
 

 

 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 
 

ACTA DEL CONSELL PLENARI ORDINARI DE SANTS-MONTJUÏC 

 

Identificació de la sessió 
Núm. 3 
Data: 9 de juliol de 2020 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 18.30 h a les 21.30 h 
Lloc: Presencial en saló de Plens del Districte i plataforma virtual 
 
Assistents 
 
Regidora - presidenta del Consell  
I. Sra. Neus Munté i Fernández 
 
Regidor del districte 
I. Sr. Marc Serra Solé 
 
Regidors adscrits 
I. Sr. Jordi Castellana Gamisans (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 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’excusen 
Ima. Sra. Montserrat Ballarín Espuña (GMPSC)  

Im. Sr.Jordi Castellana Gamisans (GMERC)  

Ima. Sra. Maria Magdalena Barceló Verea (GMCs)  

 
Secretari Delegat 
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, consellers i conselleres municipals que assisteixen al Ple 

semipresencial, al saló de plens del districte, i també als que segueixen el Ple a través 

d’Internet.  

 

Abans de començar amb l’ordre del dia, la presidenta comenta que hi ha dues sol·licituds de 

paraula, dues sol·licituds d’intervenció en el Ple, i com que, d’acord amb el que s’ha analitzat a 

la Junta de Portaveus, no tenen a veure amb cap dels punts de l’ordre del dia, amb els punts 

d’impuls i control, que serien aquells que permetrien que poguessin haver-hi intervencions en el 

ple, de la mateixa manera que s’ha fet en altres ocasions, per exemple en l’anterior Ple, que va 

ser cent per cent telemàtic, les qüestions seran respostes per l’equip de govern per escrit i les 

adreçarà a les dues persones que han fet les sol·licituds a través del portal telemàtic. 

A ) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 7 de maig de 2020 

L’acta anterior, ordinària de 7 de maig de 2020, que tothom ha tingut a disposició, es dona per 

aprovada. El Consell se’n assabenta i l’aprova. 

 

B) Part informativa:  

1. Despatx d’ofici 

La presidenta passa a la part informativa al Despatx d’Ofici, que també s’ha posat a disposició 

de tots els membres. El Consell se’n assabenta. 

 

2. Mesura de Govern 
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2.1. Per uns entorns escolars més segurs i saludables al Districte de Sants-

Montjuïc 

La President indica que per exposar aquesta mesura i per un temps màxim de sis minuts, dona 

la paraula a l’equip de govern. 

 

El Regidor anuncia que el punt l’exposarà la consellera Carolina López García (GMBComú) que 

saluda a tothom i exposa que els entorns escolars s’han regit per diferents mesures fins ara i 

plans estratègics, entre d’altres, el «Camí escolar, espai amic», «Omplim de vida els entorns 

escolars», «Escola, respira» o «Ciutat jugable», entre d’altres. El 13 de gener, en la inauguració 

de la reforma al voltant de l’escola Grèvol, es va llançar el programa «Protegim les escoles». 

Explica que es tracta d’un pla que engloba i dona continuïtat a tots els plans anteriors per fer 

segurs i saludables els entorns dels equipaments educatius 0-18. La mesura té un compromís 

d’actuar en dues-centes escoles d’aquí al 2023 i el Govern tenia l’encàrrec d’adaptar-la al 

districte i aquesta és la mesura que presenten.  

 

A Sants-Montjuïc, hi ha un total de seixanta-un centres públics i concertats de 0 a 18 anys. El 

districte va encarregar un estudi que s’ha portat a terme en dues fases per poder prioritzar les 

escoles del pla. L’estudi ha analitzat el nombre de vehicles que circulen pels carrers adjacents 

en dies feiners, el nivell de contaminació atmosfèrica i acústica, la seguretat vial i l’habitabilitat 

de l’entorn, entre d’altres variables.  

 

Que, amb tots els indicadors, han establert diferents fases d’actuació. La primera fase 

d’actuació són les solucions estructurals més complexes i s’han incorporat al programa 

municipal de ciutat «Protegim les escoles». Es tracta de nou centres i les actuacions tindran lloc 

l’estiu de 2021. La resta d’actuacions, les desenvoluparà el districte. El 2020 finalitzaran l’anàlisi 

tècnica i programaran les actuacions per 2022 i 2023.  

 

Finalment, la consellera comenta cóm es plantegen la participació en aquest programa. 

Crearan una taula dels entorns escolars del districte amb representants polítics i tècnics, així 

com referents de la Guàrdia Urbana i d’altres àrees de l’Ajuntament. Aquesta taula convocarà a 

la comunitat educativa de Sants per zones i s’encarregarà d’impulsar, coordinar i fer seguiment 

de les actuacions. 

 

La consellera Alba Gómez Rodríguez, GMBxCanvi, afirma que la prioritat del seu grup amb 

els veïns és intentar treballar al màxim la seguretat perquè puguin viure en un entorn el més 

segur possible. En aquest cas, esmenta la seguretat a les escoles, la seguretat dels nens i 
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nenes del barri, per la qual cosa troben imprescindible que es treballi en els espais a l’entorn 

dels equipaments educatius de 0 a 18 anys per garantir que el seu dia a dia sigui segur i 

saludable tant en l’accés com a la sortida de l’escola. També valoren de manera positiva que 

un altre dels objectius d’aquest projecte sigui garantir la integritat del medi ambient a curt i llarg 

termini.  

 

D’altra banda, admet que al districte hi ha moltes escoles i totes han de tenir les mateixes 

oportunitats, així que esperen que el programa «Protegim les escoles» vagi endavant i 

compleixi les tres fases i que no es quedi només en l’establiment d’espais en aquests nou 

centres que finalment s’han escollit, sinó que esperen que es puguin ajudar com més escoles 

millor, ja que pensen que és important per a totes. Finalment, destaca que és important la taula 

que ha comentat la consellera López perquè és important mantenir informats la resta dels 

grups, tant de les obres com de les noves fases i les escoles que es beneficiaran.  

 

El conseller David Labrador Gabriel, GMCs, dona les gràcies a la consellera López per la 

seva predisposició a admetre suggeriments i canvis en el text final per part de totes les forces 

polítiques de l’oposició. Des del seu grup, estan a favor de protegir el medi ambient, però 

creuen que les mesures que es poden prendre per a lluitar contra el canvi climàtic han de 

deixar de banda les ideologies dels partits i intentar acordar amb consens les mesures. I, tot i 

que és veritat que a vegades el Govern no ha intentat arribar a acords, en aquest cas, creuen 

que sí i donen les gràcies per la predisposició a admetre suggeriments.  

 

El conseller Labrador recorda que els sembla bona idea fer la taula que ha indicat la consellera 

López, amb tots els representats polítics i del món educatiu, etcètera. I creuen que aquestes 

propostes de l’informe poden servir de base perquè moltes les comparteix el grup de Cs per, en 

un futur, poder utilitzar les tres fases previstes en l’informe, mitjançant «Protegim les escoles». 

Estan esperant les taules i, en principi, les propostes que veuen els semblen correctes i a les 

taules intentaran acordar alguna modificació, si és possible, i, si no, utilitzaran el text original.  

 

La consellera Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, explica que la mesura que porta el 

Govern és l’evolució d’altres projectes anteriors en matèria de mobilitat, seguretat i espai públic 

en l’entorn escolar. Recorda que un dels antecedents més clars és el camí escolar. Diu que 

comparteixen la importància de dignificar els entorns escolars i, en aquest sentit, aconseguir 

una escola de proximitat, una escola que s’impliqui en el barri i un barri que s’impliqui en la 

seva escola. Són conscients de la importància que els camins siguin segurs i saludables i que, 

en ells, hi puguin els infants trobar referents.  
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Troba que és important avançar cap a una ciutat més humana i agradable per viure. Per tant, 

iniciatives que vagin en aquesta línia sempre tindran el suport del seu grup. Ara bé, creuen que 

és molt important com s’executen aquestes mesures. Pel que fa a les línies de treball en què es 

basa la mesura, moltes tenen un impacte molt significatiu en la mobilitat dels barris. En aquest 

sentit, demanen precaució al Govern a l’hora d’aplicar les mesures, que hi hagi consens i 

comunicació, sobretot amb l’entorn que no forma part de la comunitat educativa, com són 

veïns, comerços, entitats.  

 

Recorda la importància d’implicar tot l’entorn des del convenciment que, en la mesura, 

s’aconseguiran millors resultats que no pas des de la imposició. En aquest sentit, els preocupa 

que sovint els canvis de mobilitat es produeixen de manera disruptiva sense escoltar totes les 

parts. I aquesta seria una tònica que no voldrien que es produís en l’adopció d’aquesta mesura 

d’entorns escolars. Tal com van fer arribar a la consellera López, els agradaria poder participar 

a la taula d’entorns escolars pel que fa al seguiment de la mesura. Se’ls va comunicar que era 

una taula de debat eminentment tècnica i que, per tant, els grups municipals no hi són 

convidats a participar.  

 

Ara bé, sí que demanen que, de manera periòdica, se’ls informi de l’estat d’execució de les 

mesures que es van treballant, a fi de poder estar informats. També conforme es vagi treballant 

la mesura, demanen més concreció, que se’ls traslladi la informació més precisa i detallada, 

sobretot en la calendarització i priorització de centres i mesures i el pressupost. 

 

El conseller Saoka Kingolo Luzolo, GMERC, afirma que, des d’Esquerra Republicana, 

comparteixen els objectius inicials d’aquest projecte, que es diu «Camins escolars, espais 

amics», creat l’any 2002, que són autonomia personal, responsabilitat i qualitat de vida. 

Entomen aquests objectius com a propis. Recorda que aquest projecte és fruit, d’una banda, 

d’unes reivindicacions ciutadanes i, de l’altra, d’un afany de millora del Govern. Valoren 

positivament el nou enfocament que va agafar aquest projecte amb un gir comunitari molt 

important i que va ser l’any 2007, inspirat per un important pedagog Francesco Tonucci, en una 

de les seves teories. Pensen que per aquí es va per bon camí.  

 

Consideren encertat l’encàrrec que es va fer a l’IMEB fa tres anys, del qual es va generar la 

necessitat d’establir un grup de treball, i que en aquest grup de treball es va notar que calia una 

participació activa i una implicació dels agents concernits del sector. Ells pensen que, 

especialment pel que fa a les comunitats educatives, això és anar per bon camí. Ara, desitjaria 
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que aquesta constatació hagués sigut satisfeta a l’inici del projecte, no en el seu transcurs, però 

no en seran rigorosos. Celebren la definició dels entorns escolars com a espais públics, 

comunitaris, habitables i sostenibles i l’extensió escolar com a fonament actualitzat del projecte 

«Camins escolars, espais amics». Amb això se senten també satisfets.  

 

De tota manera, pensen que les mesures que han llegit arran de l’anàlisi feta de l’estat de la 

situació haurien d’anar més enllà de la seguretat viària. Caldria fer créixer mesures de millora 

mediambiental, d’habilitat i de convivència dins del que és el programa municipal «Protegim les 

escoles» que sembla que és qui realment té les competències per unes actuacions més 

efectives. El conseller diu que hi estan d’acord, però insisteixen en que caldria anar més enllà 

de les mesures de l’àmbit de la seguretat viària.  

 

El GMERC està totalment d’acord amb la taula d’entorns escolars que el Govern del districte 

pretén crear. Simplement, un cop més, volen insistir que sigui més oberta a la participació de la 

resta dels membres d’aquest consell, primerament, i també a la resta de la ciutadania. 

Insisteixen que es faci des de més amunt, no en el moment simplement d’aplicar les accions, el 

conseller opina que no queda bé demanar l’opinió de la ciutadania en el moment de la 

realització, sinó que des de la concepció s’hi inclogui tothom, sobretot molt especialment les 

comunitats educatives; creu que ho farien millor.  

 

La consellera Carolina López García, GMBComú, fa un parell d’especificacions als comentaris 

que han fet que els representants de l’oposició. En primer lloc, que la informació i seguiment de 

la mesura es farà a través del Consell Escolar del districte, on tots els grups participen i podran 

fer seguiment de la mesura en aquest espai. En segon lloc, explica que la taula és una taula de 

caire tècnic i, per tant, està formada per funcionaris i per polítics del districte, però aquesta taula 

convocarà tres debats almenys de la comunitat educativa de Sants, de la zona Centre, del 

Poble-Sec i de la Marina. I en aquests debats convidarà a tota la comunitat educativa, tant les 

escoles, les direccions, com les AFAs i APAs i també les diferents entitats, comerciants, 

etcètera del barri perquè siguin de màxim consens les mesures que es prenguin. 

 

3. Informe del Regidor 

La presidenta dóna pas al següent apartat de l’ordre del dia.  
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El regidor del districte saluda a tothom, en un ple del districte amb mascareta i semipresencial. 

Envia un record per a tothom que l’està seguint des de casa, també per tots els consellers i 

conselleres d’aquest ple que estan treballant i intervenint des de casa de forma telemàtica.  

 

Recorda que s’està vivint un context molt complicat, una pandèmia sense precedents, 

segurament amb els impactes que hi ha en una pandèmia que és global, una pandèmia que ha 

arribat ja a tots els continents d’aquest planeta, que està arribant a la immensa majoria de 

països. Afirma que ja es pot parlar d’emergència, parlar d’emergència global i li agradaria 

parlar-ne en el present, perquè creu que encara no l’hem passat. Si es miren les dades globals, 

el que es veu és que la pandèmia dia rere dia va creixent en la majoria de països del planeta.  

 

Aquesta pandèmia, la ciutat de Barcelona al Districte de Sants-Montjuïc, l’ha patit de forma 

especialment severa als barris del districte. Hi ha molts veïns i veïnes que han mort, veïns i 

veïnes afectats per la COVID-19 i també molts veïns i veïnes que han emmalaltit i que han 

estat hospitalitzats de forma greu. Tot això ha provocat també la paralització de l’economia, 

forçada per la voluntat d’evitar els contagis. Comenta que darrere de totes aquestes situacions 

hi ha una emergència social, que cada dia és més severa i que arriba quan encara no ens 

havíem, d’alguna forma, recuperat de la crisi del 2008, una crisi que va incrementar les 

desigualtats, que va obrir la bretxa de les desigualtats socials i que va precaritzar tot el mercat 

de treball.  

 

Per tant, un panorama, el que descriu, que és un panorama preocupant. El regidor creu que cal 

refer-se, connectant amb els valors que té aquesta ciutat, els valors de recuperació, 

d’esperança, de confiança i creu que cal contagiar-se de l’esperit de tots els que han estat en 

primera línia durant aquesta època: treballadors sanitaris, però també tots els altres 

treballadors, treballadors del sector del comerç, d’altres serveis essencials, treballadors socials, 

treballadors també de neteja, que han estat al peu del canó i que permeten, per exemple, que 

una sessió com la del dia es pugui fer amb totes les garanties sanitàries.  

 

Segons el regidor, aquesta és la Barcelona que quan cau, s’aixeca. Aquesta és la Barcelona 

que ha de permetre que es pugui sortir d’aquesta crisi; i és que no hi ha sortides individuals. 

Exposa que no trobaran d’aquesta crisi sortides a través de dreceres, sinó que cal fomentar la 

cooperació. El que cal fomentar són els espais de diàleg, els espais de treball conjunt, 

conscients que vivim un moment d’enorme responsabilitat. Justament per això, comunica que 

han obert espais de debat amb tots els grups municipals, a través del Pacte per Barcelona, en 



 

 

 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 
el qual estan pensant com ha de ser la reconstrucció d’aquesta ciutat; una reconstrucció 

d’aquesta ciutat que s’ha d’efectuar a partir de quatre grans eixos. 

 

En primer lloc, en l’àmbit dels drets socials. El regidor afirma que és l’Ajuntament que més 

despesa social té proporcional a tot l’Estat. I durant aquesta crisi, s’atreveix a dir que és 

l’Ajuntament que ha desenvolupat més polítiques socials. Comparteix només quatre dades, 

perquè les han compartit en altres ocasions en el Ple. Els serveis socials municipals han atès 

131.000 veïns i veïnes de tota la ciutat, només en el període de l’estat d’alarma. Si es compara 

amb el total d’usuaris de Serveis Socials del 2019, que va ser de noranta mil persones, es veu 

un increment exponencial. Per tant, els serveis socials han permès que ningú es trobi sol i 

ningú es quedi enrere en aquesta ciutat.  

 

Pel que fa al districte, el regidor resumeix que s’acumulen ja més de deu mil atencions en el 

centre de serveis socials del districte, amb ajuda sobretot en l’àmbit de l’alimentació i de 

l’habitatge. Són els drets bàsics, els fonamentals, sense els quals la gent no pot arribar a final 

de mes. En els centres de serveis socials del districte, han fet ajudes especial durant la 

pandèmia per un valor d’1.128.690 euros; un increment, per tant, de la despesa ordinària 

respecte a l’any passat, del 72,4 per cent. Per tant, han doblat gairebé les ajudes socials.  

 

Com a novetats amb les quals estan treballant, el regidor anuncia el projecte «Alimenta», un 

projecte que busca que tota aquella ciutadania, aquelles xarxes comunitàries, aquelles entitats, 

aquelles ONG que s’han activat repartint alimentació entre els veïns puguin tenir garantida la 

sostenibilitat. Es tracta d’un projecte que van presentar unes setmanes enrere. Explica que han 

tingut una reunió amb algunes d’aquestes entitats i que començarà a funcionar ja aquest mateix 

juliol, per ajudar aquells que ajuden.  

 

També presenta projectes en l’àmbit comunitari, en l’àmbit veïnal, com els casals comunitaris, 

la reconversió de vint equipaments de proximitat de la ciutat en infraestructura de suport a les 

xarxes comunitàries. Comenta que evidentment això des de l’Ajuntament no serà suficient i per 

això demana la col·laboració i la participació també de les altres administracions, principalment 

de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat.  

 

En el cas de l’Estat, el regidor es mostra satisfet perquè aquella setmana han vist com 

s’anunciava la pròrroga de l’escut social, no només amb l’entrada en vigor de l’ingrés mínim 

vital, sinó també amb la pròrroga dels ERTO, amb la pròrroga de mesures importantíssimes, 

com la prohibició dels talls de subministrament bàsic, la suspensió dels desnonaments per 
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causes sobrevingudes vinculades a la crisi i l’ampliació del període de contracte de lloguer, els 

crèdits tous per als llogaters. Afirma que tot això és molt, però no és suficient. Segueixen 

reivindicant la regulació dels lloguers i segueixen reivindicant també que per evitar que cap 

col·lectiu es quedi enrere, hi hagi una regularització de les persones immigrades en situació 

irregular, molts veïns i veïnes que estan sobrevivint a la crisi en una situació d’exclusió 

administrativa i social terrible. 

 

El regidor parla també de la part econòmica. L’escenari econòmic és molt complicat. Una 

caiguda dels ingressos dels domicilis, un increment de l’atur que es va notant, ja estan havent 

destruccions de llocs de treball malgrat els ERTO. I tot això el que provoca és una caiguda de 

l’activitat econòmica com feia molts anys que no es veia. Diu que des del districte s’han de 

sobretot en preservar tot allò que és el comerç de proximitat, l’economia de proximitat, 

l’economia que construeix barris, perquè a Barcelona tenen la sort de tenir un tresor, els 61.000 

comerços de proximitat que hi ha i aquests quaranta-tres mercats municipals. No poden deixar 

que ni un sol d’aquests tanquin i, per això, han desplegat tot un pla de suport al sector, amb 

ajudes als propietaris per reduir els lloguers dels locals comercials, amb un servei d’orientació 

jurídica per buscar també mediacions en aquest àmbit i també en la capacitació en la 

digitalització de la venda online, perquè si algun adversari té el comerç de proximitat avui en dia 

són grans plataformes de venda online. Per tant, necessiten que els comerciants del districte 

estiguin apoderats i capacitats perquè puguin ser competitius.  

 

Afegeix que, a més a més, es fa una campanya a ciutat, la campanya de «Compra a prop», per 

fomentar el comerç de proximitat i la restauració. En l’àmbit de la restauració també, ampliació 

de terrasses que s’estan notant ja per garantir la continuïtat de l’activitat de restauració, sempre 

que no vagi en detriment de l’espai públic, de l’espai per als vianants.  

 

En l’àmbit específic dels autònoms i les empreses, el regidor concreta que s’ha creat una ajuda 

de tres-cents euros, que estan ja gaudint i s’ha adjudicat ja a molts veïns i veïnes, per als 

autònoms. També un servei de finançament empresarial, també convocatòries com «Impulsem 

el que fas», que aquest any permetrà justificar fins al 80 per cent del pressupost total del 

projecte, i molt especial també en l’àmbit de la pluralització de l’economia, per tenir una 

economia el més diversa possible, l’enfortiment de l’economia social i solidària, amb 4 milions 

d’euros de línia de crèdit al fons de crèdit publicocooperatius, amb Coop57 i Fiare Banca Ètica. 

Per tant, opina que estan treballant en la línia de la reactivació econòmica.  
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El tercer àmbit en el qual estan treballant és l’àmbit de l’espai únic, que volen que pugui ser el 

més segur possible per al més dèbil: el vianant. Per tant, mesures per donar el màxim de 

seguretat als vianants, seguretat davant del risc de contagi i seguretat també davant de la 

sinistralitat i dels accidents. Han ampliat les voreres a diferents punts de la ciutat. A través de 

pacificacions tàctiques han aconseguit trenta mil metres quadrats per als vianants.  

 

Explica que en el cas de la muntanya de Montjuïc, els mesos de maig i juny els caps de 

setmana ha estat una muntanya eminentment de vianants. Han guanyat 376 hectàrees per 

passejar, jugar i gaudir de la muntanya i han anunciat també recentment que el projecte 

d’«Obrim carrers» del carrer Creu Coberta i carrer de Sants es mantindrà a partir del setembre 

cada cap de setmana a petició dels veïns i els comerciants del districte.  

 

En segon lloc, el regidor anuncia, pel que fa a les polítiques de mobilitat, que han fet una 

ampliació dels carrils bici, vint-i-un quilòmetres nous de carrils bici. Destaca un projecte 

emblemàtic com és el del carrer Aragó, una de les artèries principals de la ciutat, que passarà a 

tenir carril bici i es podrà gaudir amb bicicleta. També el passeig de la Zona Franca, una via 

importantíssima no només per garantir i dignificar el barri de la Marina, perquè els veïns de la 

Marina puguin arribar al centre amb més seguretat amb bicicleta, sinó també per la gran 

quantitat de treballadors de la Zona Franca que cada dia fan aquests desplaçaments i el que 

volen és que es puguin passar també a la bicicleta.  

 

Tot això, manifesta el regidor, ha vingut acompanyat d’un gran creixement del Bicing, 

cinquanta-set estacions noves de Bicing i han fet arribar el Bicing a barris històricament sempre 

oblidats, com el barri de la Marina del Prat Vermell. I també comenta el nou carril bici bus del 

carrer de Sants i Creu Coberta, que permet bàsicament reduir l’impacte del cotxe i el soroll del 

cotxe i la contaminació en el carrer de Sants i Creu Coberta, així com també amb la zona 30, i 

treure sobretot bicicletes i patinets de la vorera, que eren molt molestos per als veïns.  

 

Finalment, pel que fa a l’àmbit de l’educació i la cultura, opina que no se sortirà de la crisi sense 

que hi hagi una aposta forta per l’educació i la cultura. No es poden deixar com una qüestió de 

segones. En aquest cas, diu que han treballat, en el marc del Consorci d’Educació en 

col·laboració amb la Generalitat, per intentar, en primer terme, garantir la continuïtat de 

l’activitat lectiva en els centres escolars, amb més o menys èxit i sobretot la reobertura i la 

preparació del curs vinent, dotant de terminals i de connectivitat totes les famílies que ho 

necessiten.  
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En l’àmbit pròpiament de competències municipals, esmenta que han garantit que totes les 

escoles bressol municipals, les cent-tres escoles bressol, han estat obertes a partir del 15 de 

juny per a grups reduïts. Des del districte, també han cregut que garantir el dret a l’educació 

dels nostres veïns i veïnes més petits era una qüestió bàsica i fonamental i, per això, han 

distribuït lots de material escolar a famílies, 1.039 famílies en situació de vulnerabilitat que han 

rebut a casa seva lots de material escolar, que a més a més han comprat a vuit papereries de 

barri. Consideren que és un projecte molt emblemàtic del sentit d’aquesta recuperació de la 

crisi.  

 

Finalment, el regidor esmenta les beques per als casals d’estiu, 387.754 places d’activitat de 

lleure, dotades amb 7,4 milions d’euros, un 37 per cent més que l’any passat. A tot això, també 

hi suma les beques per a infants i adolescents i joves, que aquest any no tenen limitació 

pressupostària. 

 

Sobre cultura, destaca que han garantit tot el procediment del programa de subvencions, les 

entitats del districte estan cobrant ja les subvencions. Això és molt important perquè puguin 

mantenir-se; estem parlant de 723.000 euros de fons públic, que es reparteixen en les 

subvencions i que, malgrat les condicions de teletreball, han pogut garantir tot aquest 

pagament.  

 

Afegeix una nota final sobre les festes majors. Recorda que les festes majors de la Font de la 

Guatlla i de la Marina es van haver de suspendre, però estan treballant ja perquè puguin haver-

hi festes majors al Poble-Sec, a Sants, també a la Bordeta i Hostafrancs. I això ho estan fent 

colze a colze amb les entitats, que són les primeres que són conscients que seran unes festes 

diferents, que s’hauran de fer amb mesures restrictives, amb inscripció prèvia, aforament limitat 

i els recintes molt delimitats. Però si d’alguna manera diuen que s’ha de sortir de la crisi de 

forma col·lectiva, el regidor creu que els espais de festa major, de trobada, de comunitat són 

espais també importants, sempre que es puguin mantenir les mesures sanitàries.  

 

El regidor acaba dient que això ho volen fer de forma conjunta i llança un missatge als 

companys de tots els grups que formen part del Ple. Conclou que tots els que estan en el Ple 

representen la ciutadania i, per tant, com a Govern es comprometen a treballar conjuntament, a 

consensuar el màxim d’aquestes mesures i intentar sortir junts d’aquesta crisi, perquè sols 

segur que ho aconseguiran.  
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La consellera Alba Gómez Rodríguez, GMBxCanvi, recorda que tothom ha de ser conscient 

que, encara que s’hagi aixecat el confinament, i tot i la responsabilitat i l’esforç dels veïns i 

veïnes del districte, en la darrera setmana han tingut la mala notícia que a Sants-Montjuïc s’ha 

multiplicat per cinc els casos afectats per la COVID-19. Aquesta notícia els obliga a estar en 

alerta i, des de GMBxCanvi, demanen que la gent segueixi sent tan responsables com fins ara. 

Davant la previsió d’una segona onada, demanen al Govern del districte que tingui una 

estratègia per a fer front a aquest possible rebrot.  

 

Pel que fa a la gestió d’aquest temps, volen pressuposar la millor intenció al Govern i volen 

agrair la feina feta fins al moment. Malgrat tot, la consellera destaca que, de vegades, els 

hagués agradat que s’hagués comptat més amb els grups de l’oposició i que els haguessin 

informat de reunions que s’han realitzat, en les quals no han pogut participar i de les quals 

després era complicat tenir informació. En aquells moments, era imprescindible que tots 

donessin el seu suport i, en alguns casos, l’aparent improvisació semblava que ho feia 

impossible.  

 

Pel que fa als temes que el regidor acaba d’esmentar en el seu informe, li agradaria destacar 

diversos punts. En primer lloc, l’espai públic. Valoren positivament que s’hagi donat prioritat als 

veïns de cada barri i que en aquells moments es tanquessin bastants carrers pel gaudi dels 

ciutadans. No han pogut oblidar les queixes que han rebut al seu grup per part d’alguns veïns, 

que afirmen que aquests carrers, anomenats «entorns segurs», de vegades no ho són tant, 

perquè passen força ciclistes, patinets elèctrics, i fins i tot alguna moto, sense que tinguin cura.  

 

Saben que algunes d’aquestes vies continuaran tancades en caps de setmana, com per 

exemple la carretera de Sants i Creu Coberta, com també entre setmana els deu carrers de 

Sants, Badal i Poble-Sec. Volen demanar al Govern que intenti posar algun tipus de vigilància 

per tal que siguin veritablement entorns segurs sense cap tipus de conflicte. A més del gaudi 

dels veïns, el tancament dels carrers porta a tenir una ciutat millor, lliure de fums i menys 

contaminada, cosa que, des de GMBxCanvi valoren positivament, perquè, com és evident, a 

tots ens agrada viure en una ciutat més saludable. Aconsella compaginar el transport públic i el 

privat, sense oblidar o estigmatitzar les persones que utilitzen el privat, sinó fer polítiques i 

incentivar els veïns a que utilitzin el transport públic. 

 

D’altra banda, pel que fa al carril bici, reconeix que s’està treballant força en aquesta direcció, i 

hi estan d’acord, però també han vist que el nou carril bici de carretera de Sants-Creu Coberta, 

és un carril en el qual es comparteix bicicletes i autobusos. Pel que tenen entès, la Guàrdia 
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Urbana sempre ha considerat perillós que les motos vagin pel carril bus, per l’alta probabilitat 

d’accidents. Si és insegur per a una moto anar pel carril bus, i per tant, la multen, pregunta si no 

ho és també per a les bicicletes. Per què llavors el carril, les bicis i els busos en la zona de 

carretera de Sants-Creu Coberta?  

 

Sobre el comerç de proximitat, sempre els ha preocupat la seva vulnerabilitat durant la 

pandèmia. Per això, van proposar els ajuts de dinamització. Saben que el Consell de 

comerciants del districte ja s’ha posat en funcionament en aquest tema i porten a terme 

diferents campanyes, cosa que alegra el seu grup. 

 

Per acabar, comenta el tema de l’acció social, que no és menys important, perquè gràcies a 

diversos ajuts han pogut subsistir moltes famílies del districte. Des del GMBxCanvi presenten 

una mesura perquè tots els veïns del districte que ho necessitin, tinguin accés a la informació 

necessària per tal de conèixer el tipus d’ajut de la qual tenen dret de beneficiar-se’n i la manera 

de sol·licitar-los. Observen amb satisfacció que tornen a arrencar moltes obres que s’havien 

paralitzat, la reobertura dels patis perquè els infants hi puguin jugar, l’obertura d’instal·lacions 

esportives, biblioteques… i confien que, malgrat que sigui amb distància, es pugui seguir 

gaudint de la cultura i dels espais hàbils dels barris, així com de cada festa major de cada barri 

o de les que encara s’han de fer.  

 

Des de GMBxCanvi, reitera la seva predisposició, com sempre, pel que calgui. El moment que 

s’ha viscut ha estat complicat i, probablement, en vindran més complicats encara. Diu que 

s’enfronten a molts reptes i per això acaba repetint la seva oferta als ciutadans i al Govern de 

Sants-Montjuïc perquè entre tots puguin fer front al que ha d’arribar.  

 

El conseller David Labrador Gabriel, GMCs, dona les gràcies per la presència de veïns i 

entitats, tant de manera presencial com telemàtica. També indica que, en comparació amb 

l’anterior Ple, és positiu tornar a compartir Ple presencialment amb com a mínim un 

representant de totes les formacions polítiques representades a Sants.  

 

Igualment, adverteix que cal no abaixar la guàrdia, perquè estan apareixent rebrots a tot 

Espanya i que al districte també han sortit uns quants casos de COVID-19. Recomana seguir 

amb les mesures de seguretat pertinents i amb tota la normativa per prevenir l’aparició de nous 

casos.  
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Abans de seguir, també vol recordar, com va fer en el Ple anterior, totes les persones que han 

finat per culpa de la COVID-19, que mai les oblidarem. També torna a donar les gràcies per la 

feina que han fet durant l’estat d’alarma les forces i cossos de seguretat de l’Estat, els Mossos 

d’Esquadra, la Guàrdia Urbana, la Policia Nacional, els farmacèutics, els paradistes dels 

mercats, els comerciants, els treballadors dels supermercats, els funcionaris, els voluntaris, el 

personal sanitari, metges, infermers, la UME, l’exèrcit, funcionaris municipals, etcètera.  

 

Pel que fa a les festes del districte, evidentment, lamenten que no s’hagin pogut celebrar 

algunes festes, com la Font de la Guatlla i la Marina, però els vol donar ànims i espera que es 

pugui gaudir l’any vinent d’aquestes festes altre cop. Sap que altres festes d’altres barris, com 

Sants, Poble-Sec, Hostafrancs i la Bordeta, sí que es volen realitzar amb un format més reduït 

en alguns casos i amb totes les mesures de seguretat pertinents, i per tant, els transmet tot el 

seu suport i espera que es puguin realitzar amb tota la normalitat possible que deixen les 

circumstàncies especials que estem vivint pel coronavirus.  

 

Tal com va indicar en el Ple anterior del mes de maig, des de Ciutadans creuen que la solució 

per a superar aquests moments tan durs no és augmentar radicalment els impostos municipals 

com vol fer el Govern de l’Ajuntament, amb Esquerra Republicana de Catalunya i l’ajut de Junts 

per Catalunya. Llavors, van contestar des del Govern que s’havien de pagar les coses d’alguna 

manera. Vol recordar en aquest torn i en aquesta intervenció altres opcions abans de 

massacrar a impostos els treballadors, els comerciants, els restauradors.  

 

I comença amb el deute de la Generalitat amb l’Ajuntament, un deute acumulat amb 

l’Ajuntament de Barcelona de més de 300 milions d’euros, que corresponen a les aportacions 

que hauria de fer la Generalitat als consorcis, que tenen amb l’Ajuntament de Barcelona i que, 

des de 2011, amb el tema que va fer la Generalitat amb les retallades, van reduir l’aportació i 

han acumulat un deute de 300 milions, uns diners que ajudarien a pal·liar la crisi i a no haver 

d’apujar impostos, fins i tot a abaixar-los, per tal de finançar les mesures que calguin per la 

COVID-19.  

 

A més, indica els diners que la Generalitat reté amb l’Ajuntament, que són els fons Feder, són 

fons de desenvolupament que posa en marxa la Unió Europea i va haver-hi un conveni entre la 

Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona perquè aquests fons fossin de 80 milions. Encara 

queden 25 milions sense utilitzar, que són 25 milions que la Generalitat ha de donar o transferir 

a l’Ajuntament, en un principi per a un projecte que hi havia, però ara la Unió Europea deixa 

utilitzar aquests fons Feder per a mesures de recuperació davant la crisi de la COVID-19. 
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Aleshores, suma que ja són 325 milions del deute de la Generalitat, i prega a l’Ajuntament que 

reclami aquest import.  

 

Des del grup municipal, dins de les mesures per ajudar en l’emergència social i la reactivació 

econòmica davant del coronavirus, comenta han posat sobre la taula fins a vuit fonts de 

finançament alternatives a la recaptació d’impostos. Si se sap que moltes famílies de Barcelona 

estan amb l’aigua al coll i que molts negocis de Barcelona, sobretot autònoms i pimes, ho estan 

passant molt malament econòmicament, el que cal és no apujar els impostos, no es pot 

estrènyer encara més a aquestes persones o a aquestes empreses. Recorda que fins i tot la 

Unió Europea ha recomanat que els propers dos anys no s’apugin els impostos. 

 

Recorda que han presentat vuit fonts alternatives de finançament, des dels romanents de 

tresoreria fins als superàvits que s’han generat, al fons de contingència, els fons que posi en 

marxa tant la Generalitat de Catalunya com el Govern d’Espanya o la Unió Europea, la 

reestructuració del pressupost i el deute de la Generalitat, 325 milions. Amb aquestes mesures, 

s’evitaria augmentar tan brutalment els impostos.  

 

Afirma que volen ser útils per als barcelonins. Des de Ciutadans, han aconseguit a Casa Gran 

una sèrie de coses molt importants i que beneficiaran les persones, els veïns, els comerciants i 

restauradors de Sants-Montjuïc i de tota Barcelona. Per començar, una reducció del 75 per cent 

de la taxa de terrasses a la restauració de Barcelona amb l’augment abusiu que es va produir 

en les ordenances fiscals que va fer el Govern per l’any 2020, a més d’aconseguir una 

ampliació dels espais. Han aconseguit aprovar, i s’aplicarà, una reducció del 50 per cent del 

preu públic de la recollida de residus pels comerços de tota la ciutat, que és un ajut a la 

liquiditat dels comerços.  

 

Han aconseguit l’endarreriment de la taxa turística, que és un impost autonòmic de la 

Generalitat i del qual s’havia aprovat en la darrera llei d’acompanyament de la Generalitat, 

s’havia aprovat un recàrrec per a la ciutat de Barcelona, que podia establir l’Ajuntament. GMCs 

han proposat, i s’ha acceptat, un endarreriment d’aquest recàrrec perquè fins l’any 2021 no es 

comenci a cobrar. Totes aquestes mesures les vol remarcar perquè també afavoreixen els 

veïns, els treballadors i els comerciants de Sants-Montjuïc.  

 

Indica que, durant el confinament, i deixant de banda les primeres setmanes, en les quals hi va 

haver un cert desconcert general, es va intentar tenir informats als partits polítics de l’oposició i 

així ho vol reconèixer, perquè el Govern va fer reunions setmanals on atenia els partits de 
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l’oposició i aclaria els dubtes que podien sortir durant el confinament. Afegeix el seu agraïment, 

malgrat que després del Ple del mes de maig, a diferència d’altres districtes, on se seguiren 

fent aquestes reunions, a Sants-Montjuïc es van deixar de fer i va haver-hi una certa opacitat, ja 

que algunes setmanes va haver-hi poca informació i fins i tot es van arribar a realitzar actes 

institucionals sense avisar les altres forces polítiques. Després de l’estat d’alarma, sembla que 

es torna a la normalitat institucional, amb totes les convocatòries pertinents, però vol deixar 

constància de l’evolució dels esdeveniments durant l’estat d’alarma.  

 

També es vol queixar sobre la neteja. El Govern va indicar, durant l’estat d’alarma, que s’havia 

reduït la brigada de la neteja i els serveis, que es recuperarien després del confinament, però 

continuen les queixes veïnals per la brutícia del districte. Prega que apliquin el que van indicar 

d’augmentar la neteja en el districte.  

 

La consellera Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, saluda els veïns i companys, tant els que 

l’acompanyen a la taula com els que ho fan de manera telemàtica. Comenta que celebren un 

ple una mica menys atípic que l’últim, amb un format semipresencial. Es queixa del que ja és 

una tònica, i no només per part del seu grup municipal, sinó que també és una reclamació 

conjunta amb la resta de grups municipals, cal parlar de la comunicació entre Govern i grups de 

l’oposició, amb l’Informe del regidor.  

 

Així com en el Ple anterior va agrair la disposició del Govern, per les juntes que feien setmanals 

amb un seguiment i un repàs de la situació, diu que en període hi ha hagut una escassa 

comunicació entre Govern i els grups de l’oposició. El seu grup ha estès la mà, des del principi, 

han demanat diàleg i s’han ofert a participar en aquest diàleg. Han demanat i reclamat diverses 

vegades que es convoquessin òrgans de participació formals del districte a fi de poder ser 

informats dels temes concrets que pertanyen al districte i tenir un espai de treball entre Govern, 

entitats i oposició.  

 

Comenta que alguns, finalment, s’han convocat, però encara en falten molts i els que s’han 

convocat s’ha fet amb un ordre del dia amb molt poc contingut. També volen saber quina 

previsió hi ha quant a la participació dels òrgans formals, si els criteris de restriccions de 

reunions es mantenen, és a dir, saber si des de la taula de participació o inclús des del mateix 

Govern s’estava treballant una alternativa.  

 

En matèria de seguretat del districte, afirma que recentment s’ha produït un augment dels fets 

delictius, des d’ocupacions delinqüencials, generen un malestar en l’entorn veïnal, com és el 
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cas del local d’Hostafrancs, a la plaça de Joan Pelegrí, o el cas del carrer Port de la Marina. 

Afegeix que s’han produït baralles al carrer, travades de bosses i furts a la via pública. Volen 

saber quin és el tractament que s’està donant a aquesta situació i quina és la previsió que es fa 

de cara a l’estiu. No es pot arribar a la situació desbordant de l’estiu passat.  

 

No pot ser que sol·licitin retorn d’una reunió que s’ha fet amb els comandaments policials i els 

veïns i no tinguin aquest retorn. Tampoc pot ser que els veïns els facilitin un enllaç telemàtic per 

a poder assistir a una reunió, ja que a la seu de l’associació no hi cabien tots –calia deixar un 

espai per a la seguretat– i se’ls expulsi de la sala virtual. Exigeixen més transparència i 

comunicació al respecte. Per aquest motiu, més endavant, presenten un prec en aquesta 

matèria.  

 

En matèria de neteja, tot i que en aquests moments la plantilla està al cent per cent, troben 

zones del districte excessivament brutes i degradades. La consellera Lázaro proposa 

replantejar-se si en l’època estival, on s’intensifica l’ús i la presència dels veïns i veïnes a la via 

pública, cal fer una neteja més intensiva i periòdica.  

 

Recentment, comenta que hi ha hagut un augment significatiu del nombre de contagis i amb 

preocupació es preveu un possible rebrot en el districte. En aquest sentit, volen saber amb quin 

protocol d’actuació compta el districte, en el cas que hi hagi un rebrot. També els agradaria 

saber, des de l’Agència de Salut Pública liderada per l’Ajuntament, que és l’encarregada de la 

vigilància de la pandèmia, quines són les indicacions que es donen.  

 

Segons l’informe que ha publicat recentment Arrels, Sants-Montjuïc és el segon districte amb 

més persones dormint al carrer. N’hi ha 243, que representen el 20 per cent del total de la 

ciutat. A més a més, es dona la casuística que en molts casos la situació és cronifica. Aquest 

fet, ja de per si preocupant, en un context de pandèmia –perquè recorda que encara no hem 

sortit de la pandèmia– és molt més preocupant. Volen saber si es preveu reforçar el nombre de 

places existents per donar cabuda a tots els usuaris, sobretot pel fet que donada la manca de 

recursos, hi ha por que s’incrementi el nombre de persones que dormen al carrer.  

 

En matèria d’esport i lleure, donat que alguns clubs i entitats no han pogut realitzar casals 

d’estiu i els que ho han realitzat, ho han fet amb un nombre molt inferior de participants, 

pregunta la consellera si s’ha previst alguna oferta lúdica municipal, és a dir, es preveu 

compensar aquesta falta d’oferta amb activitats i equipaments municipals, biblioteques, centres 
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cívics. Si no és així, es pregunta, què passarà amb els nens que han quedat fora per falta de 

places?  

 

Finalment en matèria de mobilitat, s’ha fet de l’excepció, norma. Denuncia que s’han aplicat 

mesures de manera unilateral, sense tenir en compte l’opinió o el consens dels veïns. Posa 

com a exemple el tall a la carretera de Sants o el carril bici-bus que s’ha fet al carrer de Sants, 

un carril bus-bici que implica una perillositat per a les persones que són usuàries de bicicletes i, 

a més a més, també augmenta la freqüència de pas del bus D-20 de la xarxa ortogonal. El tall 

de la carretera de Sants era una mesura provisional fruit d’una necessitat de guanyar espai, en 

això s’hi mostra d’acord. Era necessari poder garantir aquesta seguretat a l’espai públic en 

moments de pandèmia, però exposa que a partir del setembre esdevindrà una mesura 

definitiva. Llavors es pregunta per què serveixen els espais de participació, les taules de 

mobilitat, per què serveix també espai de participació de la superilla, si després es prenen 

aquestes mesures i no es fan en aquests espais.  

 

Creuen que amb mesures com aquestes de la mobilitat, cal buscar el consens i la progressió. 

Deixar de banda el període de confinament, que tenia una casuística i una realitat diferents, 

s’han passat dels talls al carrer d’un dissabte al mes a cada setmana que l’eix Sants-Creu 

Coberta estarà tallat. Es queixa la consellera que això té un gran impacte en la qualitat dels 

barris del voltant. Són conscients de la necessitat cap a un canvi de model més sostenible, però 

aquests canvis d’hàbits s’han de fer de la mà de l’entorn i sempre amb el consens, no poden 

ser improvisats i fets de manera disruptiva. Per tant, demanen més participació i consens en les 

mesures.  

 

El conseller Josep Joaquim Pérez Calvo, GMERC, saluda a tothom i diu que continuen 

treballant, després de dos mesos d’absència en el Ple, però que no els han d’impedir ni molt 

menys continuar fent la seva tasca que s’ha fet en aquests dos mesos als carrers del districte i 

ara en el Ple.  

 

Per aprofitar els pocs minuts, entra a parlar del que el regidor Marc Serra ha explicat sobre la 

forma que té pensat el Govern d’afrontar d’aquesta crisi. Ho farà en sentit invers al regidor, que 

ha fet una exposició sobre el tema social, econòmic i espai públic, mentre que el conseller 

Pérez anuncia que començarà parlant de l’espai públic. Cal repensar la ciutat i repensar el 

districte, però en termes d’oportunitat econòmica i social. El sotrac de la COVID-19 ve, sense 

cap mena de dubte, associat a un determinat model de globalització i al canvi climàtic que hem 

generat nosaltres mateixos. Considera que no poden sortir seguint els mateixos models de 
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consum i productivitat que han demostrat la fragilitat de tot el sistema. Els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible de 2030 són el full de ruta per seguir i el que no es pot és enfocar 

la mirada i acció al punt de partida just abans d’aquesta crisi, perquè s’haurà perdut un temps 

preciós.  

 

Creu que les condicions de qualitat de l’espai físic on vivim són condició necessària per a una 

vida digna i l’urbanisme i la mobilitat tenen molt a veure amb aquest espai. Afegeix que cal 

continuar amb l’ampliació real de l’espai per als vianants i no simplement amb pintures que de 

vegades resulten desconcertants; la generació de carrils bici era en forma ordinària, no 

extraordinària; convertir els carrers més estrets en espais amb preferència per al vianant, 

sempre preveient les necessitats d’aquelles persones amb diversitat funcional i visual; ampliar 

els aparcaments de motos a la calçada, fora de les voreres, i tot això sempre consensuat amb 

el veïnatge afectat per les mesures, dissenyant i executant plans d’actuació a curt termini. 

L’emergència no espera. En definitiva, crida a dissenyar la diversitat d’usos que permet l’espai 

públic al llarg de dies i franges horàries. 

 

Es queixa que no es pot anunciar un carril bici al passeig de la Zona Franca sense consensuar 

ni informar adequadament el veïnat i les entitats, fent una important despesa que haurà estat 

inútil quan anuncia que el proper mandat es farà la reforma de tot el passeig. El malaurat i poc 

valorat Parc de Montjuïc no pot quedar al marge de totes aquestes actuacions de mobilitat i 

equipaments. Per això, també demanen al Govern que actuï fermament tallant accessos al 

trànsit privat i dotant d’un sistema de transport públic que excel·leixi íntegrament el de tota la 

ciutat, comunicant tots els equipaments des de Miramar a l’estadi, des de Maria Cristina al 

Castell.  

 

Quant a la sobirania energètica o alimentària, com altres sobiranies de les que no parla, són 

cada dia més necessàries per al conjunt de la societat i específicament per a les classes 

populars.  

 

Pel que fa a l’entorn econòmic, proposa modificar hàbits de consum responsable, reciclatge, 

sostenibilitat, rehabilitació i cooperativisme, en definitiva, economia ètica, social i solidària. Però 

sense abandonar els artesans, els artistes i el món de la creativitat, en general, el pol museístic 

i artístic de què disposa el districte està si més no abandonat, per no dir fins i tot maltractat. 

Només cal veure la seva incomoditat tantes vegades als consells del Parc de Montjuïc. 

Acompanyar el talent, estimular la seva presència, ocupar-se de les seves necessitats forma 

part, juntament amb garantir com queda dins la vida de les entitats i eixos comercials que 
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cohesionen carrer a carrer. Recorda que hi ha compromisos amb molts d’ells que queden al 

calaix i que acaben desanimant la seva tasca diària.  

 

Són moltíssims, als barris del districte: la promoció de l’eix Joan Güell, els allotjaments 

pendents de tancar a Hostafrancs per totes les entitats, el pagament puntual de la bestreta i no 

la reducció del 25 per cent com se’ls està plantejant a les entitats, com és el cas de Mercat 

Nou, per exemple; rebaixes i bonificacions en taxes locals als comerciants de l’eix Creu 

Coberta i Sants en Establiments Units; solucionar el desastre –perquè s’ha de dir que és un 

desastre– l’atenció de les sol·licituds d’ampliació de terrasses a tots els barris de la ciutat, 

inclòs el mateix Sants-Montjuïc, amb una atenció absolutament deficitària, que acabarà la 

pandèmia i estarem encara pendents de saber com s’han resolt aquests temes.  

 

Atenció als mercats, recuperacions pendents, patronatge i promoció dels tres mercats del 

districte i, en definitiva, acompanyament de creacions de plataformes online i marketplaces, 

com s’han assumit anteriors iniciatives en aquest concepte de barri. Remarca que calen 

promoció i lideratge públics amb profunditat. I aquí apunta que compartir govern a l’Estat els ha 

de permetre batallar per la derogació de la llei d’estabilitat pressupostària, cosa que aportarà 

segurament una quantitat de diners necessaris i que el company de Ciutadans també feia 

referència, i aprofita també per dir que és necessari exigir al Govern de l’Estat acabar amb el 

dèficit pressupostari de 16.000 milions d’euros amb la Generalitat, que en definitiva permetran 

pagar –si és que s’ha de fer així– aquests 325 milions per part de la Generalitat i encara 

quedaran 15.675 per realitzar.  

 

Després d’identificar quins són els serveis essencials, cal posar fil a l’agulla, dotar de recursos i 

personals als serveis socials a tots i cadascun dels vuit barris i incidir en la resiliència 

alimentària, en la lluita contra el malbaratament d’aliments integrada en tantes entitats com 

treballen al districte amb una funció social i, de fet, existencial, subministrament d’aliments a 

aquells que cada dia més ho necessiten, coordinant tota aquesta tasca i donant-los tot el suport 

i informació institucional. 

 

Cal que l’Administració lideri els processos de transformació, no que sigui la primera en 

desaparèixer i acabi requerint a les entitats per cobrir les necessitats de veïns i veïnes, com 

justament hem vist en algun cas aquests dies passats. Demana que es posicioni en suport a les 

entitats que hem vist, que són les que treuen les castanyes del foc a les administracions.  
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Acaba dient que no es poden retirar subvencions i deixar en el desconcert tantes entitats que 

es veuran privades de continuar realitzant la seva imprescindible en tots els àmbits, des de 

l’esportiu a l’atenció a la gent gran, des de la cultura al suport dels eixos comercials, Poble-Sec, 

a la Marina i a Sants. No s’admeten covardies amb això.  

 

La COVID-19, tal com van dir a l’anterior Ple, no pot ser excusa d’incompliments. Aquesta 

pandèmia la comencem arrossegant des del 2018, amb desequilibris i desigualtats originades 

en aquell moment. Creuen que des del GMERC sempre han estès la mà al districte per 

col·laborar malgrat els van deixar fora per anar-se’n amb el senyor Valls. Malgrat això, 

segueixen ferms i col·laboratius tot aquest primer any de mandat, en especial en moments de 

crisi com aquest. I donen les gràcies, perquè s’ha de fer, l’oferta del regidor de treballar i 

consensuar mesures de govern en endavant.  

 

El regidor anuncia que serà molt breu. Dóna les gràcies per totes les intervencions, el to 

constructiu i les propostes que s’han posat sobre la taula i només farà quatre comentaris sobre 

qüestions rellevants. En primer lloc, sobre el possible brot que han fet menció diferents 

consellers, aclareix que les dades del gràfic que s’ha publicat en alguns mitjans, on es 

multiplicava per cinc el nombre de casos, parteix d’un error i l’error és sumar el resultat dels 

testos PCR amb resultat dels testos ràpids, perquè els testos ràpids comproven si les persones 

han patit la malaltia i tenen anticossos o no. Per tant, manifesta que el que hem vist amb 

aquests resultats els tests ràpids no són casos actius actuals, sinó casos que hi han hagut en 

els darrers tres mesos. Per tant, llança un missatge de certa prudència amb l’ús d’aquestes 

dades.  

 

Reconeix que la situació és complicada. S’està veient un increment, però no és un increment 

exponencial, sinó que hi ha un increment progressiu. Quan parlen amb l’Agència de Salut 

Pública, diu és que estan amb uns indicadors semblants als de principis de juny. Per tant, no 

ens hauríem de alarmar tant. Admet que hi ha una progressió, en les properes setmanes se 

sabrà si això segueix pujant o si baixa. Estan veient pujades i baixades.  

 

Fet aquest aclariment, que és per als consellers i també per a tothom que segueix des de casa, 

tracta tres qüestions ràpidament. Tot i que no ha pogut parlar de neteja en la seva intervenció, 

el regidor creu que és molt important, la neteja en els barris. Aquest estiu faran un pla de neteja 

especial, perquè els usos de l’espai públic seran diferents. I sobretot farem incidència en 

places, en parcs i zones verdes, moltes de les quals se n’ha parlat en diferents ocasions.  
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Sobre persones sense llar, li agrada que la consellera de Junts per Catalunya parli de persones 

sense llar, perquè els costa molt que el Govern de la Generalitat parli de persones sense llar i 

encara els costa més que posin recursos per a persones sense llar. Entén la preocupació que 

hi ha, que és compartida. El regidor anuncia que Barcelona posarà set-centes places per a 

persones sense llar. Li pregunta: Quantes places ha posat la Generalitat durant aquest durant 

aquesta crisi i durant l’estat d’alarma? A Barcelona, cap ni una.  

 

Sobre el tema de la mobilitat i la participació, que és un debat que els darrers dies està bastant 

en els mitjans i en l’agenda. El Govern ha intentat en tot moment, tenint en compte que són 

mesures de xoc, fer un diagnòstic de si les mesures eren encertades o no, intentar fer 

processos participatius quan era possible i intentar avançar amb el màxim de consens. No 

admet que els retreguin, per exemple, que no ho hagin fet amb l’«Obrim carrers» del carrer de 

Sants i Creu Coberta, quan fins i tot han arribat a promoure una enquesta entre tots els 

associats de l’eix comercial del carrer de Sants que han donat la seva opinió i que és una 

opinió majoritàriament favorable a la pacificació. A més a més, hem fet una enquesta oberta en 

la qual han participat gairebé mil veïns del districte, donant la seva opinió sobre les 

pacificacions i que dona suport també a aquesta estratègia de pacificacions els caps de 

setmana.  

 

Finalment, sobre la qüestió, que li vol donar importància, del diàleg entre Govern i oposició, 

Govern i la resta de grups presents. Admet que li toca fer autocrítica. És veritat que després del 

període de l’estat d’alarma en què van tenir molts espais de debat, el darrer mes aquests 

espais no hi han sigut tant. I es compromet, ara que reprendran un altre cop l’activitat amb una 

agenda que espera que sigui una mica millor, recuperar aquest espai de treball conjunt. 

 

C ) Part decisòria  

 

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

 

1. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre la convocatòria per a l’adjudicació de 17 

habitatges de protecció oficial en règim de lloguer ubicada a la promoció “Cal Cisó“, del 

carrer Cisó, 50-58, al barri de la Marina del Prat Vermell, de Barcelona. 

 

La presidenta passa a la part decisòria, al punt d’emetre informe preceptius sobre la 

convocatòria per a l’adjudicació de disset habitatges de protecció oficial en règim de lloguer 
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ubicada a la promoció «Cal Cisó», del carrer Cisó, 50-58, al barri de la Marina del Prat Vermell. 

I dona la paraula a l’equip de Govern per exposar la qüestió. 

 

La consellera Esther Pérez Sorribas, GMBComú, explica que l’edifici del qual es parla té 

seixanta-vuit habitatges i està promogut pel Consorci de la Zona Franca. L’ajuntament, ja en el 

mandat anterior, va negociar una cessió de trenta-dos d’aquests habitatges, dels quals quinze 

són per col·lectius d’investigació, etcètera i emergència social també, i els altres disset són 

objecte d’aquesta adjudicació per sorteig, que es fa segons el reglament de pisos de protecció 

oficial.  

 

Són per famílies o persones de dues a sis persones de capacitat que tenen aquests pisos, de 

dues habitacions, de tres habitacions. Hi ha una sèrie de reserves, que és per a menors de 

trenta-cinc anys i sobretot per gent que viu al barri de la Marina, per a veïns i veïnes del barri de 

la Marina, que és un percentatge del 25 per cent, com a totes les altres promocions que hi ha. 

 

La consellera Alba Gómez Rodríguez, GMBxCanvi, concorda que la mesura que presenta el 

Govern és necessària tan pel barri com per la resta del districte i pels veïns, òbviament. Des de 

GMBxCanvi, porten temps demanant habitatge públic en règim de lloguer, donat que sabent de 

al seva escassetat i coneixent els preus de lloguer que hi ha a tota la ciutat, cal ajudar els que 

no poden afrontar un lloguer amb el preu desmesurat del mercat. Entenen molt positiu que, en 

aquesta convocatòria, hi puguin participar diferents tipus de famílies i que hi hagi espai reservat 

per a menors de trenta-cinc anys i famílies monoparentals. Des de GMBxCanvi, comparteixen 

amb alegria la notícia i esperen que n’arribin més del mateix tipus al més aviat possible i, per 

tant, hi voten a favor.  

 

El conseller David Labrador Gabriel, GMCs, es mostra a favor que s’augmenti l’habitatge de 

protecció oficial i de lloguer assequible, cosa que sempre havien reclamat tan en l’anterior 

legislatura com en aquesta. Els sembla bé l’informe sobre els disset habitatges de protecció 

oficial a Cal Cisó. Esperen que sigui el començament de moltes més i que no passi com a la 

legislatura anterior, que el Govern del districte i de l’Ajuntament van prometre vuit mil habitatges 

nous i creu que n’arribaren a fer unes vuit-centes. Esperen que realment es puguin fer les que 

es van prometre en el seu dia. Hi voten a favor.  

 

La consellera Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, situa el debat en l’aprovació de la 

convocatòria de l’adjudicació d’aquests pisos. De fet, es tracta d’un mer tràmit, perquè es pugui 

procedir a un sorteig i adjudicació d’aquests habitatges segons un reglament establert. Per tant, 
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voten a favor, com més ràpid sigui aquest procés, abans podran disposar les parts receptores 

d’aquests habitatges. Els sembla molt bé treballar en aquesta mixtura que els van exposar i fer 

notar que els van dir que hi havia 2.500 persones que estaven dintre de la base del sorteig, 

troba que és una dada bastant significativa. Són disset els habitatges disponibles i desitja que 

puguin passar pel Ple més aprovacions de convocatòria com aquesta. Hi voten a favor. 

 

La consellera Lourdes Vidrier Torralba, GMERC, expressa que estan contents. Finalment, i 

després d’esperar la finalització de les obres del 2017, d’aquests seixanta-vuit habitatges en 

règim de protecció oficial i concedeix que el retard ha estat per un desajust entre les mides 

reals i les del cadastre i per això no es podia registrar l’edifici, però diu que positius, finalment i 

afortunadament s’adjudiquen habitatges a la Marina del Prat Vermell. 

 

Estan contents perquè les divuit famílies que ja el tenien adjudicat per l’afectació de la 

reurbanització del barri de la Marina del Prat Vermell des del 2017, ja podran viure a casa seva. 

De la resta, repassa la consellera que n’hi ha trenta-un que seran d’adjudicació directa amb 

dret de superfície mitjançant la cooperativa Fem ciutat; el Consorci de la Zona Franca per 

adjudicació directa i en venda, en farà dos. I la resta, que són els disset dels quals els demanen 

el vot per aprovar el règim d’adjudicació, que com ha dit la companya, això està definit, seran 

cinc per a famílies de gent menor de trenta-cincs anys, dos per a famílies monoparentals, 

quatre de reserva per al veïnat de la Marina i sis per a la ciutadania apuntada al Registre de 

sol·licitants de Barcelona. Segons la dita, menos es nada. El seu vot serà a favor. 

 

La consellera Esther Pérez Sorribas, GMBComú, remarca que se n’estan fent, d’habitatges 

públics per a aquest Ajuntament, iniciats per ells, més de cent cinquanta, a més a més dels de 

la cooperativa. Aquests són disset, que menos es nada, però menys són els que està fent 

l’Incasòl al Polvorí, que encara deu dos edificis d’habitatges de lloguer i la última notícia que en 

tenen és que es feien sense cap tipus de reserva per als habitants de la Marina. 

 

Aquest punt s’aprova per unanimitat.  

 

D) Part d’impuls i control: 
 
D) 1. Proposicions/declaracions de grup  
 
- Proposició/declaració de grup del Grup ERC. 
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1. Sensibilitzar la població fomentant la bona convivència entre veïns i veïnes del 

districte amb una campanya per al respecte mutu entre orígens i cultures 
consubstancials. 
 

2. Planificar i custodiar sessions gratuïtes d’ús i correcció del llenguatge inclusiu com a 
principal eina de comunicació, per a una convivència participativa i intercultural. 
 

3. Liderar i assumir com a districte les tasques de pedagogia, prevenció, mediació i 
derivació de situacions preconflictives entre veïns i veïnes de Sants-Montjuïc. 
 

4. Conscienciar en clau d’incentiu els membres de la guàrdia urbana de Barcelona 
sobre el tracte equitablement responsable en l’exercici de la noble tasca del 
manteniment de la bona convivència pacífica. 
 

5. Preconitzar l’interès per al respecte de les normes establertes com a garantia de la 
bona conducta exigible als ciutadans i a càrrec dels cossos de seguretat de la 
competència d’aquest districte. 
 

6. Procedir a l’estricte aplicació de les sancions administratives pel no compliment dels 
deures cívics dels ciutadans/es, nogensmenys per vulneració de drets ciutadans. 
 

7. Acompanyar i assessorar les víctimes del tracte humà lesiu a la condició humana 
combatent la impunitat que suposa desemparament, en especial el dels grups més 
vulnerables. 
 

 

La presidenta passa ja a la part d’impuls i control, a la primera de les proposicions que és del 

grup d’Esquerra Republicana i els dona la paraula per exposar-la per un temps màxim de cinc 

minuts.  

 

Al conseller Saoka Kingolo Luzolo, GMERC, abans d’enumerar les propostes concretes, li 

agrada molt fer una reflexió per contextualitzar i compartir, si més no l’esperit d’aquestes 

propostes. Un sociòleg francès molt conegut, que es diu Alain Touraine, diu que el procés 

dessocialitzador és resultat d’una política erràtica que porta a la societat dual i Catalunya, com 

a país acollidor, país d’inclusió, no s’ho pot permetre. I perquè no s’ho pugui permetre, diu el 

conseller que cal situar-nos ex ante, abans que passi res, saber prevenir les coses, les 

situacions.  

 

I aquesta crisi que ens ocupa encara, malauradament, com totes les crisis a escala planetària, 

comporten un alt risc de dessocialització. I precisament els impactes més concretament 

socioeconòmics que es generen poden provocar una mena d’accentuació, una mena de 
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creixement de la vulnerabilitat de certs grups socials o grups minoritzats. I això podria 

cristal·litzar-se en una creació de bocs emissaris, és a dir, grups de bocs expiatoris, en clau de 

comunitats estigmatitzades i que acostumen a ser els col·lectius recentment arribats o 

col·lectius que són minoritzats en la societat.  

 

Per prevenir això, la seva proposta consisteix en uns quants punts que intentarà explicar el 

conseller en el poc temps concedit. El primer és sensibilitzar la població, fomentant la bona 

convivència entre veïns i veïnes del districte amb una campanya pel respecte mutu entre 

orígens i cultures consubstancials. Volen insistir en el concepte de la consubstancialitat. 

Planificar i custodiar sessions gratuïtes d’ús i correcció de llenguatge inclusiu com a principal 

eina de comunicació per a una convivència participativa i intercultural. Liderar i assumir tasques 

de pedagogia, prevenció, mediació i derivació de situacions preconflictives, també insisteixen 

en «preconflictives», no esperar que hi hagi problemes ja pronunciats entre veïns i veïnes de 

Sants-Montjuïc.  

 

Conscienciar en clau l’incentiu, també insisteixen en clau d’incentiu, els agents i cossos de 

seguretat sobre el tracte equitablement responsable en l’exercici d’aquesta noble tasca, que és 

el manteniment de l’ordre i la bona convivència pacífica. Preconitzar l’interès per el respecte de 

les normes establertes com a garantia de la bona conducta exigible als ciutadans i a càrrec dels 

cossos de seguretat i agents de l’ordre. Procedir a l’estricta aplicació de les sancions 

administratives pel no compliment de deures cívics per part dels ciutadans, nogensmenys per 

vulneració del dret d’aquests ciutadans com, per exemple, per part dels agents que tenen com 

a atribució mantenir aquesta pau social. Acompanyar i assessorar les víctimes del tracte humà 

lesiu a la condició humana combatent d’una manera molt estricta la impunitat que suposa 

desemparament i en especial dels grups més vulnerables.  

 

I aquestes mesures les proposen en clau de prevenció, perquè, després d’una crisi tan 

important com aquesta, és evident que el risc és alt i a la condició humana doncs les persones 

tenen facilitat de caure en el més fàcil que és acusar més el més dèbil. I aquesta debilitat ja 

habitual es pot convertir en una vulnerabilitat més extrema.  

 

La consellera Alba Gómez Rodríguez, GMBxCanvi, considera que és necessari fer molt més 

del que es proposa i, a banda d’aplicar mesures que es basen en la formació i sensibilització, 

cal anar una mica més enllà perquè els objectius buscats arribin a bon port. Els sembla una 

proposta amb molt bones intencions, però la veuen poc concreta i amb poques possibilitats de 

resoldre la situació que vivim. Finalment, s’abstindran. 
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El conseller David Labrador Gabriel, GMCs, afirma que, després de llegir la proposta amb 

diversos punts, comparteixen alguns d’aquests punts. Admet que, com ha dit la companya de 

BxCanvi, que de vegades falta concretar una mica més, però comparteixen alguns punts de la 

proposta. I en aquest cas, votaran a favor.  

 

La consellera Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, troba que la proposició és bastant 

completa; pretén donar un enfocament ampli sobre temes de convivència, civisme i prevenció. 

Manifesta que vivim temps convulsos per la convivència, sobretot per la convivència 

intercultural. Tenim una societat plena d’estigmes i prejudicis i l’Administració ha de treballar 

per arreglar aquesta situació. Algunes de les peticions que s’hi inclouen en la mesura ja es 

venen treballant per part de l’administració, però segurament cal esmerçar més esforços i més 

recursos.  

 

Una prova que encara hi ha molt recorregut en aquesta matèria és la necessitat d’aquesta 

proposició. Coincideixen en que la prevenció, l’educació i la pedagogia és, a la llarga, la millor 

resolució de conflictes. La mediació és molt important i també és important que els agents de la 

Guàrdia Urbana estiguin sensibilitzats en aquesta matèria. Per tant, com que comparteixen 

l’esperit de la proposició i les mesures, hi donen suport. 

 

El conseller Albert Deusedes Perelló, GMPSC, diu que hi votaran a favor i faran seus els 

arguments del regidor en el seu posicionament.  

 

El regidor, un cop escoltada l’exposició que ha fet el conseller Saoka, veu que comparteixen 

l’esperit i el sentit d’aquesta proposició. Creu que tots els grups presents volen treballar per 

tenir uns barris al més cohesionats possible i on no hi hagin situacions de discriminació, de 

racisme i tampoc de desigualtat.  

 

Demana per fer un comentari sobre els acords. La veritat és que quan han llegit els acords, hi 

falta concreció. Amb això està d’acord amb algunes de les intervencions que l’han precedit, hi 

falta concreció. El vocabulari utilitzat també hi ha algunes coses no s’acaben d’entendre, alguns 

punts, el 5, el 6, el 7, els han hagut de llegir més de tres o quatre o cinc vegades i tampoc han 

acabat d’entendre ben bé què és el que es proposa.  

 

Això els preocupa també perquè, com a Govern, els vinculen els acords que s’aproven en 

aquest Ple, si no jurídicament, com a mínim moralment i intenten que després aquestes 
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mesures puguin sortir endavant. Votaran a favor, perquè l’exposició del conseller Saoka creu 

que ha estat correcta, però demana en el futur una mica més de concreció i claredat en aquest 

tipus de proposicions. 

 

El conseller Saoka Kingolo Luzolo, GMERC, dona les gràcies que s’hagi votat a favor i que 

l’abstenció hagi facilitat el vot. Quant a més concreció, amb un document que s’ha de defensar 

en sis minuts és molt difícil detallar les coses. Un cop aprovat, per desenvolupar-lo –perquè no 

s’executarà tal qual s’ha expressat així– per tant, a l’hora de desenvolupar-lo, ja poden comptar 

amb ells per fer les aportacions oportunes. 

 

La proposició-declaració del Grup d’Esquerra Republicana s’aprova amb l’abstenció de GM 

Barcelona pel Canvi i el vot a favor de la resta de grups. 

 

- Proposició/declaració de grup del Grup Municipal JxCat 

 

Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc a partir de setembre creï un espai de 

treball amb la resta de grups municipals i totes les entitats de segon nivell de Sants-

Montjuïc, on s’informi l’estat d’execució i la previsió dels projectes i obres pendents.  

 

La consellera Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, abans de començar l’exposició, 

comenta que la proposició que porten ha estat esmenada per part del Grup Municipal 

d’Esquerra Republicana, que demanava que ha seguit a la resta dels grups municipals també 

s’afegís que en aquest espai de participació que demanen s’inclogués també les entitats de 

segon nivell del districte. Admet que no estava en el redactat, aquesta esmena, però sí en 

l’esperit d’aquesta proposta, que les entitats poguessin participar d’aquest espai informatiu que 

demanen.  

 

GMJxCat demana un espai que creuen que potser hauria d’haver estat creat d’ofici pel Govern 

municipal, però per si de cas, si no és així, amb aquesta proposició garanteixen la seva 

existència. Aquesta proposició, a diferència del que acostumen a ser les proposicions en els 

plens, que són una llista interminable de peticions, té una única demanda, que és la 

comunicació del rendiment de comptes. El redactat, de fet de manera volguda, és prou ampli i 

dona marge al Govern per poder-ho realitzar de la manera que més convingui. 

 

Volen traslladar, com també ha fet el regidor en el seu informe, a aquesta proposició l’esperit 

del pacte de ciutat al districte. Dins de la seva formació, tant a Casa Gran com al districte, han 
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estès la mà al Govern i hem ofert un diàleg constructiu i enriquidor, ja que saben que la màxima 

beneficiada d’aquest diàleg és la ciutadania dels barris. Tanmateix, com a oposició, exigeixen 

una bona gestió i està a les seves facultats demanar aquest rendiment de comptes. Per fer-ho 

és necessari formació i és important la transparència per part de l’administració cap a la resta 

de grups de l’oposició dels ciutadans. Exigeixen, en aquest sentit, saber quin és l’impacte de la 

COVID en el districte, com afecta l’aturada del confinament en la calendarització dels projectes 

i les obres pendents, endarreriments, canvis de previsions dels inicis. També volen saber com 

afectarà la falta de liquiditat en el PIM, quins projectes es contemplen a més curt termini i quins 

altres es preveuen a més llarg.  

 

Tenen pendents grans obres de districte, com la finalització del recol·lector, Casa de la Premsa, 

la remodelació del passeig la Zona Franca, entre d’altres. Considera necessari la creació 

d’aquest espai com un espai de diàleg entre Govern, oposició i entitats, fruit d’un fet insòlit com 

ha estat la pandèmia de la COVID.  

 

Són conscients de la dificultat econòmica de l’Ajuntament de Barcelona, fruit de la davallada 

d’ingressos i de l’increment de despeses. S’ha arribat a un acord que permet una modificació 

de crèdit de 90 milions, que dona un respir a les arques, però aquesta no serà l’única 

modificació que s’haurà de fer. En aquests moments, s’està en període de negociació d’un nou 

pressupost que doni resposta a la situació actual. Són conscients que el procés de participació 

del PAM i el PAD s’ha vist interromput per la COVID i que tampoc disposen en aquests 

moments d’un PIM, però també creuen que hi ha projectes estructurals i d’altres que provenen 

del mandat anterior i en aquest moment estan en execució.  

 

Aquest espai es demana que sigui efectiu a partir de setembre, on hi hagi un pressupost tancat 

i s’hagi aconseguit un millor finançament pels ajuntaments, a fi d’evitar les retallades.  

 

Amb relació al finançament, creu que és un gran pas endavant l’esmena 258, que va proposar 

la seva formació política i que ha sigut transaccionada també amb altres grups parlamentaris 

del Congrés, i que va sobre la utilització dels romanents de tresoreria dels ajuntaments i 

l’eliminació de la regla de despesa. Creu que aquest és un pas endavant i una molt bona 

notícia si s’acaba produint per a la ciutat. Sap greu, en aquest cas, el Partit Socialista hi 

votessin en contra, perquè això permetrà que l’Ajuntament de Barcelona pugui gestionar millor 

recursos i donar més marge a la flexibilització de la tresoreria de la ciutat. 
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La consellera Alba Gómez Rodríguez, GMBxCanvi, diu que estan a favor i pensa que és 

necessari tenir sempre informació de tots els projectes i totes les obres pendents d’inici al 

Districte.  

 

El conseller David Labrador Gabriel, GMCs, diu comparteixen la proposta de GMJxCat, és a 

dir, explica que molts veïns i moltes entitats tenen l’angúnia de saber exactament què passarà 

en l’execució de les obres i dels projectes pendents. Llavors, els sembla adient que es faci, com 

diu la proposta, un espai de treball. Hi votaran a favor.  

 

El conseller Josep Joaquim Pérez Calvo, GMERC, com ha indicat la companya Georgina, 

proponent de la iniciativa, explica que s’han sumat perquè malgrat que creuen que el districte 

està dotat de molts òrgans de participació i control, també s’ha reconegut la seva utilització en 

determinats moments i la situació excepcional que es viu creuen que porta a sumar-se a 

aquesta necessitat de fer seguiment acurat dels desajustos sobre ingressos i despeses 

previstos fins ara com a conseqüència de la COVID. El que creuen necessari era la intervenció 

també de les entitats del districte i així s’ha acceptat per la proposant. Per tant, donaran suport 

també a aquesta proposició. 

 

El conseller Albert Deusedes Perelló, GMPSC, diu que, en nom del Govern, parlarà la 

consellera Carolina López i es fan seu tan l’argument com el posicionament.  

 

La consellera Carolina López García, GMBComú, fa referència als atesos de la proposició. 

En primer lloc, especifica que les obres han estat aturades durant la pandèmia, però s’han 

reprès totes i ara mateix no hi ha cap obra aturada o ajornada a causa de la emergència 

sanitària. En l’explicació que s’ha fet, han fet esment del PIM i el PAM, i la consellera recordar 

que encara no s’han acabat i és en el marc d’aquest procés que s’ha de prioritzar i decidir i fer 

el seguiment de les obres i projectes del districte.  

 

En segon lloc, diu que ja hi ha espais per compartir tota aquesta informació que els demanen i 

que a més són públics i que l’oposició forma part, com són les comissions de seguiment dels 

consells de barri. A més d’això, sempre estan a la seva disposició per ampliar aquesta 

informació i que tenen reunions amb la gerència sempre que ho demanen per poder aclarir 

qualsevol dubte que tinguin. No crearan cap òrgan nou i s’abstenen en la votació.  

 

La consellera Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, dona les gràcies pel vot favorable dels 

grups que han votat favorablement a la proposició i d’alguna manera, responent al Govern quan 
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diu que no es crearà un espai perquè ja existeixen espais, la idea de GMJxCat d’aquest espai 

era que fos un espai on globalment es poguessin treballar tots aquests temes.  

 

Admet que hi ha comissions de seguiment, comissions de seguiment d’obres a les quals els 

grups de l’oposició no hi són convidats. D’espais, n’hi ha, però creuen que pel tema, és 

necessari veure-ho des d’una visió global i si es pogués fer un rendiment de comptes de com 

està tot els processos pendents i les inversions pendents al districte. 

 

La proposició queda aprovada amb els vots a favor del GMBxCanvi, GMCs, GMJxCat, GMERC 

i les absencons de GMPSC i GMBeC. 

 

- Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Cs: 

 

Que el Govern de districte coordini reunions permanents i puntuals, segons la 

necessitat, entre l’empresa gestora del Poble Espanyol, l’Associació d’Artesans 

(extensible també a l’Associació de Comerciants) i l’Ajuntament per buscar solucions 

per revertir els efectes negatius produïts per la crisi de la COVID-19. 

 

Així mateix proposem que el Govern del districte procedeixi a potenciar els tallers 

artesanals del Poble Espanyol, realitzant una campanya per promoure la visita del 

turisme nacional al recinte, especialment per part dels barcelonins, per contrarestar la 

previsible reducció del visitant internacional a causa de la situació actual produïda pel 

coronavirus. 

 

Aquesta campanya hauria de tenir en compte les peticions i idees de tots els participants 

en les reunions permanents que hem sol·licitat en aquesta proposta. 

 

El conseller David Labrador Gabriel, GMCs, indica que aquesta proposta és per intentar 

ajudar els artesans del Poble Espanyol. Creu que totes les forces polítiques presents han pogut 

parlar amb ells i dóna lectura a llegir la proposta de Ciutadans:  

 

«Atesa la situació actual dels artesans del Poble Espanyol, on hem passat en només dotze 

anys, de tenir més de quaranta tallers artesans operatius a reduir-se actualment aquesta 

quantitat a una quinzena; atès que aquesta situació s’ha agreujat per la crisi produïda per la 

COVID-19, amb una fort impacte negatiu en tot el comerç de Barcelona, i en especial, en el 

sector de l’artesania; atesa la previsió de reducció del turisme internacional a tota Espanya, per 
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la propagació del coronavirus, cosa que afectarà directament el Poble Espanyol, amb un 

descens de visitants i un empitjorament de l’activitat econòmica dels artesans, tot això derivat 

d’aquest fet; atès que l’activitat artesana ocupa un espai primordial en el Poble Espanyol, ja 

sigui per la seva llarga tradició en el recinte, com per la importància que ha tingut històricament 

aquest sector en el desenvolupament d’aquest lloc i el seu entorn, atès que s’ha de buscar 

potenciar la visita del turisme nacional i, especialment, dels barcelonins, per a intentar revertir 

els efectes de la COVID-19, el grup de Ciutadans fa la següent proposta:  

 

»Que el Govern del districte coordini reunions permanents i puntuals segons la necessitat, 

entre l’empresa gestora del Poble Espanyol, l’associació d’artesans, extensible també a 

l’associació de comerciants, i l’Ajuntament, per a buscar solucions per a revertir els efectes 

negatius produïts per la crisi de la COVID-19. 

 

»Així mateix, proposem que el Govern del districte potenciï els tallers artesanals del Poble 

Espanyol, realitzant una campanya per a promoure la visita del turisme nacional al recinte, 

especialment per part dels barcelonins, per a contrarestar la previsible reducció del visitant 

internacional degut a la situació actual produïda pel coronavirus. Aquesta campanya hauria de 

tenir en compte les peticions i idees de tots els participants en les reunions permanents que 

s’han sol·licitat en aquesta proposta.» 

 

La consellera Alba Gómez Rodríguez, GMBxCanvi, afirma que des del seu grup sempre han 

intentat ajudar a les petites i mitjanes empreses, com ja van demostrar en el Ple anterior. En 

aquest cas, l’ajut als artesans del Poble Espanyol és fonamental, ja que després d’aquesta 

pandèmia, els és molt difícil aixecar cap i tot ajut que puguin rebre per part del districte serà 

bona. Una campanya amb relació a visitar i potenciar els seus tallers és una tasca que és més 

que necessària per tal que tornin a sorgir després de la crisi. Per tant, el seu grup hi està a 

favor.  

 

La consellera Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, opina que parlar del Poble Espanyol és 

parlar artesania i tradició. Els artesans tenen una importància significativa a l’origen i a la 

concepció del mateix Poble Espanyol. Va ser considerat en l’àmbit europeu com l’espai amb 

més concentració d’artesans. Cal veure l’artesania com un valor afegit en el teixit comercial de 

la ciutat, no només des del punt de vista productiu, sinó també des d’un punt de vista social, 

artístic i històric. L’artesania apel·la als nostres orígens i tradicions, és una part de la nostra 

història. Aquesta història que també ens parla de la creació dels gremis d’artesans com una 

gènesi de l’associacionisme. L’artesania, a més, és un model de consum i producció sostenible.  
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El model de turisme que venen realitzant els artesans és un exemple de turisme cultural, que 

dona valor afegit. A més, la seva tasca té una vessant divulgativa i didàctica. Realitzen tallers 

escola, casals i grups turístics. En els últims anys, hi ha hagut un tancament d’oficis i artesans 

al Poble Espanyol, passant de quaranta-cinc a disset en deu anys i la COVID no ha fet més que 

agreujar aquesta situació que ja era preocupant.  

 

Pel ser un bé d’interès a preservar i per ser una activitat que es realitza en un espai municipal, 

demana més implicació a l’ajuntament i al districte. Des de GMJxCat, han estat des del principi 

en contacte amb aquest col·lectiu. S’hi han reunit i de fet van presentar un prec on demanaven 

que el districte es reunís amb aquests artesans i comerciants per tal de poder donar resposta a 

les seves necessitats. 

 

En aquest sentit, donen suport a la iniciativa, ja que com a administració, com s’ha fet en altres 

sectors, cal mediar per arribar a una entesa entre el sector i el gestor de l’equipament. I també 

consideren important impulsar una campanya de promoció del sector artesà, enfocat a un 

públic local i nacional. Són molt conscients que la COVID ha tingut un impacte molt significatiu, 

amb una reducció del turisme internacional, un dels potencials públics de l’artesania del Poble 

espanyol. Per tant, voten favorablement a la proposta. 

 

El conseller Antonio Lázaro Martínez Carmona, GMERC, en resposta a la proposta del grup 

de Ciutadans envers el Poble Espanyol, diu que el seu grup votarà a favor d’aquesta 

proposició, si bé pensen que és molt laxa. L’ajuda cap als artesans i les instal·lacions del 

complex les troben correctes en el moment què estem passant amb la COVID-19, i però troben 

que s’haurien d’incentivar suports als artesans amb ajudes més clares, dirigides cap a una 

millor estabilitat i no caure en una contínua pèrdua d’artesans dintre del complex, fer més 

atractius les condicions per aconseguir la incorporació de nous artesans al complex del Poble 

Espanyol.  

 

El conseller Albert Deusedes Perelló, GMBComú, diu que hi voten a favor i que l’argumenta 

el conseller. 

 

El conseller Jaume Gaixas Querol, GMBComú, diu que votaran a favor de la proposta, però 

vol aprofitar també per fer algunes reflexions. En el primer punt de la proposta, demana al 

Govern del districte buscar solucions per revertir els efectes negatius produïts per la crisi de la 

COVID-19 en el Poble Espanyol. Demana reflexionar una mica tots i totes, gestora, artesans, 
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associacions de comerciants, Govern i oposició. Quins són els efectes negatius que la COVID 

ha deixat sobre el Poble Espanyol? D’entrada n’hi ha un parell, l’absència de l’afluència habitual 

als esdeveniments on centenars de persones celebraven les seves festes regionals o 

internacionals, de moment ja no podrà ser igual. Com tots i totes saben, l’única manera de 

mantenir el virus a ratlla és la distància social i l’espai és el que mana.  

 

I en segon lloc, serà molt difícil tornar a veure aviat les caravanes d’autobusos carregats de 

turistes fent cua al poble. Aquesta imatge, de moment, tampoc la veurem. Pregunta per les 

solucions a la reobertura del Poble Espanyol del passat dia 11 de juny, la regidora de Comerç 

Montserrat Ballarín, la consellera Boix i el mateix conseller van tenir l’oportunitat d’escoltar 

Anton Vidal, actual director general del Poble Espanyol i els membres de les associacions 

d’artesans i restauradors i comerciants. Per una banda, la solució amb la qual estan treballant 

la gerència del poble és un canvi de model que s’adapti a la situació actual. I la primera mesura 

és la seguretat, que ja tenen solucionat amb el flux actual de visitants. 

 

Ara cal consensuar les següents fases per adaptar-se a la nova normalitat de la mà dels 

artesans, amb l’Associació de Comerciants de Creu Coberta de la qual formen part des de fa 

molts anys i amb el suport del Govern del districte, que estan per continuar creant ponts de 

col·laboració i estimulant l’economia del comerç local.  

 

Però quina és la situació contractual del Poble Espanyol? Primer de tot, el conseller recorda 

que Ernest Maragall, aleshores regidor de Presidència i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona i 

actualment líder de l’oposició de la ciutat, va ampliar l’any 2003 a les societats PEMSA, Poble 

Espanyol de Montjuïc SA, i SUMGATI SL l’explotació del recinte fins a l’any 2036. A les 

clàusules del contracte, es diu que PEMSA està obligada a invertir 300.000 euros anuals en 

millora i adequació dels immobles fins a l’any 2016 i que aquesta inversió seria de 450.000 

euros entre el 2017 i el 2036. Inversions, que tot i que l’empresa té llibertat segons aquesta 

concessió per fer-les com estimi, haurien de tenir molt en compte la nova situació i esperem 

que hi vagin adreçades al foment d’un espai familiar, proper, que beneficiï tant el veïnat com a 

petits comerciants i no tant en l’organització de macroevents i festes massives.  

 

Es pregunta què es pot fer des del districte o, millor dit, què estan fent? Des del mandat 

anterior, han dialogat amb el Poble Espanyol per reduir la quantitat d’esdeveniments 

extraordinaris de trenta-sis a l’any a dotze. I continuen dialogant per tractar de fomentar un 

model més favorable a veïnes, veïns i comerciants.  
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També respon a la segona part de la seva proposta, en la qual s’emplaça al Govern a 

promoure la visita del turisme nacional al recinte, especialment per part dels barcelonins, 

Pregunta sobre el que al respecte fa el govern. El conseller afirma que estan ajudant a 

implementar el turisme quilòmetre zero, destí Sants-Montjuïc. Es tracta d’una prova pilot que té 

previst arrencar la pròxima setmana, fruit de la col·laboració del districte amb diversos actors 

del barri, entre ells el Poble Espanyol, amb el suport del Gremi d’Hotels de Barcelona, Turisme 

de Barcelona i l’Associació de Comerciants de la Creu Coberta.  

 

El conseller aprofita també per felicitar a la Pili Malagarriga, de Segundo mundo, per la feina 

feta en aquesta iniciativa. La proposta pretén fomentar el turisme sostenible tan des d’una 

perspectiva econòmica, fomentant i promocionant el teixit local com social i mediambiental, 

buscant aliances amb l’economia social i solidària en sectors com les cures i promovent una 

experiència turística basada en desplaçaments curts i amb mitjans sostenibles. Les activitats 

previstes permetran el contacte dels visitants amb el teixit comercial i cultural del districte, 

convertint-se així en un impuls a l’activitat econòmica, donant suport a les entitats i empreses 

del districte a través del turisme. Junts i juntes, donant suport a les iniciatives comercials, el 

conseller creu que ens en sortirem.  

 

El conseller David Labrador Gabriel, GMCs, dona les gràcies pel suport a totes les forces 

polítiques del Districte de Sants-Montjuïc a la seva proposta. Indica que és important incentivar 

els artesans del Poble Espanyol perquè, tal com ha comentat la portaveu del GMJxCat, abans 

eren disset, però li han indicat que n’hi ha dos més que volen tancar el negoci. Per tant, en 

quedaran uns quinze.  

 

La proposta mateixa, com ha comentat el conseller de GMBComú, no és tan el que el Govern 

pot fer sinó el que el Govern intenti coordinar a les diferents parts, ja que com tothom sap en 

aquest districte, en aquest Ple, hi ha diverses propostes per part dels artesans, dels 

comerciants, de l’empresa gestora, etcètera. Diu que tots tenen les seves idees. Hi ha una 

tempesta d’idees que ell creu que fent aquestes reunions periòdiques, o com a mínim, puntuals, 

se podrien coordinar, perquè indiquen que falten aquestes reunions, perquè realment encara 

que és veritat que per exemple, l’altre dia al Consell de la muntanya de Montjuïc, va haver-hi 

representants dels comerciants i de l’empresa gestora, el que demanen és una reunió 

específica entre ells. I que sigui permanent o que es faci cada cert temps.  

 

Aquesta és la proposta, que el Govern intenti, ja que el Poble Espanyol és municipal, encara 

que tingui la concessió l’empresa, intenti fer aquestes reunions periòdiques i que intercanviïn 
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les idees que té cada part. I amb totes les idees que es puguin utilitzar, que intenti aplicar-ne 

algunes que si es poden aplicar per part del districte, perfecte. Si n’hi ha alguna que es pugui 

aplicar per part dels artesans, també perfecte. I dels comerciants i de l’empresa gestora, 

etcètera. Aquí, el que és important és intentar incentivar i potenciar el Poble Espanyol i els 

artesans, que estan vivint una situació bastant dolenta per culpa del coronavirus i per les coses 

que venien d’abans.  

 

La proposició queda aprovada per unanimitat de tots els grups.  

 

-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal BxCanvi: 

 

Que el Govern del districte es comprometi a impulsar, de manera activa, una campanya 

d’informació i suport, tant per a comerços com per a famílies, explicant tots els ajuts de 

què poden disposar en la seva situació. 

 

La consellera Alba Gómez Rodríguez, GMBxCanvi, constata que la COVID-19 no només ha 

estat una crisi sanitària, sinó que ha estat o és una crisi econòmica, que afecta a autònoms i 

pimes al districte, especialment el petit comerç de proximitat. Aquesta situació econòmica a curt 

i mig termini generarà una greu vulnerabilitat per als negocis de proximitat i per a moltes 

famílies que han perdut la feina o han vist reduïts els seus ingressos de forma notable. 

 

Des de BxCanvi, són conscients que de vegades l’accés a la informació no és del tot intuïtiu, i 

els hauríem d’ajudar, en aquests casos, perquè puguin seguir endavant en aquests temps 

actuals i a més veuen que és l’administració municipal qui hauria de prendre la iniciativa. Per tot 

això, el GMBxCanvi proposa el text presentat.  

 

El conseller David Labrador Gabriel, GMCs, comenta que els sembla bé la proposta i hi 

votaran a favor.  

 

La consellera Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, és un aspecte fonamental en tota 

mesura pública la comunicació que se’n fa. Troba important que arribi als destinataris 

corresponents i aquesta informació sigui comprensible, és a dir, clara i concreta. En aquests 

dies de pandèmia, creu que la ciutadania ha estat exposada a una informació, de fet ha tingut 

una sobresaturació d’informació. Moltes notes de premsa, molts comunicats i alguns amb 

missatge contradictori, tan de rectificació com de posicionaments. I això no ajuda gens ni la 

comunicació ni la comprensió de la informació de les mesures que se’n deriva.  
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Consideren que el paper de l’administració amb relació a la comunicació és clau. La despesa 

de comunicació ha de ser sempre de caràcter informatiu i ha estat un fet que no sempre ha 

estat així. Saben que Barcelona té molt poder, però diu que vol saber què fa Barcelona pels 

seus ciutadans.  

 

Pel que fa a les ajudes que s’han realitzat per part de l’Ajuntament, veuen, com diu la proposta, 

que seria positiu poder fer una campanya informativa que les agrupi totes i que ajudi en aquest 

sentit aquesta dispersió informativa. En aquest sentit, fa notar que s’anuncia un paquet, uns 

diners determinats, que després aquest paquet es fa un altre minipaquet, destinat a una altra 

mesura, que de vegades aquesta va amb dues mesures complementàries que, d’alguna 

manera, no és normal que una mesura compti amb més d’una mesura.  

 

Exposa que aquest és el problema. També denuncia que aquests anuncis s’han anat fent amb 

comptagotes. Finalment creen una dispersió important i un ball de xifres que l’únic que busca 

és mercadeig de titulars als diaris. Per tant, comenta que són moments d’angoixa per a moltes 

famílies, per a molts sectors econòmics de la ciutat. Esmenta que en aquell moment encara n’hi 

ha que no han cobrat ERTOs o que no disposen dels assegurats. Demanen doncs que sigui 

clar i amb tot el que fa a les mesures econòmiques que existeixen.  

 

Destaca que també és molt important i rellevant la celeritat en aquestes mesures, que arriben 

algunes amb un temps bastant lent. Un exemple clar és l’ampliació de les terrasses, que un 

gran percentatge d’expedients encara està per resoldre. Per tant, bona informació i celeritat en 

les mesures.  

 

La consellera Ling Ling Masferrer Lletjós, GMERC, diu que el seu grup votarà a favor de la 

proposta presentada pel Grup Barcelona pel canvi, perquè entenen que va en la mateixa línia 

de treball que han anat presentant en les darreres comissions i plens a Casa Gran. Recorda 

que el passat 14 de març GMERC va fer arribar a Casa Gran un pack de propostes que anaven 

enfocades a pal·liar les conseqüències econòmiques, a més de l’acompanyament i 

assessorament a les pimes i autònoms de la ciutat.  

 

Una d’aquestes propostes era l’ampliació de recursos a l’Oficina d’Atenció a les empreses, per 

tal de garantir una atenció, assessorament i la dotació de la informació necessària amb relació 

a les diferents prestacions econòmiques presentades per part dels governs català i espanyol, 

així com també de la mateixa ciutat.  
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Per altra banda, acaba dient que cal tenir present la fractura digital existent dins de la nostra 

societat, en la qual les famílies més vulnerables són les principals afectades. Per aquest motiu, 

consideren necessari pensar en una campanya que vagi més enllà dels portals oficials, fent 

potenciar l’atenció telefònica de forma gratuïta, i els recursos humans tan de les Oficines 

d’Atenció al Ciutadà com Serveis Socials. 

 

El conseller Albert Deusedes Perelló, GMPSC, anuncia que ell votarà a favor i que farà la 

intervenció la consellera Àngels Boix. 

 

La consellera Ma Ángela Boix Junyent, GMPSC, anuncia que, des del Govern del districte 

com de la ciutat, estan compromesos amb els ciutadans i ciutadanes més que mai per les 

circumstàncies de la crisi que ha generat tal com la COVID-19. No repeteix les paraules que 

acaba d’explicar el regidor, perquè de fet hi han hagut moltes mesures que s’han pres, però sí 

que diu que la feina que s’ha fet és molta per arribar a tots els sectors, tant als comerciants com 

a l’àmbit del ciutadà. D’entrada, farà una introducció, però comenta que tothom també ho 

hagués pogut consultar a les diferents pàgines que tenen a l’Ajuntament; allà haguessin vist 

com s’ha treballat i, és més, això que estan subdividides queda molt palès i queden molt clares 

cada una a què van destinades, però dit això, assenyalarà algunes. 

 

Des del districte, les cartes que s’han enviat des del regidor a totes les entitats i ciutadans; 

reunions específiques del regidor i el seu equip amb entitats del barri; notícia, rodes de premsa, 

entrevistes de ràdio, etcètera, cartells, díptics. Han omplert les xarxes socials de notícies, les 

newsletters setmanals, la mateixa web, on han penjat notícies com mesures de reactivació 

econòmica, ajuts per als autònoms, destinar 1 milió d’euros a subvencions per incentivar la 

rebaixa dels lloguers als locals comercials, s’han anticipat els pagaments de les subvencions a 

les entitats –que ja han cobrat–, crèdits d’ajut, assessorament i acords per reactivar l’economia 

social i solidària, noves mesures per fomentar la digitalització dels comerços, cursos de 

formació des de Barcelona Activa gratuïts. Estan treballant també per impulsar l’e-commerce a 

tota la ciutat. Reducció de les taxes de llicències per als restauradors. L’ampliació de llicències 

per als vetlladors que, en aquest cas, serà fins al 2021. Admet que hi ha hagut problemes, però 

de fet les llicències mai s’han tramitat des del districte, sinó que venen des de Paisatge urbà i 

són les de tot Barcelona i s’han trobat col·lapsats.  

 

Cita «Obrim carrers», transformar en zona de vianants aquells carrers, perquè els ciutadans 

poguessin passejar sense aglomeracions, carrer de Sants, Creu Coberta i dels interiors del 
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districte. Han acompanyat els eixos i associacions de comerciants en les seves pròpies 

campanyes. Properament, sortirà, des de districte, la campanya de «Compra a prop». Han 

visitat a tots els mercats per agrair el suport i la tasca tan important que han fet per facilitar 

l’entrega de la compra a domicili gratuïta, perquè ells sí que també han estat persones 

essencials en la vida diària. S’ha activat el pla de xoc econòmic, atenció social, Serveis 

d’Orientació Jurídica.  

 

Amb totes aquestes mesures, consideren que han estat a l’altura necessària d’un Ajuntament 

que vetlla per als seus veïns i veïnes, però també anuncia que els faran arribar per escrit tota la 

informació, perquè així els quedarà més constància que l’Ajuntament del districte i l’Ajuntament 

de Barcelona sempre estan al costat del ciutadà.  

 

La consellera Esther Pérez Sorribas, GMBComú, diu que hi estan a favor.  

 

La proposta s’aprova per unanimitat. 

 

La consellera Alba Gómez Rodríguez, GMBxCanvi, dona les gràcies a tots els grups que els 

han donat suport en aquesta iniciativa. Creu que és molt necessari el tema d’ajudar a donar 

informació a tots els veïns i veïnes del barri i sobretot en aquests moments. 

 

D) 2. Precs 

 

- Es planteja pel Grup Municipal ERC: 

 

• Que es facin les gestions per tal que les empreses que gestionen els principals 

esdeveniments a la muntanya de Montjuïc, incloguin el transport públic, funicular o 

autocar com accessos als esdeveniments tipus concerts, festes multitudinàries etc. 

• Que es restringeixi l’ús de vehicles particulars a la muntanya, també per accedir 

als esdeveniments, i que les zones d’aparcament dels vehicles particulars estiguin fora 

de la muntanya, des de les quals es pugui l’accedir cap als esdeveniments així com 

reforçar els accessos des de l’Avinguda Maria Cristina i sortida de la Ronda Litoral. 

 

La consellera Lourdes Vidrier Torralba, GMERC, esmenta que aquest prec l’han 

transaccionat amb el Govern i passa a llegir-lo: 
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«Atesa la propera represa dels actes i esdeveniments després del període de confinament per 

al COVID-19; atès que la muntanya de Montjuïc recull una quantitat important d’esdeveniments 

privats en els recintes de Poble Espanyol i Palau Sant Jordi, entre altres, la majoria en horari de 

vespre o nocturn; atès que el trànsit de vehicles particulars cap a aquests esdeveniments 

col·lapsa la mobilitat als barris de Poble-sec, Font de la Guatlla i la Marina, provocant 

contaminació acústica, ambiental i una gran quantitat de molèsties al veïnat de les zones, 

especialment en els horaris d’entrada i sortida; atès que aquests esdeveniments i en la seva 

franja horària no tindran restringit el trànsit de vehicles per la zona de baixes emissions, la qual 

s’ha creat per disminuir la contaminació a la ciutat de Barcelona i l’especial protecció 

necessària de la zona verda més gran i diversa de tot el districte que és la muntanya de 

Montjuïc; atesa la necessitat de pacificar els entorns de la muntanya durant els esdeveniments 

privats i contractats, especialment el nocturn, per això i amb allò que disposen els articles 98.1, 

98.2 i 98.4 del reglament, fem el prec:  

 

»Preguem que es facin les gestions per tal que les empreses que gestionen els principals 

esdeveniments de la muntanya de Montjuïc incloguin el transport públic, funicular o l’autocar 

com accessos als esdeveniments tipus concerts, festes multitudinàries, etcètera.  

 

»Que es restringeixi l’ús de vehicles particulars a la muntanya, també per accedir als 

esdeveniments i que les zones d’aparcament dels vehicles particulars estiguin fora de la 

muntanya, des de les quals es pugui accedir cap als esdeveniments, així com reforçar els 

accessos des de l’avinguda Maria Cristina i la sortida de la Ronda Litoral.» 

 

El conseller Ancor Mesa Méndez, GMBComú, des del Govern del districte, dóna les gràcies 

a Esquerra Republicana per aquest prec i també la voluntat de transaccionar el seu text per fer 

avenços en la pacificació de l’espai verd urbà més emblemàtic de la ciutat. Saben que la 

celebració dels esdeveniments massius a la muntanya sovint comporten problemes per al 

veïnat dels barris de muntanya i els propers i és un fet que s’ha de posar remei. No obstant, el 

dispositiu de mobilitat per a esdeveniments amb empreses com BCM funciona segons conveni 

amb TMB, on s’estableixen reforços de bus quan hi ha esdeveniments. Aquests reforços 

principalment es refereixen al Sant Jordi Club i al Palau Sant Jordi, a més a més de l’estadi.  

 

Aquest conveni comporta que per la pujada es reforça la línia 150, fent el mateix recorregut a 

partir de l’obertura de portes fins l’hora d’inici del concert i per la baixada es posa un servei 

especial de baixada des de mitja hora abans que finalitzin els concerts o els esdeveniments en 

aquests equipaments durant dues hores. A més, quan hi ha un concert multitudinari a l’estadi, 
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es posen més autobusos que fan ruta circular de pujada i baixada amb unes parades 

específiques al voltant de l’estadi i s’afegeixen informadors i informadores per als usuaris. 

 

També afegeix la mesura que van posar en marxa l’any passat els actes a l’estadi a través de 

l’aplicació OIS que gestiona els diferents assistents, persones geogràfiques i els puja fins a la 

muntanya. Per últim, aquest estiu 2020 està funcionant ja busos llançadora per a visites 

conjuntes dels museus del MNAC, l’Arqueològic i la Fundació Miró i també per a activitats de 

concerts a la sala Barcelona i al castell de Montjuïc.  

 

En qualsevol forma, recalca que cal evitar al màxim possible l’assistència en vehicle privat a la 

muntanya i l’estacionament a les vies públiques de Montjuïc, a més de facilitar el trànsit de 

vianants, bicicletes, transport públic i altres transports sostenibles. En aquest sentit, estan 

treballant, des de la Comissió Permanent del Consell de la muntanya de Montjuïc, on també 

estan presents els partits de l’oposició, i l’objectiu és compartit per tothom: preservar Montjuïc 

com un espai al més lliure possible de trànsit privat, harmonitzant les necessitats de tots els 

equipaments de la muntanya i el veïnat i estan segurs i segures que durant aquest mandat 

donaran passes molt significatives en aquest sentit.  

 

Aleshores, aprova, com vam transaccionar el text, aquest prec. 

 

La consellera Esther Pérez Sorribas, GMComú, aclareix que el text que la consellera Vidrier 

ha llegit en aquest moment no és el que s’ha transaccionat. Per tant, el farà arribar Esquerra, el 

que és correcte. 

 

El prec s’accepta. 

 

- Es planteja pel Grup Municipal JxCat: 

Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc presenti en el termini màxim d’ un mes un 

informe als Grups municipals que inclogui la següent informació, a banda de la que el 

govern decideixi afegir: 

 

- El número de targetes de les beques menjador que estaven adjudicades al 

districte, quantes s’han repartit i, en el cas de les que no s’han pogut repartir, els 

motius. 

- Nombre de persones ateses al centre de serveis socials de guàrdia, i ara els 

diferents centres que ja estan donant servei presencial, amb distinció de quines 
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visites eren primera acollida de persones que mai havien estat ateses pels serveis 

socials. 

- Quants ajuts d’emergència s’han atorgat. 

- Quins serveis s’han ofert al districte, en col·laboració amb el tercer sector social i 

les xarxes de suport veïnal, inclosos àpats diaris en diferents dispositius- 

menjadors socials, equipaments per a persones sense llar, centres de distribució 

d’aliments, dispositius extraordinaris- i distribució a domicili. 

- Quins ajuts extraordinaris s’han donat des de l’Ajuntament a les diferents entitats 

i xarxes que han estat donant servei i quin ha estat el mecanisme de coordinació i 

la freqüència.  

- Quines derivacions s’han fet des dels serveis socials a les xarxes veïnals.  

 

La consellera Neus del Pilar de Haro Jarque, GMJxCat, llegeix el prec: 

 

«Atès que la pandèmia com a conseqüència de la COVID ha suposat una crisi i un canvi de 

vida a moltes famílies que han perdut una part molt important o gairebé tots els ingressos pel 

tancament del seu negoci o pels ERTO de les seves empreses. Els ajuts que han arribat tard, 

molts ajuts no estan tramitats per falta de documentació o perquè creuen que no són certs. 

Moltes de les normatives eren tan complicades que no s’entenien.  

 

»El Govern municipal ha de comprometre’s a facilitar els ajuts als comerciants per tornar a 

aixecar la persiana i continuar fent barri i comerç de proximitat. Moltes famílies que mai havien 

necessitat fer servir els serveis socials han hagut de fer servir els menjadors socials i la 

recollida d’aliments a altres entitats. Les entitats socials s’han vist abocades a col·laborar entre 

elles per tal d’intentar arribar a totes les persones que ho necessitaven del barri. No sempre ho 

van poder assolir per falta de recursos. Tenim moltes famílies que no poden pagar el lloguer o 

la hipoteca i consta que els ajuts encara no els hi han arribat. Els serveis socials que donaven 

assistència al SAD van deixar de donar el servei d’acompanyament. Sí que els duien el menjar 

fins a la porta, però per aquestes persones la seva assistenta era l’única persona que potser 

veien i tenien relació durant tot el dia.  

 

»Les targetes menjador també van arribar tard i no a tots els infants que ho necessitaven. 

Aquesta targeta suplia per tenir els diners per cobrir l’únic àpat que molts dels alumnes, dels 

infants, feien a l’escola que per ells, abans de la pandèmia ja era l’únic àpat fort que feien.  
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»Les entitats del tercer sector han fet un gran treball per donar resposta a les necessitats de la 

ciutadania, però no sempre ha sigut suficient, degut al nombre de demandes que s’han duplicat 

o triplicat. Les xarxes veïnals han fet una gran feina, donant resposta a les demandes de molts 

ciutadans on no arribaven les ajudes municipals, en acompanyament, fent la compra i portan-la 

a les persones a casa. Aquest suport de xarxa veïnal és una gran vàlua que no podem perdre. 

 

»Atesa la necessitat de conèixer l’abast de tots aquests serveis i iniciatives i valorar el seu grau 

de cobertura i complementarietat així com poder reforçar i millorar tot allò que sigui necessari 

d’ara endavant: 

 

»El prega que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc presenti en un termini màxim d’un mes 

un informe als grups municipals que inclogui la següent informació a banda del govern decideixi 

afegir:  

 

»El nombre de targetes de les beques menjador que estaven adjudicades al districte. Quantes 

s’han repartit? I en el cas de les que no s’han pogut repartir, els motius.  

 

»El nombre de persones ateses en els Centres de Serveis Socials de guàrdia i ara els diferents 

centres que ja estan donant servei presencial amb distinció de quines visites eren primera 

acollida de persones i que mai havien estat ateses pels Serveis Socials.  

 

»Quants ajuts d’emergència s’han atorgat.  

 

»Quins serveis s’han ofert al districte en col·laboració amb el Tercer Sector Social i les xarxes 

de suport vianant inclosos els àpats diaris en diferents dispositius: menjadors socials, 

equipaments per a persones sense llar, Centres de Distribució d’Aliments, dispositius 

extraordinaris i distribució a domicili.  

 

»Quins ajuts extraordinaris s’han donat des de l’Ajuntament a les diferents entitats i xarxes que 

han estat donant servei i quin ha estat el mecanisme de coordinació i freqüència.  

 

»Quines derivacions s’han fet des dels serveis socials a les xarxes veïnals.» 

 

El conseller Albert Deusedes Perelló, GMPSC, diu primerament que no accepten el discurs 

demagògic que ha fet la consellera en la presentació del prec, però com que el que s’accepta o 
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no és el text entregat per escrit, accepten els precs, perquè això més que un prec en són cinc. 

Els accepten tots.  

 

Presentaran l’informe que demanen però en fa un petit resum. Pel que fa a les targetes 

menjador, a Sants-Montjuïc s’han entregat el 77 per cent de les targetes menjador, un total de 

3.027 targetes. Hi ha 835 targetes en procés de tramitació i 50 targetes han estat retornades 

per l’usuari.  

 

Pel que fa a les persones ateses als centres de serveis socials, 8.428 atencions de la Unitat de 

Gestió Administrativa presencials i telefòniques, 557 atencions presencials i 9.665 atencions 

telefòniques en total, des del 16 de març. Primer només a Cotxeres i després a tots els centres. 

En total, s’han atès 17.529 persones, 6.130 atencions fetes al mes de juny i 800 demandes de 

primera atenció també al mes de juny.  

 

Pel que fa als ajuts d’emergència, l’import total dels ajuts d’emergència ha estat d’1.128.690,30 

euros per part de l’Ajuntament; per part de la Generalitat ha sigut de zero euros. Quant a 

serveis oferts pel districte en col·laboració amb el tercer sector i xarxes de suport, explica el 

conseller que s’han repartit àpats preparats diàriament en col·laboració amb l’entitat World 

Central Kitchen des de tres punts de distribució; el seu cost és cobert per l’Ajuntament i s’ha 

establert un procediment de redistribució dels àpats sobrants en dues entitats, Trinijove i 

Nutrició Sense Fronteres. Al SAIER, al carrer Tarragona 173, s’han repartit 4.195 àpats 

setmanals –repeteixo, setmanals– 700 àpats diaris, amb un 34 per cent de dones i un 66 per 

cent d’homes, de persones usuàries. Per part de la Generalitat, no s’ha repartit cap àpat.  

 

Finalment, explica que el districte s’ha reunit amb entitats i xarxes amb periodicitat quinzenal, 

amb tres taules dividides en zones, la Marina, Poble-sec i Centre del districte i s’han fixat en 

cada zona equipaments COVID amb un pressupost específic per atendre les necessitats de les 

entitats, en aquest sentit. Per part de la Generalitat, no ha arribat cap ajuda, que els consti. 

 

El prec queda acceptat.  

 

- Es planteja pel Grup Municipal JxCat: 

Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc convoqui abans del període de vacances 
d’estiu el Consell de Règim Interior, Seguretat i Mobilitat. I que es recuperi tal com 
demanen els participants del consell, la periodicitat i la sectoralització per barris a fi de 
poder donar resposta a les qüestions plantejades. 
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La consellera Neus del Pilar de Haro Jarque, GMJxCat, llegeix el prec: 

 

«Atès que aquest estiu hi pot haver un descens elevat dels agents de la Guàrdia Urbana, ja que 

venim d’un dèficit d’agents a Barcelona des de fa molt de temps tant en el torn de nit com en el 

torn de caps de setmana, aquest estiu ens trobarem un altre cop amb la falta d’agents en actiu 

per controlar el districte i no tenir que compartir-los amb altres districtes?  

 

»Hem tingut un confinament on els delictes van baixar. En el desconfinament, han tornat els 

furts, robatoris pel carrer, ja siguin estrebades de bosses, mòbils. L’ocupació de locals buits per 

part de joves menors d’edat, molts d’ells amb antecedents, que tenen atemorits els veïns i les 

botigues dels nostres barris. En alguns casos, molts delictes on hi ha intimidació i violència. Els 

agents no els poden detindre, perquè triguen vint-i-quatre hores en tornar a estar al carrer. Si 

els treus del local on estaven ocupats, no triguen res en ocupar un altre del mateix barri. Al barri 

de la Marina, hi ha un pis ocupat des de l’inici de la pandèmia. Els ocupes tenen atemorits la 

resta de veïns, controlen els seus moviments, estan en una situació de vulnerabilitat. Els 

cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana, no poden fer-los fora. Hi ha 

trencadisses a les botigues, baralles, els pisos i els locals ocupats moltes vegades són de 

bancs o d’empreses que prefereixen tindre’ls tancats. 

 

»Continuen els botellons amb el soroll i les baralles amb el malestar dels veïns. També tenim 

baralles a moltes places del districte, on són molt habituals. Està en augment el robatori de 

bicicletes i patinets elèctrics, que deuen ser fàcils de poder vendre. Els veïns d’una escala es 

queixen d’una veïna sola, que els té atemorits, també als botiguers del carrer on fa els seus 

robatoris. No poden fer res. Estan tan desesperats; la detenen i a les vint-i-quatre hores torna a 

ser lliure.  

 

»Els robatoris de pisos també van en augment; entren, encara que hi siguin els propietaris. Això 

produeix molta inseguretat a tots els veïns i ciutadans. Els ciutadans que volen passejar pels 

nostres barris tranquils mereixen fer-ho sense por. Per tot això, és molt important la 

comunicació amb els veïns, escoltar les seves queixes i neguits amb reunions més periòdiques 

i donant solucions, perquè no es repeteixin les situacions que hem viscut els últims estius. És 

molt important que la taula de seguretat o consell es convoqui amb una periodicitat freqüent, 

encara que a cada barri sigui la seva i després facin una posada en comú i les solucions són de 

tots. 
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»I per tot això, es prega que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc convoqui, abans del 

període de vacances d’estiu, el Consell de Règim Interior, Seguretat i Mobilitat i que es 

recuperi, tal com demanen els participants del consell, la periodicitat i la sectorització per barris 

a fi de poder donar resposta a les qüestions plantejades. Aquest consell hauria de ser amb una 

periodicitat de dos mesos i, a poder ser, abans de l’estiu.» 

 

El regidor contesta que no acceptaran el prec. Tot i que comparteixen part de l’exposició de 

motius, en la qual la consellera de Junts per Catalunya d’alguna forma afirmava diferents 

problemes tant de seguretat com de convivència que estan patint els barris, el regidor li recorda 

que la competència en seguretat és de la Generalitat de Catalunya. Comparteixen, per tant, 

part de l’enfocament, però el que no estan d’acord és en aquesta convocatòria immediata del 

Consell de Seguretat.  

 

Creu que el Consell de Seguretat té la seva pròpia dinàmica. L’acord al qual van arribar a la 

darrera convocatòria del Consell, amb entitats i amb veïns, és que es convocaria dues vegades 

a l’any, que es farien sessions temàtiques de treball, perquè no només és un òrgan de 

participació, no només un òrgan d’informació, sinó que també és un òrgan de treball i, per tant, 

rebutgen el prec. 

 

El prec no s’accepta.  

 

-Es planteja pel Grup Municipal BxCanvi: 

 

Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc estudiï la situació del transport públic des 

de l’Avinguda Maria Cristina fins al Castell de Montjuïc i Miramar per avaluar si és 

suficient o requereix major freqüència i possibilitat de facilitar el màxim possible l’accés 

estudiant fórmules preferents per als veïns i veïnes dels barris pròxims al parc ja que 

són usuaris freqüents.  

 

La consellera Alba Gómez Rodríguez, GMBxCanvi, recalca que el prec ha estat 

transaccionat per part del Govern. En un inici, GMBxCanvi demanava la gratuïtat del transport 

públic per a l’accés a Montjuïc, per tots els veïns de l’entorn del parc de Montjuïc, però han 

arribat a un acord i finalment queda de la següent manera: 

 

«Atès que, per la situació viscuda aquests mesos, s’ha restringit l’ús del transport privat per 

arribar a diverses zones de la muntanya de Montjuïc; atès que per arribar al castell de Montjuïc, 
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als jardins de Joan Brossa, Mossèn Cinto Verdaguer i Botànic, la gent del districte utilitza el 

cotxe, especialment les persones majors i les famílies amb infants; atès que aquesta zona 

suposa un desfogament important pels veïns dels barris adjacents, el Grup Municipal de 

Barcelona pel Canvi proposa: 

 

»Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc estudiï la situació del transport públic des de 

l’avinguda de Maria Cristina fins al Castell de Montjuïc i Miramar per tal d’avaluar si és suficient 

o requereix major freqüència i possibilitat de facilitar al màxim possible l’accés, estudiant 

fórmules preferents per als veïns i veïnes dels barris propers al parc, ja que en són usuaris 

freqüents.» 

 

El conseller Ancor Mesa Méndez, GMBComú, manifesta que aquest prec complementa 

perfectament el presentat per Esquerra Republicana anteriorment i se n’alegren molt de 

compartir un objectiu col·lectiu que va més enllà de les sigles i dels horitzons ideològics. 

Fomentar l’ús del transport públic a la ciutat i, particularment a un espai tan significatiu com 

Montjuïc, és una necessitat de la que ens beneficiem tots i totes.  

 

També aprofita per donar les gràcies per la transacció acceptada pel Grup Barcelona pel Canvi 

i, en particular, la consellera Alba Gómez, per facilitar l’aprovació del text. Actualment hi ha un 

grup de treball municipal composat per Model Urbà, Mobilitat, Guàrdia Urbana, TMB, Turisme i 

Districte de Sants-Montjuïc que està estudiant el nou Pla de Mobilitat del Parc de Montjuïc, 

després de l’èxit de les mesures d’obertura de la muntanya als vianants durant la pandèmia i 

que recull i desenvolupa totes les propostes de mobilitat ja recollides al Pla d’actuació de la 

muntanya del Parc de Montjuïc.  

 

Indica que els principals eixos d’actuació són repensar el transport públic de la muntanya per 

fer-ho més eficient, estudiar totes les línies de millora i fomentar l’accessibilitat dels veïns i 

veïnes dels seus barris adjacents, però també reduir la mobilitat en vehicle privat i, per tant, 

reduir el nombre de places d’aparcament global, així com evitar que la muntanya sigui utilitzada 

com una drecera de pas per accedir a la ciutat. 

 

Es preveu també la reducció dels carrils per a vehicles i habilitar vials per a bicicletes i 

corredors. Una primera aproximació a aquesta proposta es va posar en coneixement a la 

darrera reunió de la permanent del Parc de Montjuïc, on formen part tots els partits polítics de 

l’oposició. També afirma que estan treballant en propostes de fer un preu més accessible pel 

telefèric. Una primera acció, de fet, ha estat la campanya de TMB, que és «Del 29 de juny al 12 
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de juliol, puja gratis al telefèric», de la qual ja s’han exhaurit totes les reserves. No obstant, el 

conseller reclama continuar treballant totes i tots plegats per facilitar l’ús preferent de Montjuïc 

per part del veïnat, especialment el dels barris del districte, els accessos al transport públic, la 

pacificació i l’orgull barceloní de la muntanya més emblemàtica. Per tant, accepten i donen les 

gràcies pel prec.  

 

El prec queda acceptat.  

 

D) 3. Preguntes 

 

-Es planteja pel Grup Municipal ERC : 

 

Quines mesures està treballant el Govern del districte amb el moviment associatiu 

juvenil i punts Infojove per pal·liar les conseqüències ocupacionals de la crisi de la 

COVID-19 en la realitat que afecta als i les joves de Sants-Montjuïc? 

 

La consellera Ling Ling Masferrer Lletjós, GMERC, indica que tornem a estar en una crisi 

social i econòmica i, com sempre, les persones més perjudicades són les dones i les joves. 

Tots els estudis que s’estan fent sobre les conseqüències de la COVID així ho demostren. No 

s’ha recuperat ni un 15 per cent de l’ocupació juvenil destruïda, mentre que ja s’han recuperat 

el 70 per cent de les persones majors de cinquanta anys. A més, afirma que són un dels 

col·lectius més precaritzats, si tenen la sort de treballar. Els i les joves de menys de vint-i-

quatre anys cobren de mitjana només un euro de cada tres que cobren la resta de barcelonins i 

barcelonines i pregunta si amb això se suposa que han de desenvolupar el seu projecte de 

vida. 

 

Precarietat i joventut no són sinònims. La consellera diu que no ho accepten. Malauradament, a 

la consellera li sembla que el Govern sí, perquè encara no ha fet cap política pels i les joves 

dels barris del districte. I a més el Govern espanyol, on governen els mateixos partits, ha 

retallat un 50 per cent els diners destinats a les polítiques actives d’ocupació, on el jovent és el 

principal beneficiari.  

 

Per aquests motius, al Ple de l’Ajuntament del mes de juny, la consellera Masferrer explica que 

el jovent republicà va presentar un prec exigint al Govern municipal que en el termini d’un mes 

presentés mesures urgents per pal·liar les conseqüències nefastes que aquesta nova crisi 
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tindrà en el mercat laboral juvenil i en la vida de tots. El prec va ser acceptat i, per això, avui 

pregunten:  

 

«Quines mesures està treballant el Govern del districte amb el moviment associatiu juvenil i 

punts Infojove per pal·liar les conseqüències ocupacionals de la crisi de la COVID-19 en la 

realitat que afecta als i les joves del districte?» 

 

La consellera Marina Berruezo Palencia, GMBComú, respon que des el departament de 

Joventut, justament un mes després que es va tancar el 14 d’abril del 2020, es va posar en 

marxa un grup de treball sota el nom de «La joventut no s’atura» amb la intenció d’identificar 

problemàtiques i possibles accions i serveis davant la situació generada per la COVID. Aquest 

grup de treball s’ha reunit durant tot aquest temps amb la participació del Consell de Joventut 

de Barcelona, la regidoria i diferents tècniques referents a Joventut i l’Observatori PRISMA de 

Joventut. Aquest grup ha identificat cinc grans àmbits per tenir en compte amb relació a la 

situació generada, la situació sanitària arran de la pandèmia. Aquests cinc àmbits identificats 

han estat educació, ocupació, participació i associacionisme, benestar i habitatge.  

 

Amb relació a l’àmbit de l’ocupació, la intenció és identificar i fer una proposta conjunta entre el 

Departament de Joventut i Barcelona Activa que permeti, a través de la Comissió Executiva, 

prioritzar una relació de propostes a curt i mitjà termini per tal de pal·liar la crisi generada en el 

camp laboral i la seva afectació a les persones joves. La consellera recalca que no s’estan 

oblidant de les persones joves.  

 

D’altra banda, en relació amb el Pla per al foment de l’ocupació juvenil, la intenció és allargar 

aquest pla fins al 2021, incorporant les noves propostes i l’actualització derivada de la crisi 

sanitària incorporant d’aquesta manera accions 2020-2021 al punt Infojove, en general a la 

ciutat. Parlant del punt Infojove de Sants-Montjuïc, explica que no ha parat en la seva activitat i, 

de fet, durant tot el període d’alarma ha estat molt actiu en xarxes socials i també actiu de 

manera telefònica. Aquest servei ha donat resposta a les consultes individuals dels joves, 

mantenint el servei d’assessoria, habitatge, ocupació, ensenyament i mobilitat internacional, 

així com la promoció d’activitats de caràcter informatives virtuals.  

 

El punt de la Casa del Mig ha fet 156 publicacions en Facebook durant el període de 

confinament fins ara. Ha posat en marxa un canal d’Instagram, amb unes trenta-vuit 

publicacions i, entre aquestes publicacions, hi ha temes relacionats amb l’ocupació juvenil, com 

ara si els preocupa la situació laboral, Informació sobre l’Oficina Jove de treball, si tenen dubtes 
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per tramitar l’atur, etcètera. La consellera troba que no cal que les comenti totes. Finalment, 

aquest punt Infojove està obert, l’atenció és presencial i s’estan duent a terme tallers, etcètera, 

des de finals de juny. Per tant, repeteix que no s’estan oblidant dels joves de la ciutat i que fan 

bastantes coses.  

 

La consellera Ling Ling Masferrer Lletjós, GMERC, afirma que són conscients que existeix 

el grup de treball, però també és veritat que des del districte creu que es poden fer més coses, 

en aquest cas creu que estaria molt bé convocar, després d’un any, el primer Consell Sectorial 

de Joventut per parlar i compartir reptes i problemes..., preocupacions que comparteixen tots i 

totes les joves del districte.  

 

La consellera Marina Berruezo Palencia, GMBComú, confirma que agafen la proposta i 

segurament serà al tornar de vacances.  

 

-Es planteja pel Grup Municipal Cs: 

 

Pot indicar-nos el Govern del districte pels motius dels permanents talls de llum a la via 

pública que estan patint els veïns del Turó de Font de la Guatlla des de fa anys, 

independentment de si plou o no, i les possibles solucions previstes per a evitar 

definitivament aquesta incidència? 

 

El conseller David Labrador Gabriel, GMCs, exposa: 

 

Atès que fa uns quants anys que els veïns del Turó de Font de la Guatlla pateixen talls de llum 

a la via pública. Quan diu uns quants anys és que són diverses legislatures que tenen aquest 

problema. Atès que es segueixen produint talls, alguns relacionats amb les pluges, però altres 

vegades sense que hi tinguin relació; atès que no es troba una solució definitiva per evitar que 

els veïns es quedin sense llum a la via pública i que els afectats no reben una explicació oficial 

sobre els motius que estan produint aquesta incidència constant, per tot això, des de 

Ciutadans, fan la següent pregunta al Govern: 

 

«Pot indicar-nos el Govern del districte pels motius dels permanents talls de llum a la via 

pública que estan patint els veïns del Turó de Font de la Guatlla des de fa anys, 

independentment de si plou o no, i les possibles solucions previstes per a evitar definitivament 

aquesta incidència?» 
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El conseller Albert Deusedes Perelló, GMPSC, explica que el motiu dels talls de 

subministrament al Turó de Font de la Guatlla era –ho remarca, perquè ja està arreglat– l’estat 

de les línies d’alimentació i de les llumeneres d’una zona de difícil accés per als tècnics. No s’hi 

podia arribar amb els vehicles i era molt difícil posar-hi les escales per arreglar-ho. Degut a 

l’alçada de les llumeneres i el cablejat no era possible la seva reparació mitjançant la utilització 

d’escales, cosa que ha fet que es demorés molt més la reparació.  

 

Actualment, afegeix el conseller que ja s’ha donat accés a la zona i el problema està resolt pel 

veïnat, que ja no tenen més talls de llum, tot i que segueixen els treballs. S’estan canviant el 

cablejat i les llumeneres i està previst finalitzar les feines a mitjans del mes de juliol. Expressat 

per la mateixa plataforma de Salvem el Turó, els confirmen que ja no tenen més talls i que ja 

tenen llum de forma normalitzada. 

 

El conseller David Labrador Gabriel, GMCs, indica que és veritat que anteriorment ha vingut 

algun tècnic per intentar solucionar el problema i malgrat que han estat un temps sense la 

incidència, després s’ha tornat a produir. Esperen que aquesta vegada, amb les actuacions que 

s’han fet i que es faran al juliol, es pugui evitar que en el futur hi torni a haver talls de llum.  

 

-Es planteja pel Grup Municipal Cs: 

 

Quines mesures ha pres el Govern del districte davant el repunt de la inseguretat a 

Sants-Montjuïc després de finalitzar l’Estat d’Alarma, amb diversos casos de robatoris a 

comerços i particulars, ocupacions il·legals de persones conflictives, tràfic de drogues i 

fins i tot de baralles amb armes blanques en diversos barris com Hostafrancs, Poble-sec 

i la Marina de Port? 

 

El conseller David Labrador Gabriel, GMCs, expressa que moltes vegades, des que 

Ciutadans va començar a tenir representació en el districte, que va ser en l’anterior legislatura, 

han portat precs i propostes d’un dels temes estrella del districte, que és el tema de la 

seguretat.  

 

En aquest cas, fa una pregunta perquè és una cosa que ha passat després de l’estat d’alarma i 

és que atès que abans de la pandèmia Barcelona ja tenia un gran problema d’inseguretat, que 

és una de les ciutats més insegures de tota Espanya, per no dir la més insegura; atès que 

durant el confinament produït per la COVID-19, aquesta situació va quedar aturada per la greu 

crisi sanitària que vam patir, i per això en aquell moment va haver-hi una aturada en aquestes 
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incidències i en aquests fets d’inseguretat a la ciutat; atès que després d’acabar l’estat 

d’alarma, han tornat a aparèixer els problemes de delinqüència en el districte, amb més 

virulència si pot ser, produint-se diversos robatoris a comerços i particulars, ocupacions il·legals 

de persones conflictives, tràfic de drogues i, fins i tot, baralles amb armes blanques en alguns 

barris de Sants-Montjuïc, com serien Hostafrancs, Poble-sec i la Marina del Port, molts 

d’aquests casos publicats per la premsa, és a dir, que és una cosa que se sap fins i tot en els 

mitjans, el Grup de Ciutadans fa la següent pregunta al Govern del districte:  

 

«Quines mesures ha pres el Govern del districte davant el repunt de la inseguretat a Sants-

Montjuïc després de finalitzar l’Estat d’Alarma, amb diversos casos de robatoris a comerços i 

particulars, ocupacions il·legals de persones conflictives, tràfic de drogues i fins i tot de baralles 

amb armes blanques en diversos barris com Hostafrancs, Poble-sec i la Marina de Port?» 

 

El regidor respon per explicar les mesures. En primer lloc, presència policial dissuasiva, han 

fet operatius de saturació en els tres barris esmentats, tant a Hostafrancs, com a Poble-sec, 

com a la Marina. Increment de la plantilla policial. El regidor diu que el conseller sap que en 

aquest mandat incrementaran sis-cents nous agents de la Guàrdia Urbana, dels quals dos-

cents s’incorporen ja aquest mes de juliol. Col·laboració policial amb Mossos d’Esquadra. Cal 

no oblidar el que deia el regidor abans, que la competència primera en seguretat és del cos de 

Mossos d’Esquadra i després el que ha de fer el districte és reunions amb els veïns i s’han 

reunit amb cada un d’aquests barris de forma constant i periòdica, amb els diferents veïns 

afectats.  

 

Segueix indicant que no es queden aquí, perquè saben que la seguretat és una qüestió 

complicada amb múltiples causes. I treballen també en l’àmbit de la prevenció. Treballen en 

l’àmbit de la lluita contra les desigualtats, per exemple, desenvolupant set-centes places per a 

persones sense llar o garantint el dret a l’alimentació a tots els veïns de la ciutat de Barcelona. 

Han treballat també per la millora de l’espai públic. Han treballat també per la reactivació 

comercial. Demana no oblidar que aquestes qüestions també ajuden a que no es donin 

situacions d’inseguretat. 

 

El conseller David Labrador Gabriel, GMCs, dona les gràcies per les explicacions per part 

del Govern i del regidor del districte. Indica que no dubta que totes aquestes mesures intenten 

mitigar o disminuir la delinqüència, l’incivisme i la inseguretat al districte, però afegeix que és 

una cosa constant que passa des de fa temps, que el districte, com tota la ciutat de Barcelona, 

pateix bastants casos d’incivisme, d’inseguretat i de robatoris. Esperen veure l’evolució 
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d’aquests casos concrets i amb les mesures que ha indicat el regidor, a veure exactament com 

evoluciona el tema.  

 

-Es planteja pel Grup Municipal BxCanvi: 

 

Quina és la situació de seguretat ciutadana al Districte de Sants-Montjuïc i, en aquest 

sentit, preveu l’Ajuntament alguna modificació de la situació en els pròxims mesos? 

 

La consellera Alba Gómez Rodríguez, GMBxCanvi, exposa que, atès que durant els darrers 

mesos s’ha produït una baixada turística i moltes organitzacions de delinqüents comuns estan 

especialitzats en assetjar visitants internacionals, atès que la informació periodística apunta cap 

a un increment i extensió de la delinqüència a la ciutat, com a conseqüència indirecta de la 

COVID-19, el Grup Municipal de Barcelona pel Canvi formula la següent pregunta: 

 

«Quina és la situació de seguretat ciutadana al Districte de Sants-Montjuïc i, en aquest sentit, 

preveu l’Ajuntament alguna modificació de la situació en els pròxims mesos?» 

 

El regidor aclareix que és una qüestió molt semblant a l’anterior. Indica que abans ja ha 

explicat les actuacions que han dut a terme com a districte. Fa una apreciació sobre les dades, 

perquè li demana quina és la situació. Les dades que té el Govern i que treballen amb els 

Mossos d’Esquadra en les taules de coordinació policial és que les situacions de delinqüència 

al districte han baixat al voltant d’un 20 i un 30 per cent. Per tant, no es pot parlar d’increment 

de la situació d’inseguretat al districte. Ara bé, estan pendents també de la Junta local de 

seguretat, que celebrarà a finals de juliol, de ciutat, en la qual també tindran dades 

actualitzades i podran fer una nova avaluació de quin és l’estat de la seguretat a la ciutat i al 

districte. 

 

La consellera Alba Gómez Rodríguez, GMBxCanvi, dona les gràcies per la resposta i espera 

aquesta informació. 

 

D) 4. Seguiment de proposicions/declaracions de grup o precs. 

 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició-declaració del Grup Municipal de 

JxCat aprovada al Plenari del 7 de maig del 2020, amb el següent contingut:  
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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 referencia 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 consellera Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, presenta en aquest escenari el sainet de 

les propostes que es va presentar al Ple anterior. Des del Consell de Comerç que es va reunir 

recentment, se’ls va traslladar que s’estava treballant en la digitalització del comerç, tant des 

del punt de vista individual, com en l’àmbit col·lectiu de plataforma. 

 

Demanen que se’ls faci arribar de manera més precisa el calendari amb el qual s’està 

treballant, així com el detall de la inversió. A la proposició diu que han demanat que era un 

tema que es necessitava amb certa celeritat. I amb relació a la línia de subvenció destinada, els 

agradaria tenir més detall de com s’ha fet tota aquesta subvenció i sol·liciten que, si pot ser, a 

part que ara la consellera faci el retorn, si els ho poden enviar per escrit. 

 

La consellera Ma Ángela Boix Junyent, GMPSC, es mostra sorpresa perquè Junts per 

Catalunya vagi tan ràpid demanant respostes. Des de l’Ajuntament, com la consellera Lázaro 

ha dit, en el Consell de Comerç es van explicar les mesures que s’estaven duent a terme però 

afirma que no han deixat mai de treballar. Des del minut zero que estan sempre al costat dels 

comerciants i de tota aquella persona que ha picat a la porta, o bé no, però el Govern s’hi ha 

posat a disposició de qui ho hagi necessitat.  
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Comenta que la pandèmia ens ha trastocat a tots, però el Govern ha pensat que no volien que 

ningú es quedés despenjat. Es queda meravellada que GMJxCat demani tanta rapidesa, 

perquè desitja que el partit de la consellera Lázaro fos tan ràpid donant respostes i resolent els 

problemes.  

 

Dit això, explica en quin punt es troben. Quan GMJxCat parla de la plataforma e-commerce, 

està en vies de consolidar-se. Precisament, diu que hi ha previstes reunions amb el sector 

respectiu la setmana següent per acabar de concretar quina serà la fórmula per presentar-lo i 

com articulen la col·laboració publicoprivada. Estan acompanyant tots els comerços que han 

volgut adherir-se a les plataformes online. Estan realitzant cursos a Barcelona Activa, com ja ha 

dit abans responent un altre grup. Estan ajudant-los a digitalitzar les seves botigues. Creu que 

ja han sentit la resposta de proposicions que han fet altres grups, per tant, no es repetirà.  

 

Sí que els faran arribar per escrit el que els demanen. Hi estan destinant els recursos i les eines 

necessàries per al màrqueting que els veïns i veïnes puguin fer les compres des del seu 

domicili i que això pugui arribar a fer extensiu a tot el districte.  

 

A banda, ja han desenvolupat les subvencions que van aprovar per un import de 500.000 euros 

amb diferents línies de treball. Les entitats ja han cobrat les subvencions que es van 

comprometre a anticipar, perquè no s’haguessin d’endeutar elles i poder continuar amb els 

seus projectes i obligacions; unes subvencions que contemplen ajudar tant a les persones que 

s’incorporen al món digital com a les que volen ser autònomes en aquest sector. En els propers 

dies, posaran en marxa la campanya de publicitat amb cartelleria, banderoles, venecianes, 

bosses, perquè sigui un reclam perquè, de fet, el que pretenen és que la gent del barri no hagi 

d’anar a fora, sinó que volen aquell eslògan de «Compra al barri i queda’t al barri». Com ha dit 

el conseller del Govern, el senyor Gaixas, també al dia següent està prevista la presentació de 

la campanya de turisme de proximitat, de quilòmetre zero.  

 

I respecte als EPIs, explica que s’han posat a disposició d’ells i, a més a més, si cal, ho 

tornaran a fer. Tornaran a fer de mitjancers, perquè ningú es quedi sense EPIs, tot i que 

aquesta vegada esperen que no ens agafi la pandèmia que es preveu, però si no, que 

possiblement estiguem tots una miqueta més preparats.  

 

I, de fet, també la setmana anterior, la regidora de Comerç havia presentat la campanya de 

llums de Nadal, on tots els eixos i associacions s’hi podran acollir, totes aquelles que ho 

desitgin. Per tant, consideren que donen resposta a tota la proposició que GMJxCat van fer dos 
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mesos abans, a l’anterior Ple. Però repeteix que els ho faran arribar per escrit i estan a la seva 

disposició per aclarir qualsevol dubte que tinguin.  

 

La consellera Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, dona les gràcies a la consellera per la 

resposta. D’alguna manera, la celeritat en presentar el seguiment de proposicions és perquè el 

punt A) deia «crear de forma immediata». En aquest sentit, com que és una necessitat bastant 

necessària, entre els comerços del Marketplace, per això volien saber la concreció, ja que 

potser en el Consell de Comerç doncs no es va poder donar. Dona gràcies per la resposta. 

 

La presidenta anuncia que arriben al final del Ple.  

 

E). Declaracions institucionals. 

1. Per un canvi de model en les residències de gent gran. 

La presidenta informa que arriben al punt de les declaracions institucionals i que se n’han 

presentat dues, que compten amb els suports suficients per part dels grups municipals i ara hi 

donaran lectura.  

 

La consellera Maria Isabel Sánchez Loran, GMPSC, explica que és una declaració 

institucional presentada pel Partit Socialista i Barcelona en Comú, transaccionada amb 

Esquerra Republicana de Catalunya i a la qual s’han adherit Junts per Catalunya i Ciutadans. I 

passa a llegir-la: 

 

«La situació viscuda a casa nostra i la crisi sociosanitària de la pandèmia de la COVID-19 pel 

que fa a les residències de persones grans ha estat la mostra que el model residencial per a 

persones grans dependents és un servei que necessita una revisió a fons, que no respon als 

mínims exigibles a la nostra societat i especialment davant crisis sanitàries com la viscuda. La 

crisi sanitària ha fet evident algunes de les principals manques del model residencial, tal com 

les diverses entitats i organitzacions porten anys denunciant. El model actual de residències per 

a persones grans és un model que molt sovint no posa les necessitats de les persones al 

centre de les actuacions. Malgrat no es té la competència, davant l’extraordinària situació 

viscuda, l’Ajuntament de Barcelona s’ha vist obligat a col·laborar de forma decidida en les 

residències, tant públiques com privades, en el moment de la crisi sanitària de la COVID-19, ja 

que residents de les aproximadament tres-centes residències són veïns i veïnes de la ciutat.  
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Durant la pandèmia, de l’Ajuntament de Barcelona ha participat conjuntament amb els 

departaments, PAAS i Salut, el Consorci de Serveis Socials de Barcelona i el Consorci Sanitari 

de Barcelona en la intervenció a les residències de la ciutat per fer front a la crisi sanitària amb 

la realització de PCR als usuaris i usuàries, desinfecció de residències i plans de contingència. 

La necessitat d’un bon model és encara més punyent si pensem en els efectes del procés 

d’envelliment que estem vivint i viurem. Aquest procés d’envelliment comportarà un augment de 

la població envellida i un augment de les necessitats que anirà creixent de forma exponencial, a 

les quals cal donar resposta i que l’actual model no pot fer.  

 

És per això que expressem la necessitat de repensar com acompanyem les persones de la 

ciutat en el seu procés vital de fer-se gran, un element que requereix repensar el model 

assistencial de la ciutat per tal que aquest es centri tant en les necessitats de les persones 

cuidades com de les cuidadores. S’han de trobar formes de coordinació interinstitucional, que 

ens permetin pensar, a la ciutat i societat, en envellir dignament. Tanmateix, aquest treball ha 

de permetre anar cap a un model assistencial basat en el control públic compartit. Per aquest 

motiu, d’acord amb els articles 65 i 101 del Reglament Orgànic Municipal i d’acord de la Junta 

de Portaveus del 6 de febrer de 2006, ratificat per acord de la Junta de Portaveus del 4 de 

setembre de 2015, relatius als criteris interpretatius sobre els articles de Reglament Orgànic 

Municipal, reguladors de les declaracions institucionals, formulem la següent declaració 

institucional: 

 

»1. Sumar-nos, des del Districte de Sants-Montjuïc, al recordatori de les persones que han 

perdut la vida degut a la pandèmia, moltes d’elles residents en les residències de persones 

grans del nostre país, ciutat i districte. Fer arribar l’escalf a llurs famílies i a persones que 

encara resten malaltes o que ja han superat la malaltia. Agrair la tasca realitzada per totes les 

persones que han fet possible sortir de la crisi sanitària: serveis essencials de l’Ajuntament i la 

resta d’administracions, personal sanitari, personal de residències i totes les persones que en 

compliment del Real Decret 463/2020 van anar a treballar amb coratge fins en els moments 

més complicats, transportistes, quiosquers, caixers, caixeres de supermercat, dependents de 

comerç alimentari, etcètera.  

 

»2. Garantir un sistema d’alerta primerenca i un protocol d’intervenció en cas de possibles 

períodes de rebrot del coronavirus o d’altres situacions sanitàries similars, que permeti espais 

de cogestió, codecisió i col·laboració.  
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»3. Consolidar un espai de treball i coordinació interinstitucional capaç de repensar el model 

residencial de la ciutat de Barcelona, un espai conjunt entre la Generalitat de Catalunya, a 

través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i Salut, l’Ajuntament de Barcelona, 

el Consorci Sanitari de Barcelona, el Consorci de Serveis Socials i que permeti un control públic 

compartit de la qualitat assistencial i de cures.  

 

»4. Apostar per un model residencial per a persones grans dependents, que posi les 

necessitats personals d’aquest col·lectiu, al centre d’atenció a les persones grans i la 

incorporació de les residències a les dinàmiques de les comunitats veïnals en les quals estan 

situades.» 

 

2. En defensa de la diversitat afectiva i de gènere i de condemna a les agressions al 
col·lectiu LGTBI 

La presidenta demana qui farà lectura de la següent Declaració institucional en defensa de la 

diversitat afectiva i de gènere i condemna a les agressions al col·lectiu LGTBI.  

 

La consellera Marina Berruezo Palencia, GMBComú, aclareix que la declaració ha estat feta 

conjuntament entre el Grup de Junts per Catalunya, Barcelona en Comú, el Partit Socialista, 

amb algunes esmenes d’Esquerra, que s’hi ha adherit i amb l’adhesió també de Ciutadans. La 

consellera Berruezo passarà a llegir la primera part i la segona part la llegirà la consellera 

Georgina Lázaro.  

 

«A 28 de juny es commemora el Dia de l’Orgull LGTBI en record de les revoltes Stonewall, de 

la ciutat de Nova York el 1969. A més de fita històrica en la lluita contra la injustícia i la 

discriminació, aquests esdeveniments van suposar l’inici d’un moviment internacional pels drets 

civils en favor de societats igualitàries, diverses i plurals. Barcelona, durant tot el segle XX, ha 

estat escenari i espai de trobada per les dissidències. Així cal recordar que, mentre el govern 

dictatorial de Franco el 1970 incloïa l’homosexualitat com a delicte a la Llei de Perillositat 

Social, a casa nostra, Francesc Francino i Armand de Fluvià van crear clandestinament el 

Movimiento Español de Liberación Homosexual i uns anys més tard, el 1977, Barcelona va 

respondre amb la primera manifestació LGTBI de l’Estat, organitzada pel Front d’Alliberament 

Gai de Catalunya a les Rambles, generant un històric precedent.  

 

Cal recordar també que just aquest any celebrem el quinzè aniversari de la llei estatal del 

matrimoni igualitari. Tot i així, encara avui vivim en una societat LGTBIfòbica en què tenen lloc 

situacions de discriminació per orientació sexual o identitat de gènere, i que encara es resisteix 
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a normalitzar la diversitat. A dia d’avui, hi ha milers de persones que tenen amenaçats els seus 

drets i fins i tot la vida per la seva orientació sexual i de gènere a tot el món.  

 

A casa nostra, encara ens queda un llarg camí a recórrer. Segons les dades de l’Observatori 

contra l’Homofòbia, les incidències relacionades amb la discriminació de persones del col·lectiu 

de persones LGTBI, van augmentar més d’un 40 per cent el 2019 respecte l’any anterior, i una 

de cada quatre denúncies per discriminació són per motius de gènere i/o orientació sexual.  

 

Sens dubte, la situació d’emergència sanitària i social causada per la COVID-19 ha afectat 

també les persones LGTBI, sobretot les que es troben en situació d’alegalitat administrativa, de 

pobresa o patint violència masclista amb un confinament que ha invisibilitzat moltes 

discriminacions per raons de sexe o orientació sexual als entorns familiars.  

 

Des de l’Ajuntament de Barcelona no s’ha volgut deixar ningú enrere i ha incrementat l’atenció 

social amb una despesa extraordinària de més de 6,5 milions d’euros, tot garantint els serveis 

d’informació i atenció a les víctimes de violència masclista, així com els d’atenció a persones 

LGTBI. En aquests moments de crisi social i econòmica sense precedents, cal més que mai 

reforçar els drets fonamentals de totes les persones. Barcelona és sens dubte una ciutat 

pionera en la defensa de la diversitat sexual i de gènere. Ciutat LGTBI, orgullosament diversa, 

on hi conviuen moltes formes de ser i estimar i on se celebra tot el que hem avançat, tot 

continuant fent polítiques socials i guanyant drets. Perquè lluitem contra la discriminació en 

totes les seves formes, enguany celebrarem el Dia de l’Orgull i l’Alliberament LGTBI per 

recordar que els drets i les llibertats de les persones LGTBI s’han de reconèixer i respectar els 

365 dies de l’any.» 

 

La consellera Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, llegeix la part declarativa: 

 

«Des de l’Ajuntament de Barcelona i des del Districte de Sants-Montjuïc, seguirem lluitant per 

garantir vides lliures per a tots i totes. I com a Consell Plenari del districte declarem: 

 

»1. Treballar activament per fer del Districte de Sants-Montjuïc i dels seus barris uns espais 

lliures d’LGTBIfòbia, on tothom independentment de la seva condició sexual, identitat i/o 

expressió de gènere, pugui viure i sentir-se estimat i estimar en llibertat i sense por.  
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»2. Compromís perquè tota l’actuació del districte, desplegament de polítiques, tràmits i 

comunicacions garanteixi els drets de les persones i la diversitat familiar i incloure la 

perspectiva LGTBI a totes les seves polítiques de manera transversal.  

 

»3. Col·laborar amb les diferents administracions i entitats socials per erradicar discursos d’odi, 

l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia al nostre districte i a la ciutat de Barcelona, fent de 

l’educació la corretja de transmissió de valors amb respecte i normalització de les persones 

LGTBI.  

 

»4. Instar el Govern de l’Estat a actualitzar i desenvolupar una llei trans, que garanteixi la 

despenalització efectiva de les persones trans i intersexuals i que asseguri la l’autodeterminació 

de gènere amb seguretat jurídica.  

 

»5. Instar el Govern de la Generalitat a seguir desplegant de manera efectiva la llei 11/2014, 

coneguda com la llei contra l’LGTBIfòbia, incloent el règim sancionador, per tal de garantir el 

seu objectiu principal, la protecció real de les persones LGTBI en tots els àmbits.  

 

»6. Condemnar tota agressió envers les persones LGTBI+ i reiterar el compromís del districte 

per a poder lluitar contra les agressions al col·lectiu LGBTI+ , incidint en programes educatius, 

com ara la xarxa d’escoles i instituts per la igualtat i la no discriminació al Districte de Sants-

Montjuïc, així com altres iniciatives que treballin per acabar amb les desigualtats i 

discriminacions per raó de gènere o orientació sexual.  

 

»7. Treballar per mantenir el caràcter reivindicatiu del 28-J, així com rebutjar la visibilització 

estereotipada o poc diversa de les persones LGTBI, així com fonamentar la deconstrucció dels 

rols assignats en gènere, en l’àmbit privat i en l’àmbit de l’administració, la comunicació i les 

campanyes i polítiques públiques del districte.» 

 

La presidenta afirma que, arribats a aquest punt, finalitza l’ordre del dia del consell municipal. 

Només li resta donar les gràcies per la feina de tots i totes els consellers i conselleres 

municipals, tant els que són aquí presencialment, com els que han seguit de manera 

telemàtica, a les persones que els han acompanyat i a les que els han seguit. Com abans es 

referia el regidor Marc Serra, dona les gràcies a totes les persones que han fet possible que 

aquest consell municipal hagi funcionat com un rellotge. I espera retrobar-los ben aviat amb les 

millors condicions possibles. 
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En no haver més assumptes a tractar, la Presidenta aixeca la sessió a les 21.30h.  

 

 

 

El Secretari del Districte    Vist i plau 

Que Certifica      La Presidenta del Consell 

 


