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Desenvolupament de la sessió 
 
La presidenta dona la benvinguda a la sessió ordinària del ple municipal de Sants-Montjuïc i 
agraeix la presència de les persones presents i les que segueixen el ple per altres mitjans, així 
com als consellers i conselleres municipals i a les regidores Maria Bohigas (GMERC) i la 
regidora Marilén Barceló (GMCs), que els acompanyen.  
Abans de començar amb l’ordre del dia, comunica el canvi de polítiques de privacitat a 
l’Ajuntament de Barcelona adaptades al nou Reglament europeu de protecció de dades. La 
informació consta a la convocatòria. També recorda que aquesta sessió s’enregistra en directe i 
s’emet pel canal de l’Ajuntament, també es desarà la gravació a la web del districte i que 
qualsevol persona pot expressar prèviament la seva voluntat de privacitat respecte a aquest 
enregistrament.  

Prèvia: Presa de possessió del càrrec de vicepresident del Consell del Districte 

A més, la presidenta indica una altra qüestió prèvia, que és la presa de possessió del càrrec de 
vicepresident del Consell de Districte, que oficialitza el secretari.  

El secretari pren la paraula per formalitzar la proposta del Consell del Districte, que va adoptar 
aquest acord a la sessió extraordinària del mes d’octubre. Per Decret d’Alcaldia, assenyala que 
ha estat designat com a vicepresident del Consell de Districte el conseller del GMPSC Albert 
Deusedes Perelló i procedeix a prendre possessió del lloc el vicepresident del districte de 
conformitat amb allò disposat al Reial decret 707/1979 de 5 d’abril, d’acord amb la fórmula 
següent: 

«Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec 
de vicepresident del Districte de Sants-Montjuïc amb lleialtat al Rei i respectar i fer respectar la 
Constitució, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Carta Municipal de Barcelona?» 

El senyor Albert Deusedes Perelló (GMPSC) respon: «Ho prometo.» 

A) Aprovació de les actes de l’anterior sessió extraordinària i ordinària de 3 d’octubre de 
2019. 

La presidenta dona les gràcies i, a continuació, segueix l’ordre del dia amb l’aprovació de les 
actes de l’anterior sessió extraordinària i ordinària de 3 d’octubre de 2019, a les quals el senyor 
Labrador (GMCs) presenta una esmena. 

El senyor David Labrador Gabriel (GMCs) explica que a la pàgina 7, hi ha un paràgraf, el 
segon, que no queda clar, on diu: «Respecte al mandat anterior, vol recordar diversos punts 
negres respecte a l’herència del seu partit, sobretot, perquè segons el seu grup BComú.» Opina 
que hi ha una barreja entre els dos partits esmentats, Cs i Barcelona en Comú. Proposa 
reescriure el paràgraf perquè quedi més clar i ho enviarà per correu electrònic per modificar-ho. 

La presidenta diu que en prenen nota i especifica que miraran d’aclarir el contingut de l’acta.  
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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 pas a l’Informe del regidor en els temps establerts per la Junta de 
Portaveus.  

El regidor del districte, el senyor Marc Serra, saluda els assistents. Com a regidor del districte, 
comenta que aquest és el seu segon ple i centra aquest informe en tres grans temes. Un primer 
amb diferents qüestions importants que han passat entre un ple i l’altre. Un segon molt marcat 
per les dates nadalenques i el compromís del Govern en el suport als eixos comercials, així 
com la manera d’acostar el Nadal als infants del districte. I un tercer punt sobre habitatge 
després d’algunes novetats que han passat en els mesos passats.  

Abans de començar, felicita públicament els Castellers del Poble-sec i Carles Vallejo, veí de la 
Marina, per la Medalla d’Honor a la Ciutat que els va atorgar l’alcaldessa en la cerimònia 
celebrada al Saló de Cent.  

Afirma que els mesos que han passat li han permès conèixer també les reivindicacions dels 
diferents veïns i de les diferents entitats pel que fa al barri. Recorda que ja han fet tota una volta 
als set consells de barri, en les darreres setmanes, i agraeix l’acompanyament de l’equip tècnic. 
L’equip de Govern ha fet un primer contacte amb els veïns i veïnes i ha pogut tractar qüestions 
importants, com és la Zona de Baixes Emissions, en alguns d’aquests consells. Indica que han 
pres nota dels comentaris i els dubtes i les propostes de veïns i veïnes.  

Recorda que la Zona de Baixes Emissions entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2020, i 
que té l’objectiu principal de millorar la qualitat de l’aire, amb l’objectiu concret de retirar 50.000 
vehicles contaminants de la ciutat. Es tracta, per tant, d’un objectiu que va molt més enllà del 
districte; és un objectiu de ciutat compartit amb la majoria de grups polítics. A més, esmenta 
que el dijous anterior també es va fer una sessió d’Audiència Pública al districte, a la qual van 
assistir una cinquantena de veïns i veïnes i li consta que va ser molt intensa, tot i que no va 
poder assistir-hi.  

Creu que és una bona notícia perquè, en un context complicat com a la cimera que es va 
celebrar la setmana anterior a Madrid, on les entitats socials denuncien que no hi va haver un 
acord suficientment ambiciós per part dels estats, almenys com a mínim a la ciutat de 
Barcelona –també gràcies a l’acord amb la Generalitat i amb l’Àrea Metropolitana– hi haurà una 
Zona de Baixes Emissions que no anirà al ritme dels estats.  

També comparteix una altra qüestió, la celebració del Consell de la Muntanya de Montjuïc, que 
es va celebrar també al districte. Era un consell important en el qual es reunia veïns, entitats o 
operadors, gestors d’equipaments i en el qual es presentava el Pla director de Montjuïc, el Pla 
estratègic de Montjuïc amb un conjunt de mesures en diferents àmbits. Destaca les mesures a 
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curt i mitjà termini. En primer lloc, les que busquen donar resposta a l’increment de les pluges 
torrencials i la situació d’aiguats que es donen en alguns punts del districte, sobretot al barri de 
Can Clos, però també als barris del Poble-sec i del Raval. Per tant, van poder compartir 
aquesta problemàtica i van poder acordar actuacions en aquest sentit.  

També aquelles qüestions que afecten a la mobilitat. Creu que Montjuïc necessita un Pla de 
mobilitat propi. Sap que les qüestions de mobilitat triguen, que necessiten recursos, però deixa 
clar que l’espai d’impuls de la governança del Parc de la muntanya de Montjuïc, que és el 
consell, ha d’ajudar a donar resposta i a millorar la mobilitat a la muntanya. 

Finalment, surten qüestions que també els preocupen i que van poder parlar sobre la relació 
entre la muntanya de Montjuïc i els barris. Segons expressen els veïns tant en el Consell de 
Poble-sec, com en el Consell de Barri de la Font de la Guatlla, molt dirigit a intentar «veïnificar» 
la muntanya de Montjuïc, intentar promoure els usos per part dels veïns i veïnes de la 
muntanya de Montjuïc. El regidor afegeix que això passa per millorar la comunicació de les 
activitats que es fan de la muntanya i també per intentar decréixer en el nombre de grans 
esdeveniments que es fan a Montjuïc, perquè, segons han explicat els veïns i veïnes, quan es 
fa un gran esdeveniment a Montjuïc les externalitats d’aquest gran esdeveniment –de mobilitat, 
de sorolls, etcètera– les acaben patint moltes vegades els veïns del barri. Anima els assistents 
a llegir aquest Pla de Montjuïc, que es pot trobar al web del districte i també al del Decidim. 

Entra seguidament a la qüestió del Nadal. Tal com comentaven amb alguns dels representants 
d’eixos comercials, els comerços de proximitat dels barris no només es dediquen a l’activitat 
econòmica, sinó també a fer barri i a donar seguretat als veïns i veïnes, perquè on hi ha una 
persiana aixecada, hi ha dos ulls, o quatre, o sis, o vuit, que ajuden a tenir barris més segurs, 
més pròspers i més cohesionats. Per tant, Nadal és un bon moment per donar suport al comerç 
de proximitat i això ho han fet amb l’encesa de llums –ja tradicional tant a la ciutat com al 
districte. En el cas del districte, esmenta que va assistir a l’encesa de llums, que enguany 
tocava al barri del Poble-sec, a la plaça de la Bella Dorita, al Molino i que van fer juntament 
amb l’Associació de Comerciants del Poble-sec i del Paral·lel.  

A banda d’això, convida a participar en les activitats programades per a aquests dies. Tot i que 
no les pot enumerar totes, esmenta la visita dels tres Reis Mags de l’Orient en tres cavalcades 
que es fan al districte; la patgessa reial Estel, que visitarà també el Poble-sec de la mà de la 
Coordinadora d’Entitats; la cavalcada del Pare Noel que va realitzar el dia anterior per Sants 
Establiments Units; el pessebre vivent de la Marina, que també havia començat el dia abans i 
activitats diverses de robòtica nadalenca, de teatre i màgia al carrer, el pessebre de Creu 
Coberta, l’arbre de Nadal dels comerciants de la Marina, el tió del Mercat de Sants o la ja 
tradicional «Pau sense treva» a Cotxeres durant els dies de Nadal. Conclou que els veïns 
podran gaudir d’unes festes de Nadal molt intenses, amb una participació molt important del 
teixit comercial i associatiu del districte.  

Pel que fa a l’enllumenat, s’ha anat mantenint el suport que s’ha donat fins ara des de Comerç 
de ciutat. Entre tots els eixos comercials, suposa uns 85.000 euros de suport directe als llums 
de Nadal del districte, que volen que serveixin també per revitalitzar aquesta activitat 
econòmica.  

Finalment, pel que fa a les activitats de Nadal, des de les entitats del districte hi ha una oferta 
d’activitats amplíssima. Repeteix les activitats de «Pau sense treva», les arribades de patges, 



 

 

 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

les tres cavalcades i això, evidentment, també suposa un suport institucional i un suport per 
part del districte de 65.000 euros. Per tant, anima a encarar aquestes dates tan especials fent 
pinya tots, treballant junts tant les associacions de comerciants del districte com el teixit 
associatiu i veïnal.  

A continuació, parla breument d’habitatge, perquè aquestes darreres setmanes hi ha hagut una 
notícia molt positiva: l’Ajuntament de Barcelona, exercint per primera vegada el dret de tanteig i 
retracte directament en una transacció entre dos particulars, ha comprat un edifici de tretze 
habitatges, un edifici sencer a la Farga, al carrer Ferreria, 26. Nou d’aquests pisos són famílies 
que ja hi vivien, per tant, són famílies a les quals no els apujaran el lloguer i, per tant, es podran 
quedar al barri i quatre són pisos buits que permeten incrementar aquest parc de lloguer social i 
assequible al barri. Aquest edifici venia també amb dos baixos comercials de 100 metres 
cadascun i diu que s’asseuran amb les entitats de referència per poder acordar un ús social, 
comercial d’aquests baixos que s’ha guanyat com a districte. Reitera que és la primera vegada 
que s’exerceix aquest dret de tanteig i retracte i s’ha exercit per una quantia de 2.200.000 
euros, per tant, creu que és un molt bon preu i que genera una oportunitat molt important.  

Entra en les principals línies en el marc de l’habitatge. Pregunta com es pot aconseguir 
l’ampliació i dignificació del parc d’habitatge assequible i contesta que a través de la obra nova. 
Actualment, hi ha 65 promocions d’habitatge al districte, un total de 4.300 pisos d’obra nova, la 
majoria a la Marina del Prat Vermell i també una a la Bordeta, amb 48 habitatges. També ho 
fan amb compres de finques, com l’exemple de compra de finca esmentat, però també 
assenyala que han comprat prop de 750 pisos en el mandat passat i inicis d’aquest, 186 dels 
quals són al districte de Sants-Montjuïc. Finalment, parla de la captació de pisos de la borsa de 
lloguer, on hi ha 1.100 pisos al districte.  

Finalment, acaba amb la part d’emergència habitacional, que és la que es fa a través de les 
oficines d’habitatge, on es dona suport a les famílies que han d’afrontar moltes vegades un 
procediment de desnonament. Han donat suport a moltíssimes famílies: 1.200 persones cada 
mes s’atenen des de l’Oficina d’Habitatge, un total de 230 unitats familiars. Afirma que totes les 
persones que pateixen emergència habitacional al districte són ateses, però això no vol dir que 
atenguin a tota la gent que té necessitats, ja que algunes no es dirigeixen a l’Oficina 
d’Habitatge. Reserva una mica de temps per després fer algun comentari.  

La presidenta agraeix l’explicació al regidor i comença el torn dels grups municipals donant la 
paraula a la senyora Alba Gómez, de GMBxCanvi. 

La senyora Alba Gómez Rodríguez (GMBxCanvi) saluda el regidor, companys consellers i 
veïns i veïnes. S’afegeix a les felicitacions del regidor en referència a la Medalla d’Honor que 
han rebut Carles Vallejo i els Castellers del Poble-sec.  

En primer lloc, reclama que, a banda de l’Informe del regidor, també es faciliti un document més 
detallat, com s’ha fet en altres districtes, per tal de profunditzar més. Ja sap que no és habitual, 
però creu que seria positiu per enriquir el debat i les intervencions de l’oposició.  

Comença amb el tema de l’habitatge, que és un dels punts que més preocupa, tant al seu grup 
com a tots els veïns. Els consta el lliurament d’uns cent habitatges projectats ja en el mandat 
anterior, però estan preocupats pel que es farà en aquest mandat. Tot i que troben molt bona 
notícia que es facin aquests lliuraments, a més dels que acaba d’explicar el regidor, entenen 
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que no és suficient i que s’hauria de seguir sent més ambiciós en aquest punt. Cal més 
habitatge. Des del GMDBxCanvi creuen que part de la solució es basa en la col·laboració 
publicoprivada per aconseguir augmentar els nivells de construcció i rehabilitació d’habitatge. Hi 
ha barris, com el de la Marina, amb sòl publicoprivat, als quals es pot donar un ús diferent del 
que tenen ara. I es pot enfocar en la creació de nou habitatge. Creuen que Barcelona necessita 
habitatge social i, per aconseguir-ho, l’Ajuntament cal que «es posi les piles» i, per això, és 
fonamental posar-se d’acord amb el sector privat per buscar sinèrgies interessants en aquesta 
matèria. Com a Govern preocupat per allò social, demanen seguir lluitant per tal d’aconseguir 
que el problema de l’habitatge comenci a millorar com més aviat millor. Saben que, des de 
l’Administració, es pot fer molt més del que es va fer en el mandat anterior.  

Pel que fa al tema de Nadal i el suport al comerç i a les entitats del districte, destaca que un fet 
fàcil de contrastar és que, finalment, a Barcelona el desplegament de llums i la sensació de ser 
Nadal són més grans que en anys anteriors, cosa que els alegra molt. Malauradament, lamenta 
la situació d’altercats viscuts en alguns punts de la ciutat, que no acompanya el 
desenvolupament del comerç i això pot ser un problema per a molt comerciants, tal com els 
indiquen diverses associacions de comerciants en general. Quan han parlat amb diverses 
associacions de comerciants del districte, els han expressat la seva preocupació sobre les 
vendes per Nadal. Els comenten que les previsions per als que es dediquen a la restauració 
sembla que seran positives, però que, en el comerç tradicional, les previsions són molt més 
incertes.  

Per acabar, felicita el Nadal als veïns i als consellers.  

El senyor David Labrador Gabriel (GMCs) saluda tots els presents, els consellers, el regidor, la 
presidenta, els veïns, les entitats, etcètera. Abans de començar, envia un record per a la 
consellera del GMPSC, Àngels Boix, i li desitja que es recuperi per al proper ple.  

També vol donar les gràcies a una sèrie d’entitats pel que ha passat aquests últims mesos. 
Primer, volen donar les gràcies a l’EMAV que els fes una visita per les seves instal·lacions 
després del Consell de Barri de la Bordeta. Felicita l’Associació de Veïns i Veïnes de Font de la 
Guatlla Magòria pels seus trenta-cinc anys i pels vint-i-cinc que també va complir el centre cívic 
i dona les gràcies per haver-los convidat a la celebració dels dos aniversaris. Felicita els 
guanyadors dels XIV Premis 25 de Novembre i als guanyadors dels Medalles d’Honor de 
Barcelona, en què destaca els representants de Sants que van guanyar la medalla, que són 
Carles Vallejo i els Castellers del Poble-sec. També es mostra agraït als comerciants del Poble-
sec i la Marina per convidar-los a l’encesa dels llums de Nadal; així com també als diversos 
sopars de Nadal que s’han organitzat darrerament, per exemple, des de la Coordinadora 
d’entitats del Poble-sec i des de Sants 3 Ràdio, a les quals van ser convidats. Finalment, dona 
les gràcies també al Mexcat per la seva celebració litúrgica en honor de la Verge de Guadalupe 
i a la Unió d’Entitats de la Marina i el Centre cultural Estrellas Altas, per convidar-los també al 
seu pessebre vivent i, per acabar, a Sants Establiments Units per la Cavalcada del Pare Noël, 
que s’havia celebrat el dia abans. Demana disculpes si es deixa algun acte o entitat.  

Abans de continuar, sol·licita un petit incís. Anima, no només per les persones 
castellanoparlants en general, sinó també pels castellanoparlants votants del GMPSC i 
GMBComú, que en els propers vídeos o campanyes per denunciar qualsevol injustícia social o 
de conscienciació social, el Govern no dubti en utilitzar una persona castellanoparlant perquè 
sigui l’heroi de la funció i el personatge positiu de la campanya. Segueix dient que de la mateixa 
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manera que no han tingut problemes en utilitzar personatges catalanoparlants i 
castellanoparlants per fer de personatges negatius o amb actituds criticables, anima a que ho 
facin extensible als personatges positius i conscienciats contra les injustícies, perquè està 
segur que els seus votants castellanoparlants agrairien veure’s representats també com els que 
es rebel·len contra les injustícies o alcen la veu per canviar els coses. Demana, si us plau, que 
ho tinguin en compte, dona aquest petit consell.  

Troba evident que estan a favor del suport al comerç o a les entitats en totes aquelles activitats 
i promocions que es realitzaran durant la campanya de Nadal o que ja s’han realitzat. Creuen 
que cal agrair potenciar en aquestes festes tan entranyables les activitats comercials 
associatives i animen que el Govern del districte els doni suport i animen les entitats i els 
comerciants que cada vegada facin més activitats, perquè en aquestes dates la ciutadania 
sempre agraeix poder participar. 

Pel que fa a l’habitatge, efectivament es mostra a favor que es puguin comprar edificis, com 
alguna vegada ha fet el Govern per destinar-los a un lloguer social. També tenen moltes 
esperances en les obres que es fan a la Marina del Prat Vermell, ja que des de GMCs també 
estan a favor de la col·laboració publicoprivada per a la construcció d’habitatges i volen 
multiplicar el lloguer social, que és el que creuen que s’ha de fer. El que no veuen clar –no 
només ells, sinó que també ho va criticar abans el GMPSC– són els habitatges anomenats 
unitats reciclades o de pisos contenidors, que està potenciant la senyora Colau com una de les 
solucions davant la falta d’habitatge. Creuen que aquest tipus de construcció atempta contra 
l’accessibilitat, l’equilibri arquitectònic i el dret al benestar.  

També volen recordar –com ho fan a cada ple– que esperen que en aquesta nova legislatura el 
Govern no faci com a l’anterior, quan va prometre vuit mil pisos d’habitatge oficial i va acabar al 
final de mandat fent-ne vuit-cents. També vol indicar, pel que fa al futur PAD que es farà, el Pla 
d’actuació del districte, que ha passat mig any aproximadament d’ençà que es va iniciar la 
legislatura, amb GMBComú altre cop en el Govern, juntament amb el GMPSC, i, per tant, com 
és un govern de continuïtat perquè aquest govern és el mateix que va haver-hi el 2015, ja 
donen per fet que ells, com la resta de les forces polítiques, ja coneixen les deficiències i 
demandes històriques del districte.  

Tot i que estan a favor dels processos participatius, preguen també que s’agilitzin els tràmits en 
l’elaboració del PAD, ja que moltes de les demandes són habituals entre els veïns i les entitats, 
com la piscina del carrer Energia, la reforma del passeig de la Zona Franca, la ludoteca de la 
Font de la Guatlla, recuperar Can Cervera, recuperar el Palau dels Esports del carrer Lleida per 
equipaments esportius o culturals, el camp de futbol tan reclamat i les instal·lacions esportives 
a Magòria, etcètera. Són demandes ben conegudes i llargament reivindicades i creuen que es 
poden agilitzar i afegir directament en el PAD, perquè és un tema que surt cada any quan 
parlen amb les entitats i amb els veïns i que totes les forces polítiques ja saben.  

Així mateix, fa un altre petit incís, perquè diversos pares li han comunicat que fa uns dies es va 
esfondrar una grua en el col·legi Lluís Vives, ja que el sòl va cedir, i els agradaria saber si el 
Govern té coneixement d’aquest tema per la preocupació que va causar aquest fet entre els 
pares i mares de l’alumnat, que s’esfondrés el sòl del col·legi. Com que és recent, volen saber 
si el Govern en té coneixement.  



 

 

 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

A banda de les explicacions que han fet, volen deixar constància que tenien preparat un punt 
sobre l’espai públic dins de l’Informe del regidor, però com que s’ha decidit fer-ho a banda, 
doncs, ho deixen per al següent punt de l’informe. 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet (GMJxCat) saluda veïns i veïnes i comença la seva 
intervenció amb un agraïment, com han fet els seus companys. Felicita els guardonats del 
districte que van rebre les Medalles d’Honor de la Ciutat.  

En segon lloc i de manera més recent, dona les gràcies per la infinitat d’activitats que es van 
realitzar a la jornada anterior per recaptar diners per investigar les malalties minoritàries. 
Expressa que l’èxit de la jornada anterior no solament va ser la xifra que es va arribar a 
recaptar, 9 milions, sinó l’oportunitat de visibilitzar aquells tipus de malalties, aquelles històries 
anònimes plenes d’optimisme i aquelles ganes de viure que són un gran exemple de vida. Dona 
les gràcies als santsencs i santsenques per la seva solidaritat. Felicita també a totes les entitats 
que aquest període nadalenc treballen perquè totes i tots puguin viure aquestes festes en les 
mateixes condicions.  

Entra ja en els temes que ha comentat el regidor, com ara l’habitatge. Celebra aquesta 
adquisició de pisos de la Farga, duent a terme el dret de tanteig i retracte. En canvi, no veuen 
amb tan bons ulls el tema de l’APROP. Afegeix que, en matèria d’habitatge al districte, creuen 
que s’hauria de vigilar bastant que els habitatges que probablement vagin a la Fira fossin de 
parc públic, perquè creuen que la zona on estan és una zona molt turística i no voldrien que 
aquests pisos fessin pujar el preu dels pisos del voltant.  

Pel que fa a la campanya de Nadal, celebra que hi hagi hagut un augment i comenta que va ser 
una cosa que va portar també a Casa Gran la resta de grups de l’oposició.  

Seguidament es refereix al primer mig any de mandat i diu que el període de gràcia s’ha 
acabat. Indica que són dos grups que ja han governat i retreu que no portin al ple cap mesura 
ni cap acció i es pregunta què és el que han estat fent des del juny, a banda de l’acció pròpia 
engegada des de Casa Gran o des del mandat anterior. 

Expressa que comença un procés participatiu de PAD i PAM i espera que, a diferència del 
primer, el Govern prengui com a base totes aquelles actuacions que van quedar pendents de 
l’anterior. Indica que, en aquest sentit, ja que era el segon ple, esperava més concreció sobre 
aquest aspecte. Volen saber si tenen pensat com serà aquest procés d’elaboració del PAD i el 
PAM, com es vehicularà, si com es va fer l’anterior mandat, s’externalitzarà la participació o 
s’optarà per un altre mètode de recollida de tota aquesta participació. En aquest sentit, recorda 
al Govern del districte que hi ha una proposició de ciutat, que es va aprovar en Comissió de 
Presidència, que demana que en els òrgans reglats no hi intervinguin agents externs, és a dir, 
que cap empresa en aquest sentit hauria de tenir un paper protagonista en la conducció de les 
reunions. També vol saber quins calendaris i quins tempos tenen en ment per aquest tema.  

Pel que fa a la inversió, diu que ho tractarà més endavant, però remarca que els pressupostos 
que porta el Govern parteixen d’uns pressupostos i ingressos que responen més a un desig 
que no pas a un exercici rigorós. Afirma que no es pot fer un pressupost comptant amb uns 
ingressos probables, han de ser ingressos segurs. Opina que han de ser partides segures, ja 
que davant l’eventualitat de no comptar amb aquests ingressos, venen les retallades o, segons 
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l’argot del Govern, «ajustos programàtics». En aquest sentit, sap que és època de negociació, 
però creu que és un tema important que cal tenir en compte. 

En temes de comerç, creu que ja ha entomat el tema del PAD, perquè creu que és important 
que es tingui en compte un Pla de comerç del districte, que s’avanci cap a la gestió cívica dels 
diferents equipaments esportius, que es doni més suport als mitjans de comunicació locals. En 
el tema de la superilla –ja que és un moment d’emergència climàtica– considera que caldria 
recuperar la idea original de la superilla i augmentar la generació d’energia renovable en 
aquells espais. Recorda que està pendent la segona fase del poliesportiu del carrer Energia; 
que cal planificar i remodelar el passeig de la Zona Franca; que cal impulsar el 
desenvolupament de la Bòbila; que s’hauria d’impulsar un autobús que connecti la Marina amb 
la Ciutat Vella, perquè, com tothom sap, el barri de La Marina té un greu problema de mobilitat. 
Així mateix, esmenta el centre integral de persones, en què no es veu cap concreció en el 
pressupost; que cal impulsar el parc Central del barri i un corredor cívic que connectés la 
Marina del Prat Vermell amb el barri del Poble-sec. 

La senyora Lourdes Vidrier Torralba (GMERC) comença recordant que el 3 de desembre la 
diputada Marta Rosique al Congreso de los Diputados va citar els presos polítics als quals 
l’Estat no permet exercir els seus drets polítics legítims i democràtics i, com que es nega a 
normalitzar-ho, ho farà també: Bassa i Coll, Dolors; Junqueras i Vies, Oriol; Forcadell i Lluís, 
Carme; Forn i Chiariello, Joaquim; Turull i Negre, Jordi; Sànchez i Picanyol, Jordi; Romeva i 
Rueda, Raül; Cuixart i Navarro, Jordi. Indica que “us volem a casa”. 

A continuació, saluda a tothom. Primer de tot, expressa la seva decepció al veure l’abstenció 
del Grup Podemos, a Catalunya En Comú Podem, en la votació que es va realitzar el 
proppassat 31 d’octubre sobre el Decret Llei 14/2009, també anomenada Llei de mordassa 
digital, amb la qual el Govern d’Espanya pot al·legar qualsevol motiu que li pugui semblar, 
d’ordre públic, per intervenir qualsevol infraestructura, recurs associat o nivell de la xarxa 
d’Internet sense ni mandat ni supervisió judicials. Demana ser conscients i denunciar que amb 
aquesta llei es continuarà reprimint la llibertat una mica de l’«a por ellos», que serà un «a por 
todos y todo lo que no nos parezca correcto». I cita un advocat molt reconegut amb «ahí lo 
dejo».  

Es queixa que, malauradament, no ha estat l’única sorpresa que, des d’aquest grup polític, els 
han donat aquests darrers dies. Segueix contant que el dia 20 de novembre, quan faltaven deu 
minuts per a la una de la matinada, agents de la Guàrdia Urbana –per cert, de la Unitat de 
Suport Policial coneguts com els antiavalots de la Guàrdia Urbana, que l’alcaldessa Ada Colau 
volia suprimir i que no ho ha fet– van irrompre a la plaça Universitat per fer el desallotjament de 
les tendes i dels estudiants que hi dormien, sense donar-los temps a recollir les seves 
pertinences i a cops de porra. Segons explica, l’excusa per fer el desallotjament ha estat que 
l’acampada no permetia posar els llums de Nadal, es qüestiona aquest plantejament i afegeix 
que sembla que alguns han perdut la memòria.  

A continuació, es centra en els assumptes del districte, parlant del metro i, concretament, de la 
línia 10. Es queixa que el passat 15 de novembre, el conseller de Territori i Sostenibilitat, 
senyor Damià Calvet, va visitar les obres de l’estació de metro Zona Franca situada al carrer A 
del polígon de la Zona Franca, barri de la Marina del Prat Vermell i que ella va tenir la sorpresa 
–o no, diu– de saber-ho per les notícies de la tele. Afegeix que el regidor del districte hi va anar 
sol, tal com diu la nota de premsa de l’Ajuntament de Barcelona. Deplora que no es va notificar 
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ni convidar cap altre regidor o regidora adscrita al nostre districte, ni els consellers i conselleres 
del districte.  

Remarca que tampoc van rebre comunicació de la inauguració de la L10 Provençana, tot i que 
troba que hauria estat un detall elegant comunicar la data i l’hora de la inauguració. Li sembla 
que no els volen convidar a les visites d’obra i per saber-ne l’evolució, com va ser el cas de la 
visita d’obra en el seu moment de l’Skate Park de la plaça del Moviment Obrer.  

Segueix criticant que tampoc se’ls convida a les taules de seguiment d’obres dels barris del 
districte, ni se’ls informa ni es notifiquen les dates en què es faran, ni a tot el veïnat afectat, ni a 
les associacions de veïns i veïnes, però sí a alguns comerciants o veïns i expressa que no sap 
quin és el criteri que es fa servir per fer la tria. Protesta que tampoc se’ls informa als consellers i 
conselleres dels resultats de les reunions de seguiment de les obres, ni de què es fa o s’està 
fent en reunions paral·leles sobre convivència en algunes zones dels barris, per exemple. De 
fet, indica que no saben ni el nombre de taules de seguiment ni de taules de treball sobre 
diversos assumptes que hi ha als barris del districte.  

Aprofita per comunicar que volen aquestes informacions perquè, com a oposició, tenen dret a 
informació i, en qualsevol cas, es reserva la responsabilitat d’assistir-hi o no. Així mateix, 
requereix que les cites per a reunions, comissions de treball i d’altres informacions que els fan 
arribar per correu electrònic, les facin amb més antelació. I ho explica, que si hi ha un acte 
previst i cal fer-ne la inscripció, que no l’enviïn el mateix dia que s’acaba el termini d’inscripció, 
com ja ha succeït. També reclama que quan cancel·lin comissions perquè hi ha un acte el 
mateix dia a la mateixa hora en un altre lloc, el Govern ho comuniqui i no que ho rebin ells tres 
dies més tard o el mateix dia al matí quan l’acta és a la tarda o que no rebin res i se 
n’assabentin per algun veí que fa de ànima caritativa i els ho diu. Recorda que això passava 
també el mandat anterior, però suposa que la programació de les activitats, comissions de 
treball, esdeveniments, etcètera, la coneixen i es realitza –com és o hauria de ser normal en 
qualsevol govern– amb temps suficient, sobretot en benefici de l’organització de la feina de les 
agendes de tothom.  

Posa l’exemple del dia 4 de desembre, quan el districte va gaudir de l’alcaldessa, rectifica que 
només en van gaudir alguns, que van passejar amb l’alcaldessa de tothom, tot gravant un vídeo 
promocional de la ciutat i, novament, sense informar degudament ni totes les entitats ni els 
consellers i conselleres d’aquest districte, que, diu, se n’han assabentat per Twitter, en concret 
des del perfil del districte.  

Acaba amb la darrera sorpresa del dia, la participació d’alguns consellers de govern en grups 
de xarxes socials veïnals opinant sobre assumptes del govern de la Generalitat –tot i que ho 
troba una cosa absolutament legítima–, però en aquest cas sobre la Llei de contractació o llei 
anti-Florentino, com li diuen des del GMERC. La seva denúncia és que s’atiïn falsedats als 
veïns i veïnes sobre aquesta llei, que encara a hores d’ara està en període de presentació 
d’esmenes i sense aprovar, tot explicant que serveix per a privatitzar serveis a les persones, 
quan des de l’Ajuntament de Barcelona s’ha fet contractació externa i s’han adjudicat els 
contractes des de fa molts anys –com, per exemple, el d’atenció domiciliària a les persones 
grans– amb preus a la baixa adjudicats de tal manera que ha afectat directament les nòmines i 
condicions laborals de treballadores que realitzen aquest servei i que ha estat adjudicada 
precisament a una de les empreses del senyor Florentino.  
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Acaba demanant, des del seu grup, a tot el ple que tinguin cura sobre els seus pronunciaments 
públics per tal de no crear més confusió al veïnat. Desitja, en els propers informes, tenir la 
fortuna de no haver de ser tan crítics en algunes formes. 

El senyor Albert Deusedes Perelló (GMPSC) avança que serà molt breu perquè el seu grup 
cedeix els minuts del seu temps al regidor, però anuncia un apunt de trenta segons. Comenta 
que la consellera Àngels Boix no és avui en el ple, perquè està de baixa per un tema mèdic 
personal, però anuncia que en breu ja tornarà i confia que al proper ple ja hi pugui ser. 
Aleshores, com que aquest dia no hi havia de ser, van fer una petició als grups de l’oposició 
perquè s’acordés –com s’ha fet altres vegades a l’Ajuntament– una actuació de fair play per no 
modificar les majories i minories en el ple. Deixa constància que això s’ha fet així i dona les 
gràcies al GMJxCat per haver-s’hi adherit i haver-los facilitat i comunicat que, en cas que 
aquestes majories es veiessin alterades per la baixa de la seva companya, ells farien una 
abstenció perquè no es modifiquessin les majories. Per aquest motiu, els donen les gràcies en 
públic.  

Acaba contestant a la preocupació deI portaveu de GMCs per l’electorat del PSC arran d’unes 
fake news d’un anunci de l’Ajuntament. Li agraeix la seva preocupació per l’electorat socialista, 
però en tot cas li recomana amb afecte que es preocupi més del seu, que ha perdut 2,5 milions 
d’electors a les últimes eleccions. 

El regidor del Districte agraeix les intervencions de tots els grups. Comparteix una dada que 
ajuda a tenir una aproximació a quina és la política d’habitatge que està fent el Govern. Afirma 
que, quan finalitzi aquest mandat, després de dos mandats, s’haurà fet tant habitatge públic, 
tant habitatge social, tant habitatge assequible, tant habitatge regulat com tot el que 
s’acumulava en els quaranta anys d’Ajuntament democràtic a la ciutat de Barcelona. Per tant, 
opina que s’haurà doblat el parc d’habitatge assequible i el parc d’habitatge social disponible. 
Admet que segur que es podria fer més, que els veïns han d’exigir més segur, però troba que 
cadascú ha d’assumir la part de les seves responsabilitats. Recorda també que la competència 
d’habitatge és una competència compartida amb la Generalitat de Catalunya, que així com hi 
ha seixanta-cinc promocions en marxa d’habitatge públic que sumen 4.300 pisos que s’estan 
construint per part de l’Ajuntament, en el cas de la Generalitat de Catalunya, tan sols n’hi ha 
tres a tota la ciutat, una d’elles és a Sants-Montjuïc. Per tant, anima la Generalitat i espera que 
en els propers pressupostos sigui possible contribuir també amb la part que li toca en les 
polítiques d’habitatge de la ciutat. 

Després, comenta la col·laboració publicoprivada, perquè li sembla que preocupa tant al 
GMBxcanvi com el de GMCs. Especifica que el Govern no té cap problema amb la 
col·laboració publicoprivada, però que primer cal posar-se d’acord sobre què és col·laboració 
publicoprivada. Pregunta si col·laboració publicoprivada és vendre l’habitatge públic als fons 
d’inversió com va fer el Govern de Madrid abans que entrés la senyora alcaldessa Carmena i 
ell mateix contesta que creu que no. Torna a preguntar si col·laboració publicoprivada és crear 
un banc dolent –la Sareb– per acabar rescatant els habitatges de la banca amb diner públic els 
habitatges hipotecats i la resposta és la mateixa, creu que no. Segons el regidor, col·laboració 
publicoprivada és corresponsabilitzar els privats en la defensa del que és un dret que està 
reconegut a la Constitució espanyola que tant defensen per a altres ocasions.  

Per tant, conclou que mesures com el 30 per cent de lloguer assequible és col·laboració 
publicoprivada; crear un operador metropolità d’habitatge –com s’està creant a l’Àrea 
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Metropolitana– que permetrà construir 4.500 habitatges assequibles a l’àrea metropolitana és 
col·laboració publicoprivada; cedir sòl municipal per fer habitatge assequible amb proporcions 
més enllà del que obliga la llei –com es va fer amb el grup de Mediapro en la seva vessant 
d’habitatge– creu que és una col·laboració publicoprivada i diu que cap aquí és cap a on vol 
anar el Govern.  

Sobre els comentaris dels APROP, entén que hi pugui haver dubtes sobre els APROP llegint el 
que s’havia publicat fins ara premsa i anima tant el conseller David Labrador del GMCs com 
també la consellera Georgina Lázaro, de GMJxCat, a visitar-los. Recorda que just avui s’ha fet 
una obertura als mitjans de comunicació i s’han pogut veure els habitatges. Pensa que quan un 
veu les condicions tant d’eficiència energètica com per l’espai i els acabats que hi ha, és 
incontestable que aquest és un recurs molt millor que el que s’està utilitzant ara, no com a 
habitatge, sinó com a allotjament d’emergència. Reivindica que ara mateix s’està recorrent a les 
pensions, que troba que no és un model suficientment digne per a les famílies i creu que els 
APROP obren una via per garantir aquest allotjament d’emergència a les famílies. 

Respon a la consellera de GMJxCat pel tema de la Fira i de l’habitatge públic que s’hi 
construeixi. Exposa que hi haurà oportunitats de parlar del futur de la fira. Admet que 
personalment té moltes ganes de poder-ho discutir i està segur que coincidirà amb altres grups 
en que hi ha d’haver habitatge públic tant com sigui possible en aquests nous habitatges que es 
recuperaran en sòl municipal. 

Sobre el PAD i el PAM, sobre el tema dels treballadors públics reconeix que s’ha fet un esforç 
important, en el mandat passat es va doblar o es van multiplicar per dos els tècnics de la 
direcció de Democràcia Activa amb tècnics nous de la borsa. Malgrat tot, especifica que s’està 
fent una dimensió de processos participatius amb quaranta mil persones que van participar-hi el 
mandat passat, amb més de cinc-cents debats presencials, que és impossible –per molt que hi 
hagi una política de recursos humans extensiva– és impossible fer-los tots exclusivament amb 
treballadors municipals. Puntualitza que cal garantir és que el lideratge d’aquests processos 
participatius sigui municipal i sigui públic i així hi treballaran. 

Acaba amb el comentari de la consellera del GMERC. Li comenta que ha parlat de les 
intervencions de la Guàrdia Urbana. Suposa que la consellera s’ha descuidat comentar les 
intervencions dels Mossos d’Esquadra de les darreres setmanes, per si ho ha oblidat. El regidor 
no oblida que el dispositiu coordinat pel conseller d’Interior va suposar cinc-centes persones 
ferides a la ciutat de Barcelona, sis de les quals van perdre la visió d’un ull. El Govern està 
donant suport a les entitats que estan atenent jurídicament i a nivell psicosocial a aquestes 
persones per saber quina és la responsabilitat, però ja tenen indicis que bona part de les 
persones que han perdut la visió d’un ull és degut als trets de bales de foam per part de 
Mossos d’Esquadra. Per tant, prega una mica d’honestedat a l’hora de fer aquest tipus de 
plantejaments i que també cadascú es faci responsable del que li pertoca.  

Finalment, diu que la consellera ha fet una llista de greuges amb temes de convocatòria a 
actes, etcètera. Diu que els hi poden fer arribar i que en parlaran i que tant ell com tot el seu 
equip de consellers ho poden treballar i es referma en què no hi ha cap voluntat d’entorpir la 
feina. 

La presidenta dona les gràcies. Aclareix que només el GMBxCanvi disposa de temps si vol 
afegir alguna cosa i que la resta de grups han esgotat el seu temps. En referència a una petició 
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de respondre per al·lusions, la presidenta repeteix que no hi ha temps i que aquesta és una 
qüestió que ja s’ha debatut en Junta de portaveus i les al·lusions amb una resposta a les 
intervencions dels consellers municipals necessàriament poden ser considerades al·lusions 
personals, però que començaria un camí que creu que no acabaria mai. Per tant, prega que 
siguin molt restrictius en aquesta qüestió.  

El senyor Josep Joaquim Pérez Calvo (GMERC) comenta que el tema de les al·lusions es va 
parlar a la Junta de Portaveus, que van quedar que es demanaria i que, en qualsevol cas, seria 
a discrecionalitat de la presidenta donar aquesta possibilitat de rèplica i fixar també el temps de 
rèplica. Reconeix també que com va sortir en aquesta mateixa Junta de Portaveus, els 
ciutadans són allà mateix, que estan en un ple públic i creuen que no es vol allargar la duració 
d’aquest ple, però sí poder mínimament puntualitzar determinades afirmacions que fan tots 
plegats, d’una banda i de l’altra, en benefici de la mateixa ciutadania que assisteix a l’acte. 
Sol·licita que se sigui una mica més dúctil, si és possible.  

La presidenta els proposa que ho tornin a debatre en Junta de Portaveus i intentin arribar a un 
consens. Insisteix que hi ha un element interpretatiu que ho pot fer difícil, però es compromet a 
trobar aquest punt.  

3. Informe de valoració sobre la mesura de govern de l’espai públic  

A continuació, la presidenta passa a una altra qüestió. Recorda que han acordat entrar en 
aquest punt en l’Informe de valoració de la mesura de govern sobre espai públic, que es fa de 
manera separada i dona la paraula al regidor per tal de presentar-la i passar després a les 
intervencions dels grups. 

El regidor del districte assenyala que en el ple anterior, el primer ple del districte, a petició de 
diversos grups i degut a la importància que tenen les polítiques d’espai públic i de convivència 
en un districte com aquest, se’ls va demanar un informe, una avaluació de com està funcionant 
la mesura de govern per a la millora de les relacions de proximitat a l’espai públic del districte, 
impulsada en el mandat anterior. 

Comenta que es tracta d’una mesura de govern de l’any 2017, promoguda per l’anterior equip 
de govern; una mesura que el que busca és promoure la corresponsabilitat social, la 
compatibilitat dels usos diversos i la valoració de la diversitat dins del marc del dret a la ciutat. 
Es tracta d’actuacions que es van centrar en quatre línies de treball: la primera, la dinamització i 
millora de les relacions de proximitat; la segona, la corresponsabilitat en un ús respectuós de 
l’espai públic; la tercera, l’urbanisme tàctic, i, finalment, la inclusió social. 

Anuncia que comentarà alguns dels espais públics, algunes de les places, dels jardins, dels 
carrers i compartirà breument quines són les intervencions que s’hi han fet. En primer lloc, diu 
que als jardins de la Mediterrània en els darrers mesos s’ha reprès l’activitat del grup de treball 
per impulsar aquest projecte que es va acordar al barri de la Marina. Es tracta d’un projecte 
important, d’un milió i mig d’euros, finançat a través del Pla de barris i que ha de permetre 
canviar les dinàmiques d’usos que hi havia i promoure un ús al màxim ciutadà possible. Afegeix 
que ara justament estan reactivant aquest grup de treball amb veïns, entitats, etcètera, perquè 
ja estan en una fase final de les obres i perquè volen corresponsabilitzar el teixit associatiu i 
veïnal cap a un bon ús d’aquests nous jardins que guanya el barri de la Marina.  
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En segon lloc, pel que fa a les places d’Hostafrancs, comenta que hi ha quatre places a 
Hostafrancs que són quatre places importants i que degut també a l’absència d’espai públic són 
quatre places en les quals a vegades es donen situacions d’incompatibilitat d’usos, de 
conflictes, d’espai públic, problemes de convivència.  

En primer lloc, explica que a la plaça Joan Pelegrí es va fer una intervenció important també, 
una inversió de 916.000 euros, és la plaça de darrere del districte i en la qual d’alguna forma es 
va erradicar l’ús incívic dels skaters per part d’aquesta plaça, que expulsava els nens, la 
canalla, la gent gran de les places i s’ha incrementat l’espai de joc infantil i, per tant, creu que 
ara tenen una plaça molt més adequada. 

En segon lloc, la plaça Herenni, que se n’ha parlat en diverses ocasions, està en una fase 
encara més inicial. El Govern està parlant tant amb l’Associació de Veïns d’Hostafrancs com 
també amb les diferents entitats que fan ús de la plaça i el que volen és canviar els usos, 
potenciar usos al màxim de compatibles possible i, sobretot, dinamitzar-la. I això ho han fet a 
través de cicles de cinema a la fresca, de tallers de dinamització de la plaça, però està segur 
que hi ha molt marge per millorar i per dinamitzar aquesta plaça, perquè tots els veïns i veïnes 
se la puguin sentir com una plaça pròpia.  

Després, la plaça Aramon i Serra que, per si no la coneix el públic, el regidor aclareix que és la 
que hi ha just al costat de l’espai de joves que van obrir, de La Clau, al final del carrer Leiva. 
Aquí també manifesta que, gràcies a l’obertura d’aquest espai de joves, s’està treballant en la 
dinamització de la plaça a través de la programació de l’equipament mateix i de les activitats 
que s’hi desenvolupen.  

En tercer lloc, pel que fa al parc de l’Espanya Industrial, que també se n’ha parlat en diverses 
ocasions i que saben que és un parc que preocupa i que tots volen que hi hagi un millor 
manteniment, al llarg del 2018 i el 2019, s’han reunit amb un grup de treball conformat per 
veïns i usuaris de l’espai, entitats i equipaments i les conclusions d’aquestes reunions de treball 
han estat bàsicament que calia –i així ho han fet– millorar el manteniment del parc fent una 
pintada de la tanca de la passarel·la, arranjant les escales de la passarel·la, renovant les 
cistelles i la pista de bàsquet, que la veritat és que és una pista molt utilitzada actualment, i 
renovant la reixa d’entrada al parc, que és una obra que tenen actualment en execució.  

De tots els compromisos que vam agafar amb els veïns i veïnes, especifica que quedaria 
pendent la millora del drenatge del Llac que, per una qüestió de pressupost, encara no l’han 
pogut executar i confia poder-ho fer ben aviat. Al parc també han iniciat un projecte de 
promoció esportiva del bàsquet, una entitat del barri, per afavorir l’accés a l’activitat esportiva, 
sobretot per a aquells joves que tenen pocs recursos. Una altra intervenció en el parc de 
l’Espanya Industrial ha estat reduir les activitats autoritzades en via pública que, d’alguna 
forma, podien generar problemes o soroll per part dels veïns i poc a poc s’ha anat reduint. 
Analitza que el 2016 hi van haver 39 activitats autoritzades al Parc de l’Espanya Industrial i 
aquest 2018 n’hi van haver tan sols 21. Per tant, conclou que van una mica cap a la veïnificació 
d’aquest parc de l’Espanya Industrial i cap a la millor convivència amb els veïns i veïnes.  

En quart lloc, parla de la plaça de la Farga, on es va fer una intervenció important en el mandat 
passat també; una intervenció d’urbanisme tàctic, sobretot a la pista esportiva, que és on hi 
havien més queixes per part de determinats usos, per part de gent ja gran, adults que jugaven 
a pilota d’una forma molt excloent, que acabava expulsant els menuts. El que van fer va ser 
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dividir la pista esportiva i ara el que els arriba dels veïns i veïnes és que l’activitat s’està fent de 
forma molt satisfactòria per a tothom. Remarca que hi ha hagut també el tancament de la zona 
de gossos, que és recent, un petit pipicà que hi havia i que era un compromís que tenien amb 
els veïns un cop obert l’espai del Priorat. 

Pel que fa a la plaça Navas, també troba que és una plaça en la que hi ha evidentment molt 
marge de millora, però s’ha anat fent el Racó de jocs els dijous a les tardes, l’obertura dels patis 
escolars de les escoles del voltant, perquè aquells joves que tenen ganes de jugar a futbol 
puguin fer-ho en llocs més habilitats i també la Maleta de jocs.  

Esmenta que no li queda més temps i que, per tant, acaba amb el parc de les Tres Xemeneies 
que, com s’ha parlat alguna vegada, és un dels espais del districte on els preocupa més els 
usos que hi ha, sobretot a la nit, i les molèsties que poden generar per als veïns i veïnes. 
Emfatitza que estan treballant en un anàlisi global d’usos i vol impulsar un pla de xoc amb un 
conjunt de mesures que espera poder presentar ben aviat. 

La presidenta recorda als grups que, en aquest punt, disposen d’un màxim de tres minuts per 
fer la valoració de l’informe i que té la paraula el GMBxCanvi. 

La senyora Alba Gómez Rodríguez (GMBxCanvi) comenta que, en aquest Informe d’actuacions 
de millora de les relacions de proximitat de l’espai públic, quant a l’incivisme –tal com ja van 
expressar en l’anterior ple amb la seva proposta– els preocupa especialment. Diu que són molt 
conscients que la manca de seguretat i l’incivisme afecten especialment els llocs amb nivells de 
renda més baixos. És una desigualtat més i, per això, troba que es mereix tota l’atenció i la 
feina.  

Els interessava especialment conèixer el pla del qual es va parlar en l’anterior ple. Veient les 
línies d’actuació aprovades en el 2017 i l’estat de desenvolupament en el que es troben, explica 
que la seva preocupació, en lloc de minvar, augmenta. Observen que el pla compta amb moltes 
accions i que la majoria d’elles s’han portat a terme o estan en desenvolupament; consideraven 
aquestes accions molt positives, però li sembla que no aconsegueixen solucionar el problema. 
Afegeix que probablement és una qüestió de més temps i més dedicació, però cal avançar en 
aquest tema. Segons el que els expliquen els veïns en els diferents consells de barri, la 
problemàtica persisteix i es queda. Pot parlar de les queixes que han rebut de les places 
d’Hostafrancs, o de l’incivisme que segueixen denunciant els veïns de la plaça de la Farga i de 
la resta de places esmentades en la mesura.  

Agraeix també que s’hagi afegit al pla, tot i que no estava previst, el parc de les Tres 
Xemeneies, del qual reben queixes contínuament. Comparteixen el diagnòstic que es mostra 
en el document del pla que s’ha facilitat, però els agradaria saber en què consisteix exactament 
el pla de xoc del qual es parla en el parc de les Tres Xemeneies.  

En resum, valoren positivament el canvi començat en el 2017, però veient els comentaris dels 
veïns en els diferents consells, consideren necessari seguir avançant, probablement amb altres 
iniciatives, per aconseguir minvar encara més l’incivisme, que sembla que encara és molt 
present.  

Atès que no s’han aconseguit encara els objectius desitjats, per la qual demanen que encara no 
es doni el problema per resolt. Prega que els usin, en el bon sentit de la paraula, per tot el que 
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el calgui, perquè volen ser part activa en la lluita per acabar amb l’incivisme en els barris del 
districte.  

El senyor David Labrador Gabriel (GMCs), després de veure l’informe que ha facilitat el Govern, 
remarca que, en alguns casos, sí que es cert que amb alguna de les millores realitzades o que 
s’estan realitzant, han pogut millorar la situació per les reclamacions veïnals, és a dir, que els 
consta que amb la remodelació que va haver-hi a Joan Pelegrí, han minvat les queixes o que, 
per exemple, que amb la divisió de la pista a la plaça de la Farga també han minvat les 
queixes, perquè abans feia molt soroll la gent que utilitzava les pistes.  

En altres casos, comenta que no poden ser tan optimistes com el Govern, ja que, encara que a 
l’informe hi ha algunes mesures que fins i tot s’han aplicat, se segueixen rebent queixes dels 
veïns i de les entitats pel que fa a algunes places concretes. És el cas de la plaça Herenni, que 
en el darrer Consell de Barri a Hostafrancs, van continuar les reclamacions sobre l’incivisme i el 
soroll que es parla a cada Consell de Barri, encara que s’hagi intentat una mediació, no 
desapareix.  

També es refereix al parc de les Tres Xemeneies, dient que a l’informe posa que l’han tingut en 
compte per les queixes, però és evident que a l’anterior legislatura, totes les forces polítiques, 
des de l’inici de la legislatura, van estar reclamant les incidències que hi havia en el parc de les 
Tres Xemeneies, des de grafits, brutícia, botellón, sorolls, etcètera. És a dir, és una cosa de la 
qual diu que n’ha llegit un estudi que es fa fer durant 2019 concret dels problemes, però és que 
els problemes ja venen de la legislatura passada, o sigui, del 2015 i és una cosa que s’ha anat 
discutint en el ple.  

Plaça Navas, concedeix que efectivament hi ha activitats infantils, han augmentat els 
educadors de l’equip de civisme, però afirma que continuen les reclamacions veïnals. La plaça 
Navas, assegura, és una de les més conflictives, on sempre hi ha hagut queixes pel soroll que 
algunes persones fan, especialment en hores intempestives, i no descobreixen ara que és una 
queixa que també fa molt temps que reclamen els consells de barri. 

De la plaça Olivereta, indica que, tal com posa a l’informe, efectivament hi ha un projecte 
d’urbanitzar la plaça. És important, perquè és l’única plaça que té Sants-Badal. Creuen que, 
amb el procés participatiu que hi va haver en l’anterior legislatura i la futura reurbanització, 
esperen que amb el projecte que s’està elaborant, puguin millorar la situació. En aquest sentit, li 
donarà el benefici del dubte, tal com ho posa l’informe. Evidentment, hi ha reclamacions, en 
l’informe es parla de l’incivisme de les persones que tenen animals perquè no recullen els 
excrements, etcètera i que no es comporten degudament. Sí que els consta, perquè a més, diu 
que van convidar a la resta de forces polítiques a assistir a les activitats que hi havia per part 
del Govern, que es van fer en diverses places, per «educar», entre cometes, els propietaris 
dels animals; saben que és un tema complex, complicat, perquè evidentment la culpa no és 
dels animals, és dels propietaris, i espera que es prenguin més mesures a banda dels cursos 
d’educació que es van fer.  

Pel que fa als sorolls per concerts, etcètera, encara hi ha queixes, encara que el Govern es 
vanti que s’han reduït les activitats en alguns llocs, segueix havent-hi queixes sobre els sorolls i 
els decibels d’algunes activitats. 
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La senyora Georgina Lázaro Fontanet (GMJxCat) indica que abans de començar a parlar de la 
mesura, vol agrair que es presenti un document com aquest. Veu algun somriure i avisa que no 
s’hi acostumin a les felicitacions. Sap que s’ha dedicat temps a fer aquest informe, però troba 
que és important, perquè a vegades els dona la sensació que hi ha coses que no es van fent i 
si es van fent, doncs, com a oposició troba que facilitant aquesta informació també se’ls facilita 
la seva tasca. 

Sobre el que ha dit el regidor que s’han anat fent grups de treball, comenta que no han sigut 
comunicats. Entén que són grups de treball amb veïns, però es suma al que comentava la 
companya del GMERC, que si es fan grups de treball, encara que no hi siguin convidats, no 
costa res que els ho comuniquin, que es fan aquests grups de treball. 

Centrant-se més en la mesura en concret, comenta que porten un prec que va bastant en 
aquesta línia. En aquest cas, porten un prec d’un pla d’actuació a plaça de les Tres Xemeneies, 
mentre que el Govern parla d’un pla de xoc, i creu que qualsevol de les dues coses és 
compatible. Per tant, explica que el GMJxCat l’havia presentat abans de saber que es 
presentava aquest informe, però que estan en la línia. 

Coincideixen en que en aquells carrers on passen coses, en aquelles places on passen coses, 
on hi ha una dinamització, on passen coses que agraden, doncs, s’evita que passin coses que 
no agraden. Però sí que és cert, demana, que és important també que es tingui en compte tota 
la inversió en neteja, manteniment, inversió en seguretat, inversió en agents cívics i en 
educadors de carrer, que ha d’anar acompanyat de tota aquesta dinamització de la qual ha 
parlat el regidor. 

Creuen que, en segons quins espais, l’incivisme continua. No és suficient. Per tant, reclama 
esmerçar molts més esforços i a poder ser doncs aquestes mesures del 2017 al 2019, que a 
partir del 2019 es facin extensives a més espais del districte, perquè és necessari. 

El senyor Josep Joaquim Pérez Calvo (GMERC) saluda a tothom. Comença agafant la paraula 
de la consellera del GMJxCat, quant a la presentació d’aquest informe valoració per part del 
Govern, l’entenen com a positiva, però tristament torna al que la seva companya ha expressat 
pocs minuts abans, quant les disfuncions continuades i disperses que els fan anar de corcoll 
quan estan en una institució que exigeix que tots els seus integrants estiguin absolutament 
informats de qualsevol tipus d’activitat d’aquesta institució, siguin taules de seguiment d’obres o 
sigui l’activitat que sigui. I això ho reclamen i això els ha provocat i els provoca una indignació, 
que és continguda perquè, tot i el fair play i la cordialitat i el propositivisme amb el qual venen a 
aquesta casa i aquesta feina, els fan descontrolar quant a la precipitació amb què es presenta 
l’informe.  

Afegeix que els que coneixen el funcionament del districte fins i tot millor que ells, saben que 
aquesta part informativa en què es troben hi ha l’Informe del Regidor i, en aquest cas, s’ha 
incorporat fa –com qui diu– poques hores, aquest informe, que no permet un estudi detallat de 
comprovar aquesta tasca que s’està dient que s’ha fet aquí.  

Afirma que és un informe relativament artificiós, de vint-i-dues pàgines, que està a disposició de 
tothom aquí i, conseqüentment, com a artificiós té una part enganyós. Comença pel final, la 
diagnosi. S’està fent una diagnosi policial, al punt 5, sobre les trucades i els incidents que, entre 
l’any 2017 i 2019 que l’únic canvi que mostren és una puja en les activitats i les accions que 
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s’han fet respecte a la neteja que, en definitiva, és el manteniment. No és una activitat 
extraordinària i d’acció, sinó que forma part de l’activitat ordinària i normal d’aquest districte, el 
manteniment.  

Analitza que s’han expressat en l’informe i s’han fixat uns semàfors per valorar cada una de les 
actuacions. Comenta que s’ha parlat d’un semàfor vermell, per no iniciat; un de taronja per 
iniciat i un d’executat de color verd. Detalla que, com a mostra, simplement s’han parat a mirar i 
han anat a la pàgina onze, on s’ha trobat que s’està parlant de la plaça de l’Olivereta; s’està 
parlant que el 2013 s’havien fet propostes; que el 2016 es programava, que el 2018 es 
dinamitzava i, al final de tot, es troben que arriba a un punt que diu Obres Plaça Olivereta, 
Pendent inici d’obres, 2019. Es queixa que realment cal entrar més en profunditat, però no es 
pot fer amb tan poc temps. 

Acaba dient que creu que hi ha una manca de decisió per part del Govern, una manca de 
atreviment i una manca de projecte. I, des del GMERC, s’ofereix per parlar d’aquesta casa, 
d’aquest districte, de l’Ajuntament. Opina que no cal parlar de la Generalitat constantment.  

El regidor del Districte dones les gràcies per les intervencions de cada un dels grups i comunica 
que l’informe és un document viu, que el que volen és anar-lo actualitzant. Es compromet a, un 
cop l’any, fer una actualització d’aquesta mesura de govern per veure com avancen. 
Evidentment, com que han mencionat algunes de les places en les que encara no han pogut 
intervenir, el que volen és anar intervenint poc a poc, cada cop a més places i, per tant, desitja 
que, d’alguna manera, aquesta mesura segueixi vigent i que puguin millorar la convivència en 
l’espai públic dels veïns i veïnes. 

C ) Part decisòria 

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

1. Emetre informe preceptiu sobre el pressupost municipal corresponent a 
l’exercici 2020 

2. Emetre informe preceptiu sobre el pressupost del districte corresponent a 
l’exercici 2020 

La presidenta exposa que en la part decisòria, les propostes d’acord de la Comissió de Govern, 
el primer l’emissió d’informe preceptiu sobre el pressupost municipal corresponent a l’exercici 
2020, i recorda que aquesta qüestió ja s’ha tractat també abans, al Consell Ciutadà. Avisa que 
l’equip de govern disposa de cinc minuts per tal de fer aquesta exposició i els grups municipals, 
de tres minuts cadascun. A continuació, cedeix la paraula al regidor. 

El regidor del districte repeteix que aquest és un dels temes que han centrat la convocatòria del 
Consell Ciutadà que han tingut una hora abans i que no es vol repetir perquè la majoria dels 
assistents que estan al públic estava també en el Consell Ciutadà. Però bàsicament assenyala 
dos dels grans objectius que té aquest nou pressupost, aquesta proposta de pressupost que 
porten. Com han explicat abans, recorda que es tracta d’un pressupost ambiciós, un pressupost 
clarament expansiu, que busca, en primer lloc, combatre les desigualtats socials, fent un esforç 
important en polítiques d’habitatge. I, en segon lloc, donar resposta a l’emergència climàtica 
fent una aposta per la millora de l’espai públic i el transport públic. Detalla dues xifres: suposen 
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un increment del 12 per cent del pressupost municipal, que situa en un increment de 320 
milions d’euros, que els situa en 2.971 milions d’euros.  

Manifesta que això passa per incrementar els ingressos, bàsicament per dues vies, per 
l’augment de l’aportació a l’Estat i també per un increment de la recaptació municipal. Pel que 
fa a la despesa destaca els 194 milions d’euros més de despesa, que han d’anar directament a 
un reforç dels serveis públics, un reforç de les polítiques de medi ambient, amb un 13,3 per 
cent, de les polítiques de transport públic, amb un 8,6 per cent, i de les polítiques de serveis 
socials amb un 12 per cent, entre d’altres. 

Pel que fa pròpiament al districte, tal com han pogut comentar també, presenten un pressupost 
també d’increment al districte: un increment d’un 5,06 per cent, prop de 2 milions d’euros 
d’increment i que, com han explicat abans de forma detallada, va sobretot al capítol de 
personal, perquè han incrementat la plantilla també del districte, i també al capítol de 
subvencions i gestions cíviques, per una ampliació dels equipaments de gestió cívica, sobretot 
per la creació de nous equipaments vinculats al Pla de barris. Acaba aquí i s’ofereix per parlar 
després si algun grup té algun dubte. 

La presidenta aclareix que el regidor ha fet l’explicació conjunta, tant del pressupost municipal 
com del districte. Diu que els consellers i conselleres poden fer també una exposició conjunta, 
però després es votarà separadament cadascuna de les qüestions.  

La senyora Alba Gómez Rodríguez (GMBxCanvi) confirma que hi estan a favor. 

La presidenta assenyala que després els demanarà el sentit del vot. Ara dona la paraula al 
GMCs, el senyor Labrador.  

El senyor David Labrador Gabriel (GMCs) assenyala que, pel que fa als pressupostos, com que 
s’ha acordat parlar tant del districte com de la ciutat, en fa una intervenció en general i després 
els votarà individualment.  

Analitza que el pressupost de ciutat està basat en un augment dels ingressos de 137 milions 
d’euros, més d’un 12 per cent sobre l’exercici anterior, per la qual cosa la despesa pot 
augmentar en aquesta proporció. I així veu justificada la definició de pressupost expansiu. Però 
aquests ingressos es basen en tres conceptes dels quals no hi ha cap garantia que es 
compleixin. El primer són les ordenances fiscals, més de 120 milions d’euros, que és un gran 
impost i que està en període d’al·legacions, i més tenint en compte el moment de 
desacceleració econòmica que estem vivint i que, a més, ha de ser aprovat pel ple municipal, 
per tant, ho deixa com pendent. També recorda les transferències de l’Estat, que són 128 
milions d’euros, que depenen de l’aprovació dels Pressupostos generals de l’Estat. També 
depenen de l’augment de la taxa turística de 22 milions d’euros, que depenen de l’aprovació de 
la Llei d’acompanyament del Parlament. 

Per tant, conclou que no hi ha la seguretat de poder rebre tots els ingressos previstos, per la 
qual cosa li sembla que potser no es puguin cobrir totes les despeses o s’entri en dèficit. A 
més, no estan d’acord en l’augment dels impostos i taxes, que suposarà un perjudici als 
barcelonins i a l’activitat econòmica de la ciutat en un escenari de desacceleració.  
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Per part dels ingressos, recorda que en l’informe diuen que els majors augments arribaran per 
les polítiques socials, que en això hi estan d’acord, i per les d’habitatge. En el cas de 
l’habitatge, segons analitza en el pressupost, els recursos destinats el 2020 permetran habilitar 
800 habitatges, però rememora que en campanya es van comprometre a 1.500 anuals durant 
el mandat. La seva conclusió és que el primer any ja es programa amb un dèficit, que s’haurà 
de recuperar en els propers anys.  

Amb aquestes pujades que el Govern vol fer, el senyor Labrador afirma que cada barceloní 
pagarà, a finals d’any, 150 euros més en impostos i taxes municipals, fins i tot recentment el 
Consell Econòmic i Social de Barcelona ha indicat que, si cal fer aquestes pujades, que es facin 
de forma gradual, no com ho vol fer el Govern, de cop i volta.  

Informa a les persones que assisteixen al ple que s’augmentarà l’IBI, l’impost de vehicles, el 
d’obres, les terrasses, la zona verda, la zona blava, la taxa de clavegueram, es recuperaran les 
taxes de residus, etcètera. Detalla, a continuació, que l’IBI augmentarà un 5,5 per cent, l’impost 
de vehicles un 5 per cent, les taxes d’instal·lació de terrasses un 400 per cent, la zona verda un 
50 per cent, la zona blava un 50 per cent, el rebut de l’aigua un 83 per cent, la llicència d’obres 
un 19 per cent, la taxa de mercats un 8 per cent, el de la grua municipal un 15 per cent, 
etcètera.  

Creu que, amb aquestes pujades, i més en aquest període de desacceleració i inestabilitat 
política que pateix la ciutat, s’hauria de fer una major aposta pel foment de l’activitat econòmica 
i la creació de feina estable i de qualitat i no per aquests grans impostos.  

Pel que fa a la proposta del districte, agraeix que hi hagi la intenció d’invertir les quantitats 
indicades en l’informe per Sants-Montjuïc, però remarca que no consten partides específiques 
en l’informe facilitat, ja que són quantitats assignades a coses genèriques, manteniment de 
l’espai públic, AMPAs, casal de gent gran, centres cívics, etcètera. Però si no hi ha més 
concreció dins cada quantitat, desglossant els imports amb més detall i no en general, com està 
en el document, en aquest cas s’hauran d’abstenir. 

Anuncia que, en les votacions, votaran en contra en els pressupost de ciutat, en el municipal, i 
s’abstindran en el pressupost del districte corresponent al 2020.   

La senyora Georgina Lázaro Fontanet (GMJxCat) comenta per endavant que s’abstindran en 
tots dos pressupostos, perquè, com ja se sap, a Casa Gran s’està duent a terme un període de 
negociacions i esperen que es doni resposta a les al·legacions que han presentat. Explica que 
l’abstenció és perquè hi ha coses en què sí que hi estan d’acord però dependrà de la 
consecució i, per tant, s’abstindran.  

Ja ho ha comentat, en l’Informe de regidor, creu que és important, quan es parla de xifres i de 
xifres tan grans, la lectura que es fa d’aquestes xifres. Creuen que els pressupostos de ciutat 
que s’han proposat es fan sobre partides d’ingressos que, com ja ha esmentat abans, no són 
del tot fiables. Està d’acord en parlar d’un pressupost expansiu, 318 milions respecte a l’any 
anterior, però aquest increment es basa en una pujada dels impostos i les taxes, per la qual 
cosa en segons quins aspectes ja han presentat al·legacions.  

Després comenta que ja ha dit abans que els ingressos venen de partides que no existeixen. 
Recorda que s’està parlant de 20 milions del recàrrec de la taxa turística a establiments turístics 
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que encara no està aprovada. També es parla de 18 milions d’una nova taxa domiciliària de 
residus, a la qual abans el regidor en el Consell Ciutadà s’ha referit, una taxa que no ha estat 
exempta de polèmiques i que està lligada a l’aigua com l’altra taxa, però veuen que és una taxa 
que té un afany recaptatori i no busca la sensibilització. Recrimina al regidor que deia que qui 
més contamini, pagui, però que aquesta taxa no va en aquest sentit, o sigui, paga tothom per 
igual. No va lligada en funció del reciclatge que facis. Per tant, creuen que és necessària 
aquesta nova taxa, però no veuen que sigui el moment potser en aquests pressupostos 
d’aprovar-la. 

Afegeix que també es preveu un increment important de les transferències de l’Estat. En aquest 
moment, no hi ha govern, tampoc hi ha pressupost, per tant, ja sap que són èpoques 
nadalenques, on tot és possible, sobretot els propòsits del 2020, però li sembla una miqueta 
agosarat comptar amb uns ingressos que no hi són.  

Pel que fa al pressupost de districte, diu que en aquests moments només s’està parlant de 
despesa corrent. No han parlat de què és el PIM. Afirma que sí que han fet aquesta recerca de 
veure què hi ha a Casa Gran i observen que la inversió que s’han fet al districte són coses que 
ja venien del mandat anterior, és a dir, s’ha donat inici a processos i ara s’estan pagant. Per 
tant, veuen que gairebé el 50 per cent del PIM està ja marcat. I això sí que troba que dona poc 
marge a la inversió que es pugui fer efectiva de coses noves al districte. 

El senyor Josep Joaquim Pérez Calvo (GMERC) entén que intervé pels dos informes de 
pressupostos municipals. Informa que la Comissió extraordinària d’Economia i Hisenda va 
debatre i va sotmetre a votació el dia 13 de novembre l’aprovació inicial del projecte de 
pressupostos per al 2020 a Barcelona. El GMERC constata que als pressupostos proposats 
pels dos grups de govern els falta l’ambició progressista que seria exigible i que demana 
Barcelona en el moment actual. Assenyala que Barcelona necessita un pressupost que sigui 
ambiciós i de transformació real amb les polítiques decidides i veritablement progressistes que 
aquesta ciutat i el món exigeixen.  

Segueix amb les seves demandes i prioritats, que són: u, un pla vinculat a una despesa social 
enfocada directament en plans d’ocupació i formació a col·lectius actualment expulsats del 
mercat laboral per cobrir també llocs de treball amb condicions laborals i salaris dignes que no 
troben la mà d’obra concreta, vinculant empresa i enfocat cap a perceptors de rendes o 
subsidis de caràcter social; dos, un pla de xoc contra l’emergència climàtica, centrat en la 
rehabilitació d’edificis per reduir el consum energètic de la ciutat; un instrument públic que faci 
de palanca per la captació d’inversió privada; tres, un pla d’educació per garantir una oferta 
adequada d’Ensenyament entre zero i tres anys i una formació professional adequada a les 
necessitats laborals i que fomenti llocs de treball de qualitat; quatre, un pla per mobilitzar fons 
per augmentar considerablement el parc públic d’habitatges de la ciutat. Conclou que és per 
això que actualment estan en una fase de negociació del pressupost, que és la fórmula 
d’aconseguir el millor per a la ciutat entre tots i totes. Per això, en aquest moment i en aquest 
tràmit s’abstindran en el seu vot pel que fa a l’informe de pressupost municipal.  

Continua pel que fa al pressupost del districte, tal com ha quedat dit, i també de manera que 
aquest districte obtingui més i millors inversions a les propostes per l’equip de govern i per 
aquesta negociació, han portat també un programa d’inversions de barri, per apropar els 
pressupostos a la gent i el seu grup municipal de districte farà tot el possible perquè tirin 
endavant les següents inversions específiques al districte: l’arranjament de la Casa de la 
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Premsa al Poble-sec, la construcció del poliesportiu, piscina i gimnàs a la Marina i l’acabament 
de les obres de l’Escola Municipal de Música a Sants, així com un projecte consensuat de 
forma participativa per exigir, liderant des del districte, l’arranjament i adequació de l’estació de 
Sants als responsables de fer-ho, Adif i la Generalitat, si cal. Per tot això i esperant 
positivament que s’arribi a un acord per ara i aquí, expressa la seva abstenció també.  

El regidor del districte respon breument una cosa que la consellera del GMJxCat plantejava, 
que era sobre aquesta visió que tenen aquests pressupostos de «qui més té, més pagui i qui 
més contamina, més pagui». I en el cas concret de la taxa de residus, admet que s’ha fixat una 
taxa, però també és cert que en el nou contracte de neteja s’ha incorporat la personalització 
dels residus i quan estigui en funcionament aquest nou contracte de neteja, es podrà saber qui 
recicla més, qui recicla menys i, en funció d’aquesta taxa, es podran d’alguna forma bonificar. 
Per tant, reclama una taxa, que és la que dona el marc per poder intervenir i per poder avançar 
cap a aquest «qui més contamina, més paga».  

Després estén una reflexió també al conseller de GMCs. A vegades passa que alguns partits 
polítics diuen: «Nosaltres defensem la inversió social. Defensem que hi hagi més hospitals, 
defensem que hi hagi més escoles, defensem que hi hagi més habitatge, defensem que hi hagi 
més i millors serveis socials.» Però després es queixa que, quan es tracta d’incrementar els 
ingressos, quan el Govern planteja un pressupost que demana que qui més té més pagui, 
sempre estan en contra. Aleshores demana quina és la proposta, com volen millorar les 
escoles, com volen millorar l’habitatge, com volen millorar els serveis socials, si cada cop que el 
Govern planteja un increment progressiu o una reforma progressiva del sistema d’impostos, ells 
voten en contra. Creu que haurien de donar resposta a aquesta pregunta. 

La presidenta comunica que el resultat de l’Informe preceptiu del pressupost municipal 
corresponent a l’exercici 2020 és favorable amb els vots a favor de GMBComú, GMPSC i 
GMBxCanvi, el vot en contra de GMCs i l’abstenció del GMERC i de GMJxCat. 

Pel que fa a l’Informe preceptiu sobre el pressupost del districte corresponent a l’exercici 2020, 
la presidenta assenyala que l’informe també és favorable, amb els vots a favor de GMBComú, 
GMPSC i GMBxCanvi, i l’abstenció del GMERC, GMJxCat i GMCs. 

 

3. Informar favorablement la proposta de fixació de preus públics per a la 
utilització dels equipaments cívics, casals de gent gran i d’infància del districte 
per a 2020 i sotmetre-la a la comissió de govern de l’ajuntament per a la seva 
aprovació definitiva 

El regidor del districte comença el punt comentant que és una qüestió que també han pogut 
tractar en el Consell Ciutadà. Es tracta d’una proposta de preus públics que busca bàsicament 
dues coses: en primer lloc, homogeneïtzar els preus a nivell de ciutat, intentar reduir al màxim 
la disparitat, sobretot quan la disparitat entre preus públics d’equipaments, de casals de gent 
gran, d’equipaments esportius, etcètera, no es deu a la singularitat del territori sinó a qüestions 
vinculades a la gestió del mateix equipament. Per tant, explica que van cap a homogeneïtzar 
preus a nivell de ciutat i de districte, i després intentar fer un increment només per a aquells que 
d’alguna forma són serveis molt sol·licitats i que es tracta d’un increment que està per sota de 
l’increment acumulat de l’IPC en tots els casos. 
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Com que és un tema que ja han tractat abans, pregunta si algú té algun dubte sobre algun dels 
equipaments en concret i respondrà al torn de rèplica.  

La senyora Alba Gómez Rodríguez, del GMDBxCanvi, comenta que entenen que és un districte 
en el qual les desigualtats es veuen. Considera que el fet que s’hagin apujat les taxes en els 
preus públics per a les activitats a tots els barris de manera equitativa el que fa és que hi hagi 
gent que pot seguir pagant aquestes activitats i altra gent que no. Anuncia que el seu grup 
votarà abstenció. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, manifesta que respecte als preus públics dels 
equipaments de districte el 2020, saben que des del 2012 no s’han apujat els preus públics 
d’equipaments, però en cap cas troben encertat que aquests preus pugin un 4 per cent per al 
2020. Comenta que des de Ciutadans creuen que la pujada hauria d’haver estat més 
progressiva, propera a l’IPC, per no haver d’apujar ara de cop un 4 per cent, i més en un 
període de desacceleració econòmica. No creuen que sigui convenient la pujada, 
independentment que es vulgui homogeneïtzar els preus a tota la ciutat, que, per cert, sempre 
es fa homogeni des del preu més alt, no des del més baix. Anuncia que el seu grup hi votarà en 
contra. 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDJxCAT, manifesta el vot favorable del seu grup, 
ja que creuen que s’equiparen els preus i tampoc hi ha un increment superior a l’IPC. En aquest 
sentit, reconeix que també es té en compte la singularitat d’alguna de les activitats que poden 
afectar aquells veïns amb una capacitat econòmica més baixa.  

La senyora Ling Ling Masferrer Lletjós, del GMDERC, expressa que des del seu grup entenen 
que la votació en aquest plenari del Consell de Districte no és vinculant, atès que els preus 
públics dels defineix la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona. Es tracta d’una 
proposta conservadora sense novetats i és necessari explorar altres maneres per tal de garantir 
recursos per a les entitats gestores. D’altra banda, comenta que es troben davant d’un 
increment dels preus que no té en consideració les dificultats econòmiques que pateixen els 
veïns del districte de Sants-Montjuïc. Recorda que la renda familiar disponible en el cas del 
districte segueix estant per sota de la mitjana de la ciutat. Anuncia que per aquests motius 
Esquerra Republicana s’abstindrà. 

El regidor del districte agraeix totes les intervencions, però matisa que sí que es té en compte la 
situació de desigualtat social al districte i per això determinades activitats que es fan a 
determinats barris on aquesta desigualtat és major els preus s’han congelat i no hi ha hagut un 
increment, i per això també alguns dels preus que tenen a veure amb activitats, per exemple 
esdeveniments, espectacles per a joves i infants, el preu fins i tot ha baixat. Per tant, creuen 
que es tracta d’una actualització més que una pujada de preus, que els porta cap a una 
homogeneïtzació i una equiparació de preus, que tots són preus molt raonables i de sentit 
comú. 

L’informe és favorable amb els vots a favor de Barcelona en Comú, Partit Socialista, Junts per 
Catalunya, les abstencions d’Esquerra Republicana i de Barcelona pel Canvi i el vot en contra 
de Ciutadans.  
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4. Emetre informe preceptiu sobre l’aprovació inicial del Pla especial urbanístic 
per a la regulació de l’ampliació de l’escola Josep Tous, promogut per les 
Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor 

La senyora Carolina López García, del GMDBComú, comença la presentació de quatre plans 
urbanístics amb un Pla especial urbanístic per augmentar el sòl de l’escola Josep Tous, situat 
sobre dues parcel·les al carrer Begur, 10 i 12, 20. La superfície actual és de 5.218 metres 
quadrats i s’augmenta en 1.153, el màxim sostre edificable, que són 6.300 en total. Explica que 
es manté la qualificació d’equipament en la clau 7.A i el tipus d’equipament docent.  

El pla urbanístic proposa augmentar el sostre amb l’ampliació de l’escola bressol i infantil, el 
braç dret, i l’ampliació de primària i espais comuns, també al braç dret i tot en planta baixa. 
Inclou petites ampliacions a planta primera que no alteren façana, ni el carrer ni el pati interior, i 
corresponen a espais per a ensenyament secundari obligatori. El pla manté l’alçada màxima de 
l’edifici sobre el carrer de Begur.  

La senyora Alba Gómez Rodríguez, del GMDBxCanvi, manifesta el posicionament a favor del 
seu grup. 

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

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

El senyor Antonio Lázaro Martínez Carmona, del GMDERC, manifesta que el seu grup votarà 
abstenció, perquè l’abast del pla és superior al resolt pel Consell, motiu pel qual s’hauria 
d’estudiar la seva adeqüació per la seva aprovació definitiva o no. 

L’informe és favorable, amb l’abstenció d’Esquerra Republicana i el vot favorable de la resta de 
grups.  

 

5. Emetre informe preceptiu sobre l’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana per 
a la regulació de la implantació d’un ascensor exterior a la residència per a la gent 
gran situada a l’Av. Madrid, núm. 210 de Barcelona, promogut per BARNA 
BUILDING SL 

La senyora Carolina López García, del GMDBComú, comenta que aquest és el segon pla 
urbanístic del qual s’ha demanat emetre informe preceptiu, que es tracta d’un pla de millora 
urbana necessari per poder instal·lar un ascensor exterior a la residència per a gent gran 
situada a l’avinguda Madrid 210. Amb aquest pla es vol garantir la qualitat del servei amb 
relació als desplaçaments verticals de treballadors, visitants, familiars i residents, la majoria 
amb mobilitat reduïda. S’incrementen de dos a tres els ascensors disponibles i conseqüentment 
la capacitat de viatges possibles. Es manté la qualificació d’equipaments clau 7.B i es manté el 
tipus d’equipament sanitari assistencial. No es modifica cap dels paràmetres d’ordenació de 
l’edificació. L’ocupació de l’ascensor es manté dins de la parcel·la i, per tant, no s’augmenta 
l’ocupació actual tampoc.  

La senyora Alba Gómez Rodríguez, del GMDBxCanvi, manifesta el posicionament a favor del 
seu grup. 
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El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, expressa el vot favorable del seu grup. 

La senyora Neus del Pilar de Haro Jarque, del GMDJxCAT, manifesta el vot favorable del seu 
grup. 

El senyor Antonio Lázaro Martínez Carmona, del GMDERC, manifesta que, atès que la 
implantació d’aquest ascensor exterior beneficiarà molt la qualitat de vida de les persones 
d’aquesta residència, el vot del seu grup serà favorable. 

L’informe queda aprovat per unanimitat de tots els grups.  

 

6. Emetre informe preceptiu sobre l’aprovació inicial del Pla especial urbanístic i 
de millora urbana per a l’ampliació de l’equipament docent Escola Joan Pelegrí, 
situat al carrer d’Ermengarda, 13-25 i carrer Muntadas, 37 de Barcelona, promogut 
per la Fundació Cultural Hostafrancs. 

La senyora Carolina López García, del GMDBComú, explica que en aquest cas es tracta d’un 
pla urbanístic per ampliar l’escola Joan Pelegrí, que el pla proposa igualar la qualificació de tota 
la parcel·la a la clau 7.A, ja que actualment hi ha una part de la parcel·la que té una qualificació 
d’habitatge; definir condicions d’ordenació per poder fer una ampliació tenint en compte el 
manteniment de bona part de l’edifici actual; ordenar volumètricament la part on cal ampliar la 
superfície, corresponent a Muntadas 37 i Ermengarda 13. La superfície actual és de 2.274 
metres quadrats, que es manté, i el sostre es vol augmentar en 1.561 metres quadrats, fins als 
4.900. Es manté el tipus d’equipament docent a tot el recinte de l’escola. L’ampliació de l’escola 
es concreta en el desenvolupament d’un nou edifici de planta baixa més dues plantes, 
connectat amb el ja existent, i que es conserva.  

La senyora Alba Gómez Rodríguez, del GMDBxCanvi, manifesta el posicionament a favor del 
seu grup. 

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

La senyora Neus del Pilar de Haro Jarque, del GMDJxCAT, expressa que hi votaran a favor, ja 
que es manté l’edifici antic i a l’edifici nou tindran entrades, tant a l’antic com al nou, 
indiferentment.  

El senyor Josep Joaquim Pérez Calvo, del GMDERC, manifesta que s’abstindran, perquè el 
seu abast ha de ser resolt definitivament al Consell Municipal i desborda la capacitat decisòria, 
més enllà de l’informe consultiu. Per això continuaran estudiant la seva adequació per a la seva 
aprovació definitiva o no. 

L’informe és favorable, amb l’abstenció d’Esquerra Republicana i el vot a favor de la resta de 
grups.  

 

7. Emetre informe preceptiu sobre l’aprovació inicial del Pla especial integral per a 
la implantació d’un centre residencial universitari al carrer Viriat, núm. 37-39 de 
Barcelona, promogut per TSHCE SANTS, SL  
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La senyora Carolina López García, del GMDBComú, comenta que presenten el pla especial per 
implantar una residència universitària al carrer Viriat, 37-39. L’edifici està en construcció, proper 
a finalitzar-se. El promotor compta amb dret de superfície adjudicat el 2015, per a la construcció 
i explotació d’una residència universitària. El 2016 va obtenir llicència per construir una 
residència de 350 places. El pla integral es presenta per ampliar el nombre de places de la 
residència fins a 372, en compliment del PEUAT, que assenyala que les residències 
universitàries de més de 350 places hauran de presentar un pla especial integral a aprovació. 
Les places s’augmenten redistribuint alguns espais comuns, sense ampliar el sostre de l’edifici 
ni el seu volum. 

La senyora Alba Gómez Rodríguez, del GMDBxCanvi, manifesta el posicionament a favor del 
seu grup. 

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

La senyora Neus del Pilar de Haro Jarque, del GMDJxCAT, manifesta el vot favorable del seu 
grup. 

El senyor Josep Joaquim Pérez Calvo, del GMDERC, manifesta el vot d’abstenció del seu grup, 
perquè s’ha de resoldre definitivament al Consell Municipal. Continuaran estudiant-ne 
l’adequació.  

L’informe és favorable amb l’abstenció d’Esquerra Republicana i el vot favorable de la resta de 
grups.  

 

D) Part d’impuls i control: 

 

La presidenta comenta que hi ha una declaració institucional nova, de la qual en Junta de 

Portaveus s’ha admès la urgència i que serà tractada com a punt final dins de la part d’impuls i 

control. 

 

D) 1. Proposicions/declaracions de grup  

Proposició/declaració de grup del Grup ERC. 

El Districte de Sants-Montjuïc es compromet, en coordinació amb el Districte de 

les Corts, a treballar conjuntament amb l’Eix Comercial Sants - Les Corts en la 

visualització dels comerços associats a aquests, estudiant i implementant en el 

termini de sis mesos els projectes que l’eix comercial pugui proposar, destacant 

el caràcter de comerç de proximitat i la garantia als usuaris que aquesta 

pertinença implica, així com tots aquells que en el mateix sentit es plantegin en el 

futur. 
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El senyor Antonio Lázaro Martínez Carmona, del GMDERC, exposa que, atès que l’Eix 
Comercial Sants - les Corts és un dels més importants del districte de Les Corts – Montjuïc; 
atès  que la principal demanda de l’Eix Comercial Sants - les Corts és resoldre la falta de 
visualització dels comerços associats, donat que l’Ajuntament de Barcelona ha posat diversos 
entrebancs als seus projectes de visualització; atès que l’eix comercial té 188 comerços 
associats i cal fer-ne una visualització de forma que es pugui saber quins són els associats i 
quins no, cosa que implica un suport i qualitat supervisada pel mateix eix a tot el veïnat que en 
faci ús; atès que la protecció del comerç de proximitat i la seva visualització ha de ser una de 
les principals preocupacions de l’Ajuntament de Barcelona, en aquest sentit, d’acord amb el 
que estableixen els articles 55.1 o 60.2, 64.3 i 101 del Reglament orgànic municipal, i l’article 
20 del Reglament intern d’organització i funcionament del Districte Sants-Montjuïc formula la 
següent proposició: el districte de Sants-Montjuïc es compromet en coordinació amb el districte 
de Les Corts a treballar conjuntament amb l’Eix Comercial Sants - Les Corts amb la 
visualització del comerç associats a aquests i estudien implementar durant l’any 2020 els 
projectes que l’eix comercial i el districte consensuïn, destacant el caràcter del comerç de 
proximitat i la garantia als usuaris que aquesta pertinença implica, així com tots aquells que en 
el mateix sentit es plantegin en el futur.  

El senyor Josep Escofet Martí, representant de l’entitat Eix Comercial de Sants - Les Corts, 
comenta que és una proposta de visualització dels comerços associats a l’Eix Comercial Sants 
- Les Corts, que consistirà en instal·lar més de 200 panells panoràmics d’identificació, d’alumini, 
de 20 per 20 de profunditat, personalitzats amb el logotip de l’Eix a la cara externa de 
l’establiment. Esmenta que no és un projecte lucratiu: les identificacions seran gratuïtes per als 
associats nous i potencials.  

Pel que fa als objectius, són, en primer lloc, reforçar les entitats del comerç com ara l’eix, 
reconèixer en el territori quins són els comerços associats per part dels mateixos socis del 
veïnat i de les institucions, augmentar la cohesió social en el barri, identificar millor la població. 
L’objectiu seria reconèixer els agents claus de promoció, botigues o comerços potencials, qui 
ens pot ajudar i quins ens poden promocionar. Detectar zones amb pocs comerços associats. 
Fer que l’associació tingui més suport públic. Promocionar més la mateixa associació i, per tant, 
els comerços associats, especialment els ubicats en els carrers adjacents. Reforçar l’activitat 
de les zones amb menys ocupació comercial. Impulsar l’aixecament de persianes dels locals 
buits. Captar més clients o socis potencials. Una identificació dona prestigi i augmenta les 
ganes d’inscriure’s a una organització. Augmentar la projecció de l’eix amb un logotip a les 
xarxes socials, és a dir, fer créixer la capacitat de màrqueting del logotip, veure molt la imatge 
corporativa o el logotip, perquè la gent et reconegui o memoritzi la imatge de l’associació. Posa 
com a exemple, els logotips de Mango o Coca-Cola, amb els quals identifiques molt ràpidament 
l’empresa. En la mateixa línia, potenciar els missatges connectors en els projectes del barri, per 
exemple, quan es fan rutes comercials, pinacoteca, gastronòmica de salut o altres temàtiques. 

Donar suport als projectes de barri, amb els quals s’implica i col·labora l’Eix, que necessiten 
molta identificació. Per exemple, els projectes socials, projecte Radars, normalització 
lingüística, concursos i difusió de la llengua, el camí escolar... El comerç dona molta suport als 
nens que tenen problemes. Projecte Comerç i Escoles (les escoles visiten les botigues per 
aprendre els oficis). Projecte d’Accessibilitat i inclusió.  

En els projectes comercials, comenta que és donar suport als projectes que impliquen sortejos i 
bescanvi de vals de compra. La gent només pot comprar a les botigues associades i necessita 
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identificar-les. Serveis d’ajuda a les campanyes de tots els avantatges de l’associacionisme. 
Afavorir el creixement de les xarxes de comerç sostenible, comerç verd, ecològic, saludable, 
reaprofitament, reciclatge...  

En segon lloc, exposa que hi ha una raó econòmica: facilitar el treball de distribució de les 
persones que es reparteixen la publicitat, cartells, fulletons, objectes de regal... Reduir costos 
de desplaçament i energètic. Avançar cap a la sostenibilitat. Augmentar l’eficàcia del 
repartiment, la reducció de temps. Localitzar de forma més fàcil per a l’entrega de proveïdors. 
Augmentar l’eficàcia dels mitjans de difusió. Reducció de costos en paper. Millora de la 
sostenibilitat. Impulsar les eines per a la innovació i la competitivitat als comerços.  

Tercera raó: raons socials i territorials. Promoure la participació i el treball entre la comunitat, 
veïns, socis, socis potencials, altres entitats, associacions, districtes... Crear una atmosfera de 
comerç de barri acollidora, familiar, de grup i principalment de seguretat.  

La senyora Alba Gómez Rodríguez, del GMDBxCanvi, expressa la importància que dona el seu 
grup al comerç de proximitat, perquè requereix el màxim suport. Considera que serà positiu no 
només per als comerciants, sinó també per al desenvolupament del districte i dels diferents 
barris. Per això el posicionament del seu grup és favorable. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, manifesta que per al seu grup totes les mesures 
que es facin per millorar el comerç de proximitat sempre són positives, per això el seu vot és 
favorable. 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDJxCAT, expressa que també hi votaran a favor, 
perquè creuen que és una proposta que està molt ben pensada, perquè parla de la importància 
del comerç al districte, però també de la importància d’associar se. Recorda la cita d’Anselm 
Clavé: «Associeu-vos i sereu forts.» Creu que el comerç de proximitat té un repte, davant de les 
grans superfícies, de l’e-commerce, i que la qualitat, la proximitat que els comerços del barri 
ofereixen l’Ajuntament l’ha de preservar i estar-hi a sobre.  

El senyor Albert Deusedes Perelló, del GMPSC, manifesta que el seu vot serà favorable i que 
fan seu el posicionament que farà posteriorment el conseller Gaixas en nom del Govern. 

El regidor del Districte saluda el representant dels eixos comercials: el senyor Escofet, de l’eix 
de Sants - Les Corts, que considera que ha fet una exposició molt completa de la problemàtica, 
i també l’altre representant de l’eix de Sants - Les Corts, i el senyor Llanas, de l’eix de Creu 
Coberta. Diu als comerciants que les seves preocupacions, les preocupacions del comerç, són 
les del Govern, perquè el Govern també creu que tenen molt marge per treballar conjuntament 
en activitats de promoció. Per això votaran a favor d’aquesta iniciativa 

Passa la paraula al conseller Jaume Gaixas, de qui diu que no només és un molt bon conseller 
per al districte, sinó que també és una persona compromesa en la defensa del comerç de 
proximitat, amb una trajectòria vinculada i que sap molt bé del que parla en aquestes qüestions. 

El senyor Jaume Gaixas Querol, del GMBComú, dona les gràcies al senyor Escofet les seves 
paraules, i sobretot la proposta que presenta de Sants - Les Corts, que és força interessant. 
Considera que cercar una solució efectiva i definitiva per visibilitzar la pertinença al que són els 
comerços associats és un interès que està molt estès entre totes les associacions del districte o 
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de tot Barcelona. Explica que fa uns dies parlava amb la vicepresidenta de l’associació de 
comerciants i tot i que cada associació té les seves particularitats i capacitat de direcció, tots 
poden estar d’acord amb la importància que té justament la visibilitat corporativa i la pertinença 
del que són les associacions.  

Continua dient que les associacions de comerciants han trobat solucions per donar aquesta 
visibilitat als comerços amb diferents idees, alguna clàssica, que potser té més de vint anys i 
que tothom coneix, que és la Q de qualitat, la primera Q, que justament certifica que 
l’establiment està associat. La nova Q ja són coses que s’hi van afegint. Però n’hi ha hagut 
altres de més innovadores, com la que veiem ara, que són els punts de llum; la que es planteja 
ara... 

Comenta que s’ha de mirar que el tema del paisatge urbà no els posi problemes en aquest 
sentit. Veu la proposta molt interessant. Totes les iniciatives tenen el mateix objectiu, però amb 
diferents estratègies. Creu que si es pensa entre tots es pot trobar una senyalització que sigui 
interessant per a tots, que sigui clara, comprensible per als veïns i per als clients i que no es 
trobin amb entrebancs. 

Comenta que la consellera Boix s’està recuperant i que aviat la tindran entre ells, i quan 
convoqui el Consell d’Economia, Empresa, Ocupació i Comerç, perquè s’aportin idees com la 
que es planteja a l’eix de Sants - Les Corts i per trobar un element identificador en el comerç de 
proximitat del districte. Manifesta el vot a favor. 

La proposició s’aprova per unanimitat de tots els grups. 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal JxCat: 

 

Que el Districte de Sants-Montjuïc convoqui les respectives taules de mobilitat i 

que en aquestes es creïn els grups de treballs necessaris amb veïns i veïnes i 

tècnics de mobilitat per tal que s’implementin les demandes veïnals i així donar 

solució a les carències o disfuncions que s’han produït en la implantació de la 

quarta i cinquena fase de la xarxa octogonal, i que s’estudiï els mateixos el 

desenvolupament dels Plans de Mobilitat pendents als barris. 

 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDJxCAT, presenta la proposició, en matèria de 
mobilitat, concretament sobre la nova xarxa ortogonal de bus, una xarxa que pretén millorar la 
connectivitat i, tenint present que la seva aplicació ha estat dividida en diferents fases, creuen 
que s’ha de ser flexible, permeable i escalable. En aquest sentit, porten una proposta bastant 
àmplia. A l’hora de redactar-ho, han intentat que no esmentés un únic bus, sinó que parlés de 
de la mobilitat en general del districte.  

A continuació llegeix els atesos de la proposició: atès que durant el passat mandat la 
implementació de les darreres fases de la nova xarxa de bus ha generat malestar i queixes per 
part dels usuaris dels serveis de bus de ciutat; atès que el Govern no ha acabat d’atendre les 
demandes veïnals i de les demandes dels veïns i veïns afectats pels canvis del recorregut i els 
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canvis que s’han produït en les noves línies; atès que encara també resta pendent la D30 
queda completar aquesta implementació que és la que passa per la Diagonal; atès que ha de 
millorar la freqüència de pas i així reduir els temps de trajecte; atès que tenim casos en què les 
connexions són llargues, i atès que a vegades no acaben d’arribar els busos a espais tan 
importants com CAPs, escoles i mercats, i atesa també l’orografia pròpia del districte, un 
districte de muntanya, demanen que amb la màxima celeritat es convoquin les diferents taules 
de mobilitat i que en aquestes es creïn els grups de treball necessaris amb veïns i veïnes, en 
què també hi hagin tècnics de mobilitat, per tal que s’implementin les demandes veïnals i així 
donar solució a les carències i disfuncions que s’ha produït en la implementació de la quarta 
xarxa.  

La senyora Alba Gómez Rodríguez, del GMDBxCanvi, comenta que des del seu grup entenen 
que és necessari donar resposta i atendre les queixes dels veïns. Es manifesta, doncs, a favor 
que convoquin les diferents meses de mobilitat. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, expressa el vot a favor del seu grup. 

La senyora Lourdes Vidrier Torralba, del GMERC, expressa el vot a favor del seu grup, perquè 
consideren necessari convocar al més aviat possible les taules de mobilitat, per tal d’encarar 
les mancances en temporalitat, la situació de les parades en el recorregut, els enllaços i també 
les mancances de connexions entre barris; també per encarar les taules de mobilitat un altre 
assumpte que els preocupa, com és la ubicació de les parades del Bicing en alguns carrers i 
places del districte. 

El senyor Albert Deusedes Perelló, del GMPSC, manifesta que hi votaran a favor i que fan seu 
l’argumentari que farà el conseller Mesa en nom del Govern. 

El senyor Ancor Mesa Méndez, del GMBComú, dona les gràcies a la consellera Lázaro per la 
proposta i avança que hi votaran a favor. Expressa que els sembla molt important la 
preocupació, perquè tots els aspectes de mobilitat vagin correctament en el districte. Explica 
que la xarxa ortogonal al nostre districte no ha deixat de queixes, algunes molt concretes i que 
a més a més estan sempre en vies de solució i d’abordar per la Taula Tècnica la T-Mobilitat. 
Volen posar en valor l’augment de freqüència de la D20 la implementació, del V5, del V1, que 
faciliten la mobilitat entre barris i la millora de la freqüència del 13, amb la implementació d’un 
cotxe més i que volen continuar millorant. Recorda que han salvat l’autobús 91, a la Bordeta i 
n’han millorat el recorregut, tot i que admet que encara els queda per finalitzar aquesta millora, 
sobretot per millorar els temps d’espera a l’origen de la línia. Han aconseguit a més a més que 
l’H10, que era una reclamació veïnal, arribi a Sants, tot i que saben que també va afectar una 
punta de Badal on no arriba, però el bus 54 està prestant el servei, en aquest sentit. 

Exposa que Poble-sec, majoritàriament, també ha guanyat en línies que li permeten arribar a 
altres barris però cal millorar les existents, evidentment, especialment els busos de barri i saben 
que han de continuar atenent sobretot les freqüències i les capacitats per continuar millorant.  

A més, recorda que per abordar tots els problemes concrets de mobilitat del districte, en el 
mandat anterior ja van instaurar les taules de mobilitat o grups de treball de mobilitat als barris, 
els grups de treball dels altres barris, com el de Poble-sec o de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. 
I en aquestes taules i grups els recorda que han treballat o estan treballant propostes de 
recorreguts de millora dels busos de barri, estudis de mobilitat de la Marina, el Pla de mobilitat 
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de la Bordeta, de Sants, d’Hostafrancs; també han obert un grup de treball per a la carretera de 
Sants, iniciant els primers consensos per endreçar la càrrega i descàrrega tan necessària per 
pacificar i enllestir la via del carrer de Sants per a tot el veïnat. A més a més, també volen 
actualitzar els informes de mobilitat als barris i encarregar-ne de nous com el de la Font de la 
Guatlla.  

Acaba dient que s’alegra que es defensi la implementació del D30, però recorda que no passa 
pel seu districte. 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDJxCAT, dona les gràcies per les informacions 
rebudes. Puntualitza que no ha volgut posar exactament un bus, perquè creu que és parlar de 
manera àmplia, però precisament parlen del bus 91, que és una reclamació que fan els veïns 
des del 2017. I també, que un bus no passi exactament pel districte, no obsta que els veïns i 
veïnes puguin utilitzar el D30 per creuar la Diagonal.  

La proposició s’aprova per unanimitat. 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Cs: 

Que el Govern del Districte elabori i presenti en el termini de tres mesos un estudi 

integral del tram de la Rambla Badal delimitat pel carrer de Sants i l’espai conegut 

com “vies del tren”, amb l’objecte d’identificar tant a nivell urbanístic com de 

mobilitat les carències d’aquest espai i les possibles millores, i que un cop estigui 

confeccionat el mateix, es realitzin sessions informatives als veïns i entitats 

afectades per que puguin conèixer l’esmentat estudi i aportar els seus 

suggeriments, i en base a ell realitzar un futur projecte de reforma, tràmit que no 

es va realitzar en l’anterior legislatura tot i ser aprovada per unanimitat a petició 

de Ciutadans una mesura similar, amb les conseqüents queixes de les entitats i 

els veïns dels barris de Sants i Sants-Badal. 

 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, indica que la proposta ha estat transaccionada 
amb el Govern, i s’ha modificat, i passa a llegir-la tal com queda amb la transacció:  

«Debido a que hace más de quince años que finalizaron les obres de la rambla de Badal; 
debido a que tenemos constantes quejas de los vecinos y entidades de los barrios de Sants i 
Sants-Badal en relación al deterioro de la rambla Badal en el tramo comprendido entre la calle 
de Sants i las vías del tren; debido a la constante implicación y sugerencia de estos mismos 
vecinos y entidades en las mejoras que puedan realizarse en la rambla, sugerencias que 
durante años han sido expuestas en los distintos espacios de participación del Distrito, y que no 
han sido tomadas en cuenta; debido a que en la legislatura pasada, concretamente en mayo de 
2017, a petición de Ciutadans, se hizo una propuesta sobre este tema que fue aprobada por 
unanimidad, pero que nunca fue aplicada por el Gobierno del distrito; debido a las recientes 
reclamaciones vecinales sobre el mismo tema en esta misma legislatura, y debido a las 
respuestas insatisfactorias recibidas por los vecinos ante dichas declamaciones, realizamos la 
siguiente propuesta:  
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»que el Gobierno del distrito elabore y presente lo más pronto posible durante este mandato un 
estudio integral del tramo de la rambla de Badal delimitado por la calle de Sants y el espacio 
conocido como “vies del tren”, con el objetivo de identificar tanto a nivel urbanístico como de 
movilidad las carencias de este espacio y las posibles mejoras, y que una vez esté 
confeccionado el mismo se realicen sesiones informativas a los vecinos y entidades afectadas 
para que puedan conocer dicho estudio y aportar sugerencias que puedan ser tenidas en 
cuenta para efectuar un proyecto de reforma, trámite que no se realizó en la anterior legislatura, 
a pesar de ser aprobado por unanimidad, a petición de Ciutadans, una medida similar, con las 
consecuentes quejas de las entidades y los vecinos de los barrios de Sant y Sants-Badal.» 

La senyora Alba Gómez Rodríguez, del GMDBxCanvi, comenta que des del seu grup han sentit 
aquesta reclamació dels veïns reiteradament i manifesta el seu vot a favor. 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDJxCAT, expressa el vot favorable del seu grup, 
perquè creuen que és un espai en què hi ha aquesta necessitat que reclama el Grup de 
Ciutadans, i recorda que estan en procés de fer un PAM i un PAD i creu que serà una proposta 
bastant bona. 

El senyor Josep Joaquim Pérez Calvo, del GMDERC, manifesta la seva disponibilitat total a 
recollir els problemes de molt diversa categoria, no tan sols al barri de Sants-Badal sinó 
evidentment a tots els barris. Ara bé, entenen que igual que la tasca de govern ha de 
profunditzar més enllà d’oferir l’import de la despesa en intervencions dites d’urbanisme tàctic i 
millores de manteniment en la xifra de 39.395,77 euros entre 2017 i 2019, en aquest espai, per 
part de la resta de grups també cal anar més enllà de la retòrica de demanar estudis, qualificar-
los d’integrals, demanant la identificació de mancances, informar i recollir suggeriments per 
acabar demanant un projecte del qual es diu que se n’ha aprovat un de similar al maig del 
2017, sense que a data d’avui es concretin tipologies de problemes ni s’ofereixi cap proposta 
de solució. Exposa que fa un parell de mesos un company conseller del districte de Sant 
Andreu ja ho deia: «Mentrestant passa la vida, passa la vida de la gent, passa la vida dels 
barris i passa la vida de la ciutat.» Per això expressa que votaran en contra d’aquesta proposta, 
tal com ve formulada, per posar-se a treballar directament en detectar els problemes concrets i 
proposar solucions concretes, sense comptar el manteniment, que el donen per suposat i 
necessari i que forma part del mínim govern. 

El senyor Albert Deusedes Perelló, del GMPSC, manifesta que el seu grup hi votarà a favor, i 
en nom del Govern explicita el que deia el portaveu de Ciutadans, independentment dels 
atesos i de la literatura prèvia a l’acord. Ja entenen que tothom té el seu propi argumentari i que 
el paper ho aguanta tot. Per això, no fan cas dels atesos i especifica que ells han transaccionat 
l’acord en si i, com deia el portaveu de Ciutadans, hi estan d’acord, votaran a favor de la 
proposició, perquè, entre altres coses, el Govern ja tenia prevista aquesta tasca i amb les 
modificacions que s’han fet al text la fan possible. El grup proposant proposava a l’inici que això 
es fes en tres mesos. En tres mesos era inviable i si ho haguessin votat a favor estarien mentint 
a la gent, perquè en tres mesos no estaria fet, però amb la modificació que s’ha fet del text sí 
que s’hi senten còmodes i hi estan d’acord i per això el Govern hi vota a favor. 

Esther Pérez Sorribas, del GMBComú, expressa que el seu grup hi votarà a favor. 

La proposició s’aprova amb el vot contrari d’Esquerra Republicana i els vots a favor de la resta 
de grups.  
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Proposició/declaració de grup del Grup Municipal BxCanvi: 

 Impulsar un pla que doni resposta a la demanda creixent d’incrementar la 

seguretat durant les sortides dels col·legis del nostre Districte buscant 

punts d’acord amb la Guàrdia Urbana per trobar la millor solució a aquesta 

problemàtica de seguretat i mobilitat.  

 El Govern elaborarà una proposta que serà consensuada amb els partits de 

l’oposició, els veïns dels diferents barris, les associacions de pares i mares 

i la Guàrdia Urbana. 

 El pla necessàriament haurà de fer una diagnosi de la situació actual i 

proposar solucions concretes 

La senyora Alba Gómez Rodríguez, del GMDBxCanvi, exposa la proposta, comentant que 
durant els últims consells de barri han sentit en diverses ocasions queixes relacionades amb les 
sortides de les escoles, pel que fa a la mobilitat i la seguretat dels nens quan surten de l’escola. 
Les AMPAs  i els veïns fa temps que demanen una solució i el seu grup entén que s’ha de 
treballar de la manera més consensuada possible. Per això demanen que s’impulsi una 
resposta treballada pel Govern, però consensuada amb Guàrdia Urbana, amb l’oposició, amb 
els veïns  i les associacions de mares i pares de les diferents escoles del districte. Afirma que 
pel seu grup la seguretat dels més petits ha de ser una de les seves prioritats, i la resposta 
comença a ser urgent. Entenen que més enllà de fer servir un diagnòstic encertat han de ser 
capaços de donar solucions, i per això presenten aquesta proposta: impulsar un pla que doni 
resposta a la demanda, que sigui capaç de resoldre d’una vegada per totes un dels temes més 
repetits a la majoria dels barris. 

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

La presidenta exposa que hi ha un dubte i dona la paraula al secretari, que comenta que troba 
una discrepància entre el text de la proposició que ha estat transaccionada i el que ha llegit el 
Grup de Barcelona pel Canvi. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, comenta que té el full transaccionat i la versió 
antiga i s’ha guiat per l’últim full que l’hi ha facilitat de la transacció. 

La presidenta comenta que caldria aclarir si estan parlant tots del mateix text. 

La senyora Alba Gómez Rodríguez, del GMDBxCanvi, aclareix que simplement ha reformulat la 
proposta d’una altra manera.  

La presidenta demana a la representant del GMDBxCanvi que llegeixi la part propositiva. 

La senyora Alba Gómez Rodríguez, del GMDBxCanvi, passa a llegir-la: «Impulsar un plan que 
dé respuesta a la demanda creciente de incrementar la seguridad durante la salida de los 
colegios de nuestro distrito, buscando puntos de acuerdo con la Guardia Urbana, para 
encontrar la mejor solución a esta problemática de seguridad y movilidad. El Gobierno 
elaborará una propuesta que será consensuada con los partidos de la oposición, los vecinos de 
diferentes barrios, las asociaciones de padres y madres y la Guardia Urbana. El plan 
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necesariamente habría de ser un diagnóstico de la situación actual i proponer soluciones 
concretas.» 

Aclareix que el text era el mateix però que l’havia reformulat d’una altra manera. La presidenta 
hi està d’acord, hi ha una expressió que varia però entenen que el sentit és el mateix. 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDJxCAT, comenta que amb relació al que es 
comentava sí que veu un canvi en el text, perquè en l’ordre del dia, en el primer punt parlava de 
seguretat, però mirant l’últim text és seguretat vial. Considera que no és el mateix parlar de 
seguretat que de seguretat vial. Entén que el que s’està votant és seguretat vial, però dubtava 
perquè la companya havia dit seguretat, només.  

La presidenta confirma que potser per això s’ha creat confusió. Especifica que s’està parlant de 
seguretat vial, i aquesta era la transacció a què s’ha arribat amb el Govern. 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDJxCAT, aclareix que hi votaran a favor. 
Remarca que quan es fa un camí escolar es fa un estudi de mobilitat, es fan unes comissions 
de treball i una petita diagnosi de tot el que passa a l’espai del voltant de l’escola. Per tant, 
considera que estaria recuperar la diagnosi que es va fer en el seu moment i, si és necessari, 
actualitzar-lo. 

El senyor Saoka kingolo Luzolo, del GMERC, manifesta que des del seu grup entenen la 
importància de la seguretat vial i la protecció en el trànsit per a les persones. Argumenta que 
els vianants són el col·lectiu més vulnerable del trànsit i de la seguretat viària, i s’ha de fer de 
Barcelona una ciutat de persones i inclusiva. Per tant, el vianant i l’espai públic no han de 
suposar una falsa dicotomia ni una problemàtica. Creu que on no hi ha conflicte, no se n’ha de 
crear, i per això no és necessari implementar mesures en aquest cas de caràcter policial. El 
que cal és pacificar; caldria fer actuacions urbanístiques i de mobilitat, entre d’altres. Cal una 
millora de la senyalística, al voltant de les escoles, tant vertical com horitzontal, i els carrers on 
hi ha escoles haurien de ser zona 30 i el que caldria és fer més camins escolars, tal com 
després demanaran al ple, i la tasca de procurar i garantir la seguretat sí que correspon a la 
Guàrdia Urbana, tot i que és impossible que aquesta pugui fer el servei d’entrades i sortides a 
totes les escoles de la ciutat de Barcelona, però ho podrien fer altres cossos, per exemple, els 
agents cívics, que avui en dia continua sent un cos infravalorat i infrautilitzat, sense carta de 
serveis i sense objectius clars. Per això manifesta que s’abstindran. 

El senyor Albert Deusedes Perelló, del GMPSC, manifesta el vot del seu grup favor.  

La senyora Carolina López García, del GMDBComú, aclareix que precisament la transacció del 
govern anava en la direcció d’aclarir quin tipus de seguretat s’especificava en la proposició, que 
es tractava de seguretat vial, que es tractava de trànsit i no d’altres tipus de seguretat, i per això 
van demanar la inclusió d’aquesta paraula. En aquest sentit, agraeix al Grup de Barcelona pel 
Canvi la transacció i la bona voluntat, a l’hora de transaccionar la proposició, que ara poden 
votar a favor.  

Explica que al Govern s’està treballant una proposta de pacificació dels centres escolars de tot 
el districte, que l’endemà presentaran en el Consell Escolar del Districte, que se celebra per 
primera vegada en aquest mandat, i que el Pla de pacificació dels entorns escolars inclourà un 
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estudi de tràfic i de mobilitat i un grup de treball amb la comunitat educativa, la Guàrdia Urbana 
i altres actors necessaris. 

La proposició s’aprova amb l’abstenció d’Esquerra Republicana i el vot favorable de la resta de 
grups si s’hi vol afegir alguna cosa més. 

La senyora Alba Gómez Rodríguez, del GMDBxCanvi, vol comentar a Esquerra que el que el 
seu grup proposa no vol dir que no entri el tema d’uns camins escolars, igual que tampoc no 
proposen que hi hagi més seguretat, sinó que el que proposen és que es faci un estudi i s’arribi 
a un consens per poder fer la millor via perquè aquest problema se solucioni.  

D) 2. Precs 

Es planteja pel Grup Municipal ERC : 

 

Que per part del Govern del districte de Sants-Montjuïc es portin a efectiu terme les 

següents mesures:  

 

1. Es duguin a terme les accions suficients i necessàries per a reduir el nombre 

d’activitats massives als llocs assenyalats (Avinguda maria Cristina, el Poble 

Espanyol, la Fira de Barcelona, la Fundació Mies Van der Rohe, etc.), desplaçant-

les cap a ubicacions com la mateixa recta de l’Estadi Lluïs Companys (per 

exemple) o d’altres indrets espaiosos de la ciutat, amb una disminució real 

d’esdeveniments entorn d’aquest barri. 

2. Exigir al Govern de la ciutat i dels corresponents serveis comuns l’actualització i 

adequació del mapa sonor, especialment pel que fa als entorns de la muntanya de 

Montjuïc i barris adjacents, tot reduint els decibels actuals per desafectar el 

descans dels veïns i veïnes dels espais assenyalats i els adjacents a aquests.  

3. Adoptar des del Districte les mesures de policia necessàries (control exhaustiu, 

seguiment individualitzat i sanció si escau) pel compliment estricte de les 

ordenances que regulen els nivells acústics, d’evacuació, civisme i en general de 

qualsevol espectacle públic, associades a tots i cadascú dels molts 

esdeveniments de qualsevol mena que es duen a terme als mateixos entorns al 

llarg de l’any, obrint igualment canals específics de participació de proximitat amb 

veïns i veïnes per millorar el seguiment.  

El senyor Josep Joaquim Pérez Calvo, del GMERC, formula el prec exposant que, atès que en 
l’àmbit climàtic també han d’incloure la contaminació acústica com l’increment significatiu dels 
nivells acústics del medi, i és un dels factors importants del deteriorament de la qualitat 
ambiental del territori i de la vida de les persones; atès que tots els nostres barris pateixen 
d’aquesta mena de contaminació però especialment s’ha de contemplar la situació actual del 
barri de Font de la Guatlla, que manté més de 89 esdeveniments relacionats amb el lleure oci o 
esbarjo de la ciutat, concentrats específicament als carrers i avingudes que envolten el barri –
l’avinguda Maria Cristina el poble espanyol la Fira de Barcelona la Fundació Mies van der 
Rohe, etcètera–, que es contemplen en la formulació del prec. 
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Sol·licita que en el transcurs del consell plenari els sigui lliurada còpia escrita de la resposta 

oral. 

El senyor Albert Deusedes Perelló, del GMPSC, manifesta que en nom del Govern s’accepta el 
prec, però demana fer algunes explicacions. Primer de tot, en relació amb les activitats que 
impliquen una afectació total, és a dir, vianants i cotxes, de l’avinguda Maria Cristina, separen 
els actes en tres tipus tres tipus d’actes o esdeveniments. és a dir els esdeveniments que per 
exemple es repeteixen cada any, com per exemple activitats esportives, algunes curses, la 
marató, que és anual, la Mostra d’Autobusos Clàssics de TMB, que també és anual, el Pride, 
alguns actes de la Mercè, que també són anuals, o la festa de Cap d’Any i Reis. Després, hi ha 
altres actes que són bianuals, per exemple el Saló de la Moto o el Saló de l’Automòbil, o el 
Ral·li Racc, que és anual. Hi ha, a més, algunes activitats excepcionals, com grans 
manifestacions amb escenari a Maria Cristina. Explica que enguany n’han tingut dues, inclosa 
la Diada i l’anunci de la Marató de TV3, i encara, per exemple, no coneixen el recorregut de la 
Volta Ciclista a Catalunya, que sovint passa també per Montjuïc. No comptabilitzen aquí el pas 
de manifestacions sense escenari que passen de llarg per plaça Espanya o Maria Cristina, que 
a més últimament han estat molt en voga.  

En tot cas, explica que les afectacions a Maria Cristina s’han anat reduint: entre 2018 i 2019 es 
redueixen els actes extraordinaris i a partir de 2019 els actes de fira ja no surten del seu 
recinte, amb les excepcions bianuals dels salons de moto i automòbil. 

I, pel que fa al Poble Espanyol, els actes definitius no els tindran fins al proper mes de gener, 
els del 2020. De seguida que els tinguin els faran saber, també a la comissió de seguiment del 
Consell de Barri de la Font de la Guatlla, i al consell de barri de Font de Guatlla, que queden 
dos herois entre els quatre herois que queden de públic en el ple. Però volen comentar que ja 
han acordat continuar fent seguiment dels dotze actes extraordinaris, que inclouen Brunch in 
the City, la revetlla de Sant Joan i el Cap d’Any, però també treballar per reduir les afectacions 
de les discoteques del Poble Espanyol. Explica que convocaran una reunió del districte per 
parlar-ne i referents de Guàrdia Urbana, Llicències i Serveis a les Persones. 

I en relació amb altres actes que comporten gran afectació a la muntanya, recorda que el 
Brunch in the Park dels jardins Joan Brossa va passar de dotze concerts el 2018 a vuit el 2019, 
i que la previsió per al 2020 és que només siguin sis concerts. També creuen que el canvi de 
format de la Festa del Club Súper 3, per exemple, que ja no es fa a l’estadi, sinó que es fa en 
un tamany més reduït el Palau Sant Jordi pot comportar una millora. Manifesta que són 
conscients, i per això accepten el prec, que hi ha feina a fer. A més, recorda que ell és el 
conseller de Font de la Guatlla i ho coneix molt bé, i també la comissió de seguiment. Saben 
que hi ha feina a fer però ens comprometen a fer-la i per això accepten el prec.  

Pel que fa a l’última sol·licitud que feia el Grup d’Esquerra Republicana que els lliuressin la 
resposta per escrit en aquest mateix Ple, comenta al senyor Pérez que li fa un favor si no li 
dona tot el text tatxat, i es compromet a enviar-li per correu electrònic dimecres. 

El senyor Josep Joaquim Pérez Calvo, del GMERC, dona les gràcies al Govern que 
efectivament es duguin a terme aquestes mesures i que realment els veïns del barri Font de la 
Guatlla es vegin realment beneficiats de la feina i de les mesures concretes. 
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S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal ERC: 

 

Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc procedeixi a garantir la seguretat 

viària als camins escolars creats per a una mobilitat infantil sostenible, i prioritzar 

la neteja als espais dels entorns escolars fent més sostenibles els camins 

escolars. Igualment, procedeixi, conformement amb els articles 23 i 26 del 

Reglament Intern d’Organització i Funcionament del Districte Sants-Montjuïc, a 

una revisió dels camins escolars del Districte. I finalment, es comprometi a 

realitzar en coordinació amb el consorci d’Educació de la ciutat així com amb els 

respectius Consells Municipals d’Educació, un estudi global de la situació dels 

camins escolars amb l’objectiu de garantir l’autonomia dels menors escolaritzats, 

la seguretat dels camins escolars i l’acomodament de l’entorn ambiental i 

comunitari dels escolars.  

 

El senyor Saoka kingolo Luzolo, del GMERC, formula el prec, comentant que atès que, en 
sintonia amb la voluntat de ciutadans i ciutadanes del districte de Sants Montjuïc, voluntat 
expressada de forma reiterada tant als consells de barri, com per les diferents vies establerta 
de participació ciutadana, la preocupació d’algunes comunitats educatives del districte, com la 
de l’escola bressol Niu, juntament amb l’escola pública de Can Clos, el seu grup municipal els 
ha consultat per contrastar un enuig veïnal, fruit d’una manca de manteniment i dels camins 
escolars als barris.  

Atès que un cop comprovada la situació fonamentada i a raó dels espais a data d’avui 
existeixen unes mancances greus de manteniment, neteja i senyalització en determinats 
trajectes escolars als nostres barris, atès que l’autonomia personal la seguretat vial i l’afinitat 
amb l’entorn constitueixen elements de màxima importància per assolir una mínima 
sostenibilitat per als trajectes dels nostres infants i adolescents entre el domicili i el centre 
d’activitats educatives esportives i de lleure i en compliment del deure de preservar i enfortir la 
cohesió social al districte. Dóna lectura al prec. 

Finalment, sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari els sigui lliurada còpia per escrit 
de la resposta oral. 

Esther Pérez Sorribas, del GMBComú, respon en nom del Govern. Comenta que Esquerra 
Republicana els té acostumats des del mandat anterior a barrejar en un ple o en una proposta 
diferents conceptes, però a ells els agrada destriar, perquè la gent pugui entendre perfectament 
de què estem parlant. Els camins escolars no són camins que el districte decideix posar o 
instal·lar per voluntat pròpia, sinó que és un treball previ que han de fer les escoles.  

En aquest cas, i justament a La Marina, en el mandat anterior alguna associació de veïns ja va 
estar demanant camins escolars en diferents escoles, i les escoles van dir que no estaven 
disposades a fer aquesta feina prèvia. Tot i així, afirma que el Govern mai ha desistit. Al 



 

 

 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

contrari, han volgut posar els recursos perquè aquestes escoles i qualsevol que vulgui tenir un 
camí escolar el pugui tenir. Comenta que sí que tenen en aquest moment des del Consorci 
d’Educació i des de l’Àrea de Mobilitat una revisió dels camins escolars existents, és a dir, 
aquells en què hi ha un treball previ i un treball de la comunitat educativa d’aquella escola 
posterior, tenint en compte també el canvi climàtic i totes les afectacions que hi ha i que 
estadísticament i científicament s’ha demostrat que hi ha pel que fa al medi ambient en el 
sistema cognitiu dels infants, i tot això amb aquests paràmetres s’està revisant. 

Entenen, en alguna part d’aquest prec, que Esquerra es refereix als accessos que no tenen per 
què ser sempre camins escolars. Per tant, els accessos que no són camins escolars, sinó 
accessos a les escoles, en alguns casos sí que és cert que s’ha de millorar aquesta neteja o la 
previsió de neteja, en funció sobretot de si són escoles de muntanya. Per això accepten el prec. 

El senyor Saoka kingolo Luzolo, del GMERC, creu que coincideixen del tot amb el Govenrn en 
el fet que els camins escolars no són accés a l’escola. En això hi estan totalment d’acord i 
agraeix que s’accepti el prec. 

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal JxCat: 

 

Que el Districte de Sants-Montjuïc ens passi per escrit una relació d’Inversió 

realitzada en la Campanya de Nadal aquest any on s’inclogui: el pressupost total 

destinat, les actuacions realitzades, com s’ha procedit amb les despeses 

d’enllumenat i el guarniment i a les d’activitats de promoció comercial i cultural 

realitzades en el període nadalenc. 

 

La senyora Neus del Pilar de Haro Jarque, del GMDJxCAT, exposa el prec. Comenta que, atès 
que el comerç el comerç associat feia temps que reclamava una major implicació i inversió per 
part de l’Ajuntament en la campanya de Nadal, atès que s’ha anunciat a nivell de Barcelona un 
augment significatiu en la despesa de promoció d’oferta comercial i cultural, atès que al 
Districte el comerç de proximitat és un sector clau i ja que hi ha moltíssimes botigues de 
proximitat, i és un dels eixos de l’economia dels barris, per això i d’acord amb el que estableix 
l’article 62 i 54.1 del Reglament orgànic municipal, el seu grup formula el prec.  

La senyora Marina Berruezo Palencia, del GMBComú, respon per part del Govern que l’informe 
del regidor ha tractat bastant aquest tema i per això no es volen allargar massa. Remarca 
algunes dades importants, com els 85.000 euros gastats en llums de Nadal i els 65.000 euros 
per a activitats pròpies de les entitats i els comerços. Diu que no hi ha cap problema de fer un 
petit informe amb aquestes dades i per tant accepten el prec. 

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal JxCat: 
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Que el Districte de Sants-Montjuïc estudiï i es realitzi un pla d’actuació a la 

plaça de les Tres Xemeneies i als seus entorns pactat amb els veïns i 

veïnes de la zona i amb les entitats que hi treballen.  

 

Aquest pla d’actuació ha de posar l’accent en la intensificació de la neteja 

de la plaça i els voltants per tal d’evitar la proliferació d’actes incívics, en el 

treball de sensibilització; i anar acompanyada d’una major presència de 

patrulles de la Guàrdia Urbana i/o agents cívics.  

 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDJxCAT, presenta el prec. Comenta que abans 
ja s’ha referit a aquest prec quan s’ha parlat de les mesures d’espai públic. Explica que el prec 
demanava que es faci un pla d’actuació. Creu que el Govern tenia pensat un pla de xoc o 
alguna cosa en aquest sentit, també.  

Veuen que hi ha hagut un augment dels actes incívics a la plaça Tres Xemeneies i als seus 
entorns, que hi ha un estat actual de degradació, no només de la plaça, sinó dels entorns, que 
hi ha una preocupació existent entre els veïns, els usuaris de la pista i els treballadors del 
Mercat de la Terra, per un augment de furts a la zona. Els preocupa especialment, perquè a la 
pista municipal hi ha menors que fan la seva pràctica esportiva allí, i en mandats passats 
s’havien realitzat projectes de dinamització, com per exemple de Murs Lliures, que és un espai 
gestionat per poder realitzar art urbà. Per tot això, dóna lectura al prec. 

El senyor Eudosio Gutiérrez García, del GMPSC, respon en nom del Govern, comentant que 
coneix la problemàtica existent a Tres Xemeneies. Tenint en compte la preocupació, van 
encarregar a través del servei de gestió de conflictes a l’espai públic una anàlisi completa dels 
usos i en molts casos mals usos de la plaça. Explica que l’encàrrec va començar el mes de 
juliol i acaba el mes de desembre i que quan tinguin l’informe es reuniran amb els diferents 
actors implicats: Guàrdia Urbana, neteja, parcs i jardins, mobiliari urbà, així com sales de festes 
i centres, que també són actors indirectes del tema. 

Diu que als veïns i entitats els donaran un lloc prioritari en aquestes reunions. Tenen la idea de 
fer una actuació integral a la plaça per tornar l’espai públic a veïns i veïnes del barri. Per tot 
això accepten el prec. 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDJxCAT, agraeix la informació, ja que 
desconeixien que s'estava fent aquest informe. 

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal Cs: 

 

Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc procedeixi a estudiar la correcta 

adequació de la il·luminació tant del carrer Mare de Déu de Port amb Teresa 
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Claramunt, on està ubicada la parada d’autobús de la línia V5 i els futurs 

ascensors del Polvorí, en els edificis de “Foment”, com de la plaça Durruti. 

Aquesta correcte adequació sol·licitada hauria d’evitar la escassa il·luminació que 

provoquen actualment els fanals existents en el primer cas, com l’excés 

d’il·luminació que provoquen els potents fanals de gran mida que es van instal·lar 

en la plaça en el segon cas.  

 

El senyor David Labrador Gabriel (GMCs) exposa el prec, segons el qual, com que actualment 
al carrer Mare de Déu de Port amb plaça Teresa Claramunt, just on hi ha ubicada la parada 
d’autobús de la línia V5, i els futurs ascensors del Polvorí, als edificis de “Foment” hi ha una 
escassa il·luminació dels fanals existents, i això fa que hi hagi zones en què quasi no hi ha 
visibilitat, i això pot provocar un risc, i que, en canvi, a la plaça Durruti s’han estrenat una 
faroles de gran mida i potents, que fins i tot molesta els veïns de la zona, ja que els entra la 
llum, preguen que el Govern del Districte Sants-Montjuïc estudiï la correcta adequació de la 
il·luminació tant del carrer Mare de Déu de Port amb Teresa Claramunt, on hi ha ubicada la 
parada d’autobús de la línia V5, i els futurs ascensors del Polvorí, als edificis de Fomento, com 
de la plaça Durruti.  

Considera que aquesta adequació evitaria l’escassa il·luminació que provoquen els llums 
actuals, en el primer cas, que poden ser perillosos, i l’excés d’il·luminació, en el segon cas. 

La senyora Maribel Sánchez Loran (GMPSC), respon en nom del Govern que el carrer del 
Mare de Déu del Port, al costat Besòs, entre plaça Matemàtiques i el carrer Segura està mal 
il·luminat. Es tracta d’un tram en què no hi ha cap edifici i els fanals estan tapats o mig tapats 
pels arbres. Com a Govern, es plantegem una actuació que comprengui primer la poda dels 
arbres i comprovació després de la potència dels focus i dels fanals, per millorar o augmentar la 
potència si es dona el cas. 

Pel que fa a la plaça Durruti, a partir de demandes veïnals que hi havia poca llum, es va fer un 
estudi i es va comprovar que la potència d’il·luminació que hi havia no era correcta. Per tant, es 
va fer el canvi, es va arreglar i actualment hi ha la potència correcta. En tot cas, explica que no 
els ha arribat cap queixa al districte, però que poden mirar si molesta algú en concret i si fos 
així revisar l’orientació dels focus, però no abaixar la potència, que és la potència necessària. 
En aquest sentit, accepten el prec. 

El senyor David Labrador Gabriel (GMCs) agraeix que el Govern accepti el prec, i recorda que 
el que ell indicava era que el Govern fes l’estudi per veure quina és l’adequació correcta. Però 
els veïns li han demanat que si es fa no passi al revés, és a dir, que s’il·lumini molt la part de 
baix i la de dalt menys. Que es busqui un terme mitjà. 

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal Cs: 
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Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc procedeixi a comprovar que 

els Clubs Cannàbics existents en Poble-sec acompleixen amb la normativa 

de ventilació pertinent per evitar els olors provocats pel consum de 

substàncies en els mencionats Clubs Cannàbics al voltant dels carrers on 

estan ubicats, arribant inclús a afectar als portals dels habitatges 

adjacents, sobre tot per la tarda-nit , segons les queixes dels veïns.  

 

El senyor David Labrador Gabriel (GMCs) exposa que per l’existència de diversos clubs 
cannàbics en el barri del Poble-sec, que actualment han rebut diverses queixes d’alguns veïns 
sobre les olors provocades pel consum que desprenen aquests clubs, sobretot a la tarda-nit,  
olors que arriben als portals de les cases adjacents als clubs. 

El senyor Xavier Farré Perisé (GMBComú) respon en nom del Govern i demana concreció d’on 
estan ubicats, ja que és el primer cop que els arriba aquesta queixa. Comenta que al Poble-sec 
hi ha deu clubs cannàbics i en els últims quatre anys el que s’ha fet ha sigut una inspecció de 
cada un d’ells, s’han inspeccionat i això és el que es va fent periòdicament des de Guàrdia 
Urbana i els serveis d’inspecció.  

El senyor David Labrador Gabriel (GMCs) agraeix l’acceptació del prec i comenta que després 
indicarà les adreces, que sobretot són dos clubs. 

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal BxCanvi: 

 

Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc realitzi una investigació per 

conèixer si l’empresa privada encarregada de la gestió d’aquest cablatge (Endesa) 

incompleix les normatives municipals, i en el cas de no acomplir-les es busqui la 

manera de fer que s’acompleixin 

 

La senyora Alba Gómez Rodríguez, del GMDBxCanvi, manifesta que, tenint en compte que 
veïns fa anys que demanen l’eliminació dels cables aeris del barri de Font de la Guatlla, atès 
que als consells de barri de Font de la Guatlla i Sants-Badal s’han esgrimit queixes sobre la 
xarxa elèctric i el cablatge Eléctrica i el cablejat aeri, i que després d’haver fet una pregunta al 
ple anterior l’única resposta que van tenir va ser que la competència era exclusiva de l’empresa 
que gestionava el cablatge, i perquè si passés alguna cosa amb algun veí serà el districte o 
l’ajuntament qui respondrà, el seu grup demana que el Govern del Districte faci una consulta 
(s’ha transaccionat aquest terme en el prec) per saber si l’empresa privada encarregada de la 
gestió d’aquest cablatge incompleix la normativa municipal i que si no ho fa es busqui la 
manera que la compleixi.  
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El senyor Albert Deusedes Perelló (GMPSC) comenta que no només accepten el prec sinó que 
la consulta que demanen ja l’han fet, i el departament corresponent, d’enllumenat, els indica 
que no existeix l’obligació de soterrar les línies anteriors al 1991, és a dir, totes les línies 
preolímpiques no cal soterrar-les. En les posteriors s’aplica una normativa que es diu 
Ordenança d’obres i instal·lacions de serveis en el domini públic. Es compromet a fer-li arribar 
tan ràpid com pugui, i explica que en els nostres projectes en els projectes d’obres de 
l’Ajuntament, en particular en el districte de Sants-Montjuïc, el criteri és soterrar totes les línies 
o ser possible i sobretot per tal de complir amb els requeriments vigents d’accessibilitat, perquè 
sovint els pals que sustenten el cablatge dificulten la mobilitat de tothom, però evidentment 
encara més a les persones amb mobilitat reduïda.  

Per respondre a la pregunta que els feien de si l’empresa vulnera la normativa, la resposta és 
que no. 

S’accepta el prec. 

 

Es planteja pel Grup Municipal BxCanvi: 

 

Que el Govern del districte de Sants-Montjuïc canvií la direcció del carrer 

Valls per a que sigui d’un sol sentit fins el carrer Amposta i canviar el sentit 

del carrer Amposta perquè baixi cap al carrer Sant Fructuós 

 

La senyora Alba Gómez Rodríguez, del GMDBxCanvi, cedeix el seu temps al veí Jordi Andolz i 
Montalà. 

El senyor Jordi Andolz i Montalà pren la paraula per informar d’un encreuament perillós per a la 
seguretat vial i la seguretat en general, tant per als vianants com per als vehicles als carrers 
Valls i Rabí Rubèn, carrers petits i estrets amb voreres estretes en les quals no hi ha gairebé 
visibilitat. Explica que el carrer Valls només té dos trams i cadascun d’ells amb sentit contrari, 
cosa que implica que conflueixen tres sentits de cara en el mateix punt. Aquest fet l’aprofiten 
des de sempre a les autoescoles per fer les pràctiques, per veure com reaccionen els seus 
aprenents. Habitualment no se n’adonen i es posen en contra direcció, moment en què el 
professor els atura. Aquest fet implica un perill, ja que sovint es troben cotxes de cara, ja dins 
del mateix sentit contrari, que fan aturar la circulació juntament amb els que baixen per Rabí 
Rubèn. Depenent del moment del dia es formen situacions d’embotellament, fins que fan marxa 
enrere, maniobren i s’allibera els tres sentits de circulació.  

A més, quan hi ha fires o esdeveniments propers a Maria Cristina, Francesc Ferrer i Guàrdia, 
etcètera, s’originen també embotellaments que bloquegen la zona. Cal considerar que hi ha 
cinc entrades, i una sola sortida, cosa que és un risc important, pel que fa al sentit vial de 
circulació. Posa l’exemple de la fira de l’automòbil, que no és només els nou dies que dura sinó 
tots els dies previs i posteriors de muntatge i desmuntatge, en què hi havia ambulàncies que es 
quedaven bloquejades davant la dificultat de sortir fins a Gran Via, ja que a més sumava tota la 
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desviació de trànsit que sentia cap al carrer Mèxic i Guatlla. Cada vegada hi ha més gent 
preocupada per aquesta situació.  

Per això demanen que s’analitzi les següents propostes: fer que tot el carrer Valls tingui un sol 
sentit de circulació des del carrer Chopin fins al carrer Amposta i canviar el sentit del carrer 
Amposta cap a baix. D’aquesta manera, s’aconsegueix que hi hagi dues sortides de la zona de 
conflicte i s’alliberi una mica els embotellaments. 

De la mateixa manera, hi hauria una reducció del pas de les autoescoles i aconseguiríem una 
pacificació i veïnificació a la zona quant al volum de vehicles. No creuen que hagi de ser una 
zona de pràctiques en un punt sensible com aquest, havent-hi escoles i instituts al costat, 
camins escolars que prèviament s’han comentat.  

Modificar al mateix temps els desviaments de trànsit actuals cap al carrer Mèxic, quan hi ha 
talls a Maria Cristina i Ferrer i Guàrdia, fires i esdeveniments diversos. En lloc d’enviar el trànsit 
que baixa des de Montjuïc cap al carrer Mèxic i Guatlla, desviar-lo abans pel carrer Polvorí, 
bloquejant també la baixada pel carrer de la Guatlla. Aquest desviament anticipat té múltiples 
sortides cap a Gran Via i Zona Franca. S’alliberaria el col·lapse a la Font de la Guatlla i durant 
aquests dies i incrementaria la mobilitat global de tota la zona. Caldria només donar pas al barri 
als vehicles dels veïns i veïnes amb distintiu, que s’hauria de crear, i al transport públic i de 
serveis.  

Comenta que agrairia realment l’estudi per part de l’Ajuntament, tot esperant que sigui positiu 
que es porti a terme el més aviat possible i entenen que no té un cost realment elevat. Adjunten 
fotografies de la situació actual amb el mapa i de la proposta, on es veu clar l’alliberament i 
també es veu un conflicte en l’encreuament on es troben les autoescoles que es posen en 
sentit contrari als carrers.  

El senyor Ancor Mesa Méndez, del GMBComú, en nom del Govern agraeix al veí Jordi Andolz 
la proposta, la intervenció, la inquietud, la preocupació pels sentits i la densitat dels carrers del 
barri de la Font de la Guatlla. Comenta que des del Govern ja coneixien la proposta, perquè 
n’havien parlat amb la gent de l’Associació de la Font de la Guatlla, associació que vol felicitar 
per l’aniversari del seu centre cívic, un centre molt lluitat per l’Associació, que porta 35 anys 
lluitant i que està construint la Font de la Guatlla. 

Comenta que el Govern recull el guant. Comenta que el  tema ja l’han traslladat a la Taula de 
Mobilitat Tècnica del Districte, que ja està sobre la taula. Com que es volen prendre el barri 
com una unitat de mobilitat, han encarregat i aprovat un estudi de la mobilitat del barri. 
Aprofitarà el prec per preguntar i intentar accelerar els processos i tenir-ne els resultats com 
abans millor, i quan els tinguin els comunicaran i també comunicaran la decisió sobre el carrer.  

Es rebutja el prec, a canvi d’estudiar integralment el barri i implementar la millora de les 
mesures, agafant el barri com una unitat de mobilitat. 

La presidenta informa de la presentació, per via d’urgència, d’una declaració institucional en 
contra de la violència masclista que ha obtingut el suport exigit a la Junta de Portaveus. 

La senyora Marina Berruezo Palencia, del GMBComú, llegeix la declaració. 
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«El passat dilluns 25 de novembre la ciutadania de Barcelona es va tornar a mobilitzar contra 
les violències masclistes. Milers i milers de persones, fonamentalment dones i joves 
especialment, van sortir als carrers de manera massiva per denunciar les agressions, les dones 
assassinades, les sentències judicials que minimitzen el delicte contra les dones agredides i la 
necessitat d’erradicar-les i de destinar recursos per abordar aquesta problemàtica, així com per 
exigir la complicitat de totes les administracions i agents socials per fer-ho possible.  

»Novament es posa de manifest que la violència contra les dones persisteix any rere any, en 
una societat que la situa en una posició de desigualtat. quan un 52 per cent de la població és 
reiteradament discriminada, violentada, violada i assassinada. Segons les dades de l’Enquesta 
de violència masclista del 2016, un 54,7 per cent de les barcelonines ha patit alguna agressió 
masclista des dels 15 anys d’edat i el 31 per cent de barcelonines ha viscut fets de violència 
molt greus al llarg de la seva vida.  

»Per això és imprescindible que continuem lluitant per l’erradicació de les violències contra les 
dones, unes violències que tenen diferents vessants: l’assetjament al carrer, l’agressió sexual o 
en la pitjor forma, i sovint la més visible de totes, els assassinats. Durant el passat any 2018, 
tres dones van ser assassinades a la ciutat de Barcelona.  

»Malgrat això, avui en dia hi ha sectors polítics i socials que pretenen invisibilitzar la violència 
de gènere i negar les desigualtats estructurals. Per això necessitem apostar pels valors i les 
polítiques feministes davant l’augment de partits d’extrema dreta, masclistes i LGTBIfòbics, 
impulsant mesures de prevenció detecció, atenció, recuperació i reparació d’aquestes 
violències, unes violències que han estat basades en el sistema patriarcal i que ens educa i ens 
envolta amb aparença de normalitat.  

»I per això, més que mai, ens cal estar al costat de la lluita dels moviments feministes de la 
ciutat, apostar per l’educació com a eina fonamental per desaprendre el masclisme que tots i 
totes hem incorporat, fer que els carrers places i parcs de la nostra ciutat siguin espais segurs 
per a les dones, atendre la diversitat de les dones que componen la nostra societat des d’una 
mirada interseccional i corresponsabilitzar els homes en la lluita contra les violències 
masclistes.  

»D’acord amb el que estableixen els articles 65 i 73 del Reglament orgànic municipal, 
concordats pel Reglament intern d’organització i funcionament del districte de Sants-Montjuïc, 
formulem la següent declaració institucional.» 

La senyora Ling Ling Masferrer Lletjós (GMERC) continua llegint la declaració: 

«El Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc acorda:  

1. Manifestar el rebuig i condemna a qualsevol forma de violència masclista que s’exerceix 
diàriament contra les dones i que representa una greu vulneració dels drets humans 
fonamentals.  

2. Seguir desenvolupant polítiques feministes tot apostant pel treball amb transversalitat de 
gènere en totes les polítiques del districte, garantint partides per a la lluita contra la 
violència masclista a l’Ajuntament i elaborant uns pressupostos amb perspectiva de 
gènere així com instar la resta d’administracions a fer-ho.  
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3. Ampliar els projectes de coeducació a les escoles i donar suport i eines per fer arribar 
l’educació afectivosexual als centres educatius interpel·lant les administracions 
responsables en cada cas.  

4. Fer difusió continuada dels recursos adreçats a les dones posant especial èmfasi a 
aquells destinats especialment al jovent, pel que fa a la informació, atenció i denúncia 
de les violències.  

5. Vetllar pel compliment dels protocols d’atenció a les dones víctimes de violència 
masclista i treballar de manera coordinada amb tots els agents implicats i les entitats i 
col·lectius feministes.  

6. Mostrar el rebuig vers el discurs dels partits d’extrema dreta que pretenen eliminar les 
polítiques de gènere i la llei contra la violència masclista.  

7. Instar els mitjans de comunicació a no utilitzar continguts que transmetin 
comportaments masclistes, emprar un llenguatge no sexista i visibilitzar la realitat de 
discriminació i violència masclista que pateixen les dones.  

8. Treballa en el marc del districte les actuacions de la mesura de govern sumant aliances, 
«Barcelona lliure d’agressions masclistes», presentada el passat mes de novembre. 
treballada des de la Regidoria de Feminismes i LGTBI, amb aportacions de tots els 
grups municipals.» 

 

Com que no hi ha altres assumptes a tractar, la presidenta dona per acabat el ple agraint a 
tothom que l’ha seguit. En nom de tot el Consell Plenari, demana al portaveu del Grup 
Socialista que transmeti a la senyora Àngels Boix el desig d’una ràpida recuperació i tot el seu 
suport i estima. Finalment, emplaça els assistents a l’Audiència Pública i aixeca la sessió a les 
22.00 h. 

 

 

El secretari       Vist i plau 
 La presidenta del Consell 

 

 


