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ACTA DEL CONSELL PLENARI ORDINARI 

DE SANTS-MONTJUÏC 

Identificació de la sessió 
Núm. 2 
Data: 7 de maig de 2020 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 16.00 h a les 19.30 h 
Lloc: plataforma virtual 
 
Assistents 
 
Regidora - presidenta del Consell  
I. Sra. Neus Munté i Fernández 
 
Regidor del Districte 
I. Sr. Marc Serra Solé 
 
Regidores adscrites 
I. Sra. Montserrat Ballarín Espuña (GMPSC) 
I. Sra. Maria Buhigas San José (GMERC) 
 
Consellers i conselleres 
Sra. Carolina López García (GMBComú) 
Sra. Marina Berruezo Palencia (GMBComú) 
Sra. Esther Pérez Sorribas (GMBComú) 
Sr. Xavier Farré Perisé (GMBComú) 
Sr. Ancor Mesa Méndez (GMBComú) 
Sr. Jaume Gaixas Querol (GMBComú) 
Sr. Albert Deusedes Perelló (GMPSC) 
Sra. Ma Ángela Boix Junyent (GMPSC) 
Sr. Eudosio Gutiérrez García (GMPSC) 
Sra. Maria Isabel Sánchez Loran (GMPSC) 
Sr. Josep Joaquim Pérez Calvo (GMERC) 
Sra. Lourdes Vidrier Torralba (GMERC) 
Sr. Antonio Lázaro Martínez Carmona (GMERC) 
Sr. Saoka kingolo Luzolo (GMERC) 
Sra. Ling Ling Masferrer Lletjós (GMERC) 
Sra. Georgina Lázaro Fontanet (GMJxCat) 
Sra. Neus del Pilar de Haro Jarque (GMJxCat) 
Sr. David Labrador Gabriel (GMCs) 
Sra. Alba Gómez Rodríguez (GMBxCanvi) 
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S’excusa 
I. Sra. Maria Magdalena Barceló Verea (GMCs)  

 
Departament de Serveis Jurídics - Secretaria 
Sr. Juan Carlos Parejo Perogil 

Desenvolupament de la sessió 

La presidenta dona la benvinguda a la sessió ordinària del Consell Plenari del Districte de 

Sants-Montjuïc al regidor, regidora, consellers i conselleres municipals, a totes les persones 

que segueixen el Ple a través del canal YouTube i a través també de Sants 3 Ràdio. Subratlla 

que és el primer Ple telemàtic que fan, com a conseqüència de la pandèmia que s’està vivint. 

Abans de començar l’ordre del dia, i per acord de la Junta de Portaveus, explica que faran un 

minut de silenci en record i en memòria de totes les persones que han mort com a 

conseqüència del virus, del Districte de Sants-Montjuïc i per extensió de la ciutat, persones 

estimades, conegudes i altres que no ho són, una treballadora del Districte mateix i persones 

referents en els diferents barris.  

 

Abans de començar amb l’ordre del dia, la presidenta demana fer un parell de comentaris més. 

El primer fa referència a una petició d’intervenció que hi ha hagut per part d’un ciutadà 

mitjançant la Bústia Ciutadana de la pàgina web, el senyor Marc Padilla Parellada, que ha 

presentat una sol·licitud per intervenir. La presidenta detalla que, si bé ho ha fet fora del termini 

que s’havia establert concretament, per fer un seguit de preguntes al Govern vinculades a un 

prec de l’ordre del dia que fa referència al transport públic, han considerat que, degut que ha 

entrat fora de termini però sobretot perquè el sentit de les seves preguntes no s’adiu amb el 

sentit del prec amb el qual hauria d’anar vinculat, la decisió és de no respondre aquestes 

preguntes però sí adreçar el senyor Padilla Parellada a una propera audiència pública o bé a 

les sessions del Regidor Respon o que les preguntes puguin ser respostes per escrit. 

 

L’altra qüestió és que també per acord de la Junta de Portaveus si a les vuit del vespre el Ple 

encara s’està celebrant, l’aturaran uns minuts abans i prosseguiran uns minuts després per 

poder sortir com cada dia a aplaudir i agrair la feina de tots els sanitaris.  

A ) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 16 de desembre de 2019 

El secretari pren la paraula per seguir amb l’ordre del dia, amb l’aprovació de l’acta de l’anterior 

sessió, de 16 de desembre de 2019.  
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L’acta es dona per aprovada. 

 

B) Part informativa:  

1. Despatx d’ofici 

A continuació, el secretari comença la part informativa, on es troba el Despatx d’Ofici amb les 

resolucions que han estat emeses per part dels serveis tècnics i resolutoris del Districte i que es 

posen a disposició dels consellers per si volen examinar els expedients o el seu contingut.  

 

2. Mesura de govern 

2.1. Sobre el Pla d’equipaments de la zona centre de Sants-Montjuïc 2019-2029 

 

La presidenta dona pas a la mesura de govern sobre el pla d’equipaments de la zona Centre de 

Sants Montjuïc 2019-2029 i passa la paraula per exposar-la, i per un temps màxim de sis 

minuts, al regidor. 

 

El regidor del Districte dona la paraula a la consellera Sra. Berruezo. 

 

La senyora Marina Berruezo Palencia, del GMBComú, presenta la mesura de govern. Explica 

que aquest pla d’equipaments ha suposat el primer exercici de planificació conjunta 

d’equipaments al Districte de Sants-Montjuïc. Té una visió temporal a mitjà, curt i llarg termini, 

que va del 2020 al 2030. Comenta que aquesta mesura estava prevista de ser presentada en el 

Ple del 12 de març, però que es va posposar degut a la contingència. Aquest pla d’equipaments 

consta de tres objectius principals: el primer és la millora de la cobertura dels serveis; el segon 

és l’optimització dels recursos existents davant la poca disponibilitat de sòl que hi ha per a nous 

equipaments, i el tercer, la millora de la qualitat urbana, és a dir, plantejar estratègies 

d’intervenció des del punt de vista dels usuaris i de la millora de la seva qualitat de vida. 

 

El pla té uns antecedents; durant el 2017 i el 2018 es va fer un inventariat i una anàlisi dels 

equipaments existents a la zona amb el resultat que van sortir 229 equipaments a l’àrea 

d’intervenció, que és principalment Font de la Guatlla, Hostafrancs, la Bordeta, Sants-Badal i 

Sants, i 104 equipaments a l’àrea d’influència, Nova Esquerra de l’Eixample i les Corts. 

Recorda que l’any 2018 també es va fer un procés participatiu, on la ciutadania va intervenir i 

es van recollir les reivindicacions i propostes a partir de la seva vivència i de les necessitats que 

vivien. El procés va comptar amb tres tipus de diagnosi diferents. En primer lloc, trobar les 

categories d’equipaments necessàries, que té a veure amb el procés participatiu. Es van trobar 
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nou categories diferents exposades en el document: diversificació i millora de l’accés a la 

cultura; suport al teixit associatiu veïnal; foment de la salut, l’esport i el benestar; millora dels 

equipaments d’educació i d’atenció a la infància; ampliació dels serveis i equipaments per a 

joves; millora de la qualitat de vida de les persones; atenció a la diversitat; foment de 

l’envelliment actiu; potenciació del desenvolupament econòmic, i optimització dels equipaments 

tècnics, administratius i d’emergències.  

 

En segon lloc, es va fer una diagnosi del sòl qualificat com a equipament actual. Sobre aquesta 

diagnosi, la conclusió principal és que la disponibilitat de sòl és més reduïda que la mitjana del 

Districte i l’estàndard del 10 per cent que s’estableix com a referència i per tant aclareix que a la 

zona de Sants-Centre hi ha poc espai qualificat com a sòl d’equipament.  

 

Finalment, presenta una diagnosi de Qualitat Urbana, que és l’estudi de la distribució del 

territori, el seu patrimoni, la seva relació amb l’espai públic i la connectivitat de transport públic i 

accessibilitat interna. Conclou que la distribució dels equipaments actuals està desequilibrada. 

No hi ha cobertura igual a tot el territori. Això és degut probablement a que és el primer pla 

d’equipaments que es fa i, per tant, hi ha una densitat de població molt elevada a la zona 

Centre i no s’havia fet una planificació de les necessitats de la població.  

 

Continua explicant que arran d’aquestes tres diagnosis, van sortir unes propostes d’actuació. 

En total, trenta-tres propostes d’actuació, agrupades en set categories i en aquestes també es 

va fer una planificació en el temps aproximada amb tres intervals d’actuació diferents a curt, 

mig i llarg termini, planificació que segurament es veurà alterada després de la crisi actual. Com 

a conclusió, entenen que les propostes d’actuació pretenen una regulació de la disponibilitat del 

sòl qualificat per apropar-nos més al 10 per cent estipulat, equiparant la disponibilitat de tots els 

serveis i les tipologies d’equipaments als cinc barris i millorar els serveis a tipologies actuals 

augmentant el seu índex de cobertura.  

 

La presidenta agraeix la presentació a la consellera i comença el torn dels grups municipals.  

 

La senyora Alba Gómez Rodríguez, de GMBxCanvi, diu que el seu grup municipal està a favor 

de tot el que es refereix als equipaments de la zona Centre de Sants-Montjuïc, tal com s’acaba. 

De forma general, estan d’acord amb el Pla d’equipaments, però volen afegir algunes 

consideracions d’equipaments que troben a faltar, com per exemple en el cas de les 

biblioteques. Troben a faltar la proposta d’alguna biblioteca nova, perquè en totes les zones 

només hi ha dues biblioteques. D’altra banda, a la zona només s’hi ha projectat una ludoteca, a 

Font de la Guatlla, i creuen que n’hi hauria d’haver una per barri, tal com diu l’Ajuntament.  
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El senyor David Labrador Gabriel, de GMCs, diu que donat que és la seva primera intervenció 

en aquest Ple telemàtic, primer de tot vol agrair a les persones que estan seguint per Internet el 

seu interès i indicar que, malgrat els moments durs, sempre han estat des del Districte 

treballant per buscar consensos entre les diferents forces polítiques durant la pandèmia. Diu 

que és un plaer tornar a veure, encara que sigui telemàticament, als companys membres del 

Consell Plenari del Districte de Sants en aquest Ple.  

 

Pel que fa a aquest punt de l’ordre del dia, indica que, en les circumstàncies actuals, el Pla 

d’equipaments de la zona Centre de Sants-Montjuïc 2019-2029 queda un poc difuminat, perquè 

s’haurà de veure l’evolució de la COVID-19 i les conseqüències de la pandèmia que estem 

patint, però tenint en compte que realment aquesta feina pot quedar difuminada per la situació 

actual, vol assenyalar unes quantes coses que ha vist en l’informe.  

 

Indica que les propostes presentades en els barris de Font de la Guatlla, Hostafrancs, la 

Bordeta, Sant-Badal i Sants durant diversos processos participatius, als quals ell també va 

assistir moltes de les peticions veïnals i de les entitats són reivindicacions molt antigues de fa 

molts temps en aquests barris i que porten anys sense ser ateses en l’àmbit d’equipaments. 

Veuen que efectivament s’està parlant de les parcel·les que hi ha entre el carrer Juan de Sada i 

Roger, a Badal, on ja s’ha construït el CAP i s’està fent del poliesportiu i l’escola bressol, però 

falta definir l’ús que es fa del darrer espai que hi ha per a equipaments. Veuen que en el pla es 

parla que els veïns o els processos participatius havien mirat de fer un casal de barri i un espai 

per a joves. També recorda que alguna entitat i algun veí de la zona van demanar un casal de 

gent gran en el mateix lloc. Veuen la proposta de fer un casal de gent gran en el carrer 

Diputació, en l’espai que hi ha destinat per a equipaments en aquell lloc. Afegeix que és una 

reivindicació que realment sí que sol·liciten les entitats i els veïns de la zona d’Hostafrancs. 

Veuen que sí que queda reflectida en l’informe l’eterna petició de la ludoteca a Font de la 

Guatlla. No troben cap referència a la biblioteca, com ha dit la companya de GMBxCanvi; Font 

de la Guatlla demana també una biblioteca, que no consta en l’informe. Veuen el trasllat de 

l’escola Cal Maiol a Can Batlló, que passaria a ser un institut escola, ara és una escola i 

passaria a ser un institut escola, tot i que demana que primer s’arreglin els problemes amb els 

pares sobre si el trasllat ha d’anar al costat del parc de neteja, tal com proposa el Districte. 

Agraeixen la feina feta, el document facilitat, que pot quedar com a document de base per més 

endavant, però recorda que cal esperar l’evolució dels esdeveniments.  

 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, indica que el pla d’equipaments es tracta d’un 

mapeig de la situació actual dels equipaments al Districte i, com han comentat els seus 



 

 

 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

6 

 

companys, és fruit d’un treball iniciat en el mandat anterior. Repeteix que el pla pretén fer un 

mapeig dels espais existents, de les oportunitats i les necessitats a fi de poder fer aquelles 

propostes d’emplaçament dels nous equipaments i també optimitzar els existents. Entenen que 

l’anàlisi que s’havia de fer era de conjunt, que era necessària, però admet que els preocupa 

que, en aquest plantejament conjunt, els barris que tenen menys equipaments quedin més 

invisibilitzats. Després, també troba mancances de demandes que s’han anat realitzant als 

diferents espais de participació i que no s’inclouen en el pla. 

 

Entenen que el paradigma i la situació actual ha canviat molt, però no les necessitats. De fet, 

calcula que segurament deuen haver augmentat, però cal tenir en compte la capacitat financera 

de l’administració en aquests moments, que ha disminuït. Probablement, per tirar endavant 

aquest pla, caldrà un PIM i segurament no serà el que s’havia previst. En qualsevol cas, creu 

que no es pot deixar al calaix la feina feta en l’elaboració del pla, però sí que cal treballar-hi i 

prioritzar tot aquest seguit d’actuacions. En aquest sentit, demana al Govern que pugui fer 

partícips els grups de l’oposició de la comissió de seguiment d’aquest pla on fins ara només hi 

assistien les entitats. 

 

Afegeix que caldrà replantejar calendaris i projectes, com ha comentat la consellera de 

GMBComú, i per això serà molt necessari un consens i un acord entre el consistori, entre 

Govern i oposició, i també entre el veïnat i les entitats. Per tant, s’emplacen per poder trobar un 

punt de trobada per poder desenvolupar i adequar les trenta-tres propostes d’actuació a la 

realitat actual del Districte. 

 

La senyora Lourdes Vidrier Torralba, GMERC, comenta respecte al Pla d’equipaments de la 

zona Centre Sants-Montjuïc 2020-2030, que li han posat «pla d’equipaments» per posar-li 

alguna cosa. S’inclou dins de Sants el barri de Font de la Guatlla que, des de Gran Via cap a 

baix, perquè es deu considerar centre sud. Així, es pot incloure la Casa Ramona com a edifici 

emblemàtic i l’Institut Cinquena Olimpíada com a equipament d’ESO. També s’inclouen dades 

de la muntanya de Montjuïc per justificar equipaments d’espai públic. Aquí fa una lectura 

directa: «Relació amb el sistema d’espai públic, el 26 per cent dels equipaments del territori 

tenen una relació directa amb l’espai públic, parcs i jardins amb qualificació 6 al PGM». Li 

sembla que la muntanya de Montjuïc s’ha desplaçat íntegrament al centre de Sants. Poble Sec 

i les Marines no compten amb la muntanya de Montjuïc.  

 

La senyora Vidrier destaca els terminis en el quals es faran les intervencions. A curt termini, 

posa Juan de Sada, a Badal, CAP Roger, i diu que ja està fet. I Juan de Sada-Badal EMB, més 

espai familiar, més pavelló, ja està fet. A mitjà termini, escola de mitjans audiovisuals, millora de 
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relació d’equipaments amb l’espai públic i millora de l’accessibilitat universal dels equipaments. 

Això no se sap com està. La resta, a llarg termini, és a dir, no se sabe cuándo, entre d’altres i 

sense data d’inici, modificacions PGM per aconseguir sòl d’equipament i estudi de possibles 

actuacions d’expropiació del sòl. Remarca que es necessita sòl al Districte i sobretot sòl 

d’habitatge, més enllà de la part de les Marines; això és Sants Centre; n’hi ha molt poc, per no 

dir gens. Curiosament, i després d’haver rebut crítiques des de l’equip de govern sobre les 

residències de gent gran, troben que es vol fer reserva de sòl per a equipaments d’aquest àmbit 

en concret per tres de privats i un de públic. 

 

Respecte al quadre Annex, Taula indicadors de cobertura dels equipaments, s’han trobat que 

estan barrejats indicadors de diferents orígens: departaments, consorcis i ajuntament, així com 

diferents valors de referència: per distància, per volum, per densitat de població i per ús, en la 

mateixa columna. La senyora Vidrier assenyala que això són quadres separats i els indicadors 

són diferents i amb la referència de què vol dir cadascun. Troben equipaments que 

corresponen a l’Eixample, als quals es refereixen com «de proximitat»; però que proximitat més 

enllà del carrer Tarragona, com la biblioteca Miró, no ho és. 

 

Opina que el document, en general, és una acumulació de dades i de gràfics que repeteixen la 

informació al llarg dels vint-i-un fulls, dels quals tres estan en blanc. I aquí conclou l’anàlisi de 

l’esmentat document, que l’equip de govern li ha posat Pla d’equipaments i que troben que no 

concreta. 

 

El senyor Albert Deusedes Perelló, GMPSC, saluda els ciutadans i ciutadanes que estan 

seguint el Ple connectats a YouTube. Troba que, si ja té mèrit seguir un Ple de forma 

presencial, de forma telemàtica és per aplaudir-los de veritat. Des del seu grup, volen fer un ús 

de la paraula en aquesta primera intervenció, i donada aquesta situació excepcional de la 

pandèmia de la COVID, reconèixer i valorar i aplaudir el treball de milers de treballadors 

municipals, que no només han fet que la ciutat segueixi funcionant sinó que estan lluitant també 

cadascú des del seu lloc de treball en diferents sectors i en diferents tasques contra aquesta 

epidèmia sanitària i també contra la crisi social i econòmica que està provocant.  

 

Parlant ja de la mesura del Govern, evidentment com a membres del Govern estan d’acord 

amb aquesta mesura i a més creuen que no només és una mesura de govern, és una mesura 

de moltes entitats i de molts ciutadans i ciutadanes a través del procés participatiu que va 

acabar amb aquest pla d’equipaments, també és la seva mesura. Els ho agraeixen i reconeixen 

també la feina feta de moltes entitats del Districte, dels barris i de molts ciutadans i ciutadanes, 

que sense ells aquest pla d’equipaments no seria realitat. Comenta que la realitat actual de la 
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situació extraordinària actual fa que aquest pla d’equipaments no pugui plasmar-se segurament 

tan ràpid i necessari com seria pels barris, donat que és evident i notori que hauran de canviar 

les prioritats tant econòmiques com d’actuacions per fer front a la situació en què ens trobem. 

Però així i tot creuen que és una molt bona notícia que el Districte ja disposi d’aquest pla 

d’equipaments com un full de ruta per seguir els propers anys. 

 

La senyora Marina Berruezo Palencia, del GMBComú, vol contestar al màxim possible els 

comentaris fets. Com han comentat els consellers, aquest pla es va fer en unes condicions, en 

un context concret que ha variat bastant, però tot i així no el volien deixar al calaix, ja que s’ha 

fet una gran feina, però els calendaris previstos variaran.  

 

Pel que fa a les biblioteques, remarca que volen fer espais tan polivalents com sigui possible, i 

per tant algun dels equipaments està previst com a possible biblioteca ludoteca, però encara no 

està concretat com a tal. Respon a un altre comentari que s’ha fet respecte a les zones de 

proximitat que s’han tingut en compte, per la distància a algun dels barris de l’Eixample. Diu 

que s’ha tingut en compte justament perquè la població l’utilitza, no és res inventat, i no compta 

com a equipament de la zona Centre, però sí que s’ha tingut en compte. 

 

Finalment, pel que fa als pressupostos, òbviament ara estan congelats i el PIM variarà a 

mesura que la crisi vagi baixant. No obstant això, creuen que és important tenir aquest pla i 

tenir-lo a deu anys vista. Com bé ha dit la consellera del GMERC, hi ha alguns equipaments 

que ja s’han construït, cosa que creuen que és una gran notícia, i d’altres que aniran variant la 

seva prioritat en el calendari.  

 

2.2. Sobre l’emergència climàtica 

 

La presidenta passa a la segona de les mesures de govern, sobre l’emergència climàtica, i per 

exposar-la dona la paraula a l’equip de govern. 

 

La senyora Carolina López García, GMBComú, presenta la mesura de govern sobre el canvi 

climàtic. Recorda que el 15 de gener la ciutat de Barcelona va declarar l’emergència climàtica 

pels motius que tots saben i que ja no cal repetir en aquesta instància. Al Districte volen posar 

el seu gra de sorra també i entomar el repte de fer front a la crisi climàtica amb aquesta 

mesura. Explica que a l’hora de redactar aquest document han tingut en compte 

l’heterogeneïtat socioeconòmica dels diferents barris del Districte i també la presència en el 

territori del parc equipat de la muntanya de Montjuïc. Per entendre els desequilibris territorials, 

menciona que la renda familiar disponible està per sota de la mitjana de Barcelona. El 10 per 
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cent de la població pateix pobresa energètica, però saben que en alguns barris això arriba fins 

al 15 o el 16 per cent. També destaca que hi ha més població d’origen divers que la mitjana de 

la ciutat. Tot i que estan dos punts per sobre de la mitjana de la ciutat, saben també que hi ha 

barris on el percentatge és molt més alt. 

 

Els reptes físics més importants són la reducció del trànsit rodat i de la contaminació de l’aire, la 

millora de la mobilitat i del transport públic. Tenen un compromís ferm, perquè sense un canvi 

dràstic no s’aconseguirà aturar la pujada de la temperatura global, que és tan necessari, com 

demostra la crisi en què estem ara mateix. 

 

Detalla que el pla d’acció està dividit en deu eixos principals: participació ciutadana, model 

urbà, espai públic, mobilitat i energia, economia, consum, alimentació, cultura, salut i aigua. 

Entre les mesures més importants, s’inclou la creació d’una taula d’emergència climàtica del 

Districte, que fixarà les prioritats, la pacificació dels entorns escolars, la millora i consolidació de 

la xarxa ciclista, triar un barri del Districte per al sistema de recollida de residus porta a porta, 

crear una xarxa d’horts urbans al Districte, triar almenys deu equipaments per convertir-los en 

refugis climàtics i augmentar els sistemes de drenatge urbà. 

 

Acaba l’exposició agraint la bona voluntat dels partits de l’oposició que hi han col·laborat i diu 

que han afegit gairebé tots els comentaris que els van fer al text final, excepte alguna cosa molt 

concreta que era més de ciutat que de Districte.  

 

La presidenta comenta que ara és el torn dels grups. En primer lloc, té la paraula GMBxCanvi. 

 

La senyora Alba Gómez Rodríguez, GMBxCanvi, entén que la situació d’emergència climàtica 

és un fet innegable. Afortunadament, cada dia són més els que ho entenen i n’estan 

conscienciats. Ara diu que toca explicar a tots els veïns i veïnes del barri que la implicació del 

barri i del Districte és imprescindible per a revertir la situació i que entre tots cal fer més 

pedagogia sobre la situació actual i les necessitats d’implicació.  

 

Fa una crida a tots els veïns i veïnes per demanar la seva implicació en aquesta la 

d’emergència climàtica, que molts creuen tan necessària. Comparteix amb el Govern la reflexió 

que per a realitzar els canvis necessaris és imprescindible el consens de la ciutadania. Aquesta 

iniciativa d’emergència climàtica sens dubte és la millor eina per a traslladar als veïns i veïnes 

tota la informació necessària per prendre les millors decisions en aquest tema. Assenyala que 

el mateix document presentat diu que qui menys han pogut decidir en els anys passats poden 

ser ara motor d’aquest canvi. 
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El senyor David Labrador Gabriel, GMCs, afirma que efectivament el canvi climàtic és una 

realitat ineludible i un dels principals problemes als quals ens enfrontem actualment. És un 

repte global al qual no podem restar aliens, els seus efectes poden tenir conseqüències 

devastadores per molts aspectes de la vida i del planeta, des de la desaparició d’espècies fins 

a l’augment del nivell del mar i, evidentment, amb conseqüències nefastes per a la salut de les 

persones. Segueix dient que en països mediterranis com Espanya, s’espera un increment de la 

mortalitat relacionada amb altes temperatures els propers anys.  

 

Comenta que cap aposta seriosa contra el canvi climàtic pot prescindir del rigor científic i 

l’altura de mires política, precisament perquè estem davant un repte global, que no té fronteres 

ni entén ideologies; cal fer-ho amb consens, i amb el rigor necessari, no aprofitant una causa 

amb conseqüències tan greus per barrejar-ho amb altres assumptes que no hi tenen res a 

veure; s’ha de lluitar contra el canvi climàtic, apostar decididament per les energies renovables i 

avançar cap a una economia circular, i hi ha moltes coses que es poden fer per aprofitar millor 

els recursos naturals i molts hàbits de consum que s’han de canviar per fer més sostenible el 

nostre planeta.  

 

Al GMCs, creuen que tenir cura del planeta, fomentar un consum responsable i conscienciar els 

ciutadans de la importància del canvi climàtic no té res a veure amb impugnar ni el model 

capitalista ni el sistema, ni els compromisos actuals dels estats de la Unió Europea, ni els 

tractats de lliure comerç. Creuen que el repte del canvi climàtic no és només preservar el nostre 

planeta i la seva biodiversitat; hem de permetre que milions de persones a tot el món puguin 

perseguir els seus plans de vida en igualtat d’oportunitats sense comprometre el medi ambient.  

 

Sobre aquesta mesura de govern, assenyala que han estat treballant juntament amb els partits 

de l’oposició i amb el Govern. Recorda que, tal com ha comentat la seva companya de 

GMBComú, van tenir diverses reunions per fer esmenes entre tots els partits. Ho han mirat i 

han trobat punts interessants, com parlar de fer parcs centrals a La Marina i Can Batlló, amb 

criteris climàtics, que en un principi no hi estan en contra. També diu que es va parlar molt del 

drenatge a la muntanya de Montjuïc, de la millora del drenatge a la muntanya de Montjuïc, 

mitjançant el Pla director de la muntanya, que és una petició bastant important perquè l’han 

exigit diferents entitats i diversos veïns de la Marina del Port i la Marina del Prat Vermell pels 

problemes que hi ha hagut a Can Clos i altres zones de la Marina quan plou i la terra baixa de 

la muntanya per fortes pluges i baixa als carrers i a les cases. Llavors, és un punt que, quan 

van tenir les reunions amb el Govern i els partits de l’oposició, van comentar que tenia sentit 

fer-ho. 
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Fins i tot, van estar parlant, en aquestes reunions amb el Govern i els partits de l’oposició del 

Districte, de diverses partides i diversos temes, com per exemple el que es refereix a la 

composició de les taules del Districte que es volen fer, segons consta en l’informe, i les seves 

competències. Afirma que van intentar arribar a un consens i que algunes de les mesures que 

l’oposició va dir queden reflectides en el document. Agraeix les explicacions de l’informe i la 

feina feta, tot i que cal veure l’evolució dels esdeveniments actuals per veure com poden actuar 

davant aquesta mesura de govern.  

 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, recorda que al juny del 2019 el seu grup 

municipal van demanar al Govern municipal que declarés l’emergència climàtica. Finalment, el 

15 de gener es va declarar. Entre les propostes que demanaven, deien que les mesures que es 

duguessin a terme tendissin a la descarbonització de la ciutat i també la creació d’una comissió 

de seguiment per poder veure l’impacte i el recorregut que tenen totes aquestes mesures i tots 

aquests anuncis per combatre l’emergència climàtica. Declara que, des de GMJxCat, són 

plenament conscients que cal esmerçar els màxims esforços a la lluita contra el canvi climàtic 

però que aquesta lluita no vindrà pel decreixement ni el no a tot, sinó un canvi de model, un 

canvi real. Reclama disposar de totes les dades a l’hora de prendre decisions i que aquestes 

decisions es prenguin en funció de criteris científics i contrastables.  

 

En aquest sentit, la mesura presentada és la de la ciutat adaptada al Districte. Els sembla molt 

adequada la creació d’una taula de treball sobre l’emergència climàtica, on poder treballar i 

desenvolupar totes les mesures que figuren en el pla, en matèria de mobilitat, en matèria de 

tractament de residus, qualitat de l’aire, ús d’energies renovables, drenatge de la muntanya de 

Montjuïc. Comenta que, tal com ja van comentar en la reunió amb la consellera, indica que 

aquesta taula ha de ser eficaç i operant i creuen que, en un primer moment, se li assignaven 

massa funcions i això posava en risc que finalment perdés la seva utilitat. En aquest sentit, 

anotaven que no veien convenient traslladar el debat de les superilles del Districte al si de la 

taula, que ja hi havia altres espais per poder tenir aquest debat. Com succeïa en la mesura 

anterior, que també estava prevista que es presentés al Ple del mes de març que es va 

suspendre arrel de la pandèmia de la COVID, el context en aquests moments és diferent i, per 

tant, considera que caldrà ser conscients que serà necessari anar desenvolupant les mesures 

d’aquest pla adequades al context actual, i també tenir present que es partia d’una previsió 

d’inversió que probablement no acabi sent la que s’havia previst. Per tant, esperen que, igual 

que han demanat en la mesura anterior, en el Pla d’equipaments se’ls faci partícips i hi puguin 

col·laborar i posar en comú tot aquest seguit de mesures del pla contra el canvi climàtic. 
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El senyor Josep Joaquim Pérez Calvo, GMERC, es queixa que tres minuts per poder 

argumentar la mesura de govern de la declaració d’emergència climàtica és més que limitat, 

però vol ser-hi per ampliar-la a tots aquells espais que s’han d’activar immediatament producte 

de la mateixa mesura.  

 

Pel que fa als aspectes generals de la mesura, comparteixen la diagnosi i la necessitat de 

declarar l’estat d’emergència climàtica i celebren que vegi la llum després de tants mesos 

d’anuncis. El concepte més important és precisament el d’«emergència», tant pel que fa a 

reduir el que la ciutat aporta a l’escalfament global com la mitigació dels efectes adversos que 

ja patim en dues coordenades diferents. Per una banda, demana actuar ràpid, amb valentia i 

determinació i assumint el risc d’equivocar-se i rectificar si cal, però no esperar més. I, per una 

altra banda, cal fer-ho on l’impacte de les mesures sigui major i es preparin per a les noves 

condicions previstes per al futur. Sobre les propostes concretes contingudes en la mateixa 

declaració, es troben amb les següents característiques: hi ha un predomini de mesures 

d’impacte real i general nul o molt baix; algunes de les mesures ja estaven planificades o en 

procés d’execució en el mandat anterior; davant de l’emergència climàtica, cal innovar 

polítiques més ambicioses i valentes per obtenir resultats positius. 

 

També esmenta que troben moltes mesures de poca definició que només marquen objectius a 

llarg termini sense concretar i que, al final, són declaracions d’intencions sense efectivitat. 

Presència de nombroses proves pilot de caràcter anecdòtic. Troben que es criminalitza 

genèricament tot el vehicle motoritzat. La inexistència d’una estratègia per als vehicles elèctrics 

a la ciutat que al final són el mateix transport públic. Segons el conseller, s’afirma que hi ha 

mesures que han de sortir d’un consens institucional molt ampli, però que només apareix en 

una llista del que han de fer altres administracions i, fins i tot, fora de l’àmbit metropolità.  

 

Des del GMERC, comenta que tenen moltes propostes i algunes d’elles més mesures i més 

ambició. No poden comptar les mesures a pes; cal una selecció de programes i mesures 

prioritzades segons el major impacte, la lluita contra el xoc climàtic també als despatxos, calen 

mesures de finançament, fiscalitat positiva, simplificació administrativa, una estratègia de ciutat 

per al vehicle elèctric que inclou el transport públic, bus, taxi, etcètera. La millora evidentment 

d’aquest servei i l’impacte del mateix transport públic. Troba que cal que la xarxa ortogonal 

d’autobusos assoleixi de forma immediata els seus objectius de capacitat i freqüència; cal la 

modernització de la flota del mateix transport col·lectiu; establir la resta d’administracions en 

una taula d’emergència de transport metropolità, en definitiva, troba que calen moltes millores 

però, tot i així, per part del seu grup, mostra la seva conformitat i el seu suport a la presentació 

d’aquesta mesura de govern. 
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El senyor Albert Deusedes Perelló, GMPSC, afirma que com a membres del govern estan 

d’acord amb la mesura. Celebren les contribucions i les crítiques constructives de determinats 

grups de l’oposició, però també els fa gràcia que els partits que governen la Generalitat i que 

han fet una mesura d’emergència climàtica “endeble” i simbòlica vulguin donar lliçons i demanin 

que la que es fa a Barcelona sigui més ambiciosa i tingui més eines, quan ells mateixos han fet 

una declaració d’emergència climàtica quasi bé d’acudit. Puntualitza que no ho diu ell, sinó les 

entitats que més treballen en aquest tema. En tot cas, estan d’acord amb la mesura que ha 

presentat el Govern. 

 

La presidenta recorda a l’equip de govern que encara disposa de temps. 

 

La senyora Carolina López García, GMBComú, agraeix tots els comentaris i recalca, com deia 

la consellera de GMBxCanvi, que la mesura més important dins d’aquesta mesura de govern és 

precisament la creació de la Taula d’Emergència Climàtica del Districte, precisament per donar 

veu i vot a les persones que estan més afectades per aquesta crisi climàtica i que tampoc han 

tingut a veure amb la situació actual. A la resta de partits, els demana que, a banda de donar 

suport a aquesta mesura, també donin suport al Govern de ciutat i de Districte quan vagi a 

proposar a les empreses i a les grans infraestructures de reduir les emissions, que serà 

necessari per no arribar a aquest escalfament que temen.  

 

Finalment, demostra sorpresa pels comentaris del GMERC, donat que van estar en les 

reunions i van fer les propostes que van caldre, i que estan totes incloses en el text final i, com 

que formen part del Govern de la Generalitat esperen que donin pressupost i suport a la seva 

pròpia mesura contra l’emergència climàtica. 

 

3. Informe del regidor 

 

La presidenta passa al següent punt, i per tant, dona la paraula al regidor del Districte, Marc 

Serra, per un temps màxim de dotze minuts. 

 

El regidor del Districte saluda a tots els consellers i conselleres, regidora, presidenta, i els veïns 

que els segueixen a través d’aquest Ple telemàtic i desitja que tots estiguin bé.  

 

Comença l’informe amb un missatge de condol sentit per a tots aquells que durant aquests dies 

han perdut algun ésser estimat, especialment per a aquells que han perdut un ésser estimat per 

culpa de la COVID-19, de la terrible pandèmia que ens està afectant i que s’està emportant a 
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gent estimada, però també aquells altres que hagin pogut perdre algun familiar, algun amic per 

altres causes i que han vist afectat l’accés a la sanitat pública aquests dies i sobretot han vist 

dificultades les possibilitats d’acompanyar en aquest procés de mort les seves persones 

estimades. Afirma que són conscients des del Districte que és una situació molt complicada, 

molt difícil i justament per això han estat treballant al costat dels veïns i veïnes amb el màxim 

de proximitat possible.  

 

Agraeix la feina de tot el personal municipal, l’esforç extraordinari que han fet aquests dies per 

poder donar resposta a aquesta situació. També agraeix a les entitats i empreses gestores 

d’equipaments. Han vist que hi ha una gran consciència de servei públic, també en els privats 

que col·laboren amb el Districte. També vol fer un agraïment als serveis de neteja, que s’estan 

deixant la pell aquests dies, perquè els barris estiguin tan nets com sigui possible, tenint en 

compte també les restriccions que hi ha, que hi ha personal que té problemes de salut, que és 

població de risc i que, per tant, la plantilla de neteja s’ha vist afectada. També evidentment, vol 

donar les gràcies a tot el personal sanitari, especialment els que puguin ser veïns del Districte 

que aquests dies estan cuidant la gent. 

 

Finalment, dona les gràcies als treballadors socials, la Guàrdia Urbana i en especial a tots els 

veïns i veïnes que s’han ofert com a voluntaris i que aquests dies han vingut a reforçar, a donar 

múscul als diferents serveis que han posat en marxa, així com a totes les entitats del Districte 

amb qui han tingut una relació molt directa aquests dies i a les noves entitats que han anat 

sorgint com són les xarxes ciutadanes de suport mutu que aquests dies també han ajudat a 

poder arribar més enllà d’on es pot arribar amb els serveis públics.  

 

Fets aquests agraïments, comenta que Barcelona és una ciutat amb una història molt llarga 

d’esdeveniments complicats, de moments difícils, però tenim molta capacitat de resistència; 

Barcelona en moments així sempre acaba traient el millor d’ella mateixa. Remarca que s’ha 

afrontat aquesta crisi amb la idea de posar tots els recursos de la ciutat al servei de la cura de 

les persones afectades per la crisi sanitària i tots els recursos no només vol dir els recursos 

municipals, sinó que també vol dir els recursos privats: hotels, pavellons, equipaments. Ho han 

mobilitzat tot i han parlat amb tothom en tot moment per poder donar la resposta més digna 

possible posant els veïns i veïnes al centre. 

 

Anuncia que destacarà les cinc principals mesures. En primer lloc, la mesura per evitar el 

col·lapse sanitari. L’Ajuntament de Barcelona no té competències directes en sanitat; són 

competències compartides, però no són competències directes, però el que han fet ha estat 

posar poliesportius municipals, hotels a disposició del sistema de sanitat pública; en 
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col·laboració amb la Generalitat, s’ha ampliat la capacitat hospitalària dels quatre principals 

hospitals de la ciutat. En el cas del Districte de Sants-Montjuïc, s’ha reforçat la capacitat 

hospitalària de l’Hospital Clínic amb 300 llits a l’Hotel Plaza Catalonia i també amb 252 llits a 

l’INEF, a l’Institut Nacional d’Educació Física. 

 

En segon lloc, entra en la qüestió de les residències de gent gran, una qüestió que els 

preocupa i que els grups ho saben. Comenta que n’han estat parlant aquests dies. Tot i que 

l’Ajuntament no té competència directa sobre la gestió de les residències de gent gran, sí que 

han fet una feina molt intensa per intentar evitar els contagis i agilitzar al màxim tota la 

intervenció que s’hi ha estat fent. Recorda que a la ciutat hi ha gairebé tres-centes residències 

de gent gran; en el Districte n’hi ha onze de privades i dues de públiques. Esmenta que han fet 

una feina molt important posant fins a cinquanta treballadors municipals en una oficina per 

donar resposta a les situacions de les residències de gent gran per intentar avançar-se al 

màxim i promoure les desinfeccions, els trasllats i el repartiment de material. 

 

Es queixa que malauradament la coordinació de la Generalitat en les primeres setmanes ha 

estat molt lenta i ha costat que s’agilitzessin totes aquestes línies de treball. Celebra que 

finalment s’hagi obert una residència que estava tancada a Nou de la Rambla i que és una 

residència que avui acull veïns i veïnes que han donat positiu de COVID-19. Per tant, afirma 

que segueixen treballant en coordinació amb la Generalitat per poder donar una resposta tan 

digna com sigui possible a la situació de les residències de gent gran, que avui ja hi ha una de 

cada tres persones mortes a la ciutat de Barcelona per la COVID-19. 

 

En tercer lloc, dona suport a les persones vulnerables. Recorda que com ja han dit moltes 

vegades estan treballant perquè en aquesta crisi ningú quedi enrere. Han començat pels més 

vulnerables, que són els que no es podien confinar. Són les persones en situació de sense llar. 

A la ciutat de Barcelona recorda que hi havia 2.200 places en centres de primera acollida per a 

persones sense llar, que han incrementat fins a 2.900. En aquest cas, el Districte ha estat 

protagonista també, perquè han posat en marxa dos pavellons en el recinte de la Fira Montjuïc 

al servei de les persones sense llar, en els quals s’han pogut acollir fins a 450 persones. 

 

També els centres de serveis socials estan treballant a tota màquina. El centre obert de 

referència és el de Cotxeres, però tots els altres professionals estan fent teletreball des de 

casa. S’han doblat els esforços en serveis socials i estan rebent molts nous usuaris; un 35 per 

cent dels usuaris són nous, que no estaven registrats en els serveis socials. Comparteix dades 

per veure la potència de l’impacte en els serveis socials del Districte. Han atès 11.571 persones 

des de l’inici de la crisi en els serveis socials del Districte de Sants-Montjuïc; han fet 2.300 
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atencions; han destinat mig milió d’euros, més de mig milió d’euros en ajudes d’urgència a 

famílies des del 16 de març només al Districte i en total, a la ciutat, més de 3 milions d’euros. 

Sobretot són ajudes de qüestions bàsiques: alimentació, suport en allotjament d’urgència, tant 

pagant lloguers d’habitacions, com també pagant pensions i allotjaments a persones que han 

perdut el seu habitatge. Han incrementat els àpats a domicili, un 146 per cent. Han repartit 

1.400 cistelles, que es reparteixen de forma mensual. I han obert també dispositius per a 

aquells veïns i veïnes que no tenen un vincle encara amb serveis socials, dispositius de lliure 

accés, amb repartiment d’àpats. Al Districte, en aquesta data, es reparteixen mil àpats cada dia 

en els dos centres que han obert al barri d’Hostafrancs, avinguda Tarragona, 141, i a la Marina, 

al casal de barri de La Vinya.  

 

També aclareix que evidentment han col·laborat amb el Consorci d’Educació per al repartiment 

de les targetes de les beques menjador, 2.421 beques repartides en format de targeta, de les 

quals el 85 per cent ja s’han entregat. Per tant, creu que s’ha arribat molt enllà. 

 

Pel que fa a l’economia domèstica, en quart lloc, s’ha ajornat el cobrament de les quotes de les 

escoles bressol, de les escoles de música, també dels centres esportius municipals per intentar 

que les despeses fixes de les famílies baixin al màxim. 

 

També s’han prorrogat tots els tributs municipals i es donen facilitats per al fraccionament del 

pagament d’impostos. El Bicing també perllonga els seus abonaments. Barcelona Energia, que 

és l’elèctrica municipal, ha fet una moratòria del cobrament. També en tot el que són habitatges 

municipals, habitatge social, s’ha fet una moratòria en el cobrament. No es cobraran els 

lloguers d’habitatges municipals. 

 

I en l’últim lloc i cinquè lloc, el regidor del Districte comenta una qüestió que cada cop els ocupa 

més, que és tota la qüestió de la reactivació econòmica. Ha tingut moltes ocasions per poder 

parlar amb els comerciants, per poder parlar amb autònoms, que estan molt preocupats per la 

situació. Esmenta aquells que formen part de serveis essencials, que aquests dies estan 

treballant molt, tot el comerç d’alimentació, per exemple, però n’hi ha d’altres que estan tancats, 

especialment els restauradors i altres tipus de comerços de la ciutat, comerç de proximitat que 

fins ara vertebrava els barris i donant-los vida i articulant-los social, econòmica i 

comunitàriament, i aquests dies estan patint moltíssim per la situació de crisi.  

 

En aquest sentit, han anunciat un pla de ciutat amb 25 milions d’euros per a la reactivació 

econòmica. Un pla de ciutat amb el qual ja han avançat algunes de les mesures, per exemple, 

ajudes a autònoms per 300 euros al mes, perquè puguin cobrir el cent per cent de la base de 
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cotització dels autònoms de la ciutat de Barcelona, suport també per renegociar lloguers i una 

línia de subvencions a propietaris que descomptin el lloguer als comerciants. Ajornaments 

també de les taxes de terrasses, residus i un nou pla de terrasses, que afirma que s’ha explicat 

la mateixa setmana, i una oficina tributària online des de la que es fa seguiment i suport a tots 

els agents econòmics del Districte, perquè per sortir d’aquesta crisi es necessita que puguin 

recuperar-se i que puguin tornar a obrir tan aviat com sigui possible. 

  

Diu que també l’Ajuntament de Barcelona, que té un pes econòmic importantíssim, ha 

mantingut la majoria dels seus contractes i que està pagant a vint dies els seus proveïdors, 

només vint dies. Per tant, amb una puntualitat molt bona i inèdita en altres administracions.  

 

Acaba dient que tan important com el que es fa és el cóm es fa. En aquest sentit, creu que el 

Districte i també gràcies al suport de tot l’equip de professionals i de consellers ho han fet tot 

amb el màxim diàleg possible, amb el màxim de proximitat, amb el màxim d’empatia i també 

generant espais de treball conjunts, espais de coproducció de moltes d’aquestes mesures, 

espais de rendició de comptes, amb taules socials en els diferents barris; han tingut desenes de 

reunions amb els veïns per poder donar resposta i adaptar el desplegament de cada una 

d’aquestes polítiques a les necessitats dels barris. 

 

Agraeix el suport aquests dies de tots els consellers i també dels de l’oposició, pel diàleg que 

han tingut, i també el treball dels veïns i veïnes. 

 

La presidenta passa al torn de les intervencions dels grups; en primer lloc és el torn de 

GMBxCanvi.  

 

La senyora Alba Gómez Rodríguez, GMBxCanvi, saluda els regidors, consellers i veïns per 

seguir des de casa seva el Ple, que es fa en unes circumstàncies atípiques degut a la COVID-

19. Comença la seva intervenció amb un record per totes les persones que ja no hi són, veïns, 

molts dels quals compromesos amb tot el teixit associatiu i cultural, treballadors del Districte, 

també. Fa un esment especial del seu avi de Barcelona, Pedro López, a qui li agradava que li 

diguessin com l’anomenaven al seu barri i al seu club de futbol, Pedrín, un home que va néixer 

en aquest Districte, el primer porter del club de futbol Estrella Magoria, que al final va acabar 

jugant a l’Espanyol, del qual n’estava molt orgullós. I emprenedor al seu barri, de Font de la 

Guatlla. Des que la consellera va arribar a Barcelona, ha tingut sempre notícies d’aquest barri, 

perquè ell cada dia li explicava coses i avui té el plaer de treballar-hi. A ell també se l’ha 

emportat el coronavirus.  
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La senyora Gómez també vol oferir un agraïment molt especial a tots els professionals que 

cada dia treballen per a poder vèncer un virus que des de fa uns mesos ha fet canviar els 

hàbits de la gent, el personal sanitari, així com a les persones que fan la vida més fàcil en 

aquests moments: els cossos de seguretat de l’Estat, els treballadors de mercat, de neteja del 

Districte, els voluntaris, etcètera. El Districte de Sants-Montjuïc, igual que el conjunt de 

Barcelona, Catalunya i Espanya, està de dol. El coronavirus ha colpejat amb força 

especialment la generació que va reconstruir el país després de la dictadura i que va ajudar, 

mitjançant les seves pensions, a sortir d’una crisi econòmica, la gent gran.  

 

Comenta que les xifres que es coneixen són cada dia millors, però que no s’han de confiar. 

Recorda que han de seguir treballant, especialment les administracions han de col·laborar 

entre elles i deixar els sectarismes i les diferències de banda. Diu que han vist com les 

administracions no estaven preparades per enfrontar-se a una crisi d’aquestes característiques. 

Declara que tot i que ara no és moment de crítica, però vol fer palès que la gestió de les 

residències, que per cert en el Districte s’ha viscut amb molta preocupació perquè n’hi havia 

dues de les més mal gestionades a tot Barcelona, ha estat un clar exemple de mala gestió. 

 

En aquests moments greus, corrobora que cal dir als dirigents que actuïn amb seny, 

responsabilitat i sobretot amb sentit d’estat. La crisi sanitària també és una crisi social i 

econòmica. Des del GMBxCanvi, han presentat disset mesures econòmiques destinades 

especialment a pimes i autònoms. Entenen necessari donar-los suport i, per aquest motiu, en el 

mateix Ple han volgut presentar una proposta per tal d’ajudar el comerç de proximitat. El seu 

partit dona suport a l’economia productiva, en el qual s’entén que la col·laboració 

publicoprivada serà una vegada més la clau per sortir d’aquesta crisi. 

 

Per això, explica que, a la comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona, van 

presentar el Pla «Autónomo, Relánzate», que es va aprovar per unanimitat i que fins i tot el 

tinent d’alcalde Jaume Collboni va dir que serà una de les primeres mesures per poder tirar 

endavant. En la mateixa línia, vol aprofundir en el Ple un dels temes que troba d’interès, que és 

parlar dels pressupostos. Malauradament, la realitat econòmica de la ciutat ha canviat i, 

probablement, canviarà encara més. En aquest sentit, demana que el pressupost del Districte, 

igual que el de l’Ajuntament de Barcelona es refaci pensant en la situació post-COVID.  

 

D’altra banda, celebra que el dia anterior els donessin la notícia de que es produirà una rebaixa 

en les taxes de les terrasses i es permetrà l’ampliació de l’espai exterior de bars i restaurants. 

Des de GMBxCanvi, diu que ho han demanat constantment i que estan molt contents amb el 

resultat.  
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D’altra banda, fa un apunt pel que fa als processos participatius del PAD. Demanen que, amb 

l’aturada que estem tenint i en la situació en la que ens trobem, s’adapti i es torni a plantejar el 

PAD, ja que de les necessitats que avui tenen els veïns, segurament moltes no tenen res a 

veure amb el que es proposava abans.  

 

Deixa de banda les queixes i acaba el seu discurs reconeixent al Govern, als tècnics del 

Districte, a les entitats, associacions i voluntaris que s’han implicat en la feina d’ajudar aquests 

dies i els reconeix la feina per tal que aquesta crisi tingui una incidència mínima en el Districte. 

Han pogut veure, com acaba d’esmentar el regidor del Districte, que s’han implicat ajudant 

hospitals, dotant d’ajut per a l’habitatge les famílies en situació de vulnerabilitat, duplicant el 

repartiment de menjar, fins i tot obrint nous espais de recollida de menjar per oferir més ajut als 

veïns, beques menjador, iPads perquè els nens poguessin seguir fent els deures des de casa. 

Un dels exemples més significatius al Districte ha estat la Fira, on s’han recollit centenars de 

persones sense llar, i ara, gràcies a aquest mètode s’ha fet una bona feina. Diu que el Districte 

ha tret el seu costat més humà i això cal reconèixer-ho. Per tot això, dona les gràcies a tots des 

de GMBxCanvi i es posa a disposició, com sempre.  

 

El senyor David Labrador Gabriel, GMCs, comença recordant en primer lloc les persones que 

ens han deixat per culpa de la COVID-19, moltes de les quals molt conegudes al Districte. Per 

això, vol començar la seva intervenció amb aquestes paraules d’homenatge i que sempre seran 

recordades, siguin on siguin. També vol agrair la gran feina feta pel bé comú per part de les 

forces i cossos de seguretat de l’Estat, els Mossos, la Guàrdia civil, la Policia Nacional i la 

Guàrdia Urbana, els farmacèutics, els paradistes dels mercats, els comerciants, els treballadors 

dels supermercats, els voluntaris, els professionals públics i privats, les xarxes de suport veïnal, 

funcionaris, metges, personal sanitari, infermers, serveis de neteja, la UME, l’exèrcit, el 

personal municipal, etcètera. Els vol donar les gràcies a tots ells i a la resta de persones perquè 

gràcies a elles han pogut viure el dia a dia de la millor manera possible davant la greu situació i 

crisi que estem patint. Dona les gràcies per l’esforç i solidaritat amb tothom.  

 

També vol esmentar especialment la generació més afectada per aquest virus, que són les 

generacions més grans, que amb el seu esforç i tenacitat van portar a la transició i a la 

democràcia, una generació que sempre ha lluitat i ha donat la cara perquè els que anem al 

darrere poguéssim gaudir del que ells no van poder gaudir, als nostres avis i àvies, als nostres 

pares i mares, a tots, com a mínim des de GMCs, i està segur que també des de les altres 

forces polítiques, intentaran estar a l’alçada.  
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Dit això, vol indicar que, des de GMCs, sempre han tingut la voluntat, fins i tot abans de l’estat 

d’alarma, de col·laborar amb el Govern proposant iniciatives per a prevenir i reforçar els serveis 

que ofereix l’administració. I al començament de l’estat d’alarma, fins i tot, van proposar al 

Govern un pla de xoc econòmic i social, amb cinquanta-set mesures o iniciatives destinades a 

mesures sanitàries, socials, de mobilitat i transport, economia, promoció i coordinació 

administrativa, transparència, etcètera. Les iniciatives, anaven des d’ampliar el fons 

extraordinari d’ajuts d’emergència social per als infants de 0 a 16, ajuts per a garantir l’atenció a 

persones vulnerables, persones grans, persones amb mobilitat reduïda, a la reducció 

d’impostos a les famílies i empreses i no aplicar la pujada de taxes que va aprovar el Govern 

juntament amb GMERC, perquè recorda que es van aprovar uns augments que incloïen 

gairebé un 400 per cent més de les taxes de terrasses, un 83 per cent de les taxes de 

clavegueram, un 5 per cent de l’impost sobre vehicles, un 5,5 per cent de l’IBI, un 17 per cent 

en les grues municipals, etcètera. Afirma que sempre han dit que aquests impostos tan 

exagerats i que van ser de cop no eren la millor solució, i més en aquesta època de crisi; 

creuen que aquests impostos no haurien de tenir aquestes pujades que es van aprovar durant 

aquesta legislatura.  

 

D’altra banda, també van fer mesures per activar la feina i donar suport al teixit productiu de la 

ciutat, als autònoms i a les pimes, mesures per a millorar i reforçar la seguretat de Barcelona, 

etcètera. Explica que de vegades aquestes mesures han tingut eco en el Govern, a la Casa 

Gran; d’altres vegades no han tingut gaire èxit, però ells hi seguiran insistint. Des del Districte, 

comenta que han estat en contacte amb les diferents forces polítiques, amb el Govern, de 

forma setmanal; han intentat de forma setmanal tenir reunions telemàtiques. Des de GMCs, 

han actuat amb responsabilitat, essent constructius i propositius, i creu que en el Districte han 

intentat treballar igual tots els partits polítics.  

 

Afirma que un tema que els preocupa molt és la gran quantitat de persones infectades i finades 

per coronavirus en algunes residències de gent gran que hi ha al Districte de Sants-Montjuïc. 

Des de GMCs, com a oposició responsable, en les reunions que tenien amb el Govern i amb la 

resta de partits, sol·licitaven la desinfecció d’aquestes residències per part dels Bombers o la 

UME de l’Exèrcit o altres responsables; creu que era una cosa primordial. També van sol·licitar 

que es fessin tests a les persones amb símptomes i traslladar les persones que donessin 

positiu als centres sanitaris per evitar possibles contagis, ja que al principi les persones que 

estaven contagiades a les residències no es traslladaven. 

 

A banda d’això, també van preguntar per la situació de les persones sense llar en el Districte, ja 

que tenien la preocupació que moltes d’elles seguien dormint en el carrer, cosa que podia ser 
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perillosa per la seva salut amb el confinament i la crisi de la COVID-19. Una de les coses que 

també han demanat moltes vegades és que a Casa Gran intentin prendre la mesura que ha 

proposat GMCs que hi hagi una exempció d’impostos durant el 2020 per als autònoms, les 

pimes i les persones més afectades per aquesta crisi del coronavirus. A més, aquesta mesura 

no és un brindis al sol, és a dir, creuen que es pot exonerar a les persones que han patit més 

aquesta crisi amb els impostos municipals, gràcies a que hi ha un fons de contingència, gràcies 

a que hi ha un superàvit en l’Ajuntament en els comptes de 2019, i també perquè la Generalitat 

deu bastants diners de deute, bastants milions, a l’Ajuntament i es podria reclamar. També els 

diners en circulació que donaran els ajuts econòmics de la Unió Europea i del mateix Estat. 

Llavors, creuen que aquesta mesura es podria aplicar. Ells seguiran insistint perquè el Govern 

ho apliqui.  

 

Pel que fa a altres temes que s’han parlat al Districte, han parlat de les mesures de seguretat, 

perquè els comerciants comentaven que necessitaven mascaretes i guants, especialment al 

principi del confinament, que no en tenien. En van parlar en les reunions amb la resta de partits. 

També han demanat ajuts per a restauradors i terrasses. Reconeix que sí que aquesta 

setmana s’ha parlat que el Govern farà una rebaixa en les taxes de terrassa, però indica que, 

des de GMCs, és una cosa que han demanat bastantes vegades durant la crisi i sempre els 

havien rebutjat la proposta, però es congratula que ara s’hagi pogut aplicar durant la setmana 

o, com a mínim, s’ha presentat durant la setmana. 

 

El senyor Labrador acaba donant ànims a tots els ciutadans de Barcelona, a tots els ciutadans 

del Districte i a tots els companys de l’Administració i de Consell Plenari i creu que en el proper 

Ple ja podran estar tots junts físicament a la seu del Districte.  

 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, saluda com sempre als que estan seguint el 

Ple telemàticament, que avui són uns quants més.  

 

Se suma al condol expressat només començat el Ple i envia un especial record per a aquelles 

persones del Districte que ens han deixat, veïns i veïnes estimats, els quals ni han tingut l’espai 

ni el moment per acomiadar-los com haurien volgut. Com bé han comentat els companys que 

l’han precedit, no estem vivint moments fàcils. Comenta que la crisi de la COVID ha colpit tant 

en l’àmbit personal com també com a societat, i que aquests dies estan veient com és 

d’important el vincle unitari dels nostres barris i de les nostres ciutats. La ciutadania respon i 

això fa mirar amb esperança el futur. Creu que caldrà resiliència però segur que com a societat 

en sortirem reforçats. Agraeix la ràpida resposta de la xarxa veïnal i de les entitats del Districte; 

perquè sense ella no haguéssim pogut superar el primer embat d’aquesta pandèmia. Agraeix 
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també la tasca dels treballadors i treballadores municipals que estan treballant perquè tots els 

serveis continuïn desenvolupant-se amb tota normalitat.  

 

És conscient que des de l’Ajuntament s’ha dedicat molta tasca, però en aquests moments el 

paper de l’Administració és clau. Cal vetllar pel benestar dels ciutadans i treballar per protegir 

les noves vulnerabilitats sorgides arran d’aquesta crisi sanitària i econòmica. El teixit d’entitats 

socials dels nostres barris s’ha fet càrrec d’una part important d’aquestes noves vulnerabilitats 

que ha comentat i demana, per part del consistori, més suport i ajuda. Entitats com Bona 

voluntat en acció, Can Padró, la Nau, Gra de blat, Banc d’aliments han doblat les seves 

atencions aquests dies, però també és una tasca important de l’administració tornar a donar 

seguretat al sector econòmic. Creu que no es pot parlar de paralitzar sectors de l’economia; tot 

al contrari, cal activar-los i tots, i prendre mesures que vagin destinades a aquesta reactivació 

econòmica. Recorda que el dia abans es va anunciar la reducció de la taxa de terrasses fins a 

final d’any, un nou pla de terrasses. Són mesures que ajuden a donar liquiditat al sector. De fet, 

el mateix sector i GMJxCat com a grup municipal ho havien demanat des de finals de març. 

Però certament són insuficients, o que es podrien haver pres abans. Han preguntat, en aquest 

sentit, un seguit de mesures a escala econòmica a Casa Gran, que esperen que també puguin 

tenir efecte a Districte.  

 

Des dels eixos comercials del Districte, es demana poder aprofitar el projecte «Obrim carrers» 

perquè comerciants i botiguers que ho desitgin puguin posar un estand on oferir els seus 

productes. Els agradaria saber si aquesta demanda s’està estudiant, si s’ha estudiat aquesta 

proposta.  

 

En relació amb la mobilitat, que és un tema que els preocupa especialment, i en aquest sentit 

han presentat un prec perquè es tinguin en compte les necessitats del Districte en el Pla 

d’adaptació del transport públic, la senyora Lázaro pregunta si s’ha pensat en l’impacte que 

tindrà la mobilitat al Districte, amb el carril bus-bici es vol instal·lar. Segons tenien entès, la 

intenció abans de la COVID-19 era crear un espai, un espai de participació per poder debatre la 

instal·lació d’un carril bici al carrer de Sants. I ara es troben la instal·lació d’aquest carril sense 

cap mena de debat ni consens. Es tracta d’un carril bici que coincideix amb el carril bus, la qual 

cosa suposa un risc per als usuaris de bicicleta i un augment també del temps d’espera del bus, 

ja que les bicis circulen a una velocitat menor a la que ho fa el bus.  

 

Pel que fa a la neteja, creu que cal un pla de retorn a la normalitat del servei de neteja. Els 

arriben queixes de tots els barris que els carrers estan molt bruts, més del normal, tot i tenir 

menys afluència. Creuen que cal intensificar la neteja i més en aquests dies, quan s’està 
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procedint a un desconfinament progressiu i s’està incrementant molt la presència de persones 

al carrer. A les deixalles habituals, s’hi suma el pol·len típic d’aquesta època de l’any, i 

elements de protecció individual, com guants i mascaretes. La presència d’aquests elements 

suposa un greu problema sanitari.  

 

En l’àmbit del Districte hi ha dos sectors amb un pes molt important, com són l’esport i la 

cultura, i estan tocats i vol saber si s’estan pensant mesures per fer front a l’impacte que ha 

suposat la no realització del desenvolupament de la seva activitat normal.  

 

Finalment, la senyora Lázaro celebra l’acord pres per dur a terme un gran pacte de ciutat, del 

qual com a grup municipal formen part activament i han presentat un paquet de cinquanta-

quatre mesures. Però troba a faltar la visió territorial, creu que la tasca dels Districtes és molt 

important com a administració de proximitat. En aquest sentit, van presentar una declaració 

institucional que els emplaçava a treballar cap a la desconcentració de les polítiques que ens 

donen a l’ajuntament, una declaració que finalment no ha prosperat, però que esperen que a 

Casa Gran sí que es pugui treballar.  

 

Assenyala que cal recuperar, reiniciar i reinventar, però per això han d’anar de la mà agents 

econòmics, agents socials i tot el consistori, Govern i oposició. Cal transparència, cal diàleg i 

cal comunicació, són les bases d’aquest gran pacte. Demana al Govern que no actuïn des de la 

unilateralitat i que, tenint en compte que encara hi ha processos pendents de participació de 

PAD i PAM, se’ls faci partícips de totes les coses que es vagin treballant. Des del grup 

municipal, també en les trobades que han tingut setmanalment, els han estès la mà des del 

primer moment exercint una oposició responsable, com no podia ser d’una altra manera, però 

vetllaran perquè es prenguin les decisions i siguin consensuades. 

 

El senyor Josep Joaquim Pérez Calvo, GMERC, anuncia que s’arriba tard. Venen del 16 de 

desembre de 2019, i la desgràcia de la COVID no pot servir d’excusa per no retre comptes 

constantment permetent l’impuls i control, per no actuar amb transparència, per defugir els 

protagonismes i no cooperar amb totes les forces polítiques disposades, ans al contrari, és 

moment de generositat i sumar per millorar les condicions de vida al Districte i a la ciutat. 

 

A aquesta pandèmia afirma que no hi arriba tothom igual, perquè s’hi han de sumar els 

desequilibris i les desigualtats arrossegades des de 2008, s’hi arriba amb més fragilitat, 

desestructuració i pobresa. A GMERC han seguit fil per randa els moviments socials a tots els 

barris, xarxes, entitats, veïns i veïnes, escoltant, parlant, ajudant i observant les urgències i les 

primeres necessitats. D’aquesta realitat, fan propostes pensades per atendre les persones amb 
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millores sense límit dels serveis a la ciutadania. També per tenir cura de la xarxa de comerç, 

que cohesiona i fa una part del que som cada dia per revitalitzar-la. I també, definitivament, per 

fer una especial mirada a l’ensenyament que, fora del reglat, caldria reeixir en el seu àmbit 

extraescolar i formatiu tàctic posant tots els recursos humans i econòmics per atendre la que ja 

és necessitat urgent i on ens juguem el nostre futur, que són els nostres infants. Assegurem els 

recursos sanitaris, socials i d’ensenyament, assegurem la liquiditat de les famílies i petits 

negocis i empreses, assegurem i aprofundim les mesures per atendre l’emergència climàtica. 

 

Pel que fa a l’Estat, esmenta unes oportunitats perdudes per l’autodenominada «coalició 

progressista»; amb militants que es diuen republicans que són la nova política que han vingut a 

canviar-ho tot, blanquejant i seguint el silenci còmplice en el camí esbiaixat d’un partit instal·lat 

a la monarquia i a les clavegueres de l’Estat fa anys i panys amb les seves pitjors connotacions 

polítiques, socials i econòmiques i fins i tot judicials. Creu que s’arriba tard, trenta dies després 

de la primera mort, i malament, sense discernir les diferències d’afectació, de recursos 

sanitaris, diferències demogràfiques. Afirma que tot plegat ha portat militars als carrers i a les 

rodes de premsa diàries, una invasió i destrucció de drets materials i digitals, una centralització 

i monopolització total i ridícula, arrabassant competències sense coneixement de qui treballa 

dia a dia als territoris, dificultant la gestió amb un cop de puny sobre la taula, al més acurat estil 

supremacista i que ens ha tingut i ens té sense equips de protecció individual, sense rigor en 

les dades, sense realitzar proves per verificar la infecció. I tot plegat per acabar utilitzant les 

sancions i la repressió com a únic argument, fent servir la llei mordassa que fa tants anys diuen 

voler derogar i l’estat d’alarma com una sortida fàcil per no operar quirúrgica i diferenciadament.  

 

Creu que vivim un desconfinament obligat per l’Estat, descontrolat, sense acord, sense pla, 

confús, inabastable i només per maquillar el desastre de la gestió i que es tradueix als nostres 

barris per l’acció del Govern municipal en la manca de cooperació, en l’absència institucional 

comú, en la supèrbia d’excloure qui no és dels teus, apropiant-se de l’activitat i autoorganització 

de veïns i veïnes davant de la curta volada del mateix Govern. Continua dient de l’Ajuntament 

que, de la mateixa manera que el Govern intenta atribuir-se com a propi qualsevol iniciativa que 

pugui funcionar vingui d’on vingui, també ho fa amb la feina dels tècnics, gerències i altres 

treballadors municipals que mantenen l’acció real de l’Ajuntament, compartint guanys i defugint 

pèrdues, típic d’una actitud neoliberal que s’ha introduït a les files de qui ens governa. Situar-se 

d’esquenes a l’oposició, actuant sense transparència en temes tan sensibles com ara el 

tanatori, el tancament de l’escola de Can Clos, la manca d’acció personal i social a l’entorn del 

Parc de les Tres Xemeneies, la poca transparència del destí de la que va ser l’escola Rubió i 

Tudurí i tantes altres que creu que demostren com no es compta mai amb la ciutadania, s’actua 

unilateralment i sempre buscant protagonisme, ni lideratge ni radicalitat democràtica.  
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Volen compartir, no es cansaran de repetir-ho i ho han demanat, l’articulació efectiva d’una 

taula de ciutat que fixi l’agenda de reactivació, revisi competències directes o compartides amb 

la Generalitat, acordi un compromís de la ciutat amb la ciutadania, ajusti el model de tota la 

ciutat a les condicions que se’n derivaran, reforci i empoderi políticament i com a gestor real 

l’àrea metropolitana modificant els models de finançament tant del mateix ajuntament com de la 

mateixa àrea.  

 

En l’àmbit de salut, creu que s’ha de mostrar l’orgull del model realista del Departament de 

Salut de la Generalitat de Catalunya, de com es parla amb tothom, de com es reconeixen i 

rectifiquen, si cal, els possibles errors. Un gran aprenentatge que ha donat com a resultat la 

situació controlada i transparent, triplicant unitats de cures intensives, seguiment sanitaris i 

psicològics individualitzats i un pla de desconfinament compartit juntament amb tantíssimes 

altres actuacions, com ja s’ha comentat. Tot el contrari, troba, de l’actuació unilateral i sectària, 

com el tracte donat a les persones sense llar, a les qual no s’ha ofert més que un habitacle 

indigne, sense més control d’accés que l’arriscadíssim pronòstic d’interrogar sobre l’estat de 

salut i no comparable a les places que s’han habilitat per a malalts no greus i personal sanitari 

en hotels hospital, hotels que disposaven i disposen de més de seixanta mil places lliures. I tot 

amb l’excusa inacceptable de manca de personal per a uns, que no per als altres, establint i 

marcant unes diferències de tracte que esperen no produeixin uns contagis descontrolats i més 

elevats en aquest col·lectiu. 

 

També troba desafortunat l’establiment només de dos punts, originàriament, de menjador o de 

distribució d’àpats per a tot el Districte de les dimensions del de Sants-Montjuïc, que obligava 

contradictòriament al desplaçament diari de persones i de famílies que, per desgràcia, es veuen 

ja en la necessitat d’acollir-se a aquest recurs i que s’han suplert i ampliat per xarxa ciutadana, 

no per consistori. 

 

Acaba, sobre les residències de gent gran. Diu que els consorcis sanitaris, el de serveis socials 

i el d’Ensenyament de Barcelona, fan corresponsables de forma integral, seixanta-quaranta, la 

Generalitat i l’Ajuntament. No s’hi val dir: «I tu més» ni «la pilota és meva i tu no hi jugues». 

Comenta que cansa repetir que hem de compartir per avançar, però com bé sempre diu el 

company Joan Tardà: «La feina, la fan els cansats», i ells, cansats, ho tornaran a fer i a dir: 

«Sumem». Cal un nou sistema de serveis socials i la proposta d’Esquerra amb la llei de 

contractes i serveis a les persones, llei Aragonès, posava la primera pedra per acabar amb els 

voltors que es beneficien d’aquesta externalització sense control.  
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Acaba demanant que no s’oblidin que les residències són els centres on viuen les persones 

més vulnerables i el que això significa i el model de societat que tots plegats tirem endavant 

cada dia. Reclama que s’hi pensi, que tothom sigui valents, que acceptin corresponsabilitats i 

que es posi tothom a treballar en una mateixa direcció: la dignitat i la igualtat de barcelonins i 

barcelonines, santsencs i santsenques. 

 

La presidenta demana que tothom se cenyeixi al temps i passa el torn dels grups de Govern.  

 

El senyor Albert Deusedes Perelló, GMPSC, cedeix el temps al regidor, però només demana un 

minut per agrair les intervencions de tots els grups, menys la del portaveu del GMERC, a qui li 

voldria demanar que rebaixés el to i demanés disculpes sincerament pels insults que ha fet al 

seu grup, a altres també, però ell parla pel seu grup. Espera que llegeixi o vegi gravada la 

intervenció que acaba de fer i veurà la vergonya de la intervenció que acaba de fer com a 

portaveu d’un grup polític que es diu democràtic. Pot haver-hi diferències ideològiques, pot 

haver-hi diferències de criteri, però creu que el que no es pot consentir en un ple de Districte 

democràtic és que algú es cregui capaç d’insultar la resta. Li pregunta al senyor Conseller qui 

es pensa que és per insultar altres grups polítics amb representació democràtica en aquest 

consistori? Diu que no ho entén i ha trobat flipant i vergonyosa la intervenció del conseller 

d’Esquerra, i volia fer ús d’aquest minut per dir-l’hi. 

 

La presidenta comunica al regidor que disposa de temps per poder continuar la seva 

intervenció i respondre els grups.  

 

El regidor del Districte agraeix a tots els grups les seves intervencions i anuncia que contestarà 

per ordre d’intervencions. En primer lloc, a la consellera de GMBxCanvi li agraeix tots els 

comentaris. Pren nota de les seves valoracions, de les seves propostes. Pel que fa al dubte 

sobre què passarà amb el procés del Pla d’actuació del Districte, del PAD, el regidor avança 

que el PAD i també el Pla d’actuació municipal de ciutat s’hauran de repensar i adaptar a la 

situació actual. Evidentment, diu, el Govern tindrà un full de ruta adaptat a la crisi no només 

sanitària, sinó també econòmica i social actual. Per tant, compta amb tots els grups i compten 

amb tots els grups, veïns i entitats per poder-lo construir conjuntament.  

 

Pel que fa a la intervenció del conseller de GMCs, esmenta que ha fet molta referència a la 

qüestió dels impostos i li fa una reflexió al conseller. És conscient que ara s’ha de fer una 

revisió de l’estat dels impostos i de les taxes. Ara bé, sense fer trampes amb el tema dels 

impostos i les taxes. Si poden tenir els serveis socials oberts, si poden repartir àpats, si poden 

donar ajuts al lloguer, si poden obrir equipaments per a persones sense llar és gràcies a que 
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l’Ajuntament està cobrant impostos. D’això se’n diu fer política progressista i els serveis públics, 

els hospitals, els serveis socials, tots els serveis es paguen amb els impostos. Per tant, estén la 

mà al grup de Ciutadans, escolta les propostes que plantegen; algunes, com el tema de les 

terrasses, que finalment han trobat un bon punt d’acord amb els restauradors, perquè saben 

que els restauradors estan bastant en una situació molt complicada i calia fer una suspensió de 

les taxes de terrassa. Ara bé, li demana que no faci el discurs fàcil de «rebaixem impostos i 

ampliem serveis socials», perquè això és senzillament impossible, i més des dels ajuntaments, 

que tenen una regla de despesa de dèficit molt complicada. 

 

A GMJxCat, també en relació amb la reactivació econòmica de la ciutat, el Govern comparteix 

també la preocupació per la situació dels comerços del barri del comerç de proximitat. Diu que 

ara mateix estan en fase zero, que reben totes les propostes que ha fet la consellera amb 

interès i que les treballaran conjuntament. Ara bé, considera que potser és aviat encara com 

per posar en marxa alguns projectes com els que comentava. Fins que no es faci el salt a la 

fase 1 de desescalada a la ciutat de Barcelona, segurament que no es podrà anar a una 

reactivació econòmica més gran.  

 

Pel que fa a l’espai públic, recorda que la consellera ha parlat de l’«Obrim carrers» i creu que 

és una bona idea i és una bona proposta i creu que va en la línia del que ja ha començat a fer 

el Govern, que és el circuit d’itineraris segurs, aquests carrers en els nostres barris que aquests 

dies s’han obert a la ciutadania, obert als vianants, obert als veïns i veïnes perquè puguin 

passejar tranquil·lament, per poder anar a comprar, per poder complir amb les seves diferents 

necessitats, les persones que estan començant a treballar també que puguin passejar 

tranquil·les i les que van a comprar i fan cues a l’exterior de les botigues, sobretot que no hagin 

d’haver-hi aglomeracions. El circuit d’itineraris segurs s’ha posat en marxa especialment en 

aquells carrers amb voreres estretes i aquesta ara mateix és la prioritat, dotar d’itineraris el més 

segurs possibles als que tenen voreres estretes. Tot i així, a mesura que es vagi avançant en 

aquesta fase desconfinament, està segur que hi haurà opcions de recuperar projectes com el 

d’«Obrim carrers» i donar un rol protagonista als diferents eixos comercials i comerciants del 

Districte.  

 

En relació amb el carril bici-bus, es tracta d’una proposta que s’havia discutit ja en el mandat 

anterior i fins i tot abans, una proposta que l’havien aportat en algunes ocasions el mateix 

moviment ciclista a la ciutat o els mateixos comerciants. Explica que ara no es planteja com 

una solució alternativa, sinó que es planteja com una solució temporal i els experts, els tècnics 

de mobilitat i els mateixos comerciants i els mateixos veïns coincideixen en que, de totes les 

opcions possibles per donar resposta a la situació de la carretera de Sants i de la carretera 
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Creu Coberta, és la millor ara mateix. Es veurà com funciona. Saben que París està funcionant 

bé; a veure com funciona a Barcelona, com funciona en concret en aquest carrer tan 

emblemàtic del barri. I a partir d’aquí, valoraran si han de tendir cap a una opció més definitiva 

o s’han de quedar amb un ús més provisional.  

 

Sobre neteja, a partir del proper dilluns incrementen la plantilla de neteja, també al Districte, fins 

a un 66 per cent i la baixada de la intensitat en la neteja de l’espai públic es deu només a 

mesures de contingència de la plantilla, perquè és una plantilla amb algunes persones en edat 

avançada i que evidentment no posaran en risc de contagi.  

 

I, finalment, mesures sobre el món de l’esport i la cultura. El dia anterior havien estat tota la 

tarda reunits amb les entitats esportives i els clubs del Districte. Els van explicar, per exemple, 

que han agilitzat al màxim –com saben els consellers i conselleres, perquè també ho han 

compartit– el procés d’atorgament de subvencions i que aquest any podran cobrar les 

subvencions totes les entitats abans de l’estiu. Afirma que va ser una mesura molt ben rebuda 

pel sector i que segueixen treballant en aquesta línia.  

 

Finalment, respecte a la intervenció del conseller del GMERC, se suma als comentaris del 

conseller del GMPSC. En primer lloc, creu que tothom ha anat tard en la resposta a aquesta 

crisi, totes les administracions han anat tard. No només el Govern de l’Estat, també la 

Generalitat de Catalunya i també l’Ajuntament de Barcelona; ningú tenia la bola màgica i ningú 

sabia que vindria aquesta pandèmia. I jugar amb això és de molt irresponsable. Comenta que 

podria treure les declaracions que va fer la consellera Vergés, la consellera de Salut, que deia 

que això era una simple grip i que a Catalunya no ens havíem de preocupar. Podria treure 

també les declaracions que va fer el conseller d’Educació dient que el curs escolar s’acabaria 

amb normalitat i que no ens havíem de preocupar per la pandèmia. Però no ho farà, perquè tots 

ens vam equivocar, tots. L’Ajuntament de Barcelona, també. Per què? Doncs perquè no hi 

havia una previsió, això no havia passat mai i no sabien que hi hauria una pandèmia d’aquest 

nivell. Per tant, li demana una mica de responsabilitat.  

 

I una última qüestió: els ha dit «sectaris». Li demana que sigui una mica més prudent, que 

abans de parlar, pensi. I si, tal com sembla que estava llegint, la seva intervenció doncs ja ho 

ha pensat, perquè és una intervenció llegida, el que li diria és que quan escriu les intervencions 

que després llegeix en el Ple, les pensi una miqueta més, perquè creu que hi ha un clima de 

cordialitat entre els diferents grups, malgrat les diferències, i de treball responsable i democràtic 

que no poden posar en risc amb una intervenció com aquesta.  
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C ) Part decisòria.  

 

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

 

1. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre l’aprovació inicial del Pla Especial 

Urbanístic Integral per a la concreció d’ús i determinació de les condicions de 

l’edificació de la parcel·la del carrer Comtes de Bell-lloc 76-78 de Barcelona, 

promogut per Funeraria San Ricardo, S.L. 

 

La presidenta passa a la part decisòria d’aquest Ple, les propostes d’acord de la Comissió de 

Govern i el primer és l’informe preceptiu sobre l’aprovació inicial del Pla especial urbanístic 

integral per a la concreció d’ús i determinació de les condicions de l’edificació de la parcel·la del 

carrer Comtes de Bell-lloc, 76-78 de Barcelona, promogut per Funerària San Ricardo, SL. 

Afegeix que l’equip de govern disposa de sis minuts per explicar-ho. 

 

El regidor del Districte detalla que es tracta de l’aprovació inicial del Pla especial per a la 

construcció del tanatori privat Comtes de Bell-lloc. Es tracta d’un mer tràmit i que s’haurà de 

votar, però el resultat d’aquestes votacions no és vinculant. Per tant, avança que el seu grup i el 

conjunt del Govern s’abstindran en aquest tràmit, sobretot perquè es puguin escoltar les 

al·legacions dels veïns i veïnes i perquè se’ls pugui donar resposta i perquè pugui seguir, sent 

escoltada la ciutadania. Afegeix també que en acord amb els diferents veïns i la plataforma de 

rebuig d’aquest projecte, s’ha acordat allargar el termini d’al·legacions durant quinze dies, a 

proposta del Districte i, per tant, es comptarà amb quinze dies més perquè es puguin presentar 

al·legacions, tenint en compte també que per la declaració de l’estat d’alarma tots els 

procediments administratius estan aturats.  

 

Remarca que aquest és un projecte que –com saben– no és el projecte del Govern municipal. 

Recalca que al Govern municipal no li agrada aquest projecte de tanatori privat en aquesta 

ubicació i en aquest emplaçament. Per part del Govern, el model del tanatori és el de funerària 

pública. Creu que amb la crisi actual han vist que és més important que mai que hi hagi un 

lideratge públic de la gestió dels serveis funeraris i creu que a la ciutat de Barcelona ho han 

pogut demostrar, limitant en aquest context tan complicat el preu dels enterraments amb 

lideratge públic. I ara és el moment també de que tots els grups donin suport a la funerària 

pública. El regidor opina que estem davant d’una iniciativa privada que pot tenir conseqüències 

pel que fa a la mobilitat, que pot tenir conseqüències a escala patrimonial, que no és ell qui 

haurà d’avaluar aquestes conseqüències, sinó que són els informes tècnics tant de 

l’Ajuntament com de la Generalitat, que són informes preceptius i que s’hauran de fer en el 
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marc de tota la tramitació del procediment administratiu. Però ja avança que no poden impedir 

que aquest procediment tiri endavant, perquè el que estarien fent en tot cas és prevaricar. Per 

tant, es tracta d’un procediment reglat i el que s’ha de fer és tirar-lo endavant.  

 

Finalment, des de l’Ajuntament, assegura que vetllaran perquè en tot aquest procediment es 

compleixi de forma estricta la legalitat i si troben una sola possibilitat de poder-ho aturar de 

forma legal, escoltant les reivindicacions i el rebuig dels veïns, la faran servir i no ho dubtaran. 

Seran curosos, exigents, amb diàleg, amb empatia i emprendran totes les accions necessàries 

al seu abast per defensar també el patrimoni dels barris del Districte, per defensar també una 

mobilitat segura i sobretot per seguir treballant amb el millor grau de convivència entre els 

veïns. 

 

La presidenta dona pas als posicionaments dels grups. En primer lloc, GMBxCanvi. 

 

La senyora Alba Gómez Rodríguez, de GMBxCanvi, diu que en aquesta proposta han tingut 

diversos problemes perquè entenen que és un tema delicat i que afecta directament els veïns 

del Districte, en concret, del barri de Sants. A més, degut a les circumstàncies, des del Govern 

es queixa que ha arribat poca informació o informació incompleta, per la qual cosa finalment 

opten per abstenir-se i deixen que això arribi a Casa Gran i esperen poder decidir amb una 

informació més detallada des d’allà.  

 

El senyor David Labrador Gabriel, de GMCs, respecte a l’aprovació inicial del pla especial 

urbanístic integral de la parcel·la del carrer Comtes de Bell-lloc, 76-78, indica que aquest 

projecte es va presentar sense comptar amb l’opinió dels veïns, cosa que va provocar les 

protestes veïnals i fins i tot la creació d’una plataforma. Precisament, davant les protestes 

degudes a cert hermetisme a l’hora de gestionar aquest projecte, va ser quan es van començar 

a fer reunions i monogràfics amb els veïns afectats per la possible instal·lació d’un tanatori 

privat en la parcel·la. Des de GMCs, creuen que aquestes queixes tenen tot el sentit del món, 

perquè un projecte així s’hauria d’haver consensuat amb els veïns i entitats de la zona, o com a 

mínim haver escoltat les seves opinions per trobar suports.  

 

A banda d’aquest incís, des de GMCs, creuen també que aquest pla afectarà la mobilitat de la 

zona, perquè és un entorn de carrers petits i estrets, i per això pensen que s’hauria de fer un 

estudi de mobilitat, ja que seria primordial per veure si el pla és factible. Degut a que falta 

informació, que tampoc disposen de l’estudi de mobilitat que creuen que ha de ser realitzat per 

experts, i ja que estan esperant veure les al·legacions que arribaran i segurament n’arribaran 

bastants i l’evolució del procés fins que arribi a Casa Gran, ells s’abstindran.  
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La senyora Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, entén que es tractava d’un informe preceptiu, 

és a dir, un mer tràmit en l’àmbit administratiu. A més a més, que el vot que emeten en aquests 

moments no és vinculant. Es tracta d’un projecte on no hi ha un consens veïnal i en el qual 

s’està pendent d’acabar un període d’al·legacions, un període que en aquests moments s’ha 

vist interromput pel decret d’alarma. Quedaven encara nou dies per poder presentar 

al·legacions. Entén que amb la pròrroga que ha comentat el regidor serien nou dies més quinze 

dies. Explica que ells s’abstindran, com la resta de grups, perquè no volen interferir en el 

transcurs d’aquest procediment administratiu, però són conscients que si aquest no s’hagués 

entrat al Ple, s’hauria pogut aprovar per silenci administratiu i això sí que hagués perjudicat els 

interessos dels veïns, que no tindrien el retorn de les al·legacions presentades.  

 

El seu posicionament, en aquest cas, no és cap al projecte sinó cap a la relació al procediment 

de tramitació, ja que ells, en converses que han tingut amb diversos veïns afectats per la 

construcció, han reiterat que no creuen que sigui l’emplaçament més adient per a aquesta 

construcció, per problemes de mobilitat, pels carrers estrets i també pel mateix edifici, que està 

catalogat com a patrimoni històric. En aquest cas, estan a l’espera que finalitzi el període 

d’al·legacions dels veïns i que siguin tingudes en compte i també esperen el retorn de les 

al·legacions i el nou calendari quan s’aixequi l’estat d’alarma. I que passat tot aquest període, la 

via de comunicació amb el Govern i l’oposició sigui directa i no a través dels veïns, com ha 

estat fins ara.  

 

El senyor Josep Joaquim Pérez Calvo, GMERC, comenta que el Conseller Ton Martínez es 

farà càrrec de les al·legacions.  

 

El senyor Antonio Lázaro Martínez Carmona, GMERC, comenta que això de l’informe, els 

tràmits i formalitats d’aquest pla d’ús no incorren en cap anomalia que n’impedeixi l’aprovació. 

Sobre la promoció d’aquesta instal·lació, apareguda d’una forma opaca, pensen, d’acord amb 

una immensa majoria de veïns i veïnes, que no han estat consultats, que bàsicament és 

innecessari, perquè l’ocupació de les sales de vetlla a la ciutat de Barcelona es troba en un 50 

o un 70 per cent, en moments de màxim ús. No calen més sales. Un tanatori amb els seus usos 

trastornarà de forma important alterant l’aparcament i la mobilitat de la zona, que per se és 

complicada i pendent endèmicament d’ordenar al voltant de l’estació de Sants. Igualment tindrà 

una afectació entorpidora mútua d’activitats que històricament es duen a terme en el seu 

entorn, com són la Festa Major de Sants, actes al carrer al llarg de l’any i la seu de la colla 

castellera dels Castellers de Sants. Finalment, diu que el seu grup es pronuncia en contra 

d’aquesta aprovació. 
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El senyor Albert Deusedes Perelló, GMPSC, afirma que es fan seva l’explicació que ha fet el 

regidor i evidentment també el posicionament de vot.  

 

La presidenta entén que tothom s’ha posicionat i que hi ha hagut el vot en contra del GMERC i 

s’han abstingut la resta de grups municipals. 

 

El regidor fa dues consideracions molt ràpides per no allargar-se més del compte. Una, al 

conseller de GMCs, que ha dit que s’ha presentat sense comptar amb els veïns, i li vol aclarir 

que això no és un projecte que hagi presentat l’Ajuntament, és un projecte que ha presentat un 

privat i que sí, que el privat no va consultar amb els veïns, però aquí l’Ajuntament no hi entra 

perquè vivim en un sistema capitalista, agradi més a alguns i agradi menys a altres, i les coses 

funcionen d’aquesta manera. Si algú lloga un lloc i hi vol desenvolupar una activitat, 

malauradament, en aquesta ocasió, no ha de consultar els veïns.  

 

En relació amb el posicionament per part del GMERC, els adverteix que ells, com a membres 

de la Generalitat, seran part d’aquest tràmit i els pregunta si en els informes que farà la 

Generalitat de Catalunya, tant de patrimoni com de mobilitat es veurà reflectit aquest vot 

negatiu, perquè aquest vot negatiu no és un vot de si els agrada més el tanatori o menys, el 

posicionament del vot, sinó que és un vot sobre si s’hi dona tràmit o no. Si la Generalitat de 

Catalunya acaba informant negativament pel que fa al patrimoni o acaba informant 

negativament pel que fa a mobilitat, el regidor assegura que el Districte aturarà el procediment 

perquè hi haurà un informe negatiu. Per tant, queden a l’expectativa.  

 

2. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre l’aprovació inicial del Pla de Millora 

Urbana d’Ordenació de l’Estació del Funicular de Montjuïc, promogut per 

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) 

 

La presidenta passa al següent punt i dona la paraula a l’equip de govern per presentar-ho. 

 

La senyora Carolina López García, GMBComú, presenta un informe per aprovar el Pla de 

millora urbana de l’Estació del Funicular. És una peça de sòl dins del parc equipat de Montjuïc 

amb una superfície de 6.218 metres quadrats, que inclou una reserva que està ara en desús. El 

pla amplia el sòl destinat per ubicar vestuaris, lavabos i altres dependències necessàries per al 

funcionament del funicular. Són espais annexos a l’estació de Miramar. Des del Govern, hi 

voten a favor. 
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La senyora Alba Gómez Rodríguez, GMBxCanvi, des del seu grup saben la importància que té 

aquest mitjà de transport, com és el funicular de Montjuïc per a Barcelona, sobretot pel turisme, 

però també una part molt important per a ells són els veïns i veïnes, que en depenen per 

moure’s pel Districte en el seu dia a dia. Així, diu que voten a favor.  

 

El senyor David Labrador Gabriel, GMCs, diu que votaran a favor d’aquest punt. 

 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, explica que es tracta d’un ajustament dels 

usos del sòl per poder acotar l’ampliació i poder tenir aquestes noves dependències per als 

treballadors del funicular. A ells els hauria agradat que aquest espai hagués pogut ser un ús 

veïnal, tal com es va reivindicar en el seu moment. Però, finalment, no va poder ser així, ja que 

TMB tenia previst aquest projecte. Com que aquestes noves dependències són un guany per 

les condicions laborals dels treballadors, expressen que hi votaran favorablement. 

 

El senyor Josep Joaquim Pérez Calvo, GMERC, explica que, donat el sentit històric del 

funicular de Montjuïc que arribava fins al castell i que va ser inaugurat l’any 1929 i tancat el 

1981, en ser substituït pel telefèric, considerant la història recuperable que pot tenir aquest 

espai de l’antiga estació tal com va proposar el GMERC en el mandat passat, en concret, en el 

Ple de data 26 de desembre de 2018, on proposaven que el consistori fes les gestions amb 

Transport Metropolità de Barcelona per tal de restaurar-la i museïtzar-la com a nou espai, i sent 

conscients que la resposta per part del Govern va ser que la transformació d’aquesta estació en 

unes petites oficines o uns vestidors de lactància i office, i un petit taller de reparacions, creuen 

que en amb voluntat política d’aquest consistori i amb cessió d’espais de l’Ajuntament, aquests 

treballadors i treballadores ho podrien resoldre donada la proximitat amb les piscines 

municipals situades exactament al davant, per exemple, i per tot això i donat que aquesta 

estació ha conservat bona part dels elements originals de 1929, per la qual cosa no la podem 

contemplar com a millora urbana, com diu l’encapçalament del projecte que els han lliurat, sinó 

com una destrucció del que es podria considerar patrimoni de la ciutat i, per tant, el seu vot és 

en contra. 

 

El senyor Albert Deusedes Perelló, GMPSC, es posiciona, evidentment, a favor.  

 

La presidenta anuncia que el punt s’aprova amb el vot en contra del GMERC i a favor de la 

resta de grups. 
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3. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre l’aprovació inicial del Pla Urbanístic 

de l’equipament on s’ubica l’Església de Santa Maria de Sants; promogut per 

l’Arquebisbat de Barcelona 

 

La presidenta passa al punt següent, i dona la paraula al Govern.  

 

La senyora Carolina López García, GMBComú, explica que es tracta d’un informe per aprovar 

inicialment el pla urbanístic d’un equipament que s’ubica on es troba l’església de Santa Maria i 

que promou l’arquebisbat. El pla especial regula les condicions de parcel·lació i amplia i regula 

els usos permesos. L’equipament actual es divideix en dos independències, delimiten per tant 

dues parcel·les. La parcel·la 1 inclou el centre parroquial, la casa rectoral, l’esplai i 

l’agrupament escolta amb usos d’equipament cultural religiós, que seria l’ús principal. I la 

segona parcel·la inclou el centre parroquial i el centre assistencial, amb usos d’equipament 

cultural i religiós, que seria el principal, i equipament sanitari assistencial. No es modifiquen les 

condicions d’ordenació ni d’edificabilitat vigents de l’equipament. Afirma que hi voten a favor. 

 

La senyora Alba Gómez Rodríguez, de GMBxCanvi, explica que el seu grup municipal hi està a 

favor, ja que es tracta simplement d’una petició d’Urbanisme per a la divisió d’una parcel·la per 

donar-hi usos diferents. Hi votaran a favor, i vol agrair a la consellera que els donés informació 

sobre el tema. 

 

El senyor David Labrador Gabriel, de GMCs, també dona les gràcies a la consellera per les 

explicacions donades. Indica que des de Ciutadans s’abstindran, pendents de com evolucioni el 

procés.  

 

La senyora Neus del Pilar de Haro Jarque, de GMJxCat, afirma que el seu vot serà favorable, ja 
que sempre a la construcció d’un nou equipament al Districte està molt bé, perquè el Districte 
no en té. El que sí que demanen és que al fer les obres sempre es tingui en compte que a sota 
hi ha un patrimoni històric del Sants i sobretot del refugi, que això es preservi.  
 

La senyora Ling Ling Masferrer Lletjós, de GMERC, explica que aquest punt l’havia de defensar 
un company seu que ha tingut problemes tècnics. Hi votarà a favor. 
 

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

El punt queda aprovat amb l’abstenció de Ciutadans i el vot favorable de la resta de grups.  
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4. APROVAR I ACORDAR ELEVAR la proposta de candidats a la Medalla 
d’Honor de Barcelona de 2020, individual i col·lectiva 

 

La presidenta passa al darrer punt de la part decisòria, l’aprovació i acord per tal d’elevar la 

proposta de candidats a la Medalla d’Honor de Barcelona de 2020, individual i col·lectiva. 

 

El regidor exposa el punt, una proposta del Govern i que té el consens també de tots els grups 

del consistori. La proposta és que es doni la medalla al Cros Popular de Sants, una de les 

curses més emblemàtiques dels barris amb més tradició, no només al Districte de Sants-

Montjuïc, sinó del conjunt de la ciutat de Barcelona. Milers d’atletes han corregut aquest cros, 

de diferents generacions i de totes les edats, que recorre els carrers de Sants, Sants-Badal i 

Hostafrancs al llarg de les quaranta-una edicions que s’han celebrat des del 1979. Tot i així, 

explica que l’origen de la prova es situa molt abans, en l’època republicana, el 1934, quan 

l’Ateneu Enciclopèdic Sempre Avant va decidir crear una prova atlètica, el primer Gran Premi 

de Sants. Des del Govern, afegeix, però creu que és compartit, es vol fer un reconeixement per 

una trajectòria no només esportiva sinó també d’articulació associativa i comunitària.  

 

Pel que fa al candidat a Medalla d’Honor de Barcelona individual, la proposta que es porta és 

Júlia Costa, veïna del Poble Sec, nascuda l’any 1948, escriptora i mestra, que ha dedicat tota la 

seva vida al barri i ha regalat des del seu balcó històries molt boniques de la quotidianitat dels 

barris. A més a més, va ser copregonera de la darrera Festa Major del Poble Sec, i ha treballat 

també en l’àmbit educatiu a diferents centres escolars, de Molins de Rei, Sant Feliu de 

Llobregat, Abrera i finalment va acabar la seva trajectòria a l’Hospitalet del Llobregat. Diu que 

és una veïna molt estimada i també una de les ànimes del Centre de Recerca Històrica del 

Poble Sec, el CERHISEC, que ajuda a entendre la nostra història, la història dels nostres barris.  

 

La senyora Alba Gómez Rodríguez, de GMBxCanvi, pren la paraula per exposar que des del 

seu grup estan molt contents de tenir al Districte personalitats tan interessants com les que es 

proposen des del Govern. Respecte a la candidata individual, Júlia Costa, escriptora, poetessa, 

mestra d’humanitats, història, una dona molt vinculada al Districte des de petita, ja que va 

néixer al Poble Sec, i que segueix sent activista al mateix barri, ja que es pot dir que no només 

forma part del Centre de Recerca Històrica del Poble Sec, sinó que també a l’última Festa 

Major la van poder veure com a copregonera, que consideren que va ser un encert per part del 

Govern per a la proposta. 
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També pel que fa a la proposta col·lectiva, del Cros Popular de Sants, una carrera que es fa al 

Districte des de fa més de quaranta anys, i que gràcies a ella venen molts runners de tot 

Barcelona i ciutats dels voltants. Per això agreixen la visibilitat que ofereixen al Districte a 

través de la cursa, i activitats associatives. Per tot això, afirma que des de GMBxCanvi agraeix 

al Govern la bona elecció i felicitar els proposats per al guardó. 

 

El senyor David Labrador Gabriel, de GMCs, exposa que com cada any han intentat arribar a 

un consens entre totes les forces polítiques per a escollir els candidats a la Medalla d’Honor de 

Barcelona, i en l’última reunió van decidir totes les forces polítiques que serien candidats a ales 

medalles individualment la senyora Júlia Costa, que com s’ha dit és poeta i autora de narrativa i 

d’assaig històric, a part de mestra; forma part del Centre de Recerca Històrica del barri del 

Poble Sec, entitat dedicada a divulgar la història del barri, i a part d’haver fet el pregó a l’última 

Festa Major, creuen que és una figura bastant important al barri del Poble Sec. Pel que fa a la 

candidatura a la medalla col·lectiva, el Cros Popular de Sants, confirma que és una carrera 

històrica, molt coneguda al barri i al Districte, i acaba felicitant els candidats, i creuen que s’ha 

arribat a un consens, perquè són una entitat i una persona individual molt importants al 

Districte. 

 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, que es tracta d’un acord pres des de la 

unanimitat de tots els grups municipals al consistori, enguany Júlia Costa com a categoria 

individual, i el Cros de Sants com a categoria col·lectiva. S’alegren molt que Júlia Costa tingui 

aquest reconeixement de medalla un honor perquè creuen que és molt merescut per tota la 

seva trajectòria personal i professional, tant en l’àmbit del barri com de la ciutat, sobretot en 

l’àmbit educatiu i en l’àmbit de la memòria viva del barri. I pel que fa al Cros Popular, creuen 

que és una prova que ha mantingut el seu caràcter de prova popular i és un referent de la 

ciutat. Conclou afirmant que s’alegren moltíssim d’aquestes dues medalles i donant 

l’enhorabona als premiats. 

 

La senyora Lourdes Vidrier Torralba, GMERC, exposa que la senyora Júlia Costa, mestra, 

escriptora i humanista, per la seva trajectòria literària tant en poesia com en prosa, per la seva 

vinculació al món de l’ensenyament a l’escola pública fins al 2018, membre de l’associació 

Rosa Sensat, col·laboradora del Centre de Recerca Històrica del Poble Sec, del diari Zona Sec 

i de l’associació Tot Història, els sembla molt bona candidata i mostren la seva admiració per 

part del seu grup. I també aproven la candidatura del Cros de Sants, per la seva trajectòria 

reiniciada l’any 1979 i integradora dels veïnats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. Destaca que 

d’aquest esdeveniment també n’ha sorgit el petit cros per als corredors més menuts, la 

Centpeus, una cursa d’una milla per a joves fins a catorze anys, i el cros especial, dues curses 
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adaptades als corredors amb disminució psíquica, així com un concurs fotogràfic solidari des 

d’on es dona suport a les entitats que treballen al sector social. Per tot això feliciten els 

candidats i aproven la proposta de medalla a Barcelona. 

 

El senyor Albert Deusedes Perelló, de GMPSC, exposa que estan d’acord amb les dues 

propostes, molt contents que la Junta de Portaveus hagi aprovat la proposta del Govern i que hi 

hagi un acord unànime de tots els grups. Creu que els candidats, tant la medalla col·lectiva com 

a la personal, en són grans mereixedores. Afirma que els barris del Districte, per sort, tenen 

moltíssimes entitats i moltíssimes persones mereixedores de la Medalla d’Honor de la Ciutat, 

però que en aquest cas l’han encertat, tots plegats, tant amb la Júlia Costa com amb el Cros 

Popular de Sants. Acaba comentant que li fa especial il·lusió la medalla col·lectiva del Cros 

Popular de Sants, pel seu càrrec com a conseller d’Esports i felicitant els candidats. 

 

La proposta queda aprovada per unanimitat de tots els grups.  

 

D) Part d’impuls i control: 

 

D) 1. Proposicions/declaracions de grup  

 

-Proposició/declaració de grup del Grup ERC. 

 

Que el Govern del Districte faci els canvis pertinents tendint a la descentralització dels 

serveis, a través de:  

 

1. El reforç dels Centres de Serveis Socials, incrementant el nombre d’oficines. 
2. L’ampliació del servei d’atenció telefònica dels Serveis Socials, fent-lo gratuït.  
3. L’obertura d’un menjador social o punt de repartiment alimentari de proximitat a 

tots els barris.  
 

La presidenta dona pas a la part d’impuls i control, a les proposicions dels grups. La primera és 

una proposició del Grup d’Esquerra Republicana. Abans de passar la paraula al grup 

proposant, la presidenta recorda que el temps màxim per part dels grups proposants és, com 

s’ha acordat en Junta de Portaveus, de sis minuts, i de tres minuts per a la resta de grups. 

 

La senyora Ling Ling Masferrer Lletjós, de GMERC, comença explicant que han passat 55 dies 

de la declaració de l’estat d’alarma, per la COVID-19, 55 dies d’incertesa, preocupació i 

desconcert per a molts dels veïns. Exposa que la situació excepcional ha posat de manifest una 

vegada més l’existència de desigualtats socials dins del sistema de benestar social, un sistema 
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que es troba emmarcat pel patriarcat, l’existencialisme i les polítiques neoliberals i processos 

de privatització dels serveis. Ha estat un mes i mig de grans dificultats. en especial per als 

col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat i/o exclusió social, les persones sense llar i 

amb precarietat laboral i/o habitacional, les persones sense papers, la gent gran, els i les joves i 

també per a molts nuclis familiars. Destaca que no només estem davant d’una crisi sanitària i/o 

econòmica, es tracta també d’una crisi social i com a tal els poders públics han de ser capaços 

de fer un sobreesforç per a impulsar iniciatives i/o reformes que garanteixin l’apoderament, 

l’autonomia de les persones i la inclusió social a fi d’assegurar els drets de les persones a viure 

dignament durant totes les etapes de la seva vida.  

 

D’altra banda, afirma que els agradaria dedicar part de la seva intervenció a fer un 

reconeixement públic a tot l’esforç de la ciutadania i entitats del Districte, que han demostrat 

una vegada més la seva solidaritat i compromís amb les persones més vulnerables; la creació 

de punts de repartiment d’alimentació i productes de primera necessitat als barris de Pobla Sec, 

Bordeta, Sants i Hostafrancs; als voluntaris i voluntàries en l’atenció de les persones sense llar; 

l’acompanyament i ajuda a les persones grans; la creació d’un menjador social al barri de la 

Marina, gràcies a la insistència i la lluita de les entitats i les diferents iniciatives com una 

activitat impulsada per part dels grups de suport mutu dels diferents barris, alguns dels 

exemples per fer més amè el confinament. 

 

Continua comentant que les iniciatives mencionades han estat resultat de la falta de resposta 

per part del Govern, ja que no s’entén com en plena crisi sanitària, econòmica i social es 

prengués la decisió de limitar a un centre de serveis socials de referència en tot el Districte, 

quan Sants-Montjuïc és el més extens de tota la ciutat. Respecte dels centres de serveis 

socials bàsics, creuen que són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia 

de més proximitat a les persones usuàries i als àmbits familiar i social, i la proximitat facilita 

detectar amb més precisió les necessitats de la població, i també permet mantenir la persona 

en el seu entorn habitual, però un sistema només és útil si la ciutadania té coneixement dels 

serveis als quals poden accedir; la visibilitat del sistema és la base de la qual es pot assolir la 

universalització i és de vital importància per a millorar la transparència i la identificació de les 

formes d’accés al sistema i a les diferents prestacions. 

 

Així doncs, creu que cal arribar a la població què i on són els diversos recursos del sistema de 

serveis socials, com es poden utilitzar i quins són els beneficis per a la ciutadania. Però 

aquesta actuació ha d’anar estretament acompanyada amb un procés de desestigmatització del 

sistema de serveis socials, que malgrat que és un dret universal segueix sent un gran 

desconegut per a la gran majoria de la població, o que no hi vol anar perquè el considera de 
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pobres o ni tan sols sap com accedir-hi. A aquest estigma, a més, s’hi afegeix el poc prestigi 

social de les ocupacions socials, dedicades a les cures. vincles i economia personal, tot allò 

que el patriarcat atribueix a les dones i per tant té poc prestigi social, escàs valor econòmic i 

poca visibilitat.  

 

És per tots aquests motius que el Grup Municipal d’Esquerra Republicana proposa que el 

Govern del Districte faci els canvis pertinents tendint a la descentralització dels serveis a través 

de:  

 

1. El reforç dels centres de Serveis Socials Bàsics, incrementant el nombre d’oficines, amb 
l’obertura de tots els centres de referència, entenent que ha de ser el primer nivell 
d’atenció a totes les persones dins del sistema públic de serveis socials.  

2. L’ampliació del servei d’atenció telefònica dels serveis socials, fent-lo gratuït. 
3. I com a últim punt l’obertura d’un menjador social o punt de repartiment alimentari de 

proximitat a tots els barris, servei bàsic que està inclòs dins de la cartera de serveis 
socials gràcies. 

 

Passen a posicionar-se els grups i primer és el torn de Barcelona pel Canvi. La senyora Alba 

Gómez Rodríguez, de GMBxCanvi, manifesta que votaran a favor de la proposició, però que és 

important tenir en compte que l’augment de serveis no impliqui una afectació en les garanties 

de salubritat, perquè els serveis s’han de dimensionar adequadament, segons la necessitat, i 

encara no se’n sap l’impacte. 

 

El senyor David Labrador Gabriel, de GMCs, afirma que deixant de banda la introducció, 

votaran a favor de la proposta, però volen recalcar que en aquest cas en la proposta d’Esquerra 

no han parlat de col·laboració entre administracions com la Generalitat, i que, per exemple, 

haurien de tornar els 222 milions que deu la Generalitat a l’Ajuntament perquè una part 

d’aquests diners es destinin a propostes socials, per exemple, o recordar que la carta de 

serveis socials està pendent des de fa més de tres anys. Per tot això, hi votaran a favor, però 

s’haurien de mirar on governa Esquerra que també puguin col·laborar en l’àmbit social. 

 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, diu que estan d’acord amb la proposició 

presentada pels companys d’Esquerra Republicana, entenen també que la mesura adoptada 

per l’Ajuntament en un primer moment de pandèmia en què calia evitar desplaçaments i evitar 

també tenir tots els centres oberts era una mesura per garantir la seguretat dels treballadors i 

treballadores i també dels propis usuaris i usuàries del servei. Ara bé, creuen que tenir en 

aquests moments un sol centre de serveis socials obert el confinament a cada Districte ha 

complicat l’atenció que s’ha donat als usuaris i usuàries, sobretot en un Districte tan extens. A 
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més, en aquests moments excepcionals el nombre d’usuaris que necessiten atenció ha 

augmentat, fruit d’aquesta situació econòmica. Hi ha noves vulnerabilitats que requereixen 

l’atenció dels serveis socials, nous usuaris amb els quals va establir un primer contacte 

presencial per conèixer cada cas. Explica que entitats socials i veïnals han fet front a aquesta 

emergència posant a l’abast recursos personals i materials i sobretot atenent aquests nous 

usuaris que encara no havien entrat dintre del circuit de serveis socials. 

 

Creuen necessari que s’incrementi el nombre d’oficines de serveis socials obertes, garantint 

l’atenció suficient, i alhora també respectant la mínima exposició dels professionals i per poder 

garantir-ho seria convenient poder comptar amb més personal i així garantir la rotació i la 

rapidesa en l’assistència. Considera que cal tenir en compte també que hi ha persones sense 

accés a Internet o sense un telèfon fix o un telèfon mòbil, i amb aquestes persones és més 

difícil poder mantenir un contacte, entre la persona usuària i la treballadora social, i aquest 

contacte de normalitat sempre es fa eminentment presencial. Es tracta d’usuaris que 

requereixen poder fer un adequat seguiment presencial al centre. Els preocupa quin seguiment 

s’ha pogut fer aquests dies d’aquestes persones. 

 

Pel que fa al tercer punt, l’obertura d’un menjador social o un punt de repartiment alimentari de 

més proximitat als barris, creuen que és bàsic. Recorda el cas del barri de la Marina on veïns i 

entitats van demanar poder tenir aquest espai on repartir àpats i així garantir que cap persona 

del barri no quedi desatesa i també així evitar desplaçaments per tot el Districte per poder 

recollir aquests àpats i així evitar el contagi. Manifesta el vot a favor del seu grup. 

 

La senyora Maria Isabel Sánchez Loran, del GMPSC, manifesta el vot a favor del seu grup, pel 

que s’està fent i pel que ve a continuació: deixant de banda la introducció que ha fet el grup 

d’Esquerra Republicana que no coincideix exactament amb la declaració que va fer en la 

proposició, vol comentar que l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de 

Serveis Socials, perquè és una competència de l’Ajuntament, no de Districtes, està treballant 

en el Pla de contingència de la COVID-19, i així es preveu anar obrint els diferents centres de 

serveis socials seguint sempre les indicacions que doni l’Agència de Salut de Barcelona, 

perquè s’han de complir totes les mesures de seguretat per als treballadors i els usuaris. Vol fer 

constar que tots els professionals han estat operatius tant de manera presencial en els centres 

de guàrdia com a través del teletreball, han atès usuaris que han arribat via dispositiu d’atenció 

telefònica centralitzat o altres canals pels quals s’han derivat.  

 

Pel que fa a l’ampliació telefònica, comenta que aquest dispositiu d’atenció telefònica 

centralitzat ha incrementat el nombre d’agents telefònics en un 56 per cent des del 16 de març, 
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per garantir la cobertura de la demanda i, conscients de la situació d’algunes famílies, des de 

l’Institut Municipal de Serveis Socials s’han iniciat els tràmits perquè el telèfon fos gratuït. 

Confirma que en aquest moment és gratuït des del fix i s’està treballant perquè sigui gratuït des 

del mòbil. De tota manera, el centre de guàrdia atenia presencialment sense cita prèvia, no feia 

falta contactar.  

 

I pel que fa al punt de distribució d’aliments, diu que des del 28 d’abril al Districte tenen un nou 

servei municipal extraordinari per a distribució d’àpats a la Marina, al Casal de la Vinya. 

Detectada la necessitat i a partir d’una reunió amb entitats de la Marina, l’Ajuntament ha obert 

aquest altre punt, que s’afegeix als dos que té el Districte, el del carrer Tarragona i el de 

Paral·lel. De tota manera, vol puntualitzar dues coses: aquests punts extraordinaris de 

repartiment d’aliments són de ciutat, i no territorials; hi pot acudir qualsevol persona de diferents 

barris. Són d’atenció directa, no han de passar per serveis socials; són puntuals i extraordinaris 

i, per tant, s’ha de pensar encara que solucioni el problema puntualment el fons de la 

problemàtica no el soluciona. Els usuaris han de passar per serveis socials, han de ser atesos 

pels professionals que poden donar resposta a les diferents necessitats, des de 

subministraments a lloguer, perquè darrere d’una manca d’aliments segur que hi ha o hi poden 

haver altres problemes. 

 

La senyora Esther Pérez Sorribas, GMBComú, afirma que el seu grup s’hi posiciona a favor, 

però vol recordar també al Grup d’Esquerra les tasques que s’han hagut de compartir i fins i tot 

d’assumir des de l’Ajuntament i des del Districte, que no havien fet altres administracions; 

només cal veure i recordar el tema de les beques menjador. Per tant, demana que no es 

retregui el que no s’ha fet i es comenci a treballar, que venen temps molt i molt durs. 

 

La proposició queda aprovada per unanimitat de tots els grups. 

 

Des del grup proposant, la senyora Ling Ling Masferrer Lletjós, de GMERC, clou el punt agraint 

el suport per part de tots els partits, i comenta que ells són en política municipal, no de la 

Generalitat i demana que s’enfoqui cap al que els pertoca, que és Barcelona. 

 

La senyora Maria Isabel Sánchez Loran, del GMPSC, fa una última intervenció afirmant que 

evidentment s’està parlant de l’Ajuntament, però vol recordar que el dimensionament de la 

plantilla de serveis socials i els centres de serveis socials que hi ha a la ciutat es pacten amb la 

Generalitat de Catalunya i es negocien dins de l’acord marc del contracte programa. 

 

-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal JxCat: 
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El Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc acorda instar al govern del 

Districte a: 

 

a. Crear de forma immediata, en coordinació amb la resta de Districtes, una 
plataforma online per promoure la presència digital i l’e-commerce dels 
comerços i dels eixos comercials del Districte, que agrupi totes les 
iniciatives de venda online que han anat sorgint i que esdevingui el portal 
de referència del comerç de proximitat al Districte. 

b. Dur a terme les accions d’acompanyament necessàries perquè tots els 
comerços que ho vulguin puguin adherir-se a aquesta plataforma de venda 
online. 

c. Destinar recursos a eines de màrqueting online per tal de donar a conèixer 
als veïns i veïnes del Districte que poden seguir comprant a domicili als 
comerços del seu barri. 

d. Generar una línia de subvencions destinada a comerç i restauració per 
facilitar la compra d’EPIs i la instal·lació de mesures de seguretat i higiene 
a tots aquells establiments que tindran atenció al públic un cop puguin 
obrir. 

 

 

La presidenta passa al següent punt, una proposició de Junts per Catalunya, i cedeix la paraula 

a la senyora Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, que comença comentant que la proposició 

ha estat transaccionada amb Govern en el quart punt, on diu «generar una línia de subvenció», 

que ha estat esmenada la paraula «ajudar» per «facilitar».  

 

Exposa que el comerç constitueix una de les principals activitats econòmiques generadores de 

llocs de treball a Barcelona. Representa el 15 per cent del PIB. Per tant, és un dels principals 

actius de la ciutat, però no tan sols com a activitat econòmica: el comerç per la seva proximitat 

amb la ciutadania realitzen una gran contribució social, urbana i territorial, dona cohesió i 

dinamisme als barris; té una incidència molt directa en la qualitat de l’espai públic i en la 

seguretat dels nostres carrers i places. 

 

En aquest sentit, a més a més, destaca que l’associacionisme comercial té un paper clau a 

l’hora de vertebrar iniciatives per treballar la cohesió amb el barri i exercir com a interlocutor 

amb les institucions i al Districte en tenen molts casos. Per això creuen el Districte no es pot 

permetre el luxe de perdre teixit comercial i que es vegi fortament ressentit per la crisi de la 

COVID-19. Creuen que les mesures que s’han pres des del Govern de l’Estat són insuficients 

per garantir la liquiditat de molts comerços, i això pot provocar que una gran quantitat de 
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comerços familiars i petits negocis no puguin tornar a aixecar la persiana, i això els preocupa i 

molt: no pot ser que negocis que abans de la COVID-19 eren rendibles i creaven ocupació, ara 

després de la crisi no puguin tornar a obrir.  

 

Per això creuen que des de l’Ajuntament de Barcelona cal fer aquest acompanyament 

necessari al comerç, principalment amb dos objectius: un és ajudar que aquest comerç tingui 

liquiditat de forma immediata, per poder afrontar tots els pagaments i totes les despeses fixes a 

través d’un marketplace que permeti donar sortida a tot l’estoc i pugui també oferir tots els 

serveis, que aquests dies no ha pogut ser així pel tancament de comerços i botigues. I un 

segon objectiu: també ajudar-lo en les despeses derivades de la tornada a la normalitat, pel 

que fa a la compra d’EPIs i instal·lacions de mesures de seguretat i higiene.  

 

D’una banda, explica que la impossibilitat de poder obrir al públic durant aquesta alarma ha 

comportat que molts comerços de proximitat acumulin estoc i pateixin pèrdua de competitivitat 

respecte a altres operadors que ja disposen de plataformes de venda i distribució: grans 

superfícies i grans marques. Per això demanen que es creï de forma immediata, en coordinació 

amb la resta de Districtes, una plataforma online per promoure tota aquesta presència digital i 

aquest e-commerce dels eixos comercials del Districte, i que en aquest sentit agrupi totes les 

iniciatives de venda online que han sorgint i que esdevingui també un portal de referència del 

comerç de proximitat al nostre Districte. I també caldria dur a terme les accions 

d’acompanyament necessàries perquè tots els comerços que vulguin puguin adherir-se a 

aquesta plataforma de venda online. 

 

Finalment, creuen que cal destinar recursos i eines de màrqueting online per tal de donar a 

conèixer als veïns i veïnes del Districte que poden seguir comprant als seus locals de 

referència a domicili. Comenta que hi han altres iniciatives que s’han dut a terme de 

marketplace, com és el cas de l’eix del de l’Ajuntament de Sabadell, que s’està desenvolupant i 

està tenint molt d’èxit. I després també hi ha un projecte que es diu Cliccat.cat, que són 70 

associacions de comerciants que creen el primer marketplace associatiu a Catalunya. Per tant, 

creuen que a Barcelona també podrien ser un referent en aquest tipus de mesures. 

 

La senyora Alba Gómez Rodríguez, de GMBxCanvi, afirma que estan a favor de la proposició, 

ja que el que proposen des del seu grup és una cosa molt similar. Tot i així, demana a la 

consellera de GMJxCAT que els projectes que demanen es portin a terme amb l’ajuda de 

Barcelona Activa, ja que és una entitat creada per l’Ajuntament de Barcelona, per a tots els 

barcelonins, estan segurs que serà una bona eina i se’n podran beneficiar. 
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El senyor David Labrador Gabriel, de GMCs, comenta que des del seu grup sempre estan a 

favor de les innovacions tecnològiques, i més en aquesta situació de crisi pel coronavirus; 

sempre van bé les millores per als comerciants, intentar buscar millores, i votaran a favor de la 

proposta. 

 

El senyor Antonio Lázaro Martínez Carmona, GMERC, comenta que d’acord amb les premisses 

que estableixen al seu prec sobre el comerç, que exposaran més endavant, i davant de la 

necessitat, s’haurà d’incentivar a participar el màxim nombre de comerços, així com realitzar les 

campanyes necessàries per a la seva difusió, promocionant-ne l’ús entre els veïns i les veïnes 

del Districte, reclamen igualment la destinació dels recursos necessaris per iniciar les seves 

activitats amb la seguretat sanitària adient, donen suport a la proposició presentada. 

 

La senyora M. Ángela Boix Junyent, del GMPSC, comenta que el que planteja Junts per 

Catalunya és el mateix que ells també volen, que és fer que el comerç del Districte no mori sinó 

que ressorgeixi i és la voluntat de l’Ajuntament. El comerç és una prioritat del Govern i donen 

suport i acompanyament a tot aquell que cada dia cuida els carrers i cuida la gent. Ells són els 

que tenen vida, són les orelles, són referents i són els veïns i les veïnes.  

 
En aquest moment tan complicat defensa que toca donar suport i fer retorn a aquest col·lectiu. 

És evident que aquesta situació excepcional ha derivat en un greu empobriment i debilitament 

d’aquest sector. Des de la Direcció de Comerç, Restauració i Consum es treballa per definir 

eines i recursos per abordar aquesta situació extrema i reactivar i impulsar aquest sector al més 

aviat possible. Diu que el que la proposició demana ja s’està fent, s’està fent la transformació 

digital, estan canviant els hàbits del consum i per tant les relacions comercials entre comprador 

i venedor. Els propers mesos el volum de negoci online continuarà creixent i per tant pel 

comerç i la digitalització serà l’eina necessària i estan treballant per aconseguir-ho.  

 
També diu que promouran la presència digital de l’e-commerce i les relacions comercials amb 

la venda online. Això comportarà que esdevingui un portal de referència per al comerç de 

proximitat. Explica que l’Ajuntament continuarà amb la línia de subvencions que ajudi a millorar 

el nivell de maduresa dels establiments tal com ahir va anunciar el primer tinent d’alcalde 

Jaume Collboni, entre d’altres millores. En l’etapa de confinament ja estan promovent la 

formació dirigida al petit comerç amb la col·laboració de Barcelona Activa. Durant l’estat 

d’alarma s’estan oferint eines i habilitats per als negocis, màrqueting i Internet, i té la voluntat 

de continuar en el temps. Diu que això és el que s’ha fet en una primera etapa, i en una segona 

es farà una formació que podrà ser online o presencial i és fomentarà la digitalització.  
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Destaca que també impulsaran les plataformes digitals de marketplace i que en aquest sentit 

estan treballant des de la ciutat, hi ha una comissió per visualitzar el comerç de proximitat i que 

permeti compartir en línia amb un conveni publicoprivat amb l’objectiu de comprar i portar a 

casa. Es faran convenis de col·laboració entre l’Ajuntament i les entitats de les fundacions 

Barcelona Comerç i Barcelona Oberta perquè siguin responsables de la correcta distribució 

dels EPIs entre els comerciants de la ciutat.  

 
Explica que la situació els ha agafat a tots amb el peu canviat, però que s’han posat a costat 

del comerç i han fet moltíssimes trobades cada setmana i s’hi està donant suport en tot el que 

es pot fer des de l’Ajuntament. 

 

La senyora Esther Pérez Sorribas, GMBComú, afirma que el seu grup s’hi posiciona a favor. 

 

La presidenta demana el vot del GMPSC, i la senyora M. Ángela Boix Junyent confirma el vot a 

favor del seu grup. 

 

La proposició queda aprovada per unanimitat de tots els grups, amb la transacció esmentada. 

 

-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Cs: 

 

Que el Govern de Districte, dins el marc del Pla de Desenvolupament econòmic 

de Sants-Montjuïc, elabori un Pla d’Impuls i Reactivació Social i Econòmica 

adaptat a les necessitats dels ciutadans i dels sectors productius afectats, per 

minimitzar l’impacte negatiu de la COVID-19 sobre la situació social i l’economia 

del Districte, incloent el reforç de les ajudes per els sectors més afectats per les 

crisis. 

 

Aquest Pla ha d’influir: 

 

a. Que el Govern de Districte se comprometi en les pròximes setmanes a 
seguir convocant espais i taules per consensuar amb partits polítics, 
entitats, associacions, xarxes, veïns i veïnes les línies d’actuació davant 
les necessitats dels col·lectius que s’han vist afectades per la pandèmia, 
com ara dels comerciants, restauradors, etc. Aquestes taules han 
d’elaborar un Acord de Districte que quedarà reflectit en el Pla d’Impuls i 
Reactivació Social i Econòmica anteriorment esmentat, amb l’objectiu de 
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buscar el màxim consens possible entre els agents implicats i que el susdit 
Acord sigui elevat a la Taula del Pacte de Barcelona . 

b. Que aquest Pla inclogui propostes específiques amb mesures reals, 
inversions i actuacions prioritàries en l’àmbit tant social com econòmic per 
fer front a corresponsablement la crisi causada per la pandèmia de la 
COVID-19. 

 

El senyor David Labrador Gabriel, de GMCs, exposa la proposició en nom del seu grup. Explica 

que des del seu partit han intentat fer una oposició responsable durant la crisi per la COVID-19, 

ser propositius i buscar consensos. Mostra d’això és que en aquest proposta i també en dos 

precs posteriors, hi ha hagut transaccions, han intentat arribar a un acord amb el Govern. En el 

cas d’aquesta proposta, s’ha transaccionat amb la consellera Carolina López, per buscar el 

millor per a la ciutadania i per al Districte. 

 

Passa a llegir la transacció, perquè com que ha sigut d’última hora, potser algunes persones 

del Ple no tenen el text definitiu:. «Barcelona y sus distritos forman una gran ciudad de 

Servicios, comercio y turismo, actividades que están actualmente paralizadas, y por eso se 

necesitan acciones directas y concretas para hacer frente a la incertidumbre económica y a la 

dramática pérdida de empleos que puede producirse. Autónomos, comerciantes y empresas 

tienen que saber que hoy más que nunca estamos con ellos. Ante la grave crisis sanitaria 

provocada por el COVID-19, con la incertidumbre y el impacto económico que esta pandemia 

está provocando en muchos hogares de los barceloneses, las administraciones públicas deben 

jugar un papel esencial para cubrir las necesidades sociales de todos los ciudadanos en estos 

momentos tan difíciles, y también para actuar como motor de reactivación económica. El distrito 

de Sants-Montjuïc no puede ser una excepción y debe volcar sus esfuerzos en la lucha contra 

el virus i la crisis económica, creando y aumentando las líneas de ayudas en este sentido. El 

Gobierno municipal tiene competencias y fuentes de financiación para activar todos los 

mecanismos para abordar de una forma transversal la recuperación social y económica de la 

ciudad y de nuestro distrito. Consideramos imprescindible que se lleve a cabo un plan de 

impulso y reactivación social y económico del distrito de Sants-Montjuïc para evitar la pérdida 

de empleos y el cierre de los negocios, proporcionándoles el apoyo y las ayudas necesarias 

para recuperar la actividad económica anterior a la crisis sanitaria de la COVID-19.» 

 

»Por lo tanto des de Ciudadanos proponemos que el Gobierno del distrito, dentro del marco del 

Plan de desarrollo económico de Sants-Montjuïc, elabore un Plan de Impulso y reactivación 

social y económica adaptado a las necesidades de los ciudadanos y de los sectores 
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productivos afectados, para minimizar el impacto negativo de la COVID-19, sobre la situación 

social y la economía del distrito, incluyendo el refuerzo de las ayudas para los sectores más 

afectados por la crisis. Este plan debe incluir:  

 

» a) Que el Gobierno del distrito se comprometa en las próximas semanas a seguir convocando 

espacios y mesas para consensuar con partidos políticos, entidades, asociaciones, redes 

vecinos y vecinas las líneas de actuación ante las necesidades de los colectivos que se han 

visto afectados por la pandemia, tales como los comerciantes, restauradores, etcétera. Estas 

mesas elaborarán un acuerdo de distrito que quedará reflejo en el Plan de impulso y 

reactivación social y económica anteriormente mencionado, con el objetivo de buscar el 

máximo consenso posible entre los agentes implicados y que el susodicho acuerdo sea 

elevado a la Taula de Pacte de Barcelona.»  

 

» b) Que dicho plan incluya propuestas específicas con medidas reales e inversiones y 

actuaciones prioritarias en el ámbito tanto social como económico, para afrontar 

corresponsablemente la crisis causada por la pandemia de la COVID-19.» 

 

La senyora Alba Gómez Rodríguez, de GMBxCanvi, es posiciona totalment a favor de la 

proposta, ja que per a ells el més important són els veïns i veïnes del Districte, i tenen la 

responsabilitat de poder-los ajudar en moments de crisi com els que s’estan vivint, a més de 

poder ajudar els més vulnerables, i també les persones més afectades per la pandèmia, i 

donar-los veus perquè ells mateixos en primera persona mostrin quines són les seves dificultats 

i què els impedeix tirar endavant. 

 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, comenta que, tal com s’ha dit, és una 

proposició que ha estat transaccionada amb Govern, i ells en un principi, pel redactat i per les 

coses que es demanaven pensaven abstenir-se, perquè es demanava que es parlés en una 

taula de ciutat de temes d’impostos, de fixar taxes, i creien que l’espai potser havia de ser el 

pacte de ciutat, que a vegades el que passa és que quan es dupliquen espais no acaben de ser 

eficaços. Creien que el pacte de ciutat havia de tenir una visió territorialitzada. Però com que el 

redactat és nou, creuen que s’ajusta més a les competències i al que pot fer el Districte i per 

tant afirma que votaran a favor de la proposició. 

 

La senyora Ling Ling Masferrer Lletjós, de GMERC, comenta que s’abstindran en la proposició 

de Ciutadans, principalment perquè no entenen que es presenti la transacció en el moment del 

Ple; no han tingut temps de parlar-ho amb el portaveu de Ciutadans, per fer una reflexió, i 

tampoc entenen la connectivitat entre el Pla d’impuls i la reactivació social amb un Pla de 
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desenvolupament econòmic de Districte amb data del 2017 fins al 2021. Creuen que el pla de 

desenvolupament econòmic que es va elaborar en el seu moment no correspon a la situació 

actual. 

 

El senyor Albert Deusedes Perelló, de GMPSC, afirma que votaran a favor de la proposició i 

faran seva la motivació de vot i explicació que ara farà la consellera de Barcelona en Comú. 

 

 

La senyora Carolina López García, GMBComú, pren la paraula per explicar la transacció. 

Agraeix la bona voluntat i el desig d’arribar a un consens de David Labrador i el Grup de 

Ciutadans. Explica que la raó de la transacció va en les dues direccions, la que comentava 

Georgina Lázaro de Junts per Catalunya i la que comentava Ling Ling Masferrer d’Esquerra. 

Per un costat, perquè el primer redactat no s’ajustava al que es pot fer des del Districte, i per 

això es va canviar i es va posar que qualsevol decisió presa en aquestes taules s’elevaria al 

pacte de ciutat. I en segon lloc perquè efectivament el Pla de desenvolupament econòmic del 

Districte en un principi té unes dates concretes però és un document en evolució que es va 

construint i va canviant segons les necessitats i per tant entenen que s’han de fer servir les 

taules que ja estan creades a través del pla de desenvolupament econòmic per poder fer 

evolucionar aquest document amb la nova situació. Això és el que creuen que ara reflecteix la 

proposta i per això hi voten a favor. 

 

La presidenta afirma que la proposició, amb la transacció a la qual s’ha fet referència, queda 

aprovada amb l’abstenció del Grup d’Esquerra Republicana i el vot favorable de la resta de 

grups. 

 

El senyor David Labrador Gabriel, de GMCs, demana fer una última intervenció, per donar les 

gràcies a tots els partits pel suport, i a la consellera Carolina López per l’interès d’arribar a un 

acord. S’adreça la consellera d’Esquerra i admet que és veritat que han presentat la transacció 

una mica just, però la idea era arribar a un acord perquè és una cosa que creu que beneficia 

els ciutadans i els comerciants i altres sectors, com els autònoms, etcètera. I per a ells 

l’important era arribar a un consens. Intentaran que en altres plens sigui amb més marge però 

creuen que amb l’acord poden millorar la ciutat. 

 

-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal BxCanvi: 
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Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc es comprometi a impulsar, de 

forma activa, la formació i preparació de les nostres pimes i autònoms per a la 

digitalització i la venda a través d’internet, especialment els comerços de 

proximitat, amb el suport de programes de Barcelona Activa, oferint ajustos a la 

seva transició digital.  

 

La senyora Alba Gómez Rodríguez, de GMBxCanvi, presenta la proposta. Afirma que la 

COVID-19 no és només una crisi sanitària, sinó que també una crisi econòmica i social. Els 

efectes de la pandèmia han colpejat el teixit econòmic, especialment els autònoms i les pimes 

de la ciutat. A Sants-Montjuïc, un Districte amb un fort teixit comercial i associatiu, els efectes 

han estat especialment durs amb el comerç de proximitat. 

 

Explica que tots els indicadors mostren que la situació econòmica a curt i mitjà termini serà 

complicada. Davant dels moments excepcionals que s’estan vivint, i els canvis d’hàbits que la 

COVID-19 comportarà en el futur més immediat, consideren imprescindible que l’Administració 

ajudi el teixit comercial a adaptar-se a les noves necessitats i reptes del mercat, especialment 

en el camp de la digitalització.  

 

Proposen, des del seu grup: que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc es comprometi a 

impulsar de forma activa la formació i preparació de pimes i autònoms per a la digitalització i la 

venda a través d’internet, especialment els comerços de proximitat, amb el suport dels 

programes de Barcelona Activa, oferint ajustos a la seva transició digital. 

 

El senyor David Labrador Gabriel, de GMCs, afirma que estan a favor de les innovacions 

tecnològiques. També volen que en aquesta crisi sanitària pel coronavirus els autònoms i les 

pimes puguin tenir facilitats. Els sembla bé la proposta de la companya de Barcelona pel Canvi 

i hi votaran a favor. 

 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, diu que ja s’ha referit també a aquest tema en 

la proposició que portava el seu grup, que va en la línia d’aquesta, que autònoms i pimes 

representen el 95 per cent de l’activitat econòmica de la ciutat. Per tant, el pes que tenen en 

l’economia és bastant important. Recorda que abans la companya de Barcelona pel Canvi 

havia fet l’apunt, en la proposició de Junts per Catalunya, que s’havia de vehicular a través de 

Barcelona Activa. Reconeix que és cert, que no ho havia comentat en la seva intervenció, però 

creuen que sí que s’ha de fer així, perquè són recursos dels quals disposa l’Ajuntament i s’han 

de posar a disposició del petit comerç. La digitalització del petit comerç creu que és essencial 
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per poder fer front als efectes econòmics del sector del comerç. Per això han presentat la 

proposició del marketplace.  

 

Exposa que aquesta crisi el que ha posat de manifest en certa manera és que encara queda 

molta i molta feina per a aquest camp i el que abans els sectors econòmics veien com una 

recomanació o una oportunitat, el fet de poder distribuir els seus serveis per internet, en 

aquests moments s’ha convertit en una necessitat. Fa temps que eixos comercials i 

representants del sector comercial veuen la digitalització com una oportunitat per fer front a l’e-

commerce de grans marques i grans superfícies i fruit de la COVID es veuen amb la necessitat 

de dur-ho a terme.  

 

Creuen que en els últims anys s’ha avançat molt, però encara queda molta feina per fer. 

Manifesta el vot favorable del seu grup. 

 

El senyor Saoka Kingolo Luzolo, de GMERC, afirma que comparteixen l’esperit de la proposta, 

estan totalment d’acord amb la lectura de la situació que fan i pensen que pel que fa a la lletra, 

veuen que la proposta està feta amb molt poca concreció, són obvietats: la digitalització, 

demanar internet, cooperació amb les entitats d’assessorament i tot això. Bé, la lletra no és 

molt concreta, però com que comparteixen l’esperit i no volen limitar l’oportunitat d’una iniciativa 

bona, tot i que no es concreta bé, afirma que s’abstindran. 

 

El senyor Albert Deusedes Perelló, de GMPSC, afirma que votaran a favor de la proposició i 

que l’explicació de vot la farà el conseller Jaume Gaixas.  

 

El senyor Jaume Gaixas Querol, de GMBComú, exposa que davant de l’estat d’alarma provocat 

per la propagació de la COVID-19, el sector del comerç i la restauració s’estan veient afectats 

pel tancament obligat de tot aquell comerç o servei que es considera no essencial. És evident 

que aquesta situació excepcional ha derivat en aquests sectors, que són peces claus de 

l’activitat econòmica del Districte. Estan treballant per definir les eines i recursos per abordar 

aquesta situació extrema i reactivar i impulsar el comerç de proximitat al més aviat possible. En 

concret, s’està treballant en un pla de xoc que es desenvoluparà amb mesures de 

transformació digital i que necessiten òbviament formació.  

 

Comenta que el confinament que estem vivint ha animat molta gent a fer compres per Internet i 

això no té marxa enrere. Alguns establiments s’estan adaptant a aquesta nova realitat. Per 

exemple, hi ha parades d’alguns mercats, que coneixem de tota la vida, que ofereixen els seus 

productes a través d’aplicacions creades aquí a Barcelona que et porten la fruita, el peix o la 
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carn a casa, amb la garantia i la confiança dels nostres paradistes. Són molts els comerços que 

s’estan reinventant perquè saben que hi haurà un abans i un després d’aquesta pandèmia. 

Demana que ningú dubti que des de l’Administració estan a prop en aquest procés de 

transformació del comerç de proximitat i que estan posant totes les mesures necessàries. 

Reconeix, com es deia, que Barcelona Activa sens dubte és la millor eina que té l’Ajuntament i 

que posa en mans del comerç de la ciutat per actualitzar les noves maneres de vendre i de 

comprar. 

 

Però admet que això no és suficient i no és suficient si l’usuari final acaba fent les seves 

compres a Amazon o a les grans plataformes que poc o res aporten a l’economia dels barris. El 

comerç del Districte, a part de les eines i del suport formatiu que els puguin donar, necessita 

també que els clients és a dir els veïns i les veïnes entrin i comprin en els seus establiments. 

Per aquesta raó ben aviat posaran en marxa una campanya amb l’objectiu de motivar el veïnat 

a comprar en el comerç de proximitat. L’objectiu de la campanya comunicativa és generar a la 

ciutadania la percepció sobre el benefici social i econòmic del comerç de barri, i promoure la 

compra de proximitat. Si es vol que el comerç continuï obrint cada matí les seves persianes 

dependrà també en gran manera d’on compra cadascú a partir d’ara. Per això convida el Grup 

Municipal de Barcelona pel Canvi i el seu entorn d’influència per treballar tots junts per aquest 

canvi; no podem girar l’esquena a les botigues i sobretot s’hi ha de comprar ara més que mai. 

Confirma que accepten la proposta. 

 

La proposició queda aprovada amb l’abstenció d’Esquerra Republicana i el vot favorable de la 

resta de grups.  

 

D) 2. Precs 

 

-Es planteja pel Grup Municipal ERC : 

Que pel govern del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc conjuntament 

amb les respectives regidories competents es prenguin les següents mesures: 

1. Identifiquin i avaluïn, juntament amb les associacions de comerciants, els 
establiments comercials del Districte que veuen amenaçada la seva 
supervivència per la crisi de la COVID-19. 

2. Mediïn entre propietaris i llogaters per assegurar la continuïtat de l’activitat 
comercial. 
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3. Assessorin en matèria de nous ajuts i normatives vigents amb la màxima 
celeritat atesa la rapidesa amb què es produeixen canvis legislatius. 

4. Creïn un marketplace en línia del comerç de proximitat del conjunt de la 
ciutat que compti amb el suport del Districte que, tot garantint la seva 
idiosincràsia, permeti arribar al consumidor final mitjançant un model 
logístic no contaminant i econòmic. 

5. Instin el govern municipal a implementar amb urgència la taxa d’ocupació 
de l’espai públic a les grans empreses de comerç electrònic que basen el 
model del seu negoci bàsicament en el repartiment a domicili. 

6. Garanteixin la sostenibilitat de les associacions de comerciants i eixos 
comercials.  

7. Impulsar la visualització dels eixos comercials tant a la via pública com a 
internet dels comerços associats i de l’existència dels propis eixos. 

 

Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada copia per 

escrit de la resposta oral. 

 

La presidenta obre el bloc de precs. La presidenta recorda que ara el temps màxim és de dos 

minuts i mig, i després Govern també per temps de dos minuts i mig. 

 

El senyor Antonio Lázaro Martínez Carmona, GMERC, recalca d’entrada que és un prec 

transaccionat, i passa a exposar-lo:  

 

«Atès que el comerç de proximitat és una de les pedres angulars dels barris de la ciutat, tant 

des del punt de vista urbanístic i econòmic com per la funció cohesionadora, i la seva implicació 

en projectes com els camins escolars radars i els punts Lila del barri de la Marina; atesa la 

situació excepcional amb la qual s’ha posat de manifest el paper clau dels i les comerciants de 

proximitat i que fins i tot posen en risc la seva salut en garantir l’abastament d’aliments i altres 

productes de primera necessitat; atesa la crisi de la COVID i que l’activitat i viabilitat estigui ara 

en qüestió, ja que molts es troben en locals comercials en règim d’arrendament; atès que 

l’acord del Reial decret 15/2020, de 21 d’abril, reprendre progressivament l’activitat econòmica 

amb la finalitat d’anar recuperant la normalitat quan es superi la crisi; atès que la crisi de la 

COVID-19 ha suposat un relleu i que el comerç electrònic és una opció i l’activitat està 

restringida, d’acord amb el que estableixen els articles 64.1, 99 i 98 del Reglament orgànic 

municipal, formula el següent prec transaccionat: 
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»Que pel govern del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc conjuntament amb les 

respectives regidories competents es prenguin les següents mesures: 

1. Identifiquin i avaluïn, juntament amb les associacions de comerciants, els establiments 

comercials del Districte que veuen amenaçada la seva supervivència per la crisi de la 

COVID-19. 

2. Mediïn entre propietaris i llogaters per assegurar la continuïtat de l’activitat comercial. 

3. Assessorin en matèria de nous ajuts i normatives vigents amb la màxima celeritat atesa 

la rapidesa amb què es produeixen canvis legislatius. 

4. Creïn un marketplace en línia del comerç de proximitat del conjunt de la ciutat que 

compti amb el suport del Districte que, tot garantint la seva idiosincràsia, permeti arribar 

al consumidor final mitjançant un model logístic no contaminant i econòmic. 

5. Instin el govern municipal a implementar amb urgència la taxa d’ocupació de l’espai 

públic a les grans empreses de comerç electrònic que basen el model del seu negoci 

bàsicament en el repartiment a domicili. 

6. Garanteixin la sostenibilitat de les associacions de comerciants i eixos comercials. 

7. Impulsar la visualització dels eixos comercials tant a la via pública com a internet dels 

comerços associats i de l’existència dels propis eixos.» 

 

La senyora Àngels Boix del GMPSC, respon en nom del Govern. Comença detallant que el 

comerç és una font fonamental per a la configuració de la ciutat; vertebra una trama urbana i 

afavoreix la cohesió social i la convivència; és el millor espai on ens podem trobar i on convivim 

i fem sostenible i constitueix també un element clau per a la formació d’un model de ciutat. 

Confirma que és voluntat de l’Ajuntament ajudar la implementació immediata de les noves 

tecnologies, com ha dit abans. Reconeix però que possiblement es repetirà però hi havia una 

proposició en aquest mateix sentit.  

 

Confirma que saben que Barcelona Activa impulsa una plataforma digital en la qual s’està 

treballant amb tots els actors, per visualitzar el comerç de proximitat i permetre la venda online 

amb l’objectiu d’afavorir-lo. Explica que durant el confinament ja s’ha estat treballant en la 

identificació de comerços amb més risc, i s’ha ofert la col·laboració perquè cap comerç quedi 

exclòs i desaparegui. També, evidentment, s’han de respectar les voluntats de cada 

comerciant. Han ofert eines i han habilitat pla de negoci, màrqueting, internet, etcètera. 

Barcelona Activa està oferint formació de manera continuada i gratuïta i té la voluntat de 

continuar fent formació a tots aquells que ho desitgin. L’objectiu és digitalitzar tot el sector per 

continuar amb la transformació i perquè ningú es quedi despenjat. S’aplicaran bonificacions per 

l’impost de béns immobles per als locals comercials que durant l’estat d’alarma han estat 
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tancats, ajudes indirectes als mateixos llogaters i s’està en contacte permanent amb el sector 

per oferir totes aquelles millores que siguin un benefici, com les mesures de subvencions.  

 

Destaca que s’amplia el termini d’execució de tots els projectes per un període igual a la durada 

de l’estat d’alarma; es posposa la presentació de la justificació de les subvencions que 

s’atorguin. Aquells sol·licitants que no tinguin desenvolupat el seu projecte com estava previst a 

causa de la vigència de l’estat d’alarma o les mesures derivades poden modificar o tornar a 

formular el seu projecte fins a deu dies hàbils després de la publicació en el BOE de la 

resolució provisional i quan aquest òrgan s’aprovi provisionalment. Afegeix que ahir se’n va fer 

una aprovació ja parcial i es procedirà al tràmit, perquè es pugui cobrar ben aviat. S’habilita la 

quantitat de subvencions fins al 80 per cent de la despesa total del projecte sense ultrapassar-

lo i la voluntat és ajudar tots aquells comerciants de proximitat en el desenvolupament de les 

activitats del dia a dia perquè ningú no quedi despenjat.  

 

Pel que fa referència a la implementació amb urgència de la taxa d’ocupació de l’espai públic a 

les grans empreses de comerç electrònic, diu que la voluntat de l’Ajuntament és continuar 

treballant en aquesta comissió on es tracta la taxa però ara s’ha aparcat per donar resposta a 

prioritats amb col·lectius que tenen més necessitat i creuen que no és el moment de fer 

aquesta feina. Però es continuarà treballant en el moment que puguem, perquè és criteri de 

l’Ajuntament crear aquesta taula o continuar amb ella i amb tots els diferents actors.  

 

El prec queda acceptat amb la transacció exposada. 

 

-Es planteja pel Grup Municipal ERC : 

 

Crear un fons d’ajut per acréixer les subvencions a les famílies per la inscripció a 

les activitats extraescolars dels infants i adolescents i així alleugerar les 

economies domèstiques més vulnerables dels costos subjacents als estudis; i 

habilitar recursos humans d’enllaç amb els òrgans municipals i nacionals (BCN 

Activa i el SOC) per assessorar i facilitar l’adequació de les respostes a les 

demandes de formació per a persones no qualificades i vulnerables del Districte. 

 

Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada copia per 

escrit de la resposta oral. 
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El senyor Saoka kingolo Luzolo, de GMERC, exposa el prec dient que està molt focalitzat en 

les conseqüències de la COVID-19, però pensant més enllà del que és l’assistència directa a 

les persones necessitades, i compartint les conseqüències en l’àmbit econòmic, que són ara 

mateix incalculables. Pensen que la base ocupacional i la pujada de l’atur seran de difícil 

resposta, si es mira només a curt termini. Per tant, és una desocupació sobrevinguda i la 

resposta comporta una certa complexitat. Al seu parer, fixant-se en la població activa, hi ha un 

sector que serà el més vulnerable, que és la mà d’obra no qualificada en termes de 

competitivitat.  

 

El prec, doncs, és per demanar un fons d’ajut especial, si pot ser per acréixer les subvencions a 

les famílies per a les inscripcions de les extraescolars, com a mesura per alleugerir el cost de 

les despeses subjacents a les activitats escolars, i també a les entitats que ofereixen formació 

no reglada, educació no formal, i també demanar habilitar recursos humans que serveixin 

d’enllaç amb els òrgans municipals i nacionals, com per exemple Barcelona Activa, el Servei 

Català d’Ocupació, per assessorar i facilitar el que seria l’adequació d’una manera responsable 

a les respostes que s’han de donar, perquè les persones més vulnerables del sector econòmic 

són claríssimament la mà d’obra no qualificada i aquesta mà d’obra, com deia un autor molt 

important, Bryan Kelly, l’èxit econòmic d’una comunitat depèn essencialment del capital humà, i 

l’educació és un factor clau en la formació d’aquest capital humà. 

 

La senyora Carolina López García, GMBComú, assenyala que les demandes que s’hi fan no 

són demandes per fer al Districte, el fons d’ajuts per a subvencions i les relacions amb el SOC 

són qüestions que s’han de treballar en l’àmbit de ciutat, però com que han parlat amb la 

comissionada d’Educació i amb Barcelona Activa i els han instat i ells han contestat que estan 

treballant justament en aquesta direcció, accepten el prec. 

 

El senyor Saoka kingolo Luzolo, de GMERC, agraeix al Govern que hagi acceptat el prec i 

demana que hi ha unes entitats que ofereixen formació no reglada que s’haurien de tenir en 

compte a l’hora de realitzar aquestes mesures. 

 

-Es planteja pel Grup Municipal JxCat: 

 

Que el Districte de Sants-Montjuïc honori, en el format que cregui convenient, 

tots els col·lectius de treballadors que van fer feines essencials durant l’Estat 

d’alarma decretat per vèncer la COVID-19, entre ells treballadors/es sanitaris dels 

hospitals i CAPs del Districte, els i les professionals de residències i l’atenció 
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domiciliària a les llars del Districte així com als cossos d’emergències seguretat i 

prevenció, comerciants, treballadors dels mercats municipals del Districte, 

treballadors socials, serveis de neteja, serveis de mobilitat i totes les xarxes 

veïnals del Districte de Sants-Montjuïc que s’han unit en la lluita contra la COVID-

19. 

 

La senyora Neus del Pilar de Haro Jarque, del GMJxCat, defensa el prec, exposant que durant 

aquesta emergència sanitària milers de treballadors molts d’ells municipals han estat fent 

tasques essencials de voluntariat en diferents espais en els pitjors dies de la pandèmia durant 

l’estat d’alarma decretat pel Gobierno de España, i encara continuen treballant, perquè 

l’epidèmia va a la baixa però encara tenim latent. Les xarxes veïnals d’ajuda han fet una gran 

una gran feina de col·laboració entre barris, també amb els mercats i les botigues, demostrant 

un cop més la seva solidaritat amb els ciutadans del Districte. 

 
També demana fer un reconeixement als ciutadans anònims, a qui no se’ls veu la feina, però 

que han estat en primera línia fent mascaretes perquè el personal de serveis pogués fer la seva 

feina. Per això proposen: que el Districte de Sants-Montjuïc honori, en el format que cregui 

convenient, tots els col·lectius de treballadors que van fer feines essencials durant l’estat 

d’alarma decretat per vèncer el la COVID-19, entre ells treballadors i treballadores sanitaris dels 

hospitals i CAPs del Districte, els i les professionals de la residència, d’atenció domiciliària a les 

llars del Districte, així com els cossos d’emergència seguretat i prevenció, comerciants, 

treballadors dels mercats municipals del Districte, treballadors socials, serveis de neteja, 

serveis de mobilitat i totes les xarxes veïnals del Districte de Sants-Montjuïc que s’han unit en la 

lluita contra el COVID-19.  

 
La senyora Esther Pérez Sorribas, GMBComú, en nom del Govern, diu que l’accepten, perquè 

estan convençuts que s’ha d’actuar d’aquesta manera, reconeixent la tasca feta per la 

ciutadania i per aquests serveis públics essencials i reforçant aquesta idea de donar suport i 

impulsar aquests serveis públics i recordar el mal que han fet les retallades, perquè no torni a 

passar mai més. 

 

La senyora Neus del Pilar de Haro Jarque, del GMJxCat, agraeix l’acceptació del prec. 

 

-Es planteja pel Grup Municipal JxCat: 
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Que el govern municipal dissenyi un Pla d’adaptació del transport públic al 

desconfinament progressiu de la població que contempli les particularitats 

pròpies del Districte Sants-Montjuïc. Aquest pla haurà de contemplar entre 

d’altres les següents mesures: 

 

• Ampliació de l’horari de servei. 
• Ampliació del número de combois. 
• Augment de la freqüència de pas dels combois. 
• Solucions adaptades a la tipologia específica dels busos barris (mida del 

vehicle i distància de seguretat entre passatges, edat avançada usuaris…) 
• Personal auxiliar per ordenar i segregar l’entrada de viatgers als combois. 
• Disposició d’elements per afavorir l’autoprotecció dels viatgers ( gel hidro-

alcohòlic, mascaretes, guants…) 
 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, de GMJxCat, presenta el prec, donat que un dels focus 

de contagi més importants que tenim en aquests moments és el transport públic. Per evitar 

desplaçaments en aquest mitjà i optar per fer recorreguts o amb un altre mitjà no està a l’abast 

de tots, ja sigui per una indisposició d’un mitjà alternatiu, o per la gran distància de recorregut. 

Creuen que és molt important tenir en compte el punt de vista territorial pel que fa a la seguretat 

en la mobilitat i també és important tenir en compte les diferents mesures per cada mitjà, sigui 

bus, sigui metro. Recorda que al Districte tenim tres estacions de gran afluència: plaça de 

Sants, Sants Estació i plaça Espanya, a part també d’una xarxa de busos que en hores punta 

va força plena. I també cal tenir en compte les dimensions petites dels busos barri dels barris 

de muntanya.  

 

Per tant, com que en els propers dies i mesos a mesura que progressivament el 

desconfinament afecti la majoria de la població s’incrementarà l’ús del transport públic, sobretot 

en hores punta i arribarà el màxim de capacitat, amb el risc que comporta per a la salut dels 

usuaris i els treballadors si no es prenen les mesures adequades, per tot això creuen que 

aquest pla d’adaptació del transport públic al desconfinament ha d’incloure l’ampliació de 

l’horari de servei i l’ampliació del nombre de combois, l’augment de la freqüència de pas 

d’aquests combois, solucions adaptades a la tipologia específica dels busos barri, personal per 

ordenar i segregar l’entrada dels viatgers als combois, i la disposició d’elements per afavorir 

l’autoprotecció dels viatgers. Diu que saben que és una competència de Casa Gran, però 

creuen que s’han de tenir en compte les necessitats específiques dels Districtes en matèria de 

mobilitat i en matèria de mobilitat i seguretat. 
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El senyor Ancor Mesa Méndez, de GMBComú, respon en nom del Govern que agraeixen la 

proposta i avança que estan molt d’acord amb bona part d’elles, i sobretot amb la filosofia que 

hi ha de fons, d’avançar i eixamplar el transport públic a la ciutat. No obstant això, no poden 

acceptar el prec, perquè malgrat que comparteixen la voluntat i la necessitat de fer del transport 

públic un espai a la vegada prioritari i segur, el marc de competència excedeix clarament en 

l’àmbit del Districte de Sants-Montjuïc.  

 

En l’àmbit de la crisi de la COVID, explica que són el Departament de Territori i Sostenibilitat de 

la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana els que 

marquen les directrius, i en el marc de l’Autoritat del Transport Metropolità, on es coordinen els 

diferents operadors per donar resposta generalitzada en l’àmbit del transport arreu del país.  

 

Vol aprofitar per informar que l’oferta de transport públic ha superat sempre el mínim necessari 

per complir la relació entre l’oferta i la demanda d’un terç respecte de l’ocupació màxima, per 

poder mantenir distància de seguretat. També vol fer un reconeixement molt merescut als 

professionals del transport públic, que han demostrat el seu compromís amb la ciutat i la seva 

vocació de servei desinteressat i útil per a tothom.  

 

Vol acabar destacant que des de l’àmbit de l’Ajuntament han presentat diverses mesures 

d’urbanisme tàctic urgents, on han pacificat carrers, ampliat espai per a la bicicleta i disset 

actuacions de millora i ampliació del carril bus per poder millorar l’eficiència del transport públic 

a curt termini, com la imminent implementació del carril bus compatible amb l’ús de la bicicleta 

als carrers de Sants i Creu Coberta.  

 

A més, han demanat i impulsat la creació de protocols d’higiene d’obligat compliment entre els 

usuaris del transport públic, com el subministrament de mascareta, guants o hidrogel. S’alegren 

que ara l’ús de mascareta ja sigui obligatori i afirma que des de la ciutat aposten per la 

implementació del màxim de mesures de seguretat que estigui a les seves mans. 

 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, agraeix les explicacions, entén que hi ha una 

competència compartida entre ajuntament i Generalitat però demana que des del Districte, des 

del coneixement del territori, es facin arribar les recomanacions i les mesures adients. 

 

No s’accepta el prec. 

 

-Es planteja pel Grup Municipal Cs: 
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Que el Govern del Districte procedeixi, de forma immediata, a la neteja i 

desinfecció dels carrers, parcs i jardins dels barris de La Marina, com serien els 

carrers Alts Forns, Mineria, Mare de Déu de Port, l’entrada a Can Clos, etc. A més 

d’aquestes accions reivindicades pels veïns de la zona, seria convenient que 

s’informés a través d’entitats, comerciants o publicitat institucional de les 

mesures de prevenció i normativa vigent per a dipositar les deixalles sanitàries 

(mascaretes, guants …) i així facilitar que la gent tingui la informació pertinent 

sobre la manera de procedir respecte a aquests materials tan sensibles. 

 

El senyor David Labrador Gabriel, de GMCs, exposa el prec, que també ha transaccionat amb 

el Govern. Dona les gràcies a la consellera Esther Pérez per l’interès en arribar a un acord, i 

passa a llegir el prec tal com ha quedat amb la transacció: «Debido a las quejas vecinales por 

la suciedad y dejadez de los barrios de la Marina durante este periodo de confinamiento, como 

serían las calles Alts Forns, Minería, Mare de Déu de Port, la entrada a Can Clos, etcétera, 

ante las recomendaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud, concretamente 

del 30 de enero, en las que su Comité de Emergencias conminaba los gobiernos a tomar 

medidas de prevención, siendo este mismo órgano el que recomendaba la desinfección de 

espacios públicos ante la COVID-19, debido a que los parques y jardines de los barrios de la 

Marina también se está evidenciando un aumento de la suciedad, tal y como indican los 

vecinos de la zona; dado que incluso hay algunas actitudes incívicas que derivan a que se 

encuentren en las calles restos de desechos sanitarios, mascarillas, guantes, etcétera, con el 

correspondiente peligro que eso supone ante la pandemia de la COVID-19, por todo ello desde 

Ciutadans presentamos el siguiente ruego: que el Gobierno del distrito proceda de forma 

inmediata a la limpieza y desinfección de calles, parques y jardines de los barrios de la Marina, 

como serían las calles Alts Forns, Minería, Mare de Déu de Port, la entrada a Can Clos, 

etcétera. Además de estas acciones, reivindicadas por los vecinos de la zona, sería 

conveniente que se informara a través de entidades, comerciantes o publicidad institucional, de 

las medidas de prevención y normativa vigente para depositar los derechos sanitarios 

(mascarillas, guantes, etcétera), y así facilitar que la gente tenga la información pertinente 

sobre la manera de proceder respecto a estos materiales tan sensibles.»  

 

La senyora Esther Pérez Sorribas, GMBComú, en nom del Govern, diu que accepten el prec, 

perquè en les relacions que hem tingut amb les entitats del barri, justament del barri de la 

Marina a què es refereix a aquest prec. han explicat com estava el protocol de neteja, un 

protocol que se seguia molt de prop des de Districte i que això permetia que si en un moment hi 

havia uns punts molt concrets i molt calents es pogués actuar amb molta rapidesa.  
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Coincideixen amb Ciutadans pel que fa a la corresponsabilitat de la ciutadania i el civisme de la 

ciutadania. Per tant, estan d’acord amb fer aquesta campanya utilitzant els recursos que tenen 

al seu abast com poden ser comunicació, entitats, comerços, etcètera. 

 

El senyor David Labrador Gabriel, de GMCs, agraeix l’acceptació del prec i que s’hagi arribat a 

un acord. 

 

S’accepta el prec. 

 

-Es planteja pel Grup Municipal Cs: 

 

Que el Govern de Districte ofereixi llocs preparats i segurs a les persones sense 

llar que estan encara vivint durant aquesta pandèmia en assentaments a la 

Muntanya de Montjuïc, ja que davant la crisi de la COVID-19 aquesta situació pot 

ser perillosa per a la salut, al no poder complir correctament amb el confinament 

decretat pel Govern d’Espanya. 

 

El senyor David Labrador Gabriel, de GMCs, exposa que en aquest prec també hi ha hagut una 

transacció amb el Govern, per arribar a un consens i buscar el millor per als veïns del barri. En 

aquest cas, agraeix al conseller Eudosio Gutiérrez les facilitats i l’interès per arribar a un acord. 

 

A continuació llegeix el text del prec, amb la transacció afegida: «Debido a las indicaciones de 

varios vecinos del passeig de Montjuic sobre varias personas sin hogar que habitando la 

montaña de Montjuïc desde el inicio del confinamiento por el COVID-19; debido al peligro para 

la salud de estas personas ya que no es el mejor ambiente para afrontar la pandemia que 

estamos sufriendo, ya que a día de hoy todavía siguen estando esos asentamientos en la 

montaña de Montjuïc; debido a que lo razonable sería que el Gobierno del distrito buscara 

acomodo o un lugar para resguardarse y proteger a estas personas sin hogar, en estas 

circunstancias tan especiales y tan dramáticas como son las actuales de la crisis de la COVID-

19, por todo ello desde Ciutadans hacen el siguiente ruego: que el Gobierno del distrito ofrezca 

lugares preparados y seguros a las personas sin hogar están todavía viviendo durante esta 

pandemia en asentamientos en la montaña de Montjuïc, ya que ante la crisis de la COVID-19, 

esta situación puede ser peligrosa para su salud, al no poder cumplir correctamente con el 

confinamiento decretado por el Gobierno de España.» 
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El senyor Eudosio Gutiérrez García, GMPSC, respon en nom del Govern. Agraeix a David 

Labrador haver transaccionat el prec. Explica que un cop es va decretar l’estat d’alarma, el 

Govern, juntament amb les altres institucions de la ciutat, es va posar mans a l’obra per 

resoldre en la mesura del possible la problemàtica de les persones sense llar que hi ha als 

barris del Districte, per la seva vulnerabilitat. S’han efectuat actuacions constants i reiterades 

als espais que de forma habitual solen ocupar aquestes persones, oferint-los llocs preparats i 

segurs fins que passi la pandèmia: Tres Xemeneies i Vila i Vilà, Parc Mirador, passatge de La 

Vinyeta, passatge de les Bateries, rambla Badal, plaça Bonet i Muixí i altres.  

 
Explica que les actuacions en general han estat conjuntes; els equips de neteja han rebut el 

suport de la Guàrdia Urbana, a qui aprofita per agrair l’esforç i implicació en un moment sanitari 

tan complicat. Al Districte ja hi havia dispositius dedicats a aquesta problemàtica abans de 

l’arribada de la COVID-19, però se n’han obert altres, els menjadors de Font Honrada, Paral·lel, 

Canpedró, el SAIER d’avinguda de Tarragona o el casal de la Vinya a la Marina, i també 

allotjaments a Pere Calafell, Alí Bei, Numància, Hort de la Vila, Centre de Joves Migrants o 

l’alberg de Zona Franca.  

 
Veient l’evolució i magnitud de la pandèmia, es van obrir dos dispositius grans per atendre 

persones sense llar, de 225 places cada un a les fires. De les 39 persones que han passat pel 

Servei d’Inserció Social del medi obert, 25 encara segueixen als equipaments. A Fira encara hi 

ha places disponibles. Vol precisar que en tot moment i de forma reiterada, s’ofereix a aquestes 

persones aquesta possibilitat, però vol deixar clar que no se les pot obligar a abandonar l’espai 

públic i de vegades hi ha casos en què no només no el volen abandonar, sinó que tampoc 

volen fer ús dels equipaments i les ajudes que es posa a la seva disposició. Per tot això, 

s’accepta el prec. 

 

El senyor David Labrador Gabriel, de GMCs, afegeix que s’han fet actuacions i que persones 

sense llar que hi havia a la muntanya s’han traslladat, però el problema és que, sobretot per la 

situació, el tema del coronavirus ho canvia tot, perquè pot ser perjudicial per a la seva salut. Li 

consta que encara hi ha gent dormint a la muntanya, gent sense llar. Per això fan el prec. 

Accepta que s’han fet actuacions, però com que encara queden casos, i pot ser perillós per a la 

seva salut, seria important intentar que les persones que hi queden fossin traslladades a llocs 

segurs. 

 

S’accepta el prec. 

 

-Es planteja pel Grup Municipal BxCanvi: 
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Que el Govern de Districte de Sants-Montjuïc insti l’Ajuntament de Barcelona a 

que es rendeixi un homenatge als veïns i veïnes del Districte que han perdut la 

vida a causa de la crisi sanitària pel COVID-19 i en agraïment a tots els 

professionals sanitaris, forces i cossos de seguretat, treballadors de el Districte i 

d’establiments de productes de primera necessitat, que durant els moments més 

greus han sabut estar a l’altura. 

 

La senyora Alba Gómez Rodríguez, de GMBxCanvi, exposa el prec, que ha estat transaccionat 

amb el Govern, també. Per Barcelona pel Canvi, tots els punts anteriors als que s’han referit 

durant el Ple són molt importants però n’hi ha un que és essencial. La pandèmia ha estat un 

cop molt dur per a tothom, i ha deixat i deixarà estranys profunds. Creuen que és molt important 

no oblidar mai les lliçons d’humanitat apreses l’última setmana. Per això demanen que es faci 

un homenatge a tothom qui s’ha deixat la pell en la lluita contra la pandèmia, un homenatge 

que permeti mantenir sempre viu el record viu dels qui ja no hi són, un homenatge que permeti 

que tots els qui han viscut aquest moment d’excepcionalitat i també els que vindran no ho 

oblidin el que ha passat. 

 

Explica que el prec és obert en l’aplicació, però molt tancat en el fons, i per això plantegen que 

el Govern de Districte de Sants-Montjuïc insti l’Ajuntament de Barcelona a que es rendeixi un 

homenatge als veïns i veïnes del Districte que han perdut la vida a causa de la crisi sanitària 

per la COVID-19, i en agraïment a tots els professionals sanitaris, forces i cossos de seguretat, 

treballadors del Districte i d’establiments de productes de primera necessitat, que durant els 

moments més greus han sabut estar a l’altura. 

 

La senyora Esther Pérez Sorribas, GMBComú, es posiciona en nom del Govern: accepten el 

prec per impulsar i instar l’Ajuntament de Barcelona perquè impulsi aquest homenatge a les 

persones que ens han deixat, especialment també per les condicions tan tristes que ha envoltat 

el seu traspàs. I, per tant, creuen que tant a aquestes persones com als col·lectius que han 

estat treballant pel bé comú, posant per davant l’interès de la ciutadania abans del seu propi 

interès individual, se’ls ha d’homenatjar i per això accepten el prec. 

 

La senyora Alba Gómez Rodríguez, de GMBxCanvi, agraeix l’acceptació del prec. 

 

D) 3. Preguntes 
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-Es planteja pel Grup Municipal BxCanvi: 

 

Quines mesures pensa dur a terme el Govern del Districte per donar una resposta 

transversal a les diverses problemàtiques, generades a partir dels trastorns 

mentals, siguin transitoris o crònics, ocasionats pels efectes de la COVID-19? 

 

La senyora Alba Gómez Rodríguez, de GMBxCanvi, pren la paraula per fer una pregunta. 

Expressa que la Federació de Salut Mental Catalunya ha fet públic a través d’un informe que la 

situació d’emergència sanitària i de confinament degut a la pandèmia de la COVID-19 està 

tenint un repte important per a moltes persones que pateixen un problema de salut mental: 

famílies, professionals sanitaris i altres agents que treballen per combatre la pandèmia. Segons 

l’informe, del total de persones ateses, entorn d’un 43 per cent estan en situació de 

vulnerabilitat. Moltes d’elles pateixen situacions d’exclusió social, de salut, de violència de 

gènere o de discriminació per motius d’edat, especialment les persones grans. Comenta també 

que l’OMS ha elaborat un informe en el qual explica que la depressió és la principal causa de 

malaltia i discapacitat entre els adolescents. També per a les persones grans és un factor de 

risc tenir la malaltia. Actualment, entre un 10 i un 15 per cent pateixen algun trastorn.  

 

Exposa que recentment l’Ajuntament de Barcelona i el Col·legi Oficial de Psicologia de 

Catalunya han acordat impulsar el servei d’atenció telefònica per donar reforç emocional a la 

ciutadania durant el confinament. Hi ha el Pla de salut mental de Barcelona, que té com a 

objectiu adoptar una estratègia de govern de la ciutat per abordar polítiques de millora en 

l’àmbit de salut mental de la població. Per tant, el seu grup pregunta: quines mesures pensa dur 

a terme el Govern del Districte per donar una resposta transversal a les diverses 

problemàtiques, generades a partir dels trastorns mentals, siguin transitoris o crònics, 

ocasionats pels efectes de la COVID-19? 

 

El senyor Jaume Gaixas Querol, de GMBComú, pren la paraula en nom del Govern agraint la 

pregunta. Informa que l’Ajuntament de Barcelona i el Col·legi Oficial de Psicologia de 

Catalunya, tal com comentava la consellera, han acordat donar un servei d’atenció telefònica 

per oferir suport emocional a la ciutadania durant aquesta crisi de la COVID-19. La mesura que 

s’ha pres davant d’aquesta alerta sanitària tindrà una vigència inicial de tres mesos i busca 

atendre les necessitats i tenir cura de la salut mental de la població, especialment de les 

persones més vulnerables davant de les incerteses i perills que l’actual situació pot provocar, 

situacions sens dubte de deteriorament de salut mental. 
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Explica que hi ha un telèfon, que és el 649 756 713, que amb un horari d’atenció de dilluns a 

diumenge, i de 9 a 20 hores, psicòlegs i psicòlogues amb expertesa en l’àmbit de les 

emergències, atenen qualsevol persona que ho necessiti, per tal de fer una primera atenció de 

contenció i en cas de detectar la necessitat d’una atenció psicoterapèutica o tractament 

psiquiàtric específic, es deriva ja al servei pertinent. S’han fet més de dues mil trucades des de 

l’inici del confinament, i les simptomatologies més freqüents que s’han detectat són la por, el 

pànic, la solitud, la incertesa, ira, tristor, avorriment, angoixa, estrès, entre altres. A més a més, 

aquesta situació pot empitjorar entre les persones que es troben aïllades per haver estat 

diagnosticades amb la malaltia o per haver tingut contacte amb algun cas positiu, especialment 

si es troben soles. En els casos més extrems, les persones que moren soles i les famílies que 

no poden acompanyar-les en un moment tan tràgic, i també poden patir dols complicats.  

 

L’acord al qual han arribat l’Ajuntament de Barcelona i el Col·legi Oficial de Psicologia, pretén 

ajudar els veïns i veïnes a gestionar aquestes emocions, per evitar que es converteixin en un 

problema greu de salut mental.  

 

Afegeix també el suport emocional específic als autònoms. En aquest cas, és l’Ajuntament de 

Barcelona i la Fundació Pimec que uneixen esforços per oferir suport psicològic telefònic a les 

persones que treballen com a autònoms que puguin estar patint inestabilitats emocionals a 

partir dels múltiples inconvenients que presenta la crisi sanitària en aquest col·lectiu. Amb la 

situació que ha generat la COVID-19, aquest sector econòmic en pateix especialment les 

conseqüències. Hi ha un telèfon, el 900 505 805 que funciona ininterrompudament des de les 

sis del matí fins a les dotze de la nit i està atès també per professionals en psicologia.  

 

Aquest servei d’atenció emocional dona suport també a les treballadores de la llar i de la cura i 

als joves i adolescents, i els deriva, si fos necessari, al servei d’adolescents i famílies, el SAIF, i 

a l’«Aquí t’escoltem», que és el programa d’escolta i acompanyament per a joves de dotze a 

vint anys o la consulta del Pla de salut mental de Barcelona, i en l’actual context ha deixat de 

fer atencions presencials però es pot contactar telefònicament i fer videoconferències. 

 

E. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 

 

«En favor de la desconcentració política i de gestió de l’Ajuntament de 

Barcelona» 
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La senyora Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, informa que retiren aquest punt perquè no ha 

tingut els suports necessaris. Espera que es pugui treballar a Casa Gran, que és l’àmbit 

competencial de la declaració. 

 

Com que no hi ha altres assumptes a tractar, la presidenta dona per acabat el Ple agraint a 

tothom que l’ha seguit i també la feina dels serveis tècnics i de totes les persones que han fet 

possible el Ple telemàtic. Confia que es puguin veure ben aviat, a poder ser en persona i aixeca 

la sessió a dos quarts de vuit de la tarda. 

 

 

El secretari       Vist i plau 
 La presidenta del Consell 

 

 


