci falta les propostes que pugui tenir l’AMPA de l’escola; que el districte 
només és una petita part de tots els actors implicats. Comenta que la setmana vinent tenen una 
reunió, per tant, podran treballar-ho amb calma; replantejaran tantes coses com siguin 
necessàries i treballaran a partir de tres premisses: que el centre educatiu sigui el màxim digne 
possible i com abans millor; que no es posi en risc la salut de ningú, i que hi hagi el màxim 
consens davant de qualsevol actuació de la comunitat educativa. Afirma que no els agrada la 
divisió que hi ha en la comunitat educativa de Cal Maiol i treballaran per revertir-ho amb 
propostes de consens.  

Es rebutja el prec. 

 

Es planteja pel Grup Municipal JxCAT: 

 

Que el Districte de Sants-Montjuïc intensifiqui la neteja de l’espai (Jardins de la 

Rambla de Sants) i ens faci retorn de quines són les tasques de manteniment i 

neteja, i amb quina periodicitat es realitzen 

 

La senyora Neus del Pilar de Haro Jarque, del GMDJxCAT, formula el prec.  

 

El Regidor del Districte, respon que acceptaran el prec però vol exposar que el que mereixen 
els veïns de Sants no és un calaix, sinó que el que haguessin merescut és el soterrament de 
les vies, que és una llarga lluita dels veïns i veïnes de Sants i, per desgràcia, no es va 
aconseguir. Explica que es troben un projecte urbanístic que té problemes heretats, un projecte 
que tenia deficiències; que passejant-se pels jardins de Sants es veu, la proximitat dels edificis 
amb la Rambla. i que això provoca problemes de sorolls per la proximitat d’aquest bloc 
d’habitatge de Rambla Badal, 121. Explica que han fet actuacions concretes en aquest àmbit, 
amb despeses extraordinàries; i que n’hauran de fer més, en son conscients i creuen que 
quatre o cinc anys després d’aquesta gran obra que es va fer amb deficiències, 
desgraciadament, s’ha de fer una avaluació global dels usos de la Rambla i a partir d’aquí fer 
determinades actuacions.  
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S’accepta el prec. 

-Es planteja pel Grup Municipal Cs: 

 

Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc, procedeixi a adequar els lavabos 

de les instal·lacions del Club de Petanca “El 8 de Maig” de la Marina de Port a les 

necessitats dels seus socis i participants, sent una opció a estudiar la instal·lació 

d’un petit mòdul com un nou lavabo per complementar a l’únic lavabo existent 

que actualment comparteixen homes, dones i persones amb diversitat funcional, i 

així evitar la saturació que es produeix durant les jornades amb més participants 

 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, formula el prec.  

El senyor Albert Deusedes Perelló, del GMDPSC, respon que accepten el prec però amb unes 
condicions. Recorda, per fer una mica d’història, que en el moment en què es va acordar la 
construcció de les pistes de petanca en aquesta ubicació, que això va ser durant el mandat 
Trias, també es va acordar que es valoraria la implantació d’un segon mòdul amb l’ús que ells 
necessitessin, però abans de poder fer aquesta valoració, el col·lectiu va instal·lar, sense 
permís i sense tenir en compte el perill que comportava, unes carpes que el Govern ha 
demanat que es retiressin, cosa que no s’ha fet.  

Explica que s’ha parlat també amb l’Associació de Veïns de Sant Cristòfol i finalment el 
president d’aquesta associació també està d’acord que es retirin aquestes carpes, però els 
usuaris i els qui les van instal·lar no ho han fet. Manifesta que fins que no es retirin aquestes 
carpes, no es podrà fer l’actuació que es reclama en el prec. Necessiten que els mateixos 
usuaris que van instal·lar aquestes carpes sense permís i de forma il·legal, les retirin per poder 
actuar.  

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, diu que ho comentarà als afectats.  

S’accepta el prec. 

  

Es planteja pel Grup Municipal BxCanvi: 

 

Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc retiri el llaç que penja del balcó de 

l’Ajuntament i retiri tota simbologia que no representi a tots els ciutadans del 

Districte. 

 

La senyora Alba Gómez Rodríguez, del GMDBxCanvi, expressa que des de BxCanvi tenen 
molt clar que les institucions han de mantenir la neutralitat institucional en el seu deure de 
servei als ciutadans. Consideren que el llaç groc s’ha convertit en un símbol partidista que 
només representa el pensar d’una part dels ciutadans del districte i suposa una clara vulneració 
de la neutralitat institucional pròpia d’una democràcia. Afirma que no és un caprici passatger 



 

 

 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

d’una consellera sinó que ja són moltes les sentències que obliguen a la retirada dels llaços de 
totes les façanes dels edificis institucionals. Considera el llaç un símbol política i partidista per 
al que la Junta Electoral ha donat ordre de retirar de diferents ajuntaments atès que vulnera la 
neutralitat política. Per això, tenint en compte que el Govern del Districte ja ha retirat el llaç, es 
comprometi a no tornar-lo a penjar més perquè no representa tots els ciutadans del Districte.  

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, respon que se cenyiran estrictament a 
l’articulat del prec que es presenta, i per tant, donen per complert el prec en qüestió, perquè el 
llaç està retirat per les raons que sigui, i en un altre moment poden discutir si està o no està 
penjat en el balcó i les raons per mantenir-lo o no mantenir-lo en el futur. 

S’accepta el prec. 

 

D) 3. Preguntes 

 

Es planteja pel Grup Municipal Cs: 

 

Com estan actualment les obres per a la instal·lació de dos ascensors entre els 

carrers Mare de Déu de Port i Segura, per poder accedir al barri del Polvorí, i quan 

està previst que es finalitzin les mateixes, al no complir-se cap dels terminis 

previstos anteriorment? 

 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, exposa els antecedents i motivació i formula la 
pregunta. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, respon que les obres estan acabades des 
del juliol, que falta l’escomesa i que els primers interessats que els ascensors entrin en 
funcionament són ells mateixos, l’equip de govern, perquè això va formar part d’un Pla de barris 
que ajudava a la mobilitat, a l’accessibilitat i facilitava la cohesió entre els nuclis barrials del 
barri de la Marina. I, per tant, és el mateix Govern qui els està donant pressa.  

Explica que un primer retard va ser ajudar el drenatge de l’entorn de la rampa, darrere de 
l’ascensor de la plaça Durruti, que no s’havia fet quan es va fer la rampa i que afectava 
l’estructura d’alguns edificis. Posteriorment va haver-hi el retard per culpa de la construcció, en 
l’àmbit tècnic i per donar seguretat, d’una de les cabines de l’ascensor. Tot això va estar ja 
instal·lat el mes de juliol i ara cal que Endesa doni l’escomesa perquè lògicament funciona amb 
energia i és subministrada per Endesa. Explica que ja tenen data i, finalment al novembre, 
podran gaudir dels ascensors, si no hi ha cap altre més imprevist com els que hi ha hagut fins 
ara.  

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, agraeix les explicacions a la pregunta i ho 
comunicarà. 

Es planteja pel Grup Municipal BxCanvi: 
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Es planteja el Govern del Districte iniciar els passos pertinents per a l’eliminació 

de aquest cablejat? (cablejat elèctric del barri de la Font de la Guatlla) 

 

La senyora Alba Gómez Rodríguez, del GMDBxCanvi, formula la pregunta. 

El senyor Albert Deusedes Perelló, del GMDPSC, respon que per desgràcia això no només 
passa a Font de la Guatlla, sinó que passa a altres barris del districte i no correspon al Districte 
fer aquesta feina, sinó que és competència de l’empresa de subministrament energètic i, en 
aquest cas, Fecsa-Endesa. Admet que el districte pot pressionar, insistir, reclamar, etcètera, 
però en els casos en què això passa, sobretot en instal·lacions antigues, no és competència 
directa del Districte.  

Explica que el que sí que és competència directa del districte i es fa és que en les obres de 
nous carrers, per exemple, sí que ja es prepara l’obra perquè el cablejat vagi soterrat i no vagi 
penjat, i així l’empresa de subministrament energètic pugui fer ús d’aquest soterrament previ en 
les obres per poder posar els cables a sota.  

La senyora Alba Gómez Rodríguez, del GMDBxCanvi, recalca que sí que tenen la potestat de 
poder parlar amb aquesta entitat per poder incentivar que no deixin de banda el problema, que 
hi haurien d’insistir. 

El senyor Albert Deusedes Perelló, del GMDPSC, comenta que en aquest cas hauria d’haver 
plantejat un prec ja que en aquesta ocasió només li ha formulat una pregunta.  

E) Declaracions institucionals: 

Declaració institucional en suport als encausats el 26 de setembre per l’Audiència 
Nacional 

La presidenta recorda que després de la lectura, tal com s’ha acordat a la Junta de Portaveus, 
els grups disposaran d’un minut de temps per poder fer posicionament del seu vot.  

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDJxCAT, dona les gràcies als grups que hi han 
donat suport i també agrair que s’hagi permès entrar d’urgència aquesta declaració.  

Exposa que el passat dilluns 23 de setembre nou persones vinculades als Comitès de Defensa 
de la República (CDR) van ser detingudes en l’operatiu de la Guàrdia Civil i set d’elles 
traslladades directament al jutjat d’instrucció número 6 de l’Audiència Nacional decretant-se el 
26 de setembre presó incondicional sense fiança per a totes set.  

Recorda que no és el primer cop que es veuen operacions similars: l’abril del 2018 la ciutadana 
Tamara Carrasco va ser detinguda sota l’acusació de terrorisme i rebel·lió, tancada i 
incomunicada 48 hores, i confinada a no poder sortir de la seva ciutat durant més d’un any, fins 
que es van retirar les acusacions per la manca de proves.  
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Manifesta que aquestes operacions generen en els detinguts, en el seu entorn i a la ciutadania 
en general una gran angoixa i patiment, perquè el desconeixement sobre la seva situació així 
com la desproporcionalitat de mesures preventives que s’han decidit en el passat són font de 
desconcert i indignació. Considera que el dret de reunió i de manifestació són drets inalienables 
de les persones, i que la ciutadania catalana ha demostrat des de fa molts anys en nombroses 
ocasions la seva voluntat de manifestar-se pacíficament en defensa dels seus drets legítims 
objectius; les manifestacions polítiques pacífiques són una eina legítima de reivindicació i 
protesta. 

Assenyala que l’independentisme català ha donat un exemple al món de les seves 
manifestacions i demostracions socials, sempre multitudinàries, escrupolosament pacífiques, 
cíviques i festives. 

Per tots aquests motius, manifesta que els grups municipals del districte de Sants sotasignats, 
en primer lloc, denuncien la criminalització del moviment independentista, cívic i democràtic i 
l’intent d’equiparar l’independentisme al terrorisme, així com també la d’altres moviments 
socials, vinguin d’on vinguin; rebutgen la violència i es reserven les vies democràtiques per 
aconseguir objectius polítics legítims; rebutgen fermament les irregularitats jurídiques i les 
vulneracions dels drets humans que s’hagin pogut donar en la detenció dels nou ciutadans 
catalans en l’operació impulsada per l’Audiència Nacional i la Guàrdia Civil, especialment la 
vulneració del dret a la presumpció d’innocència; exigeixen la fi de la repressió i la llibertat de 
les persones perseguides i preses per les seves idees polítiques; exigeixen als mitjans respecte 
cap a les persones detingudes; cal que els mitjans de comunicació deixin de reproduir un relat 
fals i expliquin de manera rigorosa els fets, i, finalment, manifesten el compromís de les 
institucions amb la llibertat i la democràcia i en la defensa de l’exercici dels drets civils i polítics 
de tots i totes les catalanes.  

La senyora Alba Gómez Rodríguez, del GMDBxCanvi, manifesta que aquesta declaració es 
inacceptable perquè recull afirmacions tendencioses, ja que la criminalització del moviment 
independentista no existeix, i una altra cosa és la imatge que donen els seus líders en el 
moment en què s’inicia una investigació al terrorisme. Demanen que si els grups sotasignats no 
se’n desmarquen, que n’haurien d’explicar els motius. 

Manifesta que el problema de defensar la no-violència arriba quan toca condemnar la violència. 
La resposta és «això és mentida perquè són dels nostres». La violència s’ha de condemnar 
tota, i no en funció d’on ve.  

Des del seu grup municipal, més que demanar res als mitjans de comunicació, demanen als 
sotasignats que condemnin aquells que intenten silenciar els mitjans, tal com va passar l’altra 
dia amb Layla, periodista de Telecinco.  

Manifesta el vot en contra del seu grup, en contra d’aquest tipus de mentides, manipulació i 
deslleialtat que alguns pretenen crear. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, manifesta que el seu grup no ha signat aquesta 
declaració, perquè declaren que la violència mai no és un mètode en democràcia per 
aconseguir objectius polítics i proclamen que és el deure de tots els demòcrates condemnar el 
seu ús amb independència de les circumstàncies. Expressa que rebutgen l’assetjament que 
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està rebent la Guàrdia Civil a Catalunya per part de les forces independentistes i agraeixen la 
tasca que han fet garantint la seguretat i la convivència de tots els catalans.  

Exposa que el seu grup condemna la irresponsable actitud d’alguns polítics, que persisteixen 
en buscar la divisió i el qüestionament de les institucions de l’Estat i de la vigència de l’estat 
democràtic de dret. Recorda que Espanya destaca per ser una de les vint principals 
democràcies completes del món i que, segons l’Informe anual sobre drets humans dels Estats 
Units d’aquest anys, es nega que hi hagi presos polítics a Espanya i es defensa que el Govern 
espanyol respecta la independència i imparcialitat de la justícia.  

Declara que intentar, des dels líders de l’independentisme, desprestigiar qualsevol cosa que 
faci olor d’espanyol, des del lamentable «Espanya ens roba», copiat literalment de la Lliga Nord 
d’Itàlia, passant per «l’Espanya opressora», contribueix a la radicalització d’algunes persones.  

El senyor Albert Deusedes Perelló, del GMDPSC, demanar a alguns consellers d’alguns grups 
que quan altres grups exposen la seva opinió no se’n riguin, perquè altres no ho fan quan ells 
exposen la seva i potser tampoc hi estan d’acord. Davant de la declaració institucional, el seu 
grup veuen una nova forma mai vista de proposició; és una declaració institucional preventiva, 
por si acaso. 

Manifesta que no han signat la declaració perquè no comparteixen la premissa de la qual 
parteix: No creuen que s’estigui criminalitzant l’independentisme. No creuen que s’estigui 
equiparant l’independentisme amb el terrorisme. I, a més, li sorprèn que la presumpció 
d’innocència que reclamen els signants d’aquesta declaració constitucional per als nou 
detinguts no la donen per a la justícia espanyola, ni les forces policials; neguen aquesta 
presumpció d’innocència. La frase del punt tres d’aquesta declaració de «rebutgem fermament 
les vulneracions de drets que s’hagin pogut donar», és una declaració institucional por si acaso. 
Considera que tots haurien de ser una mica més seriosos.  

Com que no hi ha altres assumptes a tractar, la presidenta dona les gràcies a tothom pel to i 
l’esforç, agraeix la presència de les regidores Maria Bohigas i Marilén Barceló i de totes les 
persones que han seguit el consell plenari, i aixeca la sessió a les 21.10 h. 

 

 

El secretari       Vist i plau 
 La presidenta del Consell 

 


