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ACTA DEL CONSELL PLENARI ORDINARI DE SANTS-MONTJUÏC 

Identificació de la sessió 

Núm. 5 

Data: 15 de desembre de 2020 

Caràcter: ordinari 

Horari: de 18.00 h a les 21.05 h 

Lloc: plataforma virtual i presencial 

 

Assistents 

 

Presidenta del Consell  

Ima. Sra. Neus Munté i Fernández 

 

Regidor del districte 

Im. Sr. Marc Serra Solé 

 

Regidors adscrits 

Ima. Sra. Maria Magdalena Barceló Verea (GMCs) 

 

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. M. Ángela Boix Junyent (GMPSC) 

Sr. Eudosio Gutiérrez García (GMPSC) 

Sra. Maria Isabel Sánchez Loran (GMPSC) 

Sr. Josep Joaquim Pérez Calvo (GMERC) 

Sra. Lourdes Vidrier Torralba (GMERC) 

Sr. Antonio Lázaro Martínez Carmona (GMERC) 

Sr. Saoka Kingolo Luzolo (GMERC) 

Sra. Ling Ling Masferrer Lletjós (GMERC) 
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Sra. Georgina Lázaro Fontanet (GMJxCat) 

Sra. Neus del Pilar de Haro Jarque (GMJxCat) 

Sr. David Labrador Gabriel (GMCs) 

Sra. Alba Gómez Rodríguez (GMBxCanvi) 

 

S’excusen 

Ima. Sra. Montserrat Ballarín Espuña (GMPSC)  

Im. Sr. Jordi Castellana Gamisans (GMERC) 

Departament de Serveis Jurídics - Secretaria 

Sr. Juan Carlos Parejo Perogil 

Desenvolupament de la sessió 

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

Sants-Montjuïc als consellers i conselleres municipals que es connecten telemàticament, també 

al es persones que ho segueixen a través del canal de YouTube, al web del districte, als 

regidors i regidores que s’hi han connectat. 

 

Abans de passar l’aprovació de l’acta de l’anterior sessió, la presidenta vol fer un comentari 

previ que té a veure amb dues peticions de paraula que han rebut per intervenir en aquest Ple. 

Recorda que el criteri que han anat mantenint ha estat que es tracti d’aspectes que estiguin 

directament relacionats amb els punts de l’ordre del dia d’impuls i control. Explica que en una 

de les peticions no es dona aquesta relació, la petició de paraula que feia la senyora Balduque,  

però en tot cas la conviden a participar de l’audiència pública que es celebrarà dijous d’aquesta 

mateixa setmana, a les 18.30 hores. Sobre l’altra petició de paraula, que és de la senyora 

Susanna Aluja Font, que demana intervenir en un determinat punt del consell plenari, en 

l’apartat de precs, la presidenta confirma que aquesta petició de paraula sí que han valorat que 

té a veure concretament amb el prec que després es substanciarà. Per tant, si la senyora Aluja 

està connectada quan s’arribi a aquest punt de l’ordre del dia li donaran la paraula perquè pugui 

intervenir tal com ha sol·licitat.  

A ) Aprovació de l’acta anterior ordinària de 15 d’octubre de 2020 

Respecte a l’acta anterior, ordinària de 15 d’octubre de 2020, hi ha una esmena del senyor 

David Labrador, el conseller municipal de Ciutadans, que demana la paraula.  
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El conseller David Labrador Gabriel, GMCs, vol fer un comentari sobre la penúltima pàgina 

de l’acta, les dues últimes frases. Reconeix que efectivament ell va agrair la informació que va 

donar el Govern i va demanar que si hi hagués informació nova se li fes arribar aquesta 

informació, però demana que s’elimini respecte del que s’indica, que agraeix l’esforç i la 

paciència, perquè ell no ho va dir. 

 

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

 

B) Part informativa:  

1. Despatx d’ofici 

La presidenta passa a la part informativa, al despatx d’ofici, que s’ha posat a disposició de tots 

els consellers i conselleres. 

 

2.  Informe del regidor 

La presidenta dona la paraula al regidor, i li recorda que té un temps màxim de dotze minuts, i 

que després els grups municipals tindran sis minuts com a màxim. Recorda que l’horari està 

marcat pel toc de queda i, per tant, demana a tothom un esforç de síntesi en les intervencions i 

avisa que serà més estricta que altres vegades amb el temps. Demana també als consellers i 

conselleres que segueixen el consell plenari de manera telemàtica que es limitin el temps a 

través del telèfon mòbil. 

 

El regidor del districte saluda els consellers i els regidors adscrits que segueixen el ple i 

també tota la ciutadania que el segueix no presencialment però sí a través de l’enllaç del 

YouTube, ja sigui en directe o en diferit. 

 

Comença explicant que és el darrer consell plenari de l’any, i que per això li agradaria fer un 

informe d’avaluació d’un any que ha estat excepcional, que mai s’hauria imaginat ningú que 

tindria aquesta incertesa, un any que ha suposat una greu crisi sanitària, una greu crisi social i 

una greu crisi econòmica. Recorda que les crisis provoquen dolor, dolor per les persones que 

ens han deixat, les persones que han perdut la vida, ja sigui per la Covid-19 o per qualsevol 

circumstància, perquè ara l’acompanyament a la mort, l’acompanyament a la malaltia s’ha 

complicat molt; dolor també per les persones, amics, familiars estimats, veïns i veïnes que 

estan passant un moment complicat, que han perdut potser la feina, que s’han d’enfrontar a 

situacions cada dia més complicades. I per això vol dedicar unes paraules al dolor que han patit 
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aquestes quatre famílies del bloc Gayarre, a 200 metres de la seu del districte, que avui han 

vist com 16 furgonetes dels Mossos d’Esquadra els desnonaven, quatre unitats familiars en 

situació de vulnerabilitat. Creu que s’ha de començar amb un missatge de record per a elles i 

que s’han d’exigir molt més, com a ajuntament, i exigir molt més a la Generalitat i a l’Estat 

perquè suspengui els desnonaments tan aviat com sigui possible.  

 

Recorda que es diu que de totes les crisis n’hem d’aprendre coses i per això li agradaria 

començar proposant deu aprenentatges, deu qüestions que haurien de ser prioritats i que el 

Govern creu que són aprenentatges que es deriven d’aquesta crisi. Convida tots els grups 

municipals i la ciutadania a la reflexió.  

 

En primer lloc, considera que la crisi ha evidenciat la importància de tot allò públic, 

especialment de la sanitat pública, no només dels grans hospitals, sinó també de l’atenció 

primària, que és la que resol les necessitats de la població, en el dia a dia.  

 

En segon lloc, la crisi ha evidenciat també la importància del treball de les cures, un treball de 

les cures que a la nostra societat està altament feminitzat i precaritzat i per tant invisibilitzat i 

creu que han d’aprofitar aquesta crisi per fer un reconeixement públic, un reconeixement social, 

un reconeixement simbòlic i un reconeixement també econòmic a tota la feina del treball de les 

cures.  

 

En tercer lloc, recorda que un dels col·lectius que més han patit aquesta crisi són les persones 

grans i creu que aquesta crisi és una crisi també del model d’atenció i d’acompanyament en 

l’envelliment a les persones grans. Diu que han parlat molt, en els diferents plens, en els 

consells de barri i en els espais que han tingut de debat i d’activitat política, del col·lapse del 

sistema de les residències durant la crisi i creu que si alguna cosa se n’ha d’aprendre és que 

s’ha d’avançar cap a nous models d’acompanyament a les persones grans, que promoguin al 

màxim l’autonomia en els seus habitatges i que en tot cas hi ha d’haver un habitatge, un 

allotjament residencial que estigui medicalitzat i amb moltes millors condicions i superant la 

precarietat actual del model de gestió de les residències.  

 

En quart lloc, el dret a l’habitatge. Opina que en un context com l’actual, de fragilitat, en un 

context de crisi, la possibilitat de poder estar confinat en un habitatge digne és importantíssim i 

també la lluita contra l’emergència energètica. Vol transmetre un missatge de confiança i 

d’esperança per l’anunci que ha fet el Govern de l’Estat de que es prohibiran els talls de 

subministraments bàsics en les properes setmanes a famílies vulnerables.  

 



 

 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 
La crisi també ens ha ensenyat de la importància de les escoles. A data d’avui encara tenen 

totes les escoles obertes al districte. Semblava impossible a l’estiu, quan tenien tots els debats 

de si les escoles podrien estar obertes. Recorda que es va defensar des de totes les 

administracions, van treballar perquè fos possible i han vist la importància de les escoles, la 

importància dels equips docents, la importància de les associacions de mares i pares i la 

importància del conjunt de la comunitat educativa per defensar la funció social que representen 

les escoles i la cura dels infants.  

 

També fa una menció especial de la tecnologia, que és un element de comunicació bàsic, un 

element que pot generar desigualtats o pot generar democratització, i en funció de l’ús que se’n 

faci i dels recursos que es posin es pot utilitzar la tecnologia per revertir desigualtats o per 

incrementar-les. I, per tant, en aquest proper any que s’enceta, reconeix que hi ha molt per fer 

per millorar l’accés a la tecnologia a les persones.  

 

Vol fer també una menció especial de la cultura. Durant aquest any han defensat que la cultura 

és segura, que la cultura és molt important, i no només els grans esdeveniments culturals, no 

només la indústria cultural, que també, sinó també tota aquella cultura d’arrel comunitària, 

d’aquella cultura popular, aquella cultura que articula els barris del districte, perquè la cultura 

també és salut emocional en un moment com l’actual, en què ens podem sentir sols, en què 

ens podem sentir en situació de fragilitat. 

 

Afegeix que aquesta crisi ens ha interpel·lat sobre quin tipus de model econòmic volem, i s’ha 

vist com en els moments més complicats, en els moments de major confinament, qui aixecava 

la persiana era el comerç que tenim a prop, la botiga d’alimentació, el comerç de proximitat, 

que en coneixem els seus noms propis i els seus cognoms. Com que són els que en cap 

moment ens han abandonat durant aquesta crisi, creu que ara toca reforçar el comerç de 

proximitat i donar continuïtat a la seva gran tasca comunitària.  

 

Opina que aquesta crisi també ens ha posat davant del mirall d’una ciutat que segueix 

prioritzant encara massa els desplaçaments amb el cotxe i ens ha donat l’oportunitat de poder 

qüestionar això. Han aprofitat la crisi no per impulsar mesures valentes per promoure l’ús del 

transport públic, per promoure també l’ús de la bicicleta. En el cas del districte, el carril bici tant 

del carrer de Sants i Creu Coberta com també del passeig de la Zona Franca, i també s’està 

arribant a grans acords que han de permetre millorar el sistema de Rodalies, el sistema de 

Renfe i millorar o avançar cap a la connexió dels tramvies. Per tant, s’ha repensar la mobilitat a 

la ciutat.  

 



 

 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 
I, finalment, la crisi també ha evidenciat la importància del teixit comunitari, perquè des de les 

administracions públiques es pot fer molt, però quan treballen conjuntament amb les entitats, 

amb la ciutadania, amb els col·lectius socials, es té molta més capil·laritat, s’arriba molt més 

enllà i les actuacions que es fan són molt més potents. Des del seu punt de vista, aquests deu 

aprenentatges haurien d’impregnar totes les actuacions que desenvolupen, i impregnen en 

bona part els pressupostos generals de l’Estat. 

 

Sobre això, vol compartir quatre dades: la inversió en sanitat als pressupostos generals de 

l’Estat s’incrementa un 150 per cent; la inversió en polítiques d’igualtat un 157 per cent, amb 

300 milions d’euros per igualar els permisos de maternitat i paternitat en setze setmanes; la 

inversió en polítiques d’habitatge un 400 per cent; la inversió en educació un 70 per cent; la 

inversió en dependència un 46 per cent; la inversió en recerca un 80 per cent; la inversió en 

beques universitàries un 22 per cent, i la lluita contra la pobresa infantil i els serveis socials un 

60 i un 70 per cent respectivament. Per tant, el que esperen és que aquests recursos arribin 

com més aviat millor i que els permetin afrontar aquests deu grans reptes que han situat. 

 

Es pregunta com es poden tenir uns pressupostos que responguin a aquests grans reptes i que 

incrementin la despesa social. Considera que es pot fer amb polítiques de justícia fiscal, reduint 

les desgravacions als plans privats de pensions, apujant l’impost de societats, apujant l’impost 

de patrimoni un punt, com s’ha fet per a patrimonis de més de 10 milions d’euros, apujant 

l’IRPF tres punts per a les rendes de més de 200.000 euros, apujant dos punts de l’IRPF les 

rendes de treball de més de 300.000 euros i establint una tributació mínima del 15 per cent a 

aquells que tenien privilegis fiscals com les socimis, especialment en l’àmbit de l’especulació i 

de l’habitatge. Per tant, creu que d’alguna forma tenen una via, un carril, una direcció que els 

ha de permetre conjuntament poder superar aquest greu escenari de crisi econòmica i social. 

 

Explica que dels pressupostos municipals en parlarà després, i també n’han parlat en el Consell 

Ciutadà, però els pressupostos municipals també es poden interpretar sobre la base d’aquests 

grans reptes. 

 

A continuació sobre el districte. sobre el que ha passat des del darrer Ple, recorda que va ser al 

mes d’octubre, i que en dos mesos tampoc han passat moltes coses, però sí que vol compartir 

alguns avenços. Ja tenen dades, per exemple, d’atenció en serveis socials: el nombre d’usuaris 

de Serveis Socials s’ha incrementat un 72 per cent respecte al 2019 en el districte, i un 51 per 

cent a la ciutat. Per tant, es pot veure que el districte està especialment afectat per la crisi. 

Comenta que també han fet anuncis importants en l’àmbit de l’habitatge, un acord amb el 

sector de l’economia social i les fundacions d’habitatge per construir mil nous pisos a través de 
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lloguer assequible i de cohabitatge, dels quals hi ha tres solars en el districte. Remarca també 

la construcció del nou edifici APROP, amb habitatge industrial al barri de La Bordeta al carrer 

Quetzal amb Riera Blanca, que permetrà guanyar quaranta habitatges, amb un model de 

construcció molt ràpid. Recorda que des de 2015 s’han posat en funcionament ja 8.000 pisos a 

la ciutat, s’ha posat en marxa la construcció de 8.000 pisos a la ciutat, 73 promocions actives, 

18 de les quals ja estan acabades, 24 en construcció i 25 en fase de redacció de projecte.  

 

També detalla que des del darrer Ple d’octubre fins ara han pogut fer els set consells de barri. 

Ràpidament passa a explicar-los. En el Consell de Barri de Sants centre han pogut parlar de la 

Festa Major, han pogut parlar de l’impacte de la pandèmia als barris, també del projecte «Obrim 

carrers», valorar-lo i millorar-lo amb tots els veïns i els comentaris també dels grups de 

l’oposició.  

 

Al Consell de Barri del Poble-sec, han pogut presentar un dels projectes estrella d’aquest 

mandat, que és el nou Pla de barris. Recorda als veïns i veïnes que fins al 20 de desembre es 

poden fer propostes que es votaran i es prioritzaran a través del Decidim, i que a principis de 

2021 constituiran el grup motor, que és des d’on s’ha de impulsar el nou Pla de barris. Explica 

que també al Poble-sec s’han fet intervencions a la plaça de les Tres Xemeneies, que era un 

dels compromisos que tenien a l’hora de dignificar-la i de millorar l’espai urbà i l’espai públic.  

 

Sobre La Marina explica que ja han començat les obres del carril bici, que també han parlat 

molt de Can Clos, i en parlaran més endavant en el Ple arran d’una proposició del Grup de 

Ciutadans, i han fet molta feina també en l’àmbit de la seguretat. 

 

Vol acabar parlant sobre el comerç de proximitat. Els arriben veus per part de restauradors, per 

part de comerciants, per part dels eixos comercials, que aquesta campanya de Nadal és molt 

important, que en aquesta campanya de Nadal es jugaran no només la possibilitat de tancar el 

mes sinó la possibilitat de mantenir el negoci molts agents econòmics dels barris. I per això han 

fet el màxim d’esforços en la dinamització de la campanya de Nadal aquest any al districte, 

amb una aportació extraordinària de 30.000 euros que els ha servit per territorialitzar la 

campanya de Nadal, posar torretes informatives en els principals eixos amb les activitats i 

també donar suport a les activitats que s’estan fent, malgrat que molta activitat a l’espai públic 

tampoc no es pot fer. Recorda que no hi haurà, per exemple, la gran cavalcada de Reis, però sí 

un campament reial, gràcies a la col·laboració sobretot de les entitats vinculades al Secretariat i 

també a les entitats pròpiament que organitzaven la cavalcada de Reis d’Orient als barris del 

districte.  
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Acaba convidant tothom a gaudir del Nadal, a participar en les activitats, a comprar al comerç 

de proximitat, a reforçar-lo i a seguir treballant al llarg del 2021 al voltant de tots els grans eixos 

que han situat com a reptes. 

 

La consellera Alba Gómez Rodríguez, GMBxCanvi, pren la paraula i comença comentant 

que, tal com deia el regidor, aquest any ha estat marcat per la Covid-19, en què tot va 

començar amb una crisi sanitària però al final s’ha convertit també en una crisi econòmica, i és 

també un any de molta incògnita, tant per al Govern com per a l’oposició, en què tothom ha 

hagut d’aprendre sobre la marxa a continuar la feina, però la realitat és molt diferent, perquè 

tots els membres del consell plenari tenen la responsabilitat amb els veïns i tant les seves vides 

com les seves necessitats no els han frenat, sinó tot la contrari. Opina que la situació a la qual 

ens enfrontem actualment no es pot dimensionar en el temps, però sí que queden anys per 

treballar. Espera que entre tots hagin après d’errors que s’han comès, i des de Barcelona pel 

Canvi demanen sobre tot que es prioritzi la política d’anticipació. Han de saber actuar. Per fer-

ho, creu que és necessari fomentar la col·laboració entre les administracions, perquè es pugui 

millorar la gestió respecte als temes que més preocupen.  

 

D’altra banda vol donar les gràcies a les entitats del districte per haver-se mostrat més 

solidàries que mai; han obert les portes i han ajudat en la mesura del possible en els moments 

més difícils. Creu que els membres del Consell Plenari tenen un deute pendent amb les entitats 

i saben que moltes no ho estan passant bé en aquests moments. Per això el seu partit fa una 

proposta avui per intentar-les ajudar. Espera que tant els altres grups de l’oposició com el 

Govern ho sàpiguen valorar. La política d’anticipació es pot treballar des d’ara mateix en un 

dels sectors que sortiran pitjor de la crisi: el comerç de proximitat, un dels que en sortirà més 

mal parat. Per això, des de la seva posició sempre els han intentat ajudar, amb propostes, i 

aprovant projectes com el del Ple anterior, un projecte, que a part de la campanya de Nadal, 

encara no ha vist la llum.  

 

Vol fer també una reflexió respecte a la restauració. Després de mesos tancats, ara es troben 

amb un altre inconvenient, que el fred és un dels pitjors enemics. Per la capacitat limitada de la 

nova norma, molts depenen de les terrasses i per tant proposa que es busquin solucions abans 

que arribi el mes de gener, perquè no han pogut aixecar cap: hi ha bars oberts però amb poca 

clientela.  

 

Pel que fa als preus públics, reconeix que des del Govern s’ha sigut previsor i s’ha entès que 

molts tallers i classes es poden fer des de casa, suposant també una reducció del preu. Agraeix 

al Govern que els hagi fet partícips un cop més dels processos del PAD, tal com els van 
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demanar. Però matisa que els temps van ser bastant ajustats en comparació amb altres 

districtes. Però ho agraeixen igualment.  

 

Pel que fa a l’habitatge, a diferència d’altres zones de Barcelona, reconeix que aquí al districte 

tenen la sort que hi ha molts espais sense construir i per rehabilitar. Però com ja han dit en 

diferents ocasions, caldria rebre el suport del sector privat, perquè en aquest moment tan difícil, 

pel que fa a inversions públiques, puguin seguir creant nous habitatges i pensar en els veïns 

que ho necessiten, que poden arribar a perdre l’habitatge, que puguin tenir una llar digna com 

qualsevol família.  

 

S’alegra del bon funcionament dels centres educatius, gràcies a la bona feina feta, perquè 

malgrat que semblava molt difícil tenir les aules obertes, reconeixen que s’està portant bastant 

bé i estan sent molt responsables tant alumnes com personal docent i també els treballadors de 

tots els centres.  

 

Acaba comentant que són molts els reptes que hi ha per davant, moltes les entitats i persones 

que necessiten la nostra ajuda, per la qual cosa afirma que des del seu grup estaran 

disponibles per tal de donar un cop de mà on faci falta, fent oposició constructiva i tractant que 

es compti amb ells des del creixement del districte. Per això es torna a queixar de la falta de 

contacte en certs temes per part del Govern. Demana que això se solucioni. 

 

El conseller David Labrador Gabriel, GMCs, comença donant les gràcies a totes les 

persones i entitats que estan seguint el consell plenari, ja que és important poder fer-los 

partícips de tots els òrgans de decisió del districte. Vol començar com sempre mencionant les 

activitats en les quals se’ls ha convidat, i més en la situació com l’actual, amb la segona onada 

de la pandèmia. Diu que sempre és un plaer per a ells veure el teixit associatiu dels barris de 

Sants-Montjuïc. Per això dona les gràcies al Consell de Cultura Popular i Tradicional de Poble-

sec per haver-los convidat al solstici d’hivern realitzat a Albareda, a l’Associació de 

Comerciants de Creu Coberta per organitzar actes tan importants com La dansa al comerç i 

L’òpera al comerç, unes bones iniciatives per promoure el comerç de proximitat. Afirma que des 

de Ciutadans sempre han defensat tant la cultura com el comerç, i està molt bé sumar els dos 

factors en un sol acte. També té un record per a Sants 3 Ràdio, Ràdio la Marina i Ràdio 

Hostafrancs, per haver-los ensenyat les instal·lacions i comptar amb ells per als seus actes. 

Creu que és important en aquests moments donar suport als mitjans de comunicació locals, tan 

actius al districte. Explica que va ser molt emocionant poder assistir a l’encesa de llums de 

Nadal de Sants-Montjuïc, organitzada aquest any als barris de La Marina i vol agrair 
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especialment les atencions de l’Associació de Comerciants de La Marina, ja que tenien por que 

aquest any no es pogués fer, però finalment sí que es va poder fer i va ser un èxit.  

 

Anuncia que té una proposta per al Ple, però abans d’arribar-hi vol recordar que tenen tot el seu 

suport l’AMPA de Can Clos i l’equip directiu de l’escola, sobre qui han portat la proposta, ja que 

consideren que s’ha d’evitar com sigui el tancament de l’escola de Can Clos, ja que és un 

referent al barri de La Marina i té un gran projecte educatiu, un entorn natural que seria enveja 

d’altres escoles i per la gran funció social que fa en benefici del barri i del Districte. 

 

També vol expressar el seu suport a les escoles de música i a Emipac per la seva lluita per 

poder obrir i tenir classes presencials i que no es tanquin si no es tanca l’educació, que és el 

que reclamen a la Generalitat. Recorda també la situació, a través dels consells de barri que hi 

ha hagut aquestes setmanes, de les obres de la plaça Espanya, per fer accessible la parada de 

metro de plaça Espanya. Recorda que les queixes dels comerciants i dels veïns continuen, pel 

fet que no es pot posar un ascensor, o almenys una escala mecànica, a la sortida de Creu 

Coberta. Sap que el Govern del districte va respondre en un consell de barri que instarien la 

Generalitat que com a mínim posessin l’escala mecànica, però com que sembla que encara no 

hi ha resposta i sembla que no es farà, insisteix que es reclami com a mínim l’escala mecànica 

a la sortida de Creu Coberta per a la parada de metro. 

 

Remarca les peticions que va fer l’Associació de Veïns de plaça Navas, també en un consell de 

barri, per millorar l’incivisme i reduir les queixes, que van sorgir des de ja fa bastant temps. En 

teoria hi havia una reunió pendent amb ells i el Govern del districte, i espera que s’hi tinguin en 

compte les seves peticions.  

 

Indica també que als jardins o al parc de les Tres Xemeneies, tot i que sí que hi ha hagut una 

actuació del Govern, encara continuen els grafits. Hi va haver una actuació, però s’hi ha tornat 

a pintar, en llocs no preparats per a això, i a part de la façana, murs i instal·lacions d’electricitat, 

repeteix el que més l’afecta com a veí del Poble-sec: que pintin a les Tres Xemeneies, un 

símbol del barri, cosa que considera un sacrilegi i s’hauria de vigilar perquè veure-ho és molt 

dolorós.  

 

Respecte a residències, reconeix que efectivament és un dels sectors més afectats per la crisi, 

del coronavirus, i per això entenen la importància de tenir prou gericultors i persones que 

treballen en infermeria, tal com reclamen les residències del districte i de la ciutat a la 

Generalitat, i que es facin tests setmanals als treballadors i controls. 
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Respecte a l’habitatge, tema que creu que és molt important, recorda que hi ha actualment 

seixanta famílies a la Mesa d’Emergència Habitacional que tenen adjudicat un habitatge i no el 

reben perquè no n’hi ha. A la mesa està tant l’Ajuntament de Barcelona com la Generalitat. 

Remarca que ells sempre diuen que els serveis socials s’han d’encarregar de les famílies 

vulnerables i que la senyora Colau va prometre quan va arribar a l’ajuntament fer habitatge 

digne, i que faria vuit mil habitatges públics en l’anterior legislatura, i només se’n van fer vuit-

cents. També exigeix al Govern de la Generalitat que compleixi amb la llei, que exigeix un 15 

per cent d’habitatge social a Catalunya. Explica que a altres ciutats d’Europa es compleix 

aquest 15 per cent, i en canvi a Barcelona no s’arriba ni al 2 per cent. Des del Grup de 

Ciutadans, exigeixen a la senyora Colau que faci habitatge públic en els més de cent solars i 

edificis sense rehabilitar de titularitat pública que tenen abandonats.  

 

Respecte al carril bici de la Zona Franca, ja ho van dir en el consell de barri i en la comissió de 

seguiment, recorda que hi va haver protestes veïnals perquè realment els veïns es queixaven 

que hi havia hagut poca transparència en el procés, ja que hi va haver un canvi d’ubicació del 

carril bici i quan ja van començar les obres encara no s’havia fet ni tan sols el consell de barri. 

Creu que això són fets consumats, i que ja els havien exposat abans, perquè si en el moment 

de fer les obres encara no se n’ha parlat al consell de barri, són fets consumats i és una crítica 

que van tenir els veïns i les entitats de La Marina, i ho volen recordar perquè no torni a passar. 

 

També vol recordar els problemes que hi ha hagut per a la nova Escola Institut Arts, del barri 

d’Hostafrancs, ja que es queixen del retard de les obres, i que el projecte del Consorci 

d’Educació no compleix les expectatives, i des del seu grup esperen que en el govern del 

districte hi estiguin a sobre per poder solucionar-lo.  

 

Finalment, sobre els jardins de la rambla de Sants, recorda que sí que hi havia una actuació, 

però tenen por que, com ha passat més d’una vegada, es torni a degradar l’espai i hi tornin a 

haver crítiques dels veïns perquè la degradació de l’espai és constant.  

 

La consellera Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, dona la benvinguda de nou perquè per 

un moment els companys estaven desconnectats. Primer de tot es vol sumar a les felicitacions 

que ha fet el conseller Labrador sobre totes les activitats que s’han dut a terme aquestes 

setmanes. Agraeix els deu aprenentatges que ha exposat el regidor, perquè comparteixen 

moltes de les idees que s’han exposat. A la companya de Barcelona pel Canvi li agraeix l’esforç 

que està fent en les intervencions, en començar a parlar català. Creu que és d’agrair i comenta 

que a ella li fa molta il·lusió quan veu que la gent s’esforça per parlar en català. Creu que 

moltes vegades es remarquen les coses que no agraden, però està bé dir el que sí que agrada. 
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Explica que a final d’any sempre es fa una miqueta una reflexió de tot el que ha passat en els 

llargs dotze mesos. Creu que tots comparteixen que no ha estat un any per emmarcar, perquè 

la pandèmia s’ha endut per davant part de les serves projeccions, tant a nivell personal com a 

nivell de districte, a nivell de ciutat, i ha posat en relleu les febleses del sistema econòmic i 

també assistencial, i s’ha acarnissat amb aquells sectors de la població més febles. Però creu 

que també és cert que la pandèmia ens ha ensenyat la cara més amable de la societat: entitats 

i ciutadania s’han bolcat en l’ajuda mútua, deixant de banda l’individualisme i pensant en el 

col·lectiu. 

 

Considera que el final d’any està marcat per l’aprovació, si tot va bé, del PAD i el PAM, i dels 

pressupostos, que han de permetre poder projectar el 2021 tot allò que ha quedat pendent el 

2020, i garantir que ningú es quedi endarrere en aquesta crisi, que suposa que és un objectiu 

compartit entre tots els presents. Li sembla que l’activitat econòmica i social a poc a poc va 

recuperant espai, i en són una mostra les diferents activitats que han començat aquest cap de 

setmana i el passat als barris del districte. Però admet que cal anar molt amb molta prudència i 

vetllar pel compliment de les mesures sanitàries, a fi de poder esvair la boira de la tercera 

onada. Creu que cap dels sectors que formen la societat s’ho pot permetre.  

 

Ara bé, opina que això no ha d’implicar en cap cas una paràlisi de l’activitat administrativa i de 

l’acció de govern. Sovint la sensació que tenen, tant a nivell de ciutat com de districte, és 

aquesta: l’activitat ordinària i de gestió ha desbancat la planificació i la projecció. No saben res 

de les grans obres de govern, més que una lleu intenció que es deixa entreveure en el PAD i el 

PAM. Es pregunta on queda aquella obra feta en el pacte de Barcelona. Reconeix que s’ha 

esmentat que hi ha una part que sí que hi és, al PAD i al PAM, però falta una part molt 

important, sobretot aquelles mesures que demanaven una presa immediata. Recorda que el 

pacte que es va fer per Barcelona era un treball fet de conjunt entre Govern i oposició, i entre 

els principals agents socials de la ciutat, i alhora era un pacte de ciutat però que revertia en els 

districtes. Diu que no és la primera intervenció on demana que es recuperi l’esperit del Pacte 

per Barcelona i que siguin les formes i la col·laboració que es va tenir en el seu moment les que 

els guiïn al llarg del 2021. 

 

Continua afirmant que des del seu grup municipal, aposten pel diàleg i l’entesa amb el Govern, i 

en aquest sentit agraeixen, per exemple, la reunió que van tenir divendres passat amb el 

regidor i la gerent, on van poder compartir alguns dels temes del districte. Igual que quan hi ha 

manca de diàleg ho reivindiquen, ara agraeixen la bona predisposició. Demana que no s’ajusti 

tant el calendari, perquè es va convocar quatre dies abans del ple, i creu que aquestes 
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reunions seria millor que fossin periòdiques, i que la incertesa econòmica o la incertesa de 

l’evolució de la pandèmia no han de ser un obstacle o una excusa per no projectar i 

calendaritzar els grans projectes pendents d’execució, i més tenint en compte l’esforç que s’ha 

fet per poder disposar d’un pressupost expansiu. Vol remarcar sobretot en aquest aspecte 

l’acord unànime entre la majoria de les administracions i també dels partits polítics, perquè en 

aquest cas les entitats municipals poguessin disposar dels seus romanents. Li agradaria saber 

amb quin calendari compta el Govern, perquè recorda que en altres mandats s’havia fet un 

excel on es calendaritzaven els grans projectes i tenien un horitzó. Sabien en quin any 

començarien, si el projecte s’allargaria dos mandats, i creu que és molt important  que l’oposició 

tingui aquesta informació. Entenen la incertesa, però creu que un calendari és una cosa que sí 

que es pot compartir i que per part de l’oposició sempre han tingut la consideració que no hi ha 

una situació normal. 

 

En l’àmbit econòmic, diu que els preocupa que si no es prenen les mesures un cop s’hagi 

superat el primer embat, el de la crisi sanitària, es trobin una crisi de més difícil solució encara, 

que és la crisi econòmica ja que a dia d’avui encara s’arrosseguen els efectes del 2018. Els 

preocupa trobar-se empreses, autònoms i famílies endeutats. En aquest sentit, creuen que és 

l’Administració qui ha d’assumir aquest risc i no el ciutadà. Per tant, pensen que el pressupost 

que es planteja ha de ser un pressupost pensat en la recuperació de la ciutat i apunten dos 

grans eixos: cal reactivar, reiniciar i reinventar l’economia; és important establir mesures per 

subvencionar, per exemple, els interessos que genera l’ajornament d’impostos i també dotar-se 

d’un fons per a la reobertura de negocis i un pla de formació per competències digitals, però 

sobretot això també s’ha de fer posant les persones al centre, i posant-les al llarg de la seva 

vida. Per això, explica que com a al·legacions als pressupostos han introduït que és important 

establir una renda d’infància per a famílies amb fills de zero a setze anys. Acaba la intervenció 

sumant-se des del seu grup a l’entesa i el diàleg. 

 

El conseller Josep Joaquim Pérez Calvo, GMERC, comença desitjant molta força a tothom 

qui la necessita en les circumstàncies actuals. Diu que han seguit atentament el traspàs que fa 

el regidor, però també han seguit, i creu que no es pot obviar, el desnonament que s’ha produït 

molt a prop, al carrer Gayarre, i que els ha impactat una vegada més. Es mostren des del seu 

grup tristos i decebuts, i també, com deia el seu company Ancor Mesa al seu Twitter, farts, 

cansats i indignats que en aquesta situació s’expulsi famílies vulnerables de casa seva. 

Coincideixen amb el regidor en reclamar, exigir i lluitar, cosa que ells fan en la mesura de les 

seves possibilitats al Parlament o a l’Estat amb les seves diputades i diputats, perquè el decret 

que ha vetar els desnonaments en l’actual crisi sanitària, social i econòmica, i que està a sobre 
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de la taula de l’executiu espanyol, vegi la realitat amb molta urgència i que el que ha passat 

avui no torni a passar. 

 

Ja suposen de qui és la resistència a la seva aprovació, d’algú que està acomodat en l’antic 

bipartidisme i en formar part d’un lobby més de l’statu quo d’aquest Estat caduc i sense 

recorregut que encara crida fins i tot als companys de govern a respectar els pactes i les seves 

postures de 1978, d’una constitució segrestada per la dictadura, l’exèrcit i els poders fàctics del 

franquisme com a tot argumentari. 

 

Respecte de l’habitatge tot i el que s’hagi pogut dir, considera que es manifesta la manca de 

pressió al Govern d’Espanya per part dels companys i companyes del Govern municipal, també 

al districte, per la suspensió dels llançaments més enllà de les xarxes i les rodes de premsa. 

Defensen una mesura ja, a banda del reforç dels serveis d’emergència habitacional que es 

troben més que desbordats i que només són pal·liatius. Creuen que s’han de posar en marxa 

altres tipus de mesures considerades per alguns més invasives, treballant per grans tenidors, 

fons voltors o lobbys, però són necessàries per afrontar aquesta crisi i la que ve de camí. Per 

això, entre d’altres coses. avui també demanen al Govern que es treballi per transformar 

establiments hotelers tancats en equipaments per a persones sense llar.  

 

Sobre educació comenta que al districte, a banda d’obrir ara fa poc l’estudi de Vapor Vell, s’ha 

manegat maldestrament una situació de disfunció administrativa a les escoles de Can Clos i 

Enric Granados, cosa que després podran comentar en una proposició feta per un altre grup de 

districte. Opina que cal un seguiment acurat del consorci per mantenir l’èxit en l’activitat docent 

des del setembre fins avui, i ha de ser el districte qui vehiculi les necessitats i els recursos per 

mantenir aquest èxit degut bàsicament a l’acció de les mateixes escoles. Sobre el cribratge que 

es farà als barris, el dia 16, 17, 18, creuen que cal estendre de forma molt decidida i de 

proximitat la consciència de que som els contactes socials la font dels contagis, i paral·lelament 

realitzar una tasca de control per part del districte de quines pràctiques socials ens mantenen 

atrapats en aquesta situació, posant els mitjans necessaris. 

 

Continua amb els temes més punyents de l’actualitat i que porta la pandèmia. Comenta que al 

comerç es troben cada dia que les entitats són les que lideren les mesures de subsistència del 

comerç i cal major implicació fins a prendre aquest lideratge per part de l’Administració local, el 

districte en el seu cas. Recorda que ja en el seu moment van fer propostes relatives a la 

col·laboració amb eixos comercials i el comerç en general, que van ser acceptades pel Govern i 

creu que cal que es duguin a terme amb efectivitat. Explica que no s’han aturat en aquesta 

anàlisi i que en el debat de la resta del Ple podran parlar d’altres temes. Demanen al Govern i 
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han proposat, a banda d’una mesura de millora habitacional, una atenció especial als 

col·lectius, com ara les persones que han estat expulsades de casa seva i que es veuen 

privades d’atenció per manca de papers, l’agilització i dotació d’equips encarregats dels 

empadronaments en tots els seus tràmits, obrint també un espai a les entitats que els donen 

suport per tal de coordinar millor la seva integració i convivència, que en definitiva és la de totes 

i tots nosaltres. 

 

I finalment vol parlar de dignitat, del dret de les persones a ser tractades de manera justa i amb 

reconeixement de la seva vàlua com a humans, i aquesta dignitat, a l’Estat, que consideren 

caducat i sense recorregut, va molt més enllà dels que arriben, maltractats i menystinguts, i 

arriba fruit del feixisme latent en institucions militars, judicials, econòmiques a mantenir ocult a 

ciutadans i ciutadanes que van donar fins i tot la mateixa vida no lluny d’aquí als nostres barris. 

Per això també demanen al Govern com a exercici de dignitat que convoqui els òrgans de 

memòria del nostre districte i iniciï la tasca necessària per al reconeixement que volem per als 

lluitadors antifeixistes catapultant el seu efecte a tot el seu entorn fins a arribar a la dignitat 

merescuda del barri, del districte, de la ciutat, del país. 

 

Acaba demanant el compromís dels partits de govern per aprovar una amnistia de totes i tots 

els presos, preses polítiques, exiliades, exiliats i represaliats en general, que fins a unes tres mil 

persones pateixen la repressió d’una conxorxa al voltant d’una aristocràcia monàrquica que no 

es mereix ni el nom d’Estat i que només arriba a ser la cort del rei espanyol que habita tota la 

dreta, que vol ser el seu còmplice. Demana que ningú dubti del seu compromís, de la seva 

feina i determinació. 

 

El regidor del districte agraeix totes les intervencions un dels grups, perquè s’han posat 

moltes qüestions sobre la taula, qüestions importants i que com a govern voldran tenir en 

compte. Passa a repassar ràpidament algunes de les qüestions que creu que són més 

importants. Sobre el que deia Barcelona pel Canvi, de la necessitat de fer polítiques 

d’anticipació, hi està molt d’acord, i posa el tema de les terrasses com a exemple de polítiques 

d’anticipació: al veure que el sector de la restauració podia patir molt la crisi, obrir la possibilitat 

que poguessin utilitzar l’espai públic per ampliar les seves terrasses. Reconeix que ara a 

l’hivern és més difícil, que fa fred, que s’ha de poder treballar això, i es posen a disposició per 

treballar-ho conjuntament.  

 

Sobre la importància de la col·laboració publicoprivada en l’àmbit de l’habitatge, diu que sí, que 

és molt important, i creu que avui portaven un exemple amb l’acord amb els sectors privats per 

fer mil nous habitatges a través de cooperatives i de fundacions d’habitatge. Ara bé, defensa la 
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col·laboració publicoprivada, però en cap cas submissió del que és públic al que és privat, 

perquè amb els privats s’ha de poder col·laborar, però també se’ls ha de demanar que 

compleixin amb les seves obligacions, amb els seus deures de conservació, i que no 

mantinguin habitatges buits a la ciutat de Barcelona. I en un context de tanta pressió 

immobiliària creu que tothom estarà d’acord que això s’ha de fer. 

 

Pel que fa a Ciutadans, i també sobre habitatge, aprofita per denunciar que la Generalitat deu 

1.400 habitatges per a la Mesa d’Emergència. Si aquests 1.400 habitatges s’haguessin aportat 

segurament que les famílies que ara estan allotjades en apartaments pagats per l’ajuntament 

tindrien ja el seu habitatge definitiu de la Mesa d’Emergència. Si hi ha 600 famílies esperant i 

ens deuen 1.400 habitatges, considera que és evident que no estaríem en aquesta situació. 

Recorda que la Generalitat, en el marc del consorci, té l’obligació d’aportar el 60 per cent dels 

pisos i ni tan sols ha arribat al 20 per cent a data d’avui. Per tant, creu que aquest és un àmbit 

en el que s’ha de millorar sens dubte. 

 

Indica al conseller Labrador que sempre es refereix a que en el primer mandat només es van 

fer 800 pisos, que s’havien promès, i creu que com que ja ha passat un temps s’haurien de 

posar altres dades noves. Reconeix que és veritat que en el primer mandat només es van 

finalitzar 800 pisos, però perquè la construcció de pisos requereix temps. Però recorda que el 

govern municipal té 73 promocions d’habitatge municipal en marxa, vuit mil habitatges, que són 

els que havien promès, dels quals s’han iniciat els treballs per poder-los executar. Admet que a 

tothom li agradaria, anar més ràpid, però estaria bé que Ciutadans actualitzés l’argumentari pel 

que fa a la construcció d’habitatge municipal.  

 

Sobre la intervenció de Junts per Catalunya, del Pacte per Barcelona, està d’acord que s’ha de 

seguir l’esperit, i tant de bo que els districtes també haguessin tingut un paper més important en 

el procés, i que haguessin pogut tenir un minipacte o un pacte per Sants-Montjuïc, amb 

mesures de consens. Diu que totes les mesures que es van acordar en el Pacte per Barcelona 

són vigents i, per tant, des del govern del districte treballaran perquè es puguin impulsar.  

 

Sobre les mesures immediates que demanava la consellera, diu que això ho han desenvolupat 

a través del pla de xoc, que ara no té temps per detallar-ho, però que és veritat que els grans 

consensos del Pacte per Barcelona de mesures immediates s’han acabat desenvolupant i 

concretant a través del pla de xoc. 
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Sobre la intervenció d’Esquerra Republicana, que apel·lava a la dignitat i la necessitat que hi 

hagi ben aviat els presos polítics en llibertat, el regidor se suma a les seves paraules i diu que 

tant de bo que poguessin passar el Nadal en família, a casa seva. 

 

Finalment, afegeix que des del govern municipal es comprometen que aquest to constructiu i 

propositiu que han tingut els consellers tingui també resposta a l’hora de fer reunions 

periòdiques, a l’hora de compartir també documents estratègics i a l’hora de compartir 

calendaris, que és una de les peticions plantejades.  

 

C ) Part decisòria 

 

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

 

1. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre el Pla de millora urbana del sector 2 
delimitat a l’MPGM de La Marina del Prat Vermell; promogut per CALAGRAN SAU 

La presidenta dóna lectura al punt.  

 

La consellera Maria Isabel Sánchez Loran, GMPSC, intervé en nom del Govern, dient que 

porten a aprovació el Pla de millora urbana del sector 2 de La Marina del Prat Vermell, una 

parcel·la delimitada del carrer Foc, Ferro, Acer i del Plom, amb l’objecte de concretar 

l’ordenació volumètrica de la parcel·la. El pla té una superfície de 17.175 m2 i l’ordenació 

proposada configura dues illes edificades i amb la corona perimetral no tancada. Explica que 

segons el pla, al davant del carrer Ferro es situen edificis destinats a habitatge, mentre que al 

carrer Foc hi ha edificis d’habitatges destinats a activitats econòmiques. A cada volum 

s’assignarà el règim corresponent als tres tipus d’habitatge: lliure, concertat i protegit. Explica 

que es calcula un termini de vuit anys per a l’execució del pla, que garantirà que el ritme 

d’execució de l’habitatge protegit sigui paral·lel al de l’habitatge lliure. 

 

La consellera Alba Gómez Rodríguez, GMBxCanvi, manifesta el vot favorable del seu grup. 

 

El conseller David Labrador Gabriel, GMCs, diu que el seu grup hi votarà favorablement. 

 

La consellera Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, manifesta el vot favorable del seu grup. 

 

La consellera Lourdes Vidrier Torralba, GMERC, manifesta en nom del seu grup que, vist 

l’informe i els plànols sobre el Pla de millora urbana del sector 2 de La Marina del Prat Vermell i 
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vist el canvi proposat sobre la reparcel·lació que correspon a les tres illes de carrer Foc, Acer i 

Plom, vist que es proposa que dins del polígon el ritme d’execució de l’habitatge de protecció 

sigui paral·lel al ritme de l’habitatge lliure i que es garantirà que els sòls de cessió siguin 

corresponents al sistema d’equipament i previsiblement habitatge protegit, vist i considerant 

també la millora quant al trànsit de persones, enllumenat públic i projecció del barri de La 

Marina del Prat Vermell amb la proximitat de l’estació de metro de Foc i de l’escola Enric 

Granados darrerament remodelada, el seu posicionament és favorable. 

 

Preguntats els grups de govern per la presidenta al respecte de seu posicionament, 

assenteixen en sentit favorable. 

 

S’aprova per unanimitat aquesta proposta. 

 

2. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre la Modificació del Pla especial 

urbanístic de protecció de la qualitat urbana: Catàleg de protecció 

arquitectònic, històric i paisatgístic dels establiments emblemàtics de la 

ciutat de Barcelona 

La presidenta dóna lectura al punt.  

 

La consellera Carolina López García, GMBComú, explica que l’informe és una iniciativa 

pública de l’Ajuntament de Barcelona per modificar el Pla especial de protecció i Catàleg dels 

establiments emblemàtics, l’àmbit és d’aplicació exclusiva als establiments inclosos en el 

catàleg i el pla proposa la revisió i incorporació de nous establiments, la modificació de la 

categoria E3, i afegeix una nova categoria anomenada E4. Recorda que el pla vigent es va 

aprovar el 2016, al 2019 es van suspendre llicències per estudiar una ampliació del catàleg, i 

l’àmbit de la suspensió abastava exclusivament 31 establiments identificats en la llista de la 

suspensió mateixa. Detall que l’objectiu del pla és revisar i incorporar establiments al Catàleg 

vigent; la modificació manté l’estructura i protecció; dels 31 establiments inclosos a la 

suspensió s’ha decidit incloure’n 11 al catàleg, 2 a la categoria E2 i la resta a la nova categoria 

E4. 

 

La consellera Alba Gómez Rodríguez, GMBxCanvi, manifesta el vot favorable del seu grup. 

 

El conseller David Labrador Gabriel, GMCs, diu que el seu grup ha donat suport al sector i al 

reconeixement d’aquestes bodegues emblemàtiques com a símbol de la ciutat, han defensat el 

seu valor patrimonial en el catàleg urbà, van portar un prec a la Comissió d’Economia per 
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defensar aquesta protecció patrimonial. Es queixa que no se’ls ha consultat per fer aquest 

catàleg, desconeixen si tots els establiments estan d’acord amb aquesta catalogació o si n’hi ha 

més que s’hi poden incloure, i per això anuncia l’abstenció del seu grup, cosa que no vol dir que 

a l’espera d’esmenes que s’hi puguin presentar no puguin aprovar-ho a la Casa Gran, però de 

moment anuncia que el seu grup s’abstindrà. 

 

La consellera Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, manifesta el vot favorable del seu grup, 

perquè consideren que el tema del patrimoni és un tema urgent, ja no només pel que fa als 

establiments sinó també pel patrimoni en general: no pot ser que a Barcelona quan es facin 

obres, es perdin murals, i és un tema en el qual cal esmerçar bastants més esforços i materials 

també per fer un catàleg més extens. 

 

El conseller Antonio Lázaro Martínez Carmona, GMERC, expressa que el seu grup hi votarà 

a favor. 

 

La proposta, s’aprova amb l’abstenció del Grup de Ciutadans i la resta de posicionaments 

favorables. 

 

3. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre la Modificació del Pla general 

metropolità per regular el sistema d’equipaments d’allotjament dotacional 

al municipi de Barcelona; d’iniciativa municipal 

La presidenta dóna lectura al punt.  

 

La consellera Carolina López García, GMBComú, exposa que l’informe és una iniciativa 

comuna de l’Ajuntament de Barcelona, per modificar el Pla general metropolità de 1976; que el 

motiu és regular els equipaments d’allotjament dotacional amb l’objectiu de destinar fins a un 1 

per cent del sòl de la ciutat a aquest tema; que el pla determina la quantitat màxima de 

superfície del sòl d’equipaments comunitaris que es poden destinar a allotjament dotacional al 

total de la ciutat, i també el màxim que pot ser d’iniciativa privada i la seva distribució per 

districtes i estableix les seves condicions de regulació i desenvolupament. 

 

La consellera Alba Gómez Rodríguez, GMBxCanvi, manifesta el vot favorable del seu grup. 

 

El conseller David Labrador Gabriel, GMCs, exposa que tot i que té algunes carències, com 

que està en fase de tramitació i pendents de les esmenes que es puguin presentar, hi votaran a 

favor per poder-les fer. 
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La consellera Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, manifesta que el seu grup hi votarà a 

favor, ja que es tracta, de fet, de l’aplicació de la llei. Expressa que hi estan d’acord però que 

vigilaran que el procés d’implantació que es faci estigui d’acord amb la llei i també amb les 

garanties jurídiques. 

 

La consellera Lourdes Vidrier Torralba, GMERC, expressa en nom del seu grup que segons 

l’article 34 punt 3 del reforç del text refós de la Llei d’urbanisme, els habitatges dotacionals són 

un sistema urbanístic, sòl destinat a l’ús d’habitatge, però específicament per a satisfer 

necessitats temporals de determinats col·lectius. Explica que actualment a la ciutat de 

Barcelona els sòls d’allotjaments dotacionals es distribueixen segons dos tipus: les residències 

col·lectives d’estudiants, ubicades a d’altres districtes, que compten quasi un 60 per cent del 

total dels allotjaments, i els antics habitatges dotacionals públics, on destaquen especialment 

Sant Andreu i Sants-Montjuïc, que compten amb la resta. El 5 per cent que es destina a 

habitatges dotacionals equival a 21 hectàrees. D’aquestes, encara Barcelona ciutat té un 

potencial per fer-ne de 14. 

 

Continua afirmant que segurament de cara a la final caldrà fer alguns ajustos per veure com 

canvia un percentatge, si s’adquireixen nous sòls d’equipament però considera ja era hora que 

es posés fil a l’agulla i que es definís aquest potencial de dotacionals per districtes per també 

preservar els espais necessaris per col·locar els equipaments que els barris necessiten. 

Manifesta que per tot això el seu grup hi votarà favorablement. 

 

La proposta s’aprova per unanimitat.  

 

4. APROVAR el canvi de nom de l’equipament municipal Complex Esportiu La 

Bàscula per la denominació Complex Esportiu La Bàscula - Emilio Fernández 

 

La presidenta dóna lectura al punt.  

 

El conseller Albert Deusedes Perelló, GMPSC, explica que aquest punt al govern li fa 

especial il·lusió aquesta: la comissió de govern proposa al Ple del districte el canvi de nom de 

l’equipament complex esportiu la bàscula pel de complex esportiu La Bàscula - Emilio 

Fernández. Explica que la proposta sorgeix de la iniciativa de diferents entitats esportives i de 

tot tipus del barri de La Marina i va ser aprovada ja per unanimitat en el darrer Consell 

d’Esports del districte; és una iniciativa que vol reconèixer la figura de l’Emilio Fernández, que 

va morir sobtadament el passat mes de setembre. Recorda que Fernández va ser una figura 



 

 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 
indispensable per entendre l’esport de base i concretament el futbol en les darreres dècades al 

barri de La Marina; va treballar sempre de forma desinteressada en favor de la cohesió, la 

convivència, l’educació i la vertebració del barri de La Marina des de l’esport que tant estimava, 

el futbol base, i des de la seva segona casa, el camp de futbol de La Bàscula, i es va erigir en 

un referent del futbol base al districte i una persona molt estimada al barri de La Marina.  

 

Per tot això proposen que a partir d’avui el camp de la bàscula incorpori el seu nom i passi  a 

anomenar-se La Bàscula - Emilio Fernández. 

 

La consellera Alba Gómez Rodríguez, GMBxCanvi, dona d’entrada el condol a la família 

d’Emilio Fernández, tan reconegut pel barri de La Marina i tan dedicat a l’esport com als seus 

alumnes. Consideren que es mereix aquest reconeixement i per això el seu grup hi votarà a 

favor. 

 

El conseller David Labrador Gabriel, GMCs, manifesta que evidentment hi votaran a favor. 

Recorda que el senyor Emilio Fernández era molt conegut als barris de La Marina per 

incentivar el futbol base i lluitar per l’esport, cosa que li ha reconegut tothom i per això s’ha 

aprovat per unanimitat aquesta proposta per posar el seu nom a La Bàscula. Considera que és 

un homenatge merescut per a algú que era tan estimat i que es mereix que des del districte se’l 

recordi. Desitja que reposi en pau. 

 

La consellera Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, manifesta que des del seu grup hi 

votaran a favor, perquè l’Emilio Fernández és un referent en el món de l’esport, no només del 

barri de La Marina, sinó també del districte; una persona que ha treballat molt perquè els infants 

de la mina puguin dur a terme la pràctica de l’esport i és el reflex de la vessant social que té 

l’esport de base. En aquest sentit, creuen que aquest petit reconeixement, que l’equipament 

porti el seu nom, és un gran reconeixement a la seva tasca.  

 

La consellera Lourdes Vidrier Torralba, GMERC, exposa que el passat mes de setembre ens 

va deixar l’Emilio Fernández, que havia estat el president del Club de Futbol Zona Franca. 

Recorda que la seva relació amb l’esport a La Marina va començar a la porteria del futbol base, 

ell mateix, al club de la Zona Franca, i després, des que va agafar la presidència, mai més ho 

va deixar, i ha estat així fins als darrers dies. Opina que no era pas un president que mirés els 

seus interessos econòmics, al contrari, i la seva mentalitat era treure sobretot, i era un dels 

objectius, la gent jove del carrer, i d’aquesta manera oferir la possibilitat al jovent de trobar un 

camí diferent, cosa que va aconseguir en molts i molts casos.  
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Des del seu grup, doncs, troben molt just que el complex esportiu La Bàscula dugui el seu nom, 

com a homenatge a la dedicació i per tot el que ha fet per al futbol a La Marina, però també per 

a les entitats.  

 

La proposta s’aprova per unanimitat. 

 

5. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre el pressupost municipal 

corresponent a l’exercici 2021 

6. EMETRE INFORME PRECEPTIU sobre el pressupost del Districte 

corresponent a l’exercici 2021 

 

La presidenta dona la paraula al regidor del districte perquè exposi els punts 5 i 6, que se 

substanciaran conjuntament.  

 

El regidor del districte comença dient que el pressupost municipal de ciutat i el pressupost 

municipal de districte es comentaran en un debat conjunt. Es tracta, segons diu, d’un 

pressupost excepcional, per donar resposta a un any 2020 que ha estat excepcional, i 

preveuen, en un context de crisi, un pressupost de creixement, un pressupost d’expansió, en  

un moment d’incertesa econòmica, un pressupost que blindi els drets socials. Explica que com 

que abans ja l’ha pogut explicar al detall, ara farà una ràpida intervenció política i voldrà 

escoltar amb atenció les intervencions dels grups, però els grans titulars serien: que es tracta 

d’un pressupost amb un volum de recursos dels més elevats de la història de l’ajuntament: 

3.231 milions d’euros, que suposen un creixement del 6,5 per cent, i que permet tenir ingressos 

extres de 197,5 milions d’euros més, disponibles respecte al pressupost anterior. 

 

Tot i així, valora que la situació econòmica de la ciutat de Barcelona és una situació econòmica 

de crisi i, per tant, és un pressupost de crisi i demana que ningú s’endugui la idea que hi haurà 

més recursos del compte, sinó que el que fan és anar a tapar una gran ferida, que és la ferida 

que està oberta a la ciutat i als barris. Demana als consellers que recordin que també 

l’ajuntament està en crisi, que també hi ha una davallada d’ingressos per la congelació de les 

taxes, els ingressos directes a la ciutat de Barcelona, a l’Ajuntament de Barcelona, que han 

baixat un 26 per cent, per la congelació de la taxa turística, de la taxa de terrasses, etcètera, i 

que han de fer front a una ciutat en què hi ha una caiguda d’un 20 per cent del PIB i un 

increment de la taxa d’atur, especialment en sectors que fins ara eren estratègics a la ciutat, 

com sector serveis, restauració, turisme, etcètera.  
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Pel que fa al pressupost del districte, explica que han treballat un pressupost del districte del 

qual estan satisfets, contents; no faran cap retallada a cap servei municipal; no faran cap 

retallada a les subvencions que reben les entitats; mantenen el 100 per cent dels serveis 

funcionant i mantenen el 100 per cent de les subvencions que arriben a entitats i que al cap i a 

la fi són les que permeten també que bateguin els barris. Insisteix que no només no faran cap 

retallada, sinó que a més sumaran aquest 2021 un nou poliesportiu, que suposa un petit 

increment del pressupost del districte, el poliesportiu del carrer Roger, al barri de Sants-Badal, i 

també milloraran alguns convenis de gestió cívica amb alguns equipaments de proximitat, 

sobretot aquells que donen resposta a la situació de crisi actual, a través de projectes com els 

casals comunitaris.  

 

Per tant, assenyala que estan contents, convençuts que porten un bon pressupost i esperen 

que els ajudi i que sigui una bona eina per fer front a la situació de greu crisi sanitària, social i 

econòmica. 

 

La consellera Alba Gómez Rodríguez, GMBxCanvi, es dirigeix en nom del seu grup al 

Govern, per queixar-se que la informació pertinent no se’ls ha facilitat d’entrada i l’han hagut de 

demanar des de l’oposició, i se’ls ha donat una informació insuficient o massa esquemàtica. Pel 

que han pogut analitzar, arriben a la conclusió que són uns pressupostos irreals, perquè tant 

l’ajuntament com el districte preveuen més recursos ara que els anys anteriors, al voltant de 

200 milions més que l’any 2018, 2019 a l’ajuntament, i al districte la previsió continua sent és 

alta que la del 2019. Considera que no es pot presumir d’uns pressupostos expansius quan la 

situació no acompanya, obviant una realitat duríssima, com la que hi ha a escala global, amb 

milers d’empreses que tanquen, 1 milió de persones en ERTO i 4 milions de parats. D’això 

infereixen que les xifres el 2021 encara seran pitjors del que s’espera, i, per tant, la previsió 

d’ingressos hauria de ser més mesurada.  

 

Entén que els impostos directes siguin més o menys els mateixos que l’any anterior, però tenint 

en compte que l’activitat a l’acabar l’any serà encara menor, perquè moltes empreses tancaran, 

no veu del tot realista la previsió inicial. Tot i això, diu que vol ser prudent, perquè hi ha molts 

apriorismes i suposicions que a més poden canviar en qualsevol moment. Però pot tenir un 

passi, perquè són massa suposicions. 

 

Conclou que el Govern ha basat els pressupostos en una loteria, seguint el Govern estatal, que 

la situació econòmica empitjora cada dia i el sentit comú és més fort del que s’està votant. Per 

això, diu que ja veurem si a la Casa Gran el Govern aconsegueix arribar a algun consens. 

Manifesta que el seu grup s’abstindrà en aquests punts. 
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El conseller David Labrador Gabriel, GMCs, manifesta que des de Ciutadans entenen la 

situació actual i volen ser responsables i arribar a consensos, i més amb el que s’està vivint. 

Vol contraposar la forma d’actuar del Govern del districte respecte a la presentació que ha fet el 

regidor dels pressupostos i la que ha fet respecte al PAD i el PAM, ja que la gestió dels punts 

ha sigut diferent. Respecte als pressupostos es queixa que no han tingut cap esborrany fins fa 

una setmana, i això que ja es va fer una aprovació inicial amb tots els informes necessaris a la 

Comissió d’Economia de la Casa Gran el 18 de novembre. Afegeix que li consta que 

actualment s’estan negociant esmenes als pressupostos entre els partits de l’Ajuntament de 

Barcelona, i per tant alguna xifra pot variar respecte al  que consta en el document final que van 

rebre la setmana passada.  

 

Finalment, explica que quan van rebre el document per part del districte van poder comprovar 

que és molt curt i reduït, perquè amb pocs fulls s’informa dels pressupostos municipals del 

districte, amb pocs detalls que permetin desglossar les quantitats i partides existents. Per això 

han hagut d’estudiar directament els documents facilitats a Sant Jaume al seu grup municipal, 

per poder veure més clarament les xifres de 2021 i 2020 i poder-les comparar. Han pogut 

comprovar que en el districte Sants-Montjuïc s’han reduït els imports assignats a temes tan 

importants como la neteja viària, serveis socials bàsics o atenció social i neteja de la llar, 

respecte al 2020. Detalla que, concretament, neteja viària baixa en més de 300.000 euros, 

serveis socials bàsics més de 100.000, i atenció social i neteja de la llar uns 200.000.  

 

Explica que també han vist que en algunes partides de promoció econòmica es redueixen els 

imports. Sobre l’explicació del Govern del districte, que això és perquè la crisi per la pandèmia 

fa que s’hagin de reduir les quantitats, creu que això seria pertinent si no fos perquè després es 

negocia entre Barcelona en Comú, PSC i Esquerra Republicana assignar 51 milions d’euros del  

tramvia fins a Verdaguer. Després faltaria unir-lo fins a Francesc Macià, o 158 milions per a 

transformació urbanística, que és tot el referent a l’urbanisme tàctic defensat per PSC i 

Comuns, en què el seu màxim exponent és pintar els carrers de colors, com està passant en 

alguns carrers de Barcelona. Veient la situació econòmica actual i la conjuntura, creuen que es 

podria utilitzar per no haver de reduir en temes socials, com els que han anomenat 

anteriorment. 

 

Per això manifesta que el seu grup votarà en contra dels dos punts. 

 

La consellera Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, manifesta que en aquests dos punts 

s’abstindran, ja que, com tothom sap, a Casa Gran s’està arribant a esmenes i, de fet, el dia 
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abans tots els grups municipals van poder presentar les propostes d’al·legacions i estan a 

l’espera que siguin tingudes en compte amb la voluntat de sumar i compartir. 

 

Celebra l’increment dels ingressos disponibles, sobretot aquells que provenen dels propis 

recursos que té un ajuntament, com són els romanents. En aquest sentit, comenta que això era 

una de les reivindicacions principals que s’ha sentit al Congrés dels Diputats, i que les seves 

prioritats en les negociacions són, per una banda, l’impuls a l’economia, que creuen que és 

bàsic per poder-ne sortir, i després també el suport social, perquè sigui un pressupost útil 

perquè les famílies i les empreses puguin sortir d’aquesta crisi. Opina que ha de ser un 

pressupost per a la recuperació. 

 

Afirma que segurament Junts per Catalunya té un model de ciutat i un model de govern diferent 

que el del govern municipal, però sempre anteposen l’interès de la ciutat i també dels 

barcelonins i barcelonines per sobre del seu propi interès com a partit. 

 

El conseller Josep Joaquim Pérez Calvo, GMERC, comenta que els pressupostos proposats 

pels dos grups de govern són uns pressupostos expansius que contenen les reclamacions que 

fan des del mes de març en relació amb l’endeutament, els romanents i les transferències per 

part de l’Estat. Destaca que estan treballant encara per intentar millorar-los, atès que hi ha poca 

concreció en diferents aspectes. Destaca que aquests pressupostos es sustenten gràcies a la 

fiscalitat que es va aprovar amb el seu vot l’any passat.  

 

Ara bé, com que tot just estan en la part de la negociació per tal de tenir els pressupostos que 

es mereix Barcelona per a aquest 2021, el seu grup s’abstindrà en els punts, a l’espera de 

l’acceptació de les seves propostes d’emergència, resiliència i recuperació de la nostra ciutat. 

 

El regidor del districte diu que assumeix l’autocrítica que li toca com a Govern, per potser no 

haver compartit amb prou antelació el document. Diu que fa una mica més d’una setmana es va 

compartir un document resum. Però recorda a tots els consellers que el Govern municipal penja 

tot el pressupost online en una web, a la web de transparència, i s’hi pot consultar tot el 

pressupost, partida per partida. Sobre els consellers que han dit que han hagut d’anar a buscar-

ho ells i fer la seva feina de resum, considera que tampoc han de demanar al Govern que els 

facin els resums del pressupost, ja que la font original del pressupost està cent per cent online 

a la web municipal. Però el que sí que van fer aquesta vegada va ser una reunió per poder-lo 

exposar, ell i la gerent del districte, per compartir-ne alguns detalls i contestar algunes de les 

preguntes, cosa que creu que és el que s’ha de fer i seguiran fent.  
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Agraeix l’abstenció de Barcelona pel Canvi, també de Junts per Catalunya i d’Esquerra 

Republicana. Confia i espera que s’arribi a acords bons per a la ciutat i per al districte en les 

negociacions que hi està havent abans del Ple amb els tres grups, i confia que també com a 

consellers hauran traslladat qüestions que tenen a veure amb el districte i que poden millorar 

els barris.  

 

Desitja que tant de bo el 2022 puguem sumar-hi també Ciutadans, en aquest acord, que en 

aquest cas hi votarà en contra.  

 

El punt cinquè, Informe preceptiu sobre el pressupost municipal corresponent a 2021, s’aprova 

amb els vots a favor de Barcelona en Comú i del Partit Socialista, les abstencions d’Esquerra 

Republicana, Junts per Catalunya i Barcelona pel Canvi i el vot en contra de Ciutadans.  

 

Pel que fa al punt sisè, Informe preceptiu sobre el pressupost del districte per al 2021, 

igualment s’aprova amb els vots a favor dels dos grups de govern, les abstencions d’Esquerra 

Republicana Junts per Catalunya i Barcelona pel Canvi i el vot contrari de Ciutadans.  

 

7. EMETRE INFORME sobre la proposta de fixació de preus públics per a la 

utilització dels equipaments cívics, casals de gent gran i d’infància del 

districte per a 2021 i sotmetre-la a la Comissió de Govern de l’Ajuntament 

per a la seva aprovació definitiva 

 

La presidenta dóna lectura al punt. 

 

Intervé el regidor del districte per exposar el punt, explicant que aquest expedient també s’ha 

compartit en el Consell Ciutadà i s’ha pogut explicar amb tot detall per part de la gerent 

municipal. Només vol dir que porten una proposta de preus públics dels equipaments 

municipals de congelació dels preus públics, com no podia ser d’una altra manera en un 

context com l’actual, i que a més a més, per la situació de pandèmia, s’han vist d’alguna 

manera obligats a fer una tarifa especial, d’aplicació d’un descompte del 15 per cent per a 

aquelles activitats que es fan online en els equipaments de proximitat.  

 

Vol fer un especial reconeixement a les entitats gestores d’equipaments municipals i a tots els 

professionals que hi treballen, per haver mantingut gran part de l’activitat, per haver fet el salt 

digital i haver adaptat els diferents equipaments i per seguir mantenint l’activitat social 

comunitària, cultural dels barris.  
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La consellera Alba Gómez Rodríguez, GMBxCanvi, manifesta que estan a favor de la 

proposta de fixació de preus públics, perquè en el moment de crisi actual els sembla adequat 

no apujar els preus per al 2021, dels equipaments cívics, casals de gent gran i d’infància del 

districte, i a més els sembla important que s’hagi tingut en compte la possibilitat de fer els 

tallers i classes online i que el preu sigui un 15 per cent menys. 

 

El conseller David Labrador Gabriel, GMCs, expressa que el seu grup s’abstindrà. 

 

La consellera Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, manifesta el vot favorable del seu grup, 

ja que creuen que donada la situació actual la proposta de congelació dels preus és més que 

necessària i de fet no ho entendrien d’una altra manera. Expressa que vol aprofitar la 

intervenció per agrair la gran tasca que han fet les entitats i els clubs que gestionen diferents 

equipaments municipals, perquè han estat a primera línia i han rebut el primer impacte 

pandèmia i de totes les restriccions sanitàries que s’han imposat i han tingut aquesta capacitat 

d’adaptar-se i de no rendir-se davant de les dificultats.  

 

Demana al Govern del districte que presti atenció i doni solució a les entitats que han 

manifestat els problemes econòmics lligats a la gestió dels equipaments municipals, per 

exemple, la petició del secretariat que fa la gestió del centre de la Bordeta.  

 

La consellera Lourdes Vidrier Torralba, GMERC, diu que al seu grup li semblen correctes els 

preus públics, ja que es mantenen els preus que s’havien aplicat en el 2020, i els sembla una 

bona pensada que s’apliquin descomptes quan les activitats són online. També els agrada per 

part de les ludoteques que mentre durin les restriccions en matèria de seguretat sanitària es 

podrà aplicar una tarifa anual de 29 euros, i els preus que s’han adequat a les escoles dels 

esplais. Proposa com a suggeriment en la proposta dels preus privats que potser s’hauria 

d’estudiar per fer una distinció entre el que són els lloguers de sales per als particulars i per a 

les empreses, que en aquest cas han posat en el mateix nivell i entenen que les empreses en 

molts casos s’ho poden deduir en les seves declaracions d’impostos. La resta els sembla 

correcte, que es mantingui l’increment a zero dels equipaments esportius, creuen que és molt 

favorable i agraeixen la col·laboració i la participació de totes les entitats i els gestors que s’hi 

dediquen. 

 

La proposta s’aprova amb l’abstenció de Ciutadans i el vot favorable de la resta de grups.  
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8. EMETRE INFORME PRECEPTIU, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.f) 

de la Carta Municipal de Barcelona i l’article 10.6.a) de les normes reguladores del 
funcionament dels districtes, el Programa d’actuació municipal per a 2020–2023. 

9. APROVAR, el Programa d’actuació del districte de Sants-Montjuïc per a 2020-
2023; i TRAMETRE’L a l’Alcaldia per a la seva tramitació corresponent 

 

La presidenta dona la paraula al regidor del districte perquè exposi els punts 8 i 9, que se 

substanciaran conjuntament.  

 

El regidor del districte comenta que tant el Pla d’actuació municipal com el Pla d’actuació del 

districte s’han explicat de forma exhaustiva en el Consell Ciutadà i per això ara vol escoltar els 

grups i saber quin és el seu capteniment. Destaca que es tracta d’un pla d’actuació municipal i 

un pla d’actuació del districte fets de forma participativa, perquè malgrat la situació de 

pandèmia sobrevinguda es va fer un bon procés de participació en el qual van recollir centenars 

de propostes en els barris. Afegeix que s’hi han incorporat mesures provinents del Pacte per 

Barcelona, a proposta d’entitats i a proposta també de grups, i que amb tot això han intentat fer 

un PAM i un PAD que no són un PAM i un PAD qualssevol, sinó que són un PAM i un PAD que 

el que busquen sobretot és reduir les desigualtats en un context de greu crisi econòmica i 

reactivar i reconstruir l’economia.  

 

Fa esment de les propostes que els han arribat dels diferents consellers i dels diferents grups 

municipals del districte i posar-les en valor. Per exemple, de Barcelona pel Canvi la consellera 

va proposar incrementar l’oferta de casals de gent gran i això s’ha pogut afegir i el Govern es 

compromet a treballar-ho. També ha proposat fer millores i una remodelació a la rambla de 

Badal. El regidor recorda que les remodelacions urbanístiques són complicades, requereixen 

temps, però es comprometen a treballar en fase de projecte la possible remodelació de les 

bandes de vies i la millora urbanística de la rambla del Badal. Sobre la muntanya de Montjuïc i 

la necessitat de dissenyar i programar activitats a l’aire lliure, explica que s’ha incorporat també 

en el Pla d’actuació del districte. 

 

Pel que fa a les propostes de Junts per Catalunya, els demanaven que incloguessin alguna 

referència al Palau d’Esports. Comenta que, malgrat que no és un equipament pròpiament de 

barri o pròpiament de districte, sinó que ha de ser sobretot un equipament de ciutat per les 

seves dimensions i per l’esforç pressupostari que suposa la seva rehabilitació, han inclòs 

menció al Palau d’Esports, ja que els barris tenen greus dèficits també especialment Poble-sec 

a l’hora d’accedir a l’activitat de poliesportius. Des de Junts també s’esmentava el 

desenvolupament del PERI del Turó, especialment els equipaments i els habitatges, i això 
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comenta que també ho han afegit i agraeixen aquestes propostes i es comprometen a treballar 

al llarg d’aquest mandat per desenvolupar-les.  

 

I finalment, sobre la intervenció del Grup municipal de Ciutadans, del reforç del comerç de 

proximitat, i que especialment es mencioni la importància dels mercats municipals i promoguin 

la seva activitat, manifesta que el Govern hi està cent per cent d’acord i es comprometen també 

a treballar-ho i escoltaran les idees i propostes que hi puguin haver en aquest àmbit. Ofereix als 

consellers treballar-ho de forma conjunta. Sobre la definició de la ubicació de la possible 

ludoteca de Font de la Guatlla, que també és un projecte molt volgut i molt estimat pels veïns i 

molt necessari en un barri com Font de la Guatlla amb un dèficit històric d’equipaments, es 

comprometen també a treballar-ho com a mínim en fase de projecte.  

 

Acaba amb un agraïment a tots els grups que han fet aquestes propostes concretes, valorant 

que han intentat incorporar-ne tantes com ha estat possible al PAD i es comprometen que això 

no quedi en un paper mullat sinó que al llarg d’aquest mandat puguin seguir avançant i que 

siguin realitat en els nostres barris. 

 

La consellera Alba Gómez Rodríguez, GMBxCanvi, respecte al PAM, comenta que han estat 

treballant el Programa d’actuació municipal durant més d’un any i és veritat que ha estat un any 

amb moltes interrupcions i complexitat, però això no és una excusa perquè en el moment que 

s’aprovin sembli que hagin escrit la carta als Reis, encara que algú pugui pensar que el 

moment ho requereix. 

 

Explica que ha estat un any en què tant els veïns com l’oposició al Govern del districte han 

treballat per al que es necessita al districte, i en canvi considera que al PAM no es veu reflectit 

el treball fet. Veu bé parlar d’economia social, però creu que el que manté els pressupostos 

expansius no és això, sinó l’economia productiva, els restauradors, els autònoms, hostalers, el 

comerç de proximitat, i molts s’estan quedant a l’atur. Opina que l’economia productiva és 

prioritària ja que és la que permet finançar l’estat del benestar.  

 

Un altre punt que la consellera manifesta no entendre dins del PAM és l’urbanisme de visió de 

gènere i demana què significa. Diu al Govern que si el que volen dir és que qualsevol dona 

pugui anar pel carrer tranquil·la i segura, ella, sent dona, el que demanaria és un barri segur, 

tenir una patrulla de policia a la via pública a cada barri, i no el que tenen fins ara. Recorda que 

això ja ho va demanar al primer Ple al qual va assistir però no s’ha fet res.   
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Sobre el PAD, exposa que des de Govern se’ls ha dit que sempre ha sigut genèric i poc 

concret, cosa que diu que pot entendre com a persona nova, però creu que això ha de canviar. 

Reconeix que potser és difícil ser específic en els temps, però sí que es pot ser específic pel 

que fa a les mesures.  

 

Agraeix al Govern que els hagi fet partícips del procés, tot i que amb poc temps per treballar, 

però sí que als altres partits se’ls ha deixat afegir propostes i ho agraeixen. Demana saber què 

s’ha fet de totes les coses que es van posar per escrit en l’any i mig que porten de legislatura. 

Per exemple, recorda que en el Ple anterior es va aprovar el pla de xoc o el pla de comerç de 

proximitat i encara no han vist ni l’acompanyament als comerciants ni la digitalització del 

comerç, entre altres. Opina que posar coses per escrit està molt bé però s’haurien de dur a 

terme i això és el que volen veure els veïns.  

 

Acaba la intervenció manifestant que estaran pendents, com en el cas dels pressupostos, de 

què passa a Casa Gran i per això s’abstindran en els dos punts. 

 

El conseller David Labrador Gabriel, GMCs, expressa que des del seu grup tractaran en 

comú els dos documents, tot i que donen més importància al PAD perquè és la seva àrea 

d’actuació al districte de Sants. En este cas concret, dona les gràcies al Govern per les 

gestions, ja que els van facilitar un esborrany fa setmanes, van tenir una reunió per parlar del 

document, van poder fer aportacions i esmenes els partits de l’oposició i van rebre respostes, 

de les esmenes  i aportacions. Per això valoren positivament la gestió del districte en aquest 

tema.  

 

Amb l’ànim de fer aportacions constructives des del seu partit, recorda que van fer una sèrie 

d’aportacions a l’esborrany del PAD. Agraeix que algunes s’hagin acceptat, com ara definir la 

ubicació de la ludoteca de la Font de la Guatlla, que dins del punt de Comerç, Mercats, Consum 

i Alimentació, en el comerç de proximitat es fes referència al mercats municipals del districte; 

també que s’acostés la muntanya de Montjuïc al barri del Paral·lel, i tots aquests punts es van 

acceptar amb alguna mena d’escrit dins del PAD definitiu.  

 

Tot i això, explica que en altres casos no es van acceptar les propostes per diverses raons, 

com reurbanitzar els carrers Piquer, Mata i la Font de Poble-sec o promoure la reforma integral 

de la plaça Falset i el seu entorn, o per exemple, dins del punt d’Ocupació de qualitat, ja que es 

crearan oficines integrades de promoció de l’ocupació, demanaven també que dins d’aquestes 

oficines es pogués assessorar i ajudar els autònoms i pimes en diversos assumptes que els 

afecten. Deixant de banda aquestes peticions que no se’ls van acceptar per diversos motius, 
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des de Ciutadans anuncia que el que faran, ja que alguns d’aquests punts del PAD formen part 

del seu programa electoral, i els defensen també ells –com per exemple redactar el projecte de 

rehabilitació de la Casa de la Premsa, treballar per un projecte per al Palau d’Esports, 

remodelació de la rambla Badal, etcètera, definir els usos del nou equipament del carrer 

Diputació–, serà vigilar el compliment del PAD i del PAM i espera que tots els eixos anunciats i 

desenvolupats al pla tinguin prou recursos perquè no quedin a mitges.  

 

Per tot això i per veure l’evolució, anuncia que s’abstindran en les dues propostes.  

 

La consellera Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, comença agraint que se’ls permetés 

poder incloure alguna esmena. Creu que el PAD i el PAM ara són més complets, a través de 

les esmenes que han presentat la resta de grups. Vol fer la reflexió que feia temps que els 

grups municipals preguntaven quin era el calendari del PAD i el PAM. Diu que ella mateixa ho 

havia demanat en dos plens, i els han rebut de manera ràpida, els citen, els demanen les 

esmenes... Creu, doncs, que amb l’interès que havien mostrat els altres grups, el Govern ho 

hauria pogut fer amb una miqueta més d’antelació.  

 

Pel que fa al redactat, comenta que quan va llegir el document a vegades no sabia si era un pla 

d’acció o un informe de gestió, cosa que ja havia comentat a la reunió, perquè hi ha un nivell de 

detall de tota una sèrie de mesures que ja s’han dut a terme que ben bé no entra dintre de com 

es redacta un PAD. De fet, diu que gran part d’aquestes coses que ja estan escrites són ajuts 

extraordinaris, de la Covid, alguns provinents de fons estatals. Per tant, no acaben de veure-ho, 

això. Explica que quan ho van comentar se’ls va dir que el PAD no pot ser tema concret sinó 

que ha de ser ampli, i en canvi les especificitats no van en la línia del que ha de ser un PAD. 

Creu que hi ha un nivell de detall de coses municipals en el PAD i, en canvi, en el PAM són 

coses molt concretes del PAD.  

 

Tenint en compte la participació que ha tingut aquest PAD, anuncia l’abstenció del seu grup en 

les dues propostes. 

 

El conseller Josep Joaquim Pérez Calvo, GMERC, anuncia que primer valorarà el PAM. 

Explica que s’ha tardat any i mig en arribar a un document que ni tan sols s’ha negociat amb els 

grups de l’oposició. Es queixa que a Esquerra Republicana cap regidor els ha vingut a parlar 

d’aquest tema, i si tenen el PAM és perquè se l’han baixat del web i perquè van fer una roda de 

premsa. Diu que si el Govern es relaciona amb l’oposició a través de rodes de premsa, que 

després no esperi que els grups els donin suport sense haver participat en l’elaboració del 

document. Opina que no és el seu PAM, no és cap aposta per un canvi de model productiu ni 
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aborda en profunditat temes com la desigualtat entre barris, més enllà d’eslògans que no van 

acompanyats d’inversions necessàries. 

 

Expressa que no votar el PAM no significa que renunciïn a impulsar els canvis transformadors 

que en aquest moment són tan necessaris; perquè el seu PAM s’anirà reflectint en les 

negociacions pressupostàries amb tota l’ambició, tal com van fer el 2020, incrementant el 

pressupost en 100 milions d’euros dedicats a la transformació energètica i l’habitatge, i donant 

una visió territorial a les inversions. Creu que el PAM és diferent perquè la situació de la ciutat 

ha canviat, però en cap cas s’han tornat a iniciar processos participatius perquè la ciutadania i 

entitats hi diguin la seva, i segur que hi tenen molt a dir. Per això hi votaran en contra. 

 

El conseller Saoka Kingolo Luzolo, GMERC, intervé per comentar el PAD, que entenen que 

és extraordinari degut als impactes de la Covid-19. Entenen que estan abocats a reinventar-nos 

i recuperar la normalitat, esperant que la nova realitat sobrevinguda sigui superada. Creu que si 

la crisi ens serveix de mirall, tal com diu el text del PAD, ens ensenya les febleses, velles i no 

tan velles, al districte.  

 

Es pregunta com poden reconèixer les febleses amb anuncis de bones intencions del tipus: 

«Reforçarem l’atenció a les persones i recursos de la inclusió social. Impulsarem el dret a la 

plena ciutadania i l’accés a participació sense discriminació. Promourem la interculturalitat.» 

Consideren que aquest últim és un concepte políticament buit de sentit. Sobre el dret de 

participació, creu que el procés participatiu sona bé, però ha passat que amb l’excusa de la 

pandèmia és inadmissible proclamar tan alegrement la interrupció del procés participatiu. 

Planteja que unificar les normes de participació del districte i les normes de participació de 

ciutat creu que és un error greu perquè les realitats diverses dels districtes no suggereixen una 

unificació, perquè el PAD no pot ser una còpia coadjuvant del PAM. Creu que hi ha una 

confusió en la concepció mateixa del PAD, que resulta que és una còpia del PAM sense 

desenvolupar, només amb una mínima adaptació amb unes dades numèriques del districte.  

 

Acaba amb una citació del poeta francès Nicolas Boileau, «les coses que es conceben bé 

s’anuncien amb claredat i les paraules per a expressar-les surten amb comoditat». Per 

aquestes raons anuncia el seu posicionament desfavorable. 

 

El regidor del districte respon a les intervencions admetent que el PAD i el PAM són 

documents estratègics, són documents de govern. Agraeix les propostes i entén que potser no 

hi hagi hagut vots favorables. Tot i així, agraeixen les abstencions de Ciutadans, de Barcelona 

pel Canvi i de Junts per Catalunya.  
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Sobre el que ha dit la consellera de Junts per Catalunya, que quasi que el PAD és més extens 

que el PAM, i el conseller d’Esquerra Republicana deia que el PAD és una còpia del PAM, 

considera que les dues coses no poden ser i que el PAD és el més concret possible i creu que 

això s’ha de poder celebrar. Diu que tots s’estan mullant, i ho estan fent en un context 

complicadíssim, a nivell pressupostari, i s’hi estan jugant la credibilitat en l’exercici de les seves 

responsabilitats. Sobre per què hi ha un PAM menys extens, explica que és perquè justament 

el que s’ha volgut és, en un context de crisi com l’actual, destacar cent actuacions que poden 

ser estratègiques per rellançar l’economia i la recuperació de la ciutat. 

 

Finalment, sobre el dubte de la consellera de Barcelona pel Canvi, de l’urbanisme de gènere, 

explica que ell tampoc sabia què era l’urbanisme de gènere, que els ho ha ensenyat el 

moviment feminista de la ciutat, i li posa un exemple de què és l’urbanisme de gènere en 

qüestions concretes: el barri de Santiveri i a La Marina era un barri històricament oblidat, 

insegur, fosc, en què l’espai públic estava molt malament, i a través de marxes exploratòries, 

recorrent el barri l’equip tècnic municipal, acompanyat de cossos de seguretat, acompanyat de 

veïns, van poder identificar tots aquests elements que generen percepció d’inseguretat i s’hi va 

poder intervenir urbanitzant millor, il·luminant millor i donant molta més seguretat. Entén que la 

presència policial és important però no poden reduir les polítiques de seguretat només a això. 

Tot i que de vegades es posen noms una mica estranys, com urbanisme de gènere, diu que al 

cap i a la fi no és més que això, i que es comprometen a seguir fent això en altres barris que ho 

necessitin.  

 

La presidenta informa que el punt 8, relatiu a l’informe preceptiu del PAM queda aprovat amb 

els vots a favor dels grups de govern, l’abstenció de Junts per Catalunya, Ciutadans i Barcelona 

pel Canvi i el vot contrari d’Esquerra Republicana, i que el punt 9, relatiu al PAD, queda també 

aprovat amb els vots a favor dels dos grups de govern, l’abstenció de Junts per Catalunya 

Ciutadans i Barcelona pel Canvi i el vot contrari d’Esquerra Republicana.  

 

D) Part d’impuls i control: 

 

D) 1. Proposicions/declaracions de grup  

 

Proposició/declaració de grup del Grup ERC 



 

 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 
1. Que el Govern del Districte insti l’Ajuntament de Barcelona a dotar de més 

recursos tant humans com informàtics el grup de treball gestor dels informes de 
coneixement de residència (ICR) 

2. Que l’autoritat pública del Districte insti l’Ajuntament de Barcelona per agilitzar 
els sistemes d’atenció ciutadana reduint els temps d’espera per a les cites 
prèvies, que minven les possibilitats de consecució dels informes, 
imprescindibles per a la inserció social i, per tant, de la convivència en igualtat 
d’oportunitats 

3. Que el districte de Sants-Montjuïc, amb les seves competències inherents, 
prengui la iniciativa de conjuminar la fase prèvia d’examen de sol·licitud 
d’empadronament que efectuen els serveis socials, i la posterior del grup de 
treball dels informes de reconeixement de residència (ICR)  

4. Que el districte de Sants-Montjuïc creï un espai o canal d’informació, col·laboració 
i seguiment amb les entitats de suport i acompanyament de persones sense 
domicili fix en tràmits d’empadronament. 

 

El conseller Saoka Kingolo Luzolo, GMERC, explica que aquesta proposta ha estat 

transaccionada, per tant, surt amb un consens entre Esquerra Republicana i els partits de 

govern: atès que el nou model d’estat descentralitzat que proclama la Constitució espanyola 

confereix l’autonomia administrativa als ens locals per gestionar els interessos tant de 

ciutadans com altres en un marc jurídic dotat de competències legislatives clarament definides; 

atesa la vigència d’aquestes protestes municipals reglamentàries d’autogestió, de programació i 

de planificació, referendades per la Constitució; atesa la utilitat tant institucional com ciutadana 

de l’empadronament, en tant que és el registre necessari d’inscripció de totes les persones 

residents en un municipi i que en formen una part consubstancial; atès que la no obtenció de 

l’empadronament impedeixi l’accés a drets tan bàsics com ara l’assistència sanitària bàsica, 

l’escolarització bàsica; atesa la preocupació manifestament expressa d’entitats del districte com 

Stop Mare Mortum, La Tronca, Unitat contra el Feixisme i el Racisme Sants, entre d’altres, 

quant a la insuficiència de les millores efectivament realitzades en aquest sentit per agilitar els 

tràmits de l’empadronament, més especialment per a les persones residents al districte, sense 

domicili fix, d’acord amb el que estableixen les normatives vigents, proposen:  

- que el Govern del districte insti l’Ajuntament de Barcelona a dotar de més recursos tant 

humans com informàtics al grup de treball gestor dels informes de coneixement de 

residència conegut com a ICR;  

- que l’autoritat pública del districte agilitzi els sistemes d’atenció ciutadana reduint els 

temps d’espera per a les cites prèvies que minvin la possibilitat de consecució dels 

informes que són imprescindibles per a la inserció social i, per tant, per la bona 
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convivència en igualtat d’oportunitats, que és al que sempre aspiren totes les societats 

organitzades; 

- que el districte de Sants-Montjuïc, amb les seves competències inherents, prengui la 

iniciativa de conjuminar la fase prèvia d’examen de sol·licitud d’empadronament i que 

efectuen els serveis socials i la posterior del grup de treball dels informes de 

reconeixement de residència; 

- que el districte creï un espai o canal d’informació, col·laboració i seguiment amb les 

entitats de suport i acompanyament de persones sense domicili fix en tràmits 

d’empadronament, 

- i que la resposta sigui lliurada als interessats. 

 

La consellera Alba Gómez Rodríguez, GMBxCanvi, reconeix que si fos egoista en aquesta 

proposició es decantaria per votar en contra. Explica que en repetides ocasions s’han posat 

d’acord tots els grups municipals que les proposicions han de ser concretes i no han d’incloure 

diferents punts que acabin convertint de forma tramposa una proposició en múltiples 

proposicions. Creu que a tothom li agradaria proposar desenes de coses en cada Ple, però les 

normes ho impedeixen. Creu necessari que tothom sigui coherent amb el que es pacta i 

respectar i sobretot complir les normes, però admet que no serà egoista i pensant en els motius 

pels quals és aquí, votarà a favor que es doti de més recursos tant humans com informàtics el 

grup de treball gestor dels informes de reconeixement de residència, votarà a favor de que 

s’agilitzi el sistema d’atenció ciutadana perquè d’aquesta manera es redueixi el temps d’espera 

i, finalment, a favor de que es creï un espai o canal d’informació i seguiment amb les entitats de 

suport i d’acompanyament de persones sense domicili fix en tràmit d’empadronament. Per tot 

això, doncs, vota a favor de la proposta d’Esquerra Republicana.  

 

El conseller David Labrador Gabriel, GMCs, manifesta que el seu grup s’abstindrà en 

aquesta proposta. 

 

La consellera Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, comenta que se suma a l’explicació de 

la consellera Gómez, perquè quan se’ls va dir que s’estava intentant fer un acord perquè es 

presentés una proposició per part d’Esquerra que fos una proposició, no tres proposicions, la 

sorpresa ha estat quan han vist que de quatre punts ara n’hi ha tres. Creu que si tots juguen a 

la multiproposta, ells també ho faran així. Diu que tots fan un esforç bastant gran per cenyir-se 

al que se’ls demana, que és una proposició, i Esquerra és la tercera vegada que presenta una 

multiproposta, i que ja ho feia el mandat passat, que els consellers són nous però els companys 

del mandat passat d’Esquerra feien el mateix. Se’ls deia que havien de ser propostes 

concretes, que no podien ser propostes llistat, perquè si no al final el que fan és que els altres 
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grups de l’oposició estiguin en inferioritat de condicions, perquè només presenten una 

proposició i ells en presenten tres.  

 

Tenint en compte el contingut i que creu que el motiu pel qual fan la proposició, les persones, 

s’ho mereixen, manifesta que hi votaran a favor, però els sembla que des d’Esquerra tenen 

molt poca vergonya, perquè quan se’ls diu que canviïn la proposició sigui gairebé la mateixa. 

Espera que la proposició del Ple de març sigui una proposició, perquè si no es veuran amb 

l’obligació de votar-hi en contra. 

 

La presidenta consulta amb els grups de govern el posicionament, i confirma que és a favor en 

tots dos casos. 

 

El regidor del districte se suma a les queixes expressades per Barcelona pel Canvi i per Junts 

per Catalunya, perquè creu que tots haurien de fer un esforç per fer un ús el més responsable 

possible del dret a l’oposició que tenen i, per tant, que les proposicions han de ser el més 

concretes possibles i si això en el proper Ple no se soluciona també hi hauran de votar en 

contra. En aquest cas no ho han volgut fer perquè entenen que aquesta proposició parteix 

d’una preocupació pel funcionament de l’empadronament al país.  

 

Afegeix que a la ciutat de Barcelona des del 2015 l’empadronament funciona molt millor, 

l’empadronament de persones vulnerables funciona molt millor, que s’han fet grans avenços, 

que Barcelona avui és un referent no només en l’àmbit metropolità sinó a tot l’Estat. I dona un 

parell de dades per veure-ho: s’empadronen 6.000 persones sense domicili fix l’any; 

s’empadronen 1.500 persones amb comprovació de residència, i per tant les persones que 

menys tenen i que més dificultats tenen a Barcelona es poden empadronar. Explica que el 

problema és que això no passa amb la resta de municipis metropolitans i en els municipis de 

l’entorn. Per això demana a la resta de grups, sobretot els que hi han votat a favor avui, que 

puguin treballar conjuntament per estendre aquestes bones pràctiques en l’entorn metropolità i 

tant de bo que això sigui una regla general a les ciutats i els pobles del país.  

 

El conseller Josep Joaquim Pérez Calvo, GMERC, agraeix el suport dels grups que hi ha 

donat suport, i respon que ja ha passat anteriorment que es confon el que són diferents 

mesures, perquè poden ser diferents mesures, amb el que és el problema o la causa de 

demanar. Pot ser que la causa sigui un problema amb moltes cares, moltes facetes, que 

lògicament s’expressen millor en punts diferents, i entenen que precisament el que interessa no 

és la forma sinó el fons del problema. I el problema és un, no han parlat dels CIE o de 

moltíssimes coses que hi tenen a veure, segurament, i que porten com a arrel l’empadronament 
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de les persones. Insisteix que no n’han parlat, d’altres temes relacionats, i que simplement en 

aquest cas s’han cenyit a parlar de l’empadronament i tot el que hi té a veure: això són moltes 

coses perquè l’Administració té moltes tecles a tocar a l’hora de fer funcionar aquest 

mecanisme. Reitera que la seva posició és merament explicativa i no per un sol problema 

reduiran l’explicació si simplement estan tractant un sol problema. Creu que no perquè estigui 

exposat en tres punts diferents són tres problemes diferents, que és del que es tracta, que és la 

iniciativa que han portat. 

 

La proposició queda aprovada amb l’abstenció de Ciutadans i el vot favorable de la resta de 

grups municipals.  

 

-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal JxCat: 

 

Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc en els propers 6 mesos es comprometi a 

liderar un espai de participació obert a entitats, veïns i grups municipals representants al 

consistori per donar impuls al projecte Palau d’Esports per tal de tenir a final de mandat 

un projecte definit.  

 

La consellera Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, comenta que la seva proposició té a 

veure amb un equipament emblemàtic al districte, com és el Palau d’Esports. Des del seu grup 

consideren que hi ha una necessitat de començar a definir quin ha de ser el futur d’aquest 

Palau d’Esports. Explica que diverses entitats i veïns del Poble-sec han començat a moure el 

tema o a motivar l’opinió de la ciutadania sobre quin ha de ser aquest futur i convida els 

consellers a entrar al web del Palau de la Premsa per veure la gravació de l’última sessió, en la 

qual diverses persones que van participar ens expliquen una miqueta quina és la seva opinió 

dels usos que s’haurien de donar a aquest espai. Creu que va ser una jornada bastant 

enriquidora per part de tots els que hi van participar. Diu que són conscients que és un projecte 

de ciutat, que segurament necessitarà una inversió molt important, una inversió de ciutat, però 

consideren que la visió de territori ha de ser molt present en el projecte, perquè l’equipament té 

un arrelament, té una importància històrica al districte. Per tant, encara que sigui un projecte 

finançat per ciutat, i inclús portat a urbanisme de la ciutat, a l’IBE, la visió de territori ha de ser 

no i per això, perquè a final de mandat puguin tenir un projecte definit, consideren que en el 

termini, bastant ampli, sis mesos, demanen que el Govern es comprometi a liderar aquest espai 

de participació obert per a la definició dels usos per al projecte. 

 

La consellera Alba Gómez Rodríguez, GMBxCanvi, afirma que votaran a favor d’aquesta 

proposició, ja que sempre han tingut en compte la idea de la realització del Palau d’Esports per 
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al servei de tots els veïns del districte. A més, afegeix que fa uns dies ho van demostrar 

demanant que s’inclogués en el PAD. 

 

El conseller David Labrador Gabriel, GMCs, comenta que ja a l’anterior legislatura des de 

Ciutadans van fer un prec al Govern demanant que, un cop s’havia perdut la gestió del teatre 

musical d’una empresa privada i tornava a ser de l’Ajuntament la instal·lació, per no perdre la 

instal·lació, que s’estava degradant, es pogués fer alguna cosa esportiva o cultural o alguns 

usos per utilitzar la instal·lació del Palau d’Esports del carrer Lleida. En aquell moment es va 

rebutjar el prec perquè el Govern va dir que era una gestió molt cara i que realment també hi 

havia moltes deficiències a la instal·lació, però més endavant, en la mateixa legislatura. el 

Govern sí que va canviar l’opinió i va dir que sí que podrien tornar a utilitzar l’edifici per fer 

algun tipus d’ús esportiu o d’altre tipus. El seu grup és un tema que ha defensat sempre, per 

això els sembla bé la proposta de la companya de Junts per Cat i votaran a favor de la 

proposició. 

 

La consellera Ling Ling Masferrer Lletjós, GMERC, manifesta el vot favorable del seu grup, 

però vol remarcar que es tracta d’un tema que s’arrossega des del mandat passat, quan es van 

presentar diferents posicions i precs per part dels diferents grups municipals, i per això 

pregunta on han quedat totes les propostes que en el seu moment es van aprovar. Li sembla 

que ara es torna a començar de zero i que per tant tota la feina que s’ha estat fent no ha servit 

per a res. Espera que aquesta no sigui la resposta que s’està donant al veïnat, sinó que 

realment aquest espai de participació que proposa Junts per Catalunya tingui resultat final i no 

es quedi en un document. Es mostra preocupada, entenent que la inversió que cal per a la 

rehabilitació del Palau d’Esports és una inversió molt cara i lògicament un districte no la pot 

assumir, pel que fa a quin serà l’ús de l’edifici en el cas que doni atenció a nivell de ciutat, i 

quina atenció o resposta es donarà a les necessitats dels veïns dels barris més propers, com 

Poble-sec i Font de la Guatlla. 

 

El conseller Eudosio Gutiérrez García, GMPSC, respon en nom del govern que 

malauradament no poden acceptar la proposició perquè el Palau d’Esports és un projecte 

entomat per l’Ajuntament i de fet és un dels grans equipaments previstos en el Pla 

d’equipaments esportius Barcelona 2030, ja presentat. Per tant, remarca que és un projecte de 

ciutat liderat per l’IBE, no és un tema de districte, i que les obres que necessita el Palau són de 

gran abast i elevat cost, tant que segurament hi participaran diverses àrees de l’ajuntament. 

Però quan sigui una realitat és evident que per proximitat els veïns i veïnes del Poble-sec 

podran beneficiar-se d’aquest equipament, tal com faran altres veïns de la ciutat. Finalment, 
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manifesta que, com que el tema surt de l’àmbit del districte, el govern no pot acceptar la 

proposició. 

 

El conseller Albert Deusedes Perelló, GMPSC, davant la dificultat de sentir degudament 

l’exposat pel seu company de grup, senyor Eudosio Gutiérrez, reitera la negativa a acceptar la 

proposició ja que forma part del pla d’equipaments presentat per l’IBE per el Pla Barcelona 

2030 i no és equipament de Districte sinó de ciutat i el Districte no pot organitzar un procés 

participatiu per decidir-ne res i requereix inversions molt elevades que requereixen la 

intervenció de Districte i diferents àrees de l’equipament.  

 

La consellera Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, manifesta que ella ja ha posat sobre la 

taula que era un projecte de ciutat i que era conscient de l’import, perquè sap que l’import de la 

reconstrucció no pot sortir de districte, però en tot cas la proposició anava en el sentit de que la 

visió de territori es tingui en compte. Per tant, manifesta que pot entendre els arguments però 

que entén potser es podria haver fet alguna esmena, perquè al final la voluntat és que és un 

equipament que està al Poble-sec, i que tot i que sigui un equipament que hagi d’anar a usos 

de ciutat, el Poble-sec i els barris del voltant, Font de la Guatlla i també la resta de barris del 

districte puguin també tenir-ne un ús, perquè al final és un equipament que està al districte. Per 

tant diu que ho entén però lamenta que no s’hagi arribat a una esmena, perquè també hi ha un 

treball que han fet entitats i veïns del Poble-sec en la definició d’aquests usos. 

 

La proposició queda rebutjada amb els vots en contra de Barcelona en Comú i Partit Socialista i 

els vots favorables d’Esquerra Republicana, Junts per Catalunya Ciutadans i Barcelona pel 

Canvi.  

 

-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Cs: 

 
1- Que el Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc acordi instar al Consorci 
d'Educació del qual forma part l'Ajuntament de Barcelona, a garantir la continuïtat de 
l'Escola de Can Clos i el seu projecte educatiu i social, instar també l’Ajuntament de 
Barcelona perquè en el marc de competències  que té dins del Consorci, exigeixi evitar el 
seu tancament. 
 
2. Que per evitar les deficiències de les instal·lacions que indica el Consorci d'Educació 
com excusa per tancar l'Escola de Can Clos, el Districte de Sants-Montjuïc insti el 
Consorci a fer una diagnosi de les deficiències estructurals de l’edifici de l’escola, per 
valorar quines serien les inversions necessàries per poder esmenar-les i informi totes 
les parts interessades (AMPA, equip directiu, etc.).  
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El conseller David Labrador Gabriel, GMCs, comença la intervenció donant les gràcies a les 

persones de l’AMPA de Can Clos que estan seguint aquesta proposta referida a la seva escola, 

els dona la benvinguda, i indica que la proposta s’ha transaccionat amb el Govern del districte.  

 

Explica que l’escola de Can Clos és clau en el districte per la seva gran funció educativa i social 

i per això Ciutadans no vol que es tanqui. Recorda que ja van portar a l’ajuntament un prec 

semblant a la proposta, que es va aprovar, i també el van portar al districte per reafirmar un 

compromís fort de que no es tanqui l’escola, a més de potenciar-la. 

 

A continuació passa a exposar la proposta: atesa la intenció del Consorci d’Educació de tancar 

l’escola de Can Clos, utilitzant una possible fusió amb una altra escola com a excusa per fer 

aquest tancament, que deixa únicament l’escola bressol municipal ubicada a les mateixes 

instal·lacions, però no garanteix la continuïtat de l’escola; atès que l’escola de Can Clos és un 

referent al barri de La Marina, pel seu projecte educatiu, l’entorn natural del qual disposa, i la 

funció social que té en benefici del barri del districte; atès que s’està estudiant des de 

l’ajuntament fer canvis en la fusió esmentada però sense que es garanteixi de forma fefaent 

que l’escola de Can Clos seguirà operativa i oberta els propers anys; atès que un dels 

arguments del Consorci d’Educació per justificar el possible tancament són deficiències en les 

instal·lacions, quan l’equip directiu i l’AMPA de l’escola de Can Clos fa anys que reclamen a les 

administracions públiques inversions pendents precisament per poder resoldre aquestes 

incidències, des del Grup de Ciutadans proposen: 

 

- que el Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc acordi instar al Consorci 

d'Educació del qual forma part l'Ajuntament de Barcelona, a garantir la continuïtat de 

l'Escola de Can Clos i el seu projecte educatiu i social, i instar també l’Ajuntament de 

Barcelona perquè, en el marc de competències que té dins del Consorci, exigeixi evitar-

ne el tancament. 

 

- que per evitar les deficiències de les instal·lacions que indica el Consorci d'Educació 

com a excusa per tancar l'escola de Can Clos, el Districte de Sants-Montjuïc insti el 

Consorci a fer una diagnosi de les deficiències estructurals de l’edifici de l’escola, per 

valorar quines serien les inversions necessàries per poder esmenar-les i informi totes 

les parts interessades (AMPA, equip directiu, etc.).  

 

La consellera Alba Gómez Rodríguez, GMBxCanvi, manifesta el vot favorable del seu grup. 
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La consellera Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, manifesta que el seu grup des del primer 

moment que va sorgir aquesta reivindicació per part de les AMPAs s’hi va reunir, i els van 

traslladar la importància que té aquesta escola com a eix vertebrador del barri, perquè és un 

equipament indispensable perquè les famílies acudeixen a l’escola més enllà del que és 

l’entorn escolar i per aquesta funció social, i també per l’entorn privilegiat, per aquest projecte 

educatiu. Per això des del grup consideren que és un bé que cal preservar dintre del barri de La 

Marina. Per això donen suport a la proposició de Ciutadans.  

 

El conseller Saoka Kingolo Luzolo, GMERC, abans de fer la intervenció comenta que vol 

deixar constància que s’ha sentit un insult, amb les paraules poca-vergonya, i creu que el Ple 

no es pot permetre que persones que no tinguin educació vinguin a dir segons quins insults.  

 

Dit això, manifesta que comparteixen en gran part el contingut de la proposició de Ciutadans, 

perquè tot i que se n’ha fet més ressò les últimes setmanes és un tema que s’arrossega des de 

fa molts mesos. Saluden la perseverança i la fermesa principalment de l’AFA de Can Clos i el 

suport donat a les veïnes i veïns de La Marina i del districte en general. No obstant això, amb el 

temps que porten seguint el tema, comparteixen amb els primers afectats la informació que ni 

aquest curs ni els propers, ben segurament, l’escola perilla. Per tant, considera que la petició 

de demanar la continuïtat de l’escola no ha de ser un pas enrere, i tampoc les inversions per a 

la seva infraestructura. Creu que s’ha de pensar més a mitjà i llarg termini, escoltar la comunitat 

educativa i copsar quines són les seves propostes de futur, i només així podran afrontar el tema 

a més llarg termini. Consideren que potser la proposta és un pas enrere, però el seu grup 

prefereix acollir-se a la dita de «com més serem, més riurem», i es felicita que Ciutadans s’hagi 

sumat a la tasca d’acompanyar la comunitat educativa. Per tot això, manifesta el vot a favor del 

seu grup. 

 

El regidor del districte, dona les gràcies, en primer lloc, per poder parlar una vegada més 

sobre la continuïtat de l’escola de Can Clos, que és una qüestió que els preocupa. Avança que 

votaran a favor d’aquesta proposició, perquè totes les qüestions que posa sobre la taula el 

Grup de Ciutadans ja les han fet des del districte, ja han traslladat al consorci que en el context 

actual és inviable la fusió i que, a més a més, és una fusió no volguda per la comunitat 

educativa de l’escola de Can Clos. Repeteix que ja ho han traslladat, que ja s’ha explicat a les 

famílies i el que toca ara és no quedar-se de braços plegats.  

 

Comenta que ell mateix va anar a visitar l’escola i va traslladar la situació a la direcció i a 

l’AMPA, i han demanat al consorci que es pugui construir una alternativa per al futur de l’escola 

Can Clos, una alternativa que ha de passar per fer una diagnosi, com diu la mateixa proposició, 
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dels dèficits estructurals d’aquesta escola, perquè s’han de fer actuacions per millorar-la i per 

arranjar-la, però opina que hi sumaria una altra diagnosi: sobre les necessitats de l’oferta 

educativa de La Marina, no només de l’escola Can Clos, sinó del conjunt de barris de La 

Marina, perquè aquí el que interessa a tots els grups és que els veïns i veïnes de La Marina, els 

infants de La Marina, tinguin les mateixes oportunitats que els infants de Pedralbes, i a dia 

d’avui no tenen les mateixes oportunitats, a dia d’avui hi ha una oferta educativa a La Marina 

que evidentment requereix moltes millores.  

 

Expressa que tot això s’ha de treballar en l’àmbit de l’administració competent, que és el 

Consorci d’Educació. Recorda que la política educativa no la decideix l’Ajuntament de 

Barcelona, sinó que es decideix al Consorci, que està format per un 60 per cent per la 

Generalitat de Catalunya, un 40 per cent l’Ajuntament de Barcelona. Celebra que els dos grups 

que formen part del Govern de la Generalitat, Junts per Catalunya i Esquerra, especialment 

Esquerra, que té la conselleria d’Educació, s’hagin sumat a la proposició, i els demana que 

ajudin en aquestes negociacions amb el Consorci per garantir recursos per a la continuïtat i la 

millora de l’oferta educativa, no només de l’escola Can Clos sinó de la resta d’escoles del barri 

de La Marina. 

 

La presidenta confirma que el posicionament del Grup municipal Socialista també és a favor.  

 

El conseller David Labrador Gabriel, GMCs, respon donant les gràcies pel suport de totes les 

forces polítiques. Indica que si s’ha portat la proposta també al districte és perquè la resposta 

que els van donar a Casa Gran va mostrar certs dubtes pel que feia al tancament, i també en la 

resposta que es va donar a l’AMPA en el consell de barri. Es mostra content que ara el Govern 

ja no dubti. Defensa que hi ha forces polítiques que són dins dels dos organismes, Generalitat i 

Ajuntament, membres del consorci, i per això demana a Barcelona en Comú i el PSC com a 

membres de l’Ajuntament, i a Junts per Cat i Esquerra com a membres de la Generalitat, que 

també ho lluitin i que al consorci defensin que no es tanqui l’escola de Can Clos i que s’incentivi 

i es potenciï l’escola, una joia dins del barri de La Marina.  

 

La proposició s’aprova per unanimitat.  

 

-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal BxCanvi: 

 

Proposem realitzar un estudi sobre la possibilitat de crear un espai on puguin conviure 

totes les entitats, per solucionar els problemes que estan vivint diferents entitats de 
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Districte i que viuran en un futur proper per les dificultats per pagar el lloguer dels locals 

en què estan ubicades. 

 

La consellera Alba Gómez Rodríguez, GMBxCanvi, comença la defensa de la proposició 

comentant que és una proposta transaccionada. Explica que els problemes d’espai al districte 

no són una novetat, perquè s’ha pogut veure en moltes ocasions com diferents entitats els 

explicaven el problema que tenien per poder seguir desenvolupant la seva activitat. Admet que 

la situació econòmica que s’està vivint desgraciadament afegeix més pressió a moltes de les 

entitats del districte, que s’enfronten no només al repte de seguir desenvolupant les seves 

activitats, sinó també al de mantenir les seves entitats en un moment francament complicat. 

Afegeix que hi ha molts exemples relacionats amb problemes d’espai per part de diferents 

entitats del districte, dificultats que han experimentat entitats com la Societat Coral al barri de 

La Bordeta i l’entitat Esbart Ciutat Comtal a Hostafrancs. Creu que això hauria de fer veure la 

necessitat de donar resposta a les demandes, que segur que són comunes a més entitats. 

Remarca la importància de les entitats per mantenir vius els barris de la ciutat; tenen un paper 

molt important i moltes vegades no s’és conscient de com costa mantenir les activitats que 

duen a terme. 

 

Per tot això, considera que en un moment en què hi ha dificultats, s’ha de poder donar resposta 

si es vol mantenir viu l’ecosistema d’entitats del districte i trobar solucions als problemes, i la 

falta d’espai és evident. Entenen des del seu grup que una bona resposta ha de ser la de crear 

un espai perquè les entitats tinguin facilitats per desenvolupar les seves activitats i puguin 

conviure. Explica que abans de plantejar l’aprovació d’una cosa així és important fer un estudi 

que permeti identificar amb claredat quantes entitats estarien d’acord amb la proposta i farien 

ús de l’espai i quin cost tindria.  

 

Planteja, doncs, que es faci un estudi sobre la necessitat i viabilitat de la creació d’un espai on 

convisquin totes les entitats per intentar resoldre la problemàtica esmentada. 

 

El conseller David Labrador Gabriel, GMCs, manifesta el vot favorable del seu grup.  

 

La consellera Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, expressa que el seu grup hi votarà a 

favor, perquè considera que l’espai perquè les entitats puguin desenvolupar les seves activitats 

és una necessitat important, i més en aquest context de crisi. Reconeix que moltes vegades les 

entitats comparteixen un mateix local i això és perquè no poden tenir un local propi i això a 

vegades també fa que no puguin desenvolupar les seves activitats. Creu que poder disposar 

d’espais municipals amplis és una bona iniciativa. Ara bé, recorda que hi havia un espai al 
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districte, que era l’antic Orfeó de Sants, que s’havia projectat com un espai per a entitats, però 

de cop i volta va acabar sent un projecte d’una escola de música, i per això pregunta si aquest 

espai s’inclouria dins de l’estudi o serien altres espais.  

 

El conseller Josep Joaquim Pérez Calvo, GMERC, comenta que s’ha substituït un hotel 

d’entitats per un espai on puguin conviure totes les entitats, que el paper tot ho aguanta però la 

realitat és tossuda. Recorda que Esquerra porta aquesta proposta al seu programa fa molts 

mandats; van ser els únics a demanar un hotel d’entitats a La Marina aprofitant les 

instal·lacions de l’antic cinema Capri el mandat passat.  

 

Posa un exemple que comenta que és totalment aleatori, sobre la localitat del Maresme de 

Dosrius, de 5.432 habitants, que al seu web anuncia: «L’hotel d’entitats és un espai de titularitat 

municipal de caire sociocultural la finalitat del qual és fomentar la trobada d’informació, la 

comunicació, la difusió i la producció cultural de la població en general i de les seves entitats, 

així com també afavorir la seva formació integral i promoure l’associacionisme del municipi i la 

cohesió social.» Comenta que l’associacionisme i la cohesió social al districte de Sants ja 

saben què vol dir, no cal fer-ne més esment: 627 entitats censades al principi del mandat a 

Sants-Montjuïc, 8 barris, una mitjana de 79 entitats per barri, cosa que demostra que la 

necessitat és manifesta i només cal veure quines són les dificultats actuals de moltes 

d’aquestes entitats, com ara el mateix Esbart Ciutat Comtal, entitat arrelada al barri, amb més 

de seixanta anys d’antiguitat.  

 

Valora, doncs, que evidentment estan a favor de la proposta, però volen posar de manifest que 

s’ha de treballar profundament perquè la seva creació, extensió i abast arribi a totes les entitats 

i tots vuit barris del districte, i diu que ells hi continuaran treballant, perquè hi ha en joc la 

cohesió i la pau social.  

 

La consellera Marina Berruezo Palencia, GMBComú, comenta que accepten la proposició de 

l’estudi d’un espai i admet que sí que han canviat les paraules, hotel d’entitats, com un espai 

plural per a les entitats, en el sentit que creuen clarament que amb un espai compartit, com per 

exemple l’espai veïnal del carrer Química, hi ha equipaments multifuncionals que poden fer 

servir diferents entitats al mateix temps. A més, explica que en el cas de Química es va fer tot 

un procés de participació amb les entitats per formar-les també en la gestió i tenen redactats 

estatuts i així es fan una cogestió amb l’ajuntament, i aquesta és la idea del Govern de cessió 

d’espais, que sigui un espai municipal per a l’ús de les entitats i està clarament a favor d’això.  
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Admet que s’ha de fer un estudi d’un espai concret, que hi ha un pla d’equipaments a Sants, 

per exemple, i, per tant, és un procés a llarg termini i el fet que abasti els vuit barris depèn 

també de la seva ubicació. Repeteix que el Govern hi està clarament a favor, amb els passos 

que es necessitin. 

 

La presidenta confirma que els dos grups de govern hi voten a favor. 

 

La consellera Alba Gómez Rodríguez, GMBxCanvi, agraeix el suport. 

 

La proposició s’aprova per unanimitat.  

 

D) 2. Precs 

 

-Es planteja pel Grup Municipal ERC: 

 

Que el Govern del Districte estudiï la possibilitat de compra o lloguer  i reconvertir 

establiments hotelers de Sants- Montjuïc que han hagut de tancar a causa de la crisi 

econòmica derivada de la COVID-19 per tal de transformar-los en equipaments per a 

persones sense llar. 

 

La consellera Ling Ling Masferrer Lletjós, GMERC, informa d’entrada que el prec ha estat 

transaccionat pel Govern i acceptat per part del grup proposant. Comenta que és sabut que la 

pandèmia de la Covid-19 se’n deriva no només una greu crisi humanitària sinó també social i 

econòmica que agreuja la situació dels col·lectius més vulnerables de la comunitat, entre els 

quals les persones sense llar, que, en el moment que per mesures de seguretat i salut 

comunitària va ser decretat el confinament de la població, corrien el risc de quedar 

absolutament indefenses davant el perill que suposava i segueix suposant el virus.  

 

Admet que l’Ajuntament va actuar habilitant diferents equipaments, però que hi va haver un 

recurs, com el de la Fira, que malgrat que entenen que responia a la situació d’urgència, ni els 

semblava idoni ni s’adeia al model amb el qual tothom vol avançar. Explica que va resultar 

encara més preocupant saber que sis de cada deu persones van sortir de la Fira de manera 

voluntària per tornar a les situacions de carrer o d’infraallotjaments. No pot ser que els centres 

d’acollida estiguin dissenyats de manera que se n’expulsi les persones que més els necessiten.  
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Llavors van proposar des d’Esquerra a Casa Gran que s’habilitessin altra mena d’equipaments, 

centres cívics o espais municipals més petits, amb menys places i repartits per la ciutat per tal 

de donar resposta a les necessitats específiques d’aquests col·lectius, i per això els va agradar 

saber de l’obertura de recursos per a dones, per a joves i per a persones amb addiccions, que 

han demostrat la seva eficiència, però les xifres mostren que cal augmentar aquestes places. 

Exposa que ja van insistir en la necessitat urgent de buscar alternatives per acollir tantes 

persones que encara resten sense atenció, així com acompanyar-les per fer possible la seva 

inserció laboral, que tornin a tenir una llar i recuperin una vida normalitzada i, finalment, la feina 

de prevenció per evitar un nou camí d’aquestes situacions en una segona onada com l’actual.  

 

Per tot això, el seu grup fa el prec que s’intervingui estudiant la possibilitat de compra i de 

lloguer d’establiments hotelers del districte que han hagut de tancar a causa de la crisi 

econòmica derivada de la Covid-19, per transformar-los en equipaments per a persones sense 

llar. 

 

La Sra. Esther Pérez Sorribas, GMBComú, recorda que la compra no és competència de 

districte, però que amb la transacció que han fet i amb la possibilitat de llogar accepten el prec. 

 

El prec queda acceptat.  

 

-Es planteja pel Grup Municipal ERC : 

 

Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc, convoqui amb la màxima celeritat el 

Consell Sectorial de Memòria Històrica amb la finalitat de crear equips de treball, per 

poder iniciar les tasques d'identificació i revisió dels Deportats i Deportades del nostre 

Districte, i així agilitzar la instal·lació de les stolpersteine que dignificaran la Memòria 

dels nostres veïns i veïnes que van lluitar per la llibertat, la democràcia i contra el 

nazisme i el  feixisme 

 

La consellera Lourdes Vidrier Torralba, GMERC, explica que a la ciutat i al districte, veïns i 

veïnes, persones republicanes van ser deportades als camps nazis. Però diu que el prec no 

parla dels que tothom coneix, sinó dels altres, com ara, Vicente Fas Ballester, que vivia al 

carrer Cabanas número 28 quart pis i el van assassinar a Gusen el 30 de desembre del 41; el 

prec parla d’ells i d’elles, dels qui van deixar en molts casos aquí les seves famílies, els seus 

fills, que avui tenen més de vuitanta i noranta anys, fills i famílies castigats pel silenci i la 

ignomínia des de l’any 39; el prec parla dels fills i filles que no poden ni trobar un os dels seus 

pares perquè els van assassinar als camps nazis i no en va quedar res.  
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Explica que el prec proposa reparar això, posar nom als deportats i fer-los el reconeixement 

col·locant les stolpersteine a la porta del darrer domicili des d’on van sortir cap a l’exili i la 

deportació, perquè les stolpersteine formen part del monument que els honora a escala 

internacional i perquè es vol que estiguin per primer cop visibilitzats i honorats de la mateixa 

manera que ho estan la resta de les víctimes del nazisme. 

 

Afegeix que els republicans i republicanes d’aquí i la majoria de les seves famílies són també 

víctimes del franquisme. Vol aclarir de passada que l’adquisició de les stolpersteine no suposa 

cap cost per a l’Ajuntament de Barcelona, perquè des de l’any 2017 el Memorial Democràtic de 

la Generalitat de Catalunya n’ha impulsat i coordinat la instal·lació a tot el territori català. 

Reconeix que potser els consellers respondran que ja vàrem tenir una taula de memòria 

històrica el passat dia 10 de desembre, però com que saben que el que demanen suposarà una 

mica de feina fan el prec següent: que el Govern del districte de Sants-Montjuïc convoqui amb 

la màxima celeritat el Consell Sectorial de Memòria Històrica, amb la finalitat de crear equips de 

treball per poder iniciar les tasques d’identificació i revisió dels deportats i deportades del 

districte i així agilitar la instal·lació de les stolpersteine, que dignificaran la memòria dels veïns i 

veïnes que van lluitar per la llibertat, la democràcia i contra el nazisme i el feixisme.  

 

El conseller Ancor Mesa Méndez, GMBComú, respon en nom del Govern agraint a Esquerra 

Republicana aquest prec, que celebren, perquè per l’Ajuntament de Barcelona des del mandat 

passat és una prioritat absoluta la reivindicació de la memòria democràtica de la ciutat i el 

treball per la reparació de la memòria dels represaliats i de la gent que precisament el feixisme, 

el nazisme, l’odi i la xenofòbia i altres tipus d’exclusions precisament han fet passar sense 

memòria en aquesta ciutat.  

 

Recorda que precisament la setmana passada van convocar el Consell Sectorial de Memòria, 

més conegut com la Taula de Memòria i que allà precisament ja porten temps treballant grups 

de treball precisament per treballar la memòria directament en el nomenclàtor de la ciutat, 

també la creació del grup de treball per la revisió patrimonial del districte però estaran 

encantats de veritat de tornar a obrir més grups de treball precisament per reivindicar la 

memòria que ha estat històricament oblidada a aquesta ciutat.  

 

Recorda que els censos de deportats i deportades barcelonins s’ha treballat i es treballa des de 

les dues entitats memorials que han treballat i treballen sobre la deportació als camps nazis, 

que són l’Amical de Mauthausen i l’Amical de Ravensbrück i altres camps, per treballar també 

altres camps de concentració. També explica que des de la Regidoria de Memòria s’ha acordat 
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un protocol de coordinació amb les dues entitats, per tal de començar a pensar i treballar tot el 

que té a veure amb la instal·lació de les stolpersteine, que també coneixem com a llambordes 

daurades. Afegeix que al gener a més a més es farà un acte al districte en homenatge a 

Francesc Boix, l’il·lustre fotògraf del Poble-sec, deportat al camp de concentració de 

Mauthausen, i des de la Regidoria de Memòria es facilitarà la instal·lació de la seva llamborda 

commemorativa i un faristol que el recordi. Explica que al febrer també hi haurà una jornada de 

debat sobre aquests elements d’homenatge als deportats i deportades pel règim nazi. Diu que 

tenen a més la intenció com a govern municipal d’aprofitar la col·laboració de tothom, de tots 

els partits i de totes les entitats, buidar de partidisme la memòria per poder reivindicar la 

presència i divulgació de la memòria democràtica de la ciutat, que s’ho mereix. 

 

S’accepta el prec. 

 

- Es planteja pel Grup Municipal JxCat: 

 

Instar a l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona que, un cop acabada la 

prova pilot del programa Concilia, treballi per tal d’ampliar-ho a d’altres barris del 

districte seguint els criteris fixats per aquest projecte. 

 

La consellera Neus del Pilar de Haro Jarque, GMJxCat, explica que el prec s’ha 

transaccionat amb el Govern, transacció que han acceptat. Explica que valora positivament el 

projecte Concilia, un espai que funciona set dies a la setmana on els infants en petits grups 

poden jugar, relacionar-se i aprendre acompanyats per un equip de professionals que vetllen 

perquè es compleixin totes les mesures per evitar els contagis. Recorda que el districte té vuit 

barris però que en aquests moments només els barris de La Marina gaudeixen d’aquest 

projecte, perquè tenen Pla de barris. Per tant, queden sis barris que en aquests moments no 

poden gaudir-ne, però que tenen persones i famílies amb la mateixa problemàtica que les que 

acull el Concilia. Per això creuen que el projecte s’hauria de fer extensiu a més barris i famílies.  

 

Com que la pandèmia ha deixat persones sense feina o la seva activitat professional s’ha vist 

reduïda totalment o parcialment, i també els seus ingressos, i molts han utilitzat per primera 

vegada els serveis socials, demanen si aquest projecte es podria fer extensiu a altra tipologia 

de famílies que en aquests moments s’han quedat sense recursos. Per això, exposa el prec: 

instar l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona que un cop acabada la prova pilot 

Concilia treballi per tal d’ampliar-ho a altres barris del districte, seguint els criteris fixats per al 

projecte. 
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La consellera Esther Pérez Sorribas, GMBComú, respon en nom del Govern que el programa 

Concilia és un programa que es fa com a prova pilot als barris que en el mandat anterior tenien 

Pla de barris i, per tant, han transaccionat el prec, i el Govern l’accepta amb molt de gust 

perquè realment vol ampliar-ho a altres barris i des del districte s’està treballant. Remarca que 

era una prova pilot amb els barris que tenien pressupost del Pla de barris del mandat anterior, 

per això es va fer només a La Marina. 

 

La consellera Neus del Pilar de Haro Jarque, GMJxCat, agraeix que s’accepti el prec, però 

entén que és una cosa social i tal com està en aquest moment tota la població és una bona 

solució, encara que sigui en petits espais.  

 

S’accepta el prec. 

 

- Es planteja pel Grup Municipal JxCat: 

 

Que el Govern del districte de Sants Montjuïc ens informi en els propers mesos de quina 

és la previsió de carrers prioritaris per arranjar durant aquest mandat (especificant el 

tram).  

 

La consellera Georgina Lázaro Fontanet, GMJxCat, explica que portaven el prec per 

demanar quina era la previsió d’arranjaments, quins eren els carrers prioritaris. Admet que són 

conscients que és un tema que per l’especificitat no es pot posar en el PAD però li consta que 

es parla d’una llista per cada barri dels carrers que estan pendents d’arranjar. Per això en el 

prec demanaven que en els propers mesos se’ls indiqués quins eren els que eren prioritaris en 

aquest mandat.  

 

Per problemes tècnics en la connexió no resulta possible la intervenció de la senyora Susana 

Aluja Font.i la presidenta l’emplaça a intervenir en la pròxima Audiència Pública del Districte. 

 

La consellera Carolina López García, GMBComú, en nom del Govern, lamenta que la 

senyora Aluja no hagi pogut intervenir, però creu que volia demanar la renovació del carrer 

Tenor Masini. Des del Govern li responen que afegeixen la seva proposta a la llista de 

prioritats, igual que la resta de carrers dels quals normalment informen les veïnes i veïns en els 

consells de barri o en l’audiència pública.  

 

S’accepta el prec i preveu tenir preparat l’informe en les properes setmanes. 
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La consellera Carolina López García, GMBComú, agraeix el prec. Explica que havia 

presentat una proposició sobre el tema però el format no va ser l’adequat i, en canvi, ara amb 

aquest prec sí i dona les gràcies al Govern. 

 

-Es planteja pel Grup Municipal BxCanvi: 

 

Que el Govern de Districte prengui les mesures necessàries per garantir que els veïns i 

veïnes de Sants-Badal puguin arribar al Centre d'Atenció Primària Roger en transport 

públic sense dificultat i sense haver de dependre del transport privat. 

 

La consellera Alba Gómez Rodríguez, GMBxCanvi, exposa el prec, dient que segurament 

tothom està d’acord amb la importància del transport públic a la ciutat, que ha de ser una 

prioritat. Explica que a part de les connotacions relacionades amb l’ecologia, que són 

importants, es troben que moltes persones al districte no tenen opció de moure’s en transport 

privat i, per tant, el transport públic agafa una dimensió de necessitat pública que no es pot 

obviar, i que és part de la seva essència. 

 

Comenta que els últims mesos han pogut sentir diferents veïns i veïnes de Sants-Badal que es 

queixaven de les dificultats per anar de casa al centre d’atenció primària que els correspon. 

Considera que s’ha de donar solució a aquesta demanda com més aviat millor, que puguin 

arribar al CAP Roger, i per això fan el prec, perquè estan convençuts que amb una lleugera 

modificació en el recorregut d’alguns autobusos es podria resoldre i, de fet, des del Govern 

algun cop s’ha fet la reflexió al Consell de Seguiment de Sants-Badal. Demanen que el Govern 

del districte prengui mesures com més aviat millor. 

 

La consellera M. Ángela Boix Junyent, GMPSC, respon en nom del Govern que el prec no és 

la primera vegada que surt en un consell plenari o en un consell de barri, però li repetirà la 

resposta i, a més a més, més detallada. Explica que, en un primer moment, quan es va haver 

de traslladar el CAP de Carreras Candi amb caràcter d’urgència, no hi havia ni CAP al carrer 

Roger i era simplement un projecte que es veia a llarg termini. Diu que a partir de l’inici de la 

construcció del CAP i coincidint amb la remodelació de les xarxes de bus a la ciutat de 

Barcelona que surt la necessitat i possibilitat de fer una línia que uneixi Gran Via amb 

l’Hospitalet fins a Esplugues, és a dir, la V1, fent un recorregut vertical per donar servei al cantó 

Llobregat del barri i que té un parada al carrer Regente Mendieta, a 497 metres del CAP de 

Roger. Diu que es van fer diverses comparacions buscant l’equitat i les distàncies que hi ha 

entre tots els CAPs del districte. Posa un exemple: els veïns i veïnes de Font de la Guatlla o de 

rambla Badal que tenen assignat el CAP de Magòria, tenen la mateixa distància que els veïns 
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del cantó mar del barri de Badal fins al cantó muntanya, amb una excepció, que els veïns de 

l’antic CAP de Carreras Candi tenen el bus 70, que surt des de la rambla Badal amb Canaletas 

fins a la rambla Brasil - Miquel Àngel, i els deixa a 129 metres del CAP Roger. 

 

De totes maneres, recorda que ja es va iniciar un procés per plantejar l’optimització dels busos 

del barri, que es va començar a treballar amb la gent del barri de Badal, una proposta que va 

ser recollida però que des de TMB mai van acceptar parlar fins que no estiguessin totes les 

xarxes octogonals instal·lades. Va ser al final del mandat anterior quan es va recollir i es va 

incorporar a aquesta legislatura i fins ara no s’ha pogut aprovar, i que recullen, i s’optimitzarà el 

bus de barri. Remarca que això es farà seguint les necessitats dels barris i, per tant, aquest 

debat està inclòs dintre de les intencions del Govern.  

 

Per això el Govern accepta, però la consellera repeteix que els veïns i veïnes del barri sud de 

Badal estan ben atesos quant al transport públic que els porta fins al CAP Roger, i ja s’han pres 

les mesures per fer que res els obligui a dependre d’un transport privat. Afegeix que des de 

l’equip de govern del districte estan en contacte amb la direcció del CAP de Roger, i sempre 

han manifestat que si un pacient no pot anar al CAP pel motiu que sigui els diferents serveis es 

desplacen al domicili per fer ja sigui un diagnòstic o un seguiment sobretot a les persones més 

vulnerables i amb necessitats diverses. 

 

S’accepta el prec. 

 

D) 3. Preguntes 

 

- Es planteja pel Grup Municipal Cs: 

Pot indicar-nos el Govern de Districte si ja està realitzada la licitació del projecte per 

construir les noves edificacions per reallotjar els veïns del carrer Burgos amb Riera de 

Tena afectats per la tercera fase de les obres de cobertura de les vies de Sants, i si és 

així, ens poden indicar els terminis i temps estimat per a poder finalitzar aquests 

edificis? 

 

El conseller David Labrador Gabriel, GMCs, ja que s’ha procedit a l’expropiació i 

l’enderrocament dels edificis ubicats al carrer Burgos amb Riera de Tena, com que es va 

comunicar des del districte als veïns afectats que ja estava aprovada la realització de les 

edificacions noves per reallotjar-los en els edificis que es facin al carrer Burgos amb Riera de 

Tena, per completar la tercera fase del projecte de cobertura de les vies de Sants, atès que 
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encara no hi ha data concreta de quan es podrà fer el reallotjament, pregunta al govern si se’ls 

pot indicar si ja està feta la licitació del projecte per construir les noves edificacions per reallotjar 

els veïns del carrer Burgos amb Riera de Tena afectats per la tercera fase de les obres de 

cobertura de les vies de Sants, i, si és així, si els poden indicar els terminis i el temps estimat 

per poder acabar els edificis. 

 

El conseller Xavier Farré Perisé, GMBComú, respon en nom del Govern que primer de tot, 

abans del projecte, s’hauria de redactar el pre-projecte. Explica que han demanat a l’IMAP la 

situació en què està la redacció i tan bon punt ho sàpiguen els ho faran saber als consellers i 

als veïns interessats i afectats d’aquesta situació. El que han fet és demanar calendari, que 

encara no el tenen, però informaran quan el tinguin. 

 

El conseller David Labrador Gabriel, GMCs, demana que se’ls informi per escrit, per poder 

tenir la informació i els indiquin exactament la resposta que se’ls ha facilitat. 

 

- Es planteja pel Grup Municipal Cs: 

Poden indicar-nos des del Govern de Districte la decisió que han pres respecte a la 

Masia de Can Cervera i si segueixen defensant la viabilitat de la rehabilitació de l'edifici 

per utilitzar per a equipaments veïnals, com reclamen els veïns de Font de la Guatlla des 

de fa anys? 

 

El conseller David Labrador Gabriel, GMCs, atès el dèficit històric d’equipaments que pateix 

el barri de Font de la Guatlla i la reivindicació constant per part dels veïns de la creació de nous 

espais per als equipaments en terrenys i edificacions ja existents; atès que en l’anterior 

legislatura el Govern del districte va mostrar la seva predisposició a rehabilitar la masia de Can 

Cervera per a l’ús que decideixin els veïns, i evitar així l’enderrocament previst en el Pla 

general metropolità, i que fins i tot aquesta petició ha estat defensada en els programes 

electorals dels partits que formen part del Govern; remarcant que la masia de Can Cervera 

ubicada a la Font de la Guatlla es continua degradant, ja que no consta que s’hagi fet cap 

gestió en tots aquests anys, malgrat el que s’ha indicat, pregunta al Govern, en nom del Grup 

de Ciutadans, si els pot indicar la decisió que ha pres respecte a la masia de Can Cervera i si 

segueixen defensant la viabilitat de la rehabilitació de l'edifici per utilitzar-lo per a equipaments 

veïnals, com reclamen els veïns de Font de la Guatlla des de fa anys. 

 

El conseller Albert Deusedes Perelló, GMPSC, respon que el Govern del districte vetllarà per 

la rehabilitació de la masia de Can Cervera, per tal d’assegurar-ne el manteniment i preservar-
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la com a patrimoni històric, però no per utilitzar-la per a equipaments veïnals del barri, perquè  

les seves característiques no la fan idònia per a aquest ús; és molt petita i el barri de Font de la 

Guatlla necessita i mereix més i millor espai per a equipaments. En aquest sentit, comenta, 

com també explicava el regidor, que en el planejament sorgit de la desafectació del PERI del 

Turó de Font de la Guatlla, ja hi ha una peça reservada per ubicar-hi equipaments, i és allí on el 

Govern té pensat ubicar-hi equipaments. Exposa que, evidentment, primer s’ha de fer un 

procés participatiu per decidir quins tipus d’equipaments, però ja hi ha metres quadrats de sòl 

reservats per a equipament en el futur planejament del Turó.  

 

El conseller David Labrador Gabriel, GMCs, respon que el Govern ja sap que des de les 

entitats de veïns de Font de la Guatlla es queixen que realment dins del barri l’únic que tenen 

d’equipaments és el centre cívic. Han demanat sempre una sèrie d’equipaments públics per al 

barri i han donat alternatives per buscar llocs. Reconeix que sí, que al turó s’ha previst fer una 

sèrie d’equipaments, però no creu que sigui incompatible per fer també alguna cosa a la masia 

de Can Cervera, perquè és el que el Govern ja tenia previst anteriorment. 

 

El conseller Albert Deusedes Perelló, GMPSC, respon que tenien previst utilitzar la masia de 

Can Cervera per a equipaments quan no en tenien cap altra, o sigui, prèviament a la 

desafectació del PERI del Turó de Font de la Guatlla. A l’haver aconseguit en la legislatura 

anterior la desafectació del PERI i tenir metres quadrats per poder construir equipaments, el 

Govern creu que és millor fer-ho allí que no a la masia de Can Cervera, que és molt petita i 

l’equipament que s’hi podria posar quedaria petit de seguida, no donaria resposta a les 

necessitats i és una mica absurd tenir aquest espai dedicat a això quan en podríem tenir un de 

molt millor. Per això el Govern pensa que la nova peça ja reservada per a equipaments en el 

planejament del turó és molt millor que l’espai de la masia de Can Cervera.  

 

Insisteix que això no vol dir que abandonin la masia de Can Cervera; creuen que s’ha de 

rehabilitar, però que no cal ni és necessari ni és bo per al barri que els futurs equipaments que 

el barri necessita s’ubiquin allí perquè quedarien minúsculs en molt poc temps. 

 

-Es planteja pel Grup Municipal BxCanvi: 

 

Quines mesures planteja el Govern de Districte per a la campanya de Nadal de 2020? 

 

La consellera Alba Gómez Rodríguez, GMBxCanvi, formula la pregunta en nom del seu grup, 

exposant que aquest Nadal serà excepcional en molts sentits. De fet, diu que ja ho està sent en 

per a tots els qui necessiten la campanya de Nadal per salvar el seu negoci, i per als que estan 
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vivint l’horror del virus al seu entorn. Recorda que la pandèmia ha colpejat amb força tant les 

famílies com els comerços, i això fa que la campanya de Nadal d’aquest any tingui una 

dimensió molt diferent; la situació econòmica, la situació social, la situació emocional, la 

situació de soledat per part de molta gent, tot ha canviat respecte a l’any anterior d’una manera 

brutal i exigeix un esforç encara més important per part de l’Administració pública. Per això des 

del seu grup pregunta quines mesures planteja el Govern del districte per a la campanya de 

Nadal, com tenen pensat ajudar el comerç, si seran capaços de donar suport a les famílies que 

més ho necessiten, si han tingut en compte la situació de vulnerabilitat de molta gent que abans 

no estaven en aquesta situació, si tenen pensada alguna actuació enfocada cap a la gent gran, 

si des del Govern de la ciutat s’estan donant facilitats al districte per gestionar tots aquests 

temes; si s’estan fent o s’ha previst fer algun tipus de campanya per informar els ciutadans de 

l’excepcionalitat de les dates, dels acords de l’Administració per provar amb seguretat les 

trobades socials; si s’ha informat o s’informarà de les restriccions. 

 

Reconeix que són conscients des del seu grup que es tracta d’una campanya de Nadal molt 

diferent, i per això fan tantes preguntes en aquesta direcció, esperant saber de quina manera 

s’encaren aquestes festes des de l’Administració i fins a quin punt es disposa de recursos i 

estratègia adequats per la problemàtica que vivim. 

 

El conseller Jaume Gaixas Querol, GMBComú, respon a la pregunta comentant que a finals 

de novembre va començar la campanya, amb l’encesa dels llums de la campanya Nadal, i això 

s’allargarà fins al dia 5 de gener. Explica que es vol dinamitzar les diferents zones comercials 

perquè les famílies comprin en el comerç de proximitat; també han donat suport a la restauració 

amb l’ampliació de les terrasses i la possibilitat de baixar-les a la calçada els caps de setmana, 

quan s’obren els carrers. S’han reunit i han escoltat i han facilitat als diferents eixos i 

associacions del districte les peticions per vertebrar les dinamitzacions comercials al voltant de 

Nadal.  

 

Vol agrair l’exercici de responsabilitat que han fet les diferents associacions renunciant als 

actes multitudinaris que era costum organitzar en aquestes dates i sobretot felicitar-los també 

per la capacitat de reinventar-se amb tanta creativitat, fent tot el possible per no perdre l’esperit 

d’aquestes festes, perquè els més petits mantinguin la il·lusió de sempre.  

 

El conseller recorda que en aquestes festes no es gaudirà de la cavalcada del Pare Noel ni 

tampoc la dels Reis d’Orient com avançava abans el regidor en el seu informe, però sí que han 

volgut mantenir els carrers engalanats amb els llums i guarnits de Nadal, i animar la gent a 

decantar-se pel comerç local i evitar les compres a les grans multinacionals extractives com 
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Amazon, que amenacen tot el que és el teixit comercial i social dels barris. També han 

augmentat d’un 50 a un 75 per cent el finançament de la il·luminació per a les associacions que 

ho han sol·licitat. A nivell de ciutat, significa 100 quilòmetres lineals d’il·luminació. Entenen que 

donar llum als carrers és donar-los vida. Aquest any des del Govern es vol una ciutat plena de 

vida i relacions malgrat les circumstàncies. Enguany tocava l’encesa dels llums als barris de La 

Marina, i va ser en els recentment estrenats jardins de la Mediterrània on es va donar el tret de 

sortida, en un acte organitzat pel districte i la magnífica col·laboració dels comerciants de La 

Marina. Afegeix que també han distribuït 5.000 bosses de compra reciclables que seran 

repartides entre el teixit associatiu dels comerciants del districte i ja en l’últim Ple es va impulsar 

també un pla de xoc i les mesures per al comerç, mercats i restauració del districte de Sants-

Montjuïc, perquè pel Govern de la nostra ciutat i pel districte el comerç local és sens dubte 

cabdal per entendre Barcelona. 

 

D) 4. Seguiment de proposicions/declaracions de grup o precs. 

 

- Es planteja pel Grup Municipal ERC: 

Que s’informi de l’estat d’execució, de la proposició-declaració de Grup Municipal de 

GMERC acceptada en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc de 9 de 

juliol de 2020: 

 

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. 
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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. 

 

El conseller Saoka Kingolo Luzolo, GMERC, recorda que en el Ple del dia 9 de juliol 

d’enguany es va aprovar una proposició presentada pel Grup d’Esquerra Republicana de 

Catalunya al Consell Plenari, de data 30 de juny de 2020 i amb set mesures contingudes a la 

iniciativa. El que es demana és que el Govern informi de l’estat en què es troba la proposició 

d’Esquerra aprovada en aquell Ple: que és que el Govern del districte de Sants faciliti als grups 

representats en aquest consell plenari un informe sobre les polítiques de sensibilització i 

conscienciació per a la bona convivència durant aquest mandat; que aquest informe contingui 

les accions dutes a terme per fomentar l’ús del llenguatge inclusiu, la prevenció de situacions 

conflictives entre el veïnat d’orígens diversos i l’estricta aplicació de sancions administratives 

pel no compliment dels deures tant cívics com professionals dels agents; que el mateix informe 

presenti un calendari i un pressupost dedicat i que sigui presentat en el decurs del Consell 

Plenari el 15 de desembre, i que en el transcurs del consell se’ls lliuri còpia per escrit de la 

proposta oral. 

 

La consellera Marina Berruezo Palencia, GMBComú, respon en nom del Govern que es 

tracta d’un prec amb molts subprecs a dins. Reconeix que no han fet l’informe però sí que estan 

treballant en un projecte pilot d’interculturalitat dins el que és el districte. Explica que justament 

l’objectiu principal del projecte és la transversalització de la perspectiva intercultural i això 

s’entén en tots els serveis que es donen en el districte, veure aquesta visió intercultural que 

s’està oferint. Explica que s’han fet dues reunions per a aquest projecte i s’està treballant 

justament en les necessitats o en la detecció de punts on s’han de treballar més en la 

sensibilització.  

 

Per altra banda, afegeix que també es va publicar la guia de llenguatge inclusiu, de la qual s’ha 

fet difusió a tots els equipaments i entitats del districte, online i internament. I finalment comenta 

una altra eina que estan tenint en compte i que té molt a veure amb la proposició, que seria 

l’Oficina per la No Discriminació de l’Ajuntament, que està a disposició de tot el veïnat, de la 

ciutadania i en la qual es poden fer qualsevol tipus de denúncies i temes relacionats amb la 

discriminació.  

 

Remarca que aquestes serien tres de les accions que estan realitzant referents a aquest prec i 

anuncia que més endavant els en donaran més detalls.  
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El conseller Saoka Kingolo Luzolo, GMERC, respon que considera que totes les mesures 

que ha comentat no s’han notat, ni per part de les entitats ni per part seva com a proposants. 

Per tant demana que se’ls expliqui amb més detall i amb mostra de les coses fetes, perquè tot 

això no els constava. Considera que potser se’ls hauria d’haver informat en el seu moment, 

potser podrien haver participat de l’execució. Es queixa d’una insuficient, no manca, 

transparència de les actuacions del Govern i demana que tot això millori. Pren nota d’aquestes 

tres coses i quant a la taula d’interculturalitat, demana tenir-ne més informació i també poder-ne 

fer el seguiment, perquè és un tema que preocupa a la ciutadania.  

 

E) Declaracions institucionals 

- Sobre el Dia internacional de les Persones amb Discapacitat 

La presidenta dona pas al darrer punt de l’ordre del dia, les declaracions institucionals i 

demana que es llegeixi la declaració amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb 

Discapacitat, del passat 3 de desembre, que compta amb els suports necessaris de tots els 

grups. 

 

La consellera Esther Pérez Sorribas, GMBComú, llegeix la declaració. 

 

«El Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc acorda: primer, reforçar el nostre 

compromís amb les persones amb discapacitat i associacions per donar resposta a llurs 

necessitats i escoltar les seves opinions a l’hora de prendre decisions que els i les afectin. Ens 

guia la idea de res sobre nosaltres sense nosaltres, tot el dret a tenir espais d’informació 

accessibles i de participació per influir en les decisions que els afectin tant a nivell individual 

com col·lectiu. Segon, involucrar totes les àrees municipals en la promoció, reconeixement i 

aplicació dels drets de les persones amb discapacitat de tal manera que les accions es realitzin 

de forma coordinada. Tercer, treballar coordinadament amb altres administracions i entitats per 

activar estratègies i mecanismes per treballar aquests drets. Quart, impulsar mesures 

encaminades a atendre les necessitats de suport que tenen les persones amb discapacitat per 

garantir la igualtat d’oportunitats de totes les persones a la nostra societat del benestar, trencar 

barreres de gènere, facilitar l’aplicació pràctica del posicionament d’igualtat de gènere en tots 

els suports necessaris, promoure la participació social de les dones amb discapacitat, fomentar 

l’accés a l’habitatge adaptat a les necessitats del col·lectiu de persones amb discapacitat, 

garantir la reserva del 5 per cent de les promocions d’habitatge municipal per a aquest 

col·lectiu. Potenciar l’educació en el lleure com a fonament de l’aprenentatge i el 

desenvolupament dels infants adolescents i joves amb discapacitat. Donar suport emocional i a 
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la salut mental així com combatre el sentiment de soledat. Ens comprometem amb la promoció 

de la vida independent de totes les persones, també les que compten amb una discapacitat, 

així com facilitar la seva integració i acció en funció de les seves capacitats per tal que no vegin 

retallada la seva llibertat. Incorporar a la planificació urbana i en les estratègies de mobilitat i 

l’accessibilitat universal per a totes les persones. Adequar els equipaments i serveis municipals 

i els seus entorns per avançar en l’accessibilitat universal. Millorar l’accessibilitat als entorns 

escolars així com els parcs i jocs infantils. Donar suport als comerços per adequar-los i poder 

fer accessibles els seus establiments. Millores d’accessibilitat, reclamant a la Generalitat 

l’adaptació de les estacions de Metro del districte de plaça Espanya i plaça de Sants. Habilitar 

períodes de entre serveis o recursos de les persones amb discapacitat funcional. Formar en el 

bon tracte i la diversitat funcional els treballadors i treballadores dels serveis municipals. 

Elaborar els documents administratius en forma de lectura fàcil. Totes les actuacions que 

realitza el districte dins la via pública que siguin dissenyades sota una perspectiva inclusiva i fer 

de Sants-Montjuïc un territori socialment responsable.» 

 

La consellera Carolina López García, GMBComú, comenta, perquè consti en acta, que la 

consellera ha llegit una declaració anterior, no esmenada.  

 

La Sra. Esther Pérez Sorribas, GMBComú, confirma que en la transacció el que es deia és 

que totes les administracions havien d’assumir aquesta transformació. 

 

La presidenta agraeix l’esforç de tots els assistents i dona les gràcies també al personal del 

districte i serveis tècnics que el fan possible i els emplaça a retrobar-se a l’audiència pública. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta,  aixeca la sessió a les 21:05 hores. 

 

La qual cosa CERTIFICO. 

 

El Secretari del Districte     Vist i plau 

        La Presidenta del Consell 

 

 


