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ACTA DEL CONSELL PLENARI 

 
Identificació de la sessió 

Núm. 2 
Data: 3 de maig de 2018 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 18.30 h a 22.10 h 
Lloc: Consell de Districte de Sants-Montjuïc 
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Presidenta del Consell 
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Regidor del Districte 
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Domingo de Guzmán Alonso Chapa (GMDBComú) 
Xavier Farré Perisé (GMDBComú) 
Carolina López García (GMDBComú) 
Esther Pérez Sorribas (GMDBComú) 
Maria Riba Albiach (GMDBComú) 
Joan Sanromà Baulo (GMDBComú) 
Neus del Pilar de Haro Jarque (GMDDemòcrata) 
Núria Izquierdo Simó (GMDDemòcrata) 
Georgina Lázaro Fontanet (GMDDemòcrata) 
Sergi Sarri Camargo (GMDDemòcrata) 
Marta Alonso Izquierdo (GMDERC) 
Jordi Fexas Massanés (GMDERC) 
Àngels Boix Junyent (GMDPSC) 
Albert Deusedes Perelló (GMDPSC) 
Fernando Alcalde Pérez (GMDCs) 
David Labrador Gabriel (GMDCs) 
Josefina Macías Boada (GMDCUP) 
Neus Roca Miró (GMDCUP) 
José Antonio Calleja Clavero (GMDPPC) 
 
Excusen la seva absència 
Montserrat Benedí i Altés, regidora adscrita del GMDERC 
Carmen Andrés Añón, regidora adscrita del GMDPSC 
Eulàlia Reguant Cura, regidora adscrita del GMDCUP 
M. Magdalena Barceló Verea (GMCs) 
Xavier Mulleràs Vinzia, regidor adscrit del GMDPPC 
 
Gerent del Districte 
Francesc Jiménez i Gusi 
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Secretari del Consell 
Juan Carlos Parejo Perogil 
 

Desenvolupament de la sessió 

La presidenta saluda els assistents i demana que les intervencions se cenyeixin al 
temps estipulat. 

Tot seguit, obre la sessió. 

A) Aprovació de l’acta de l’anterior sessió ordinària de 1 de març de 2018 

S’aprova l’acta per unanimitat.  

B) Part informativa: 

1. Despatx d’ofici 

La presidenta informa els consellers que tenen el despatx d’ofici a la seva disposició. 

El Consell se n’assabenta. 

2. Informes 

2.1. Informe sobre projectes en funcionament per la promoció de les persones 
amb diversitat funcional al districte 

La presidenta comunica que el temps acordat per a les intervencions és de sis minuts 
per al Govern i tres per a la resta de grups. 

El senyor Domingo de Guzmán Alonso Chapa, del GMDBComú, manifesta que la 
ciutat de Barcelona ha estat compromesa des de fa temps amb la integració total de 
les persones amb discapacitat. Puntualitza que l’informe versa sobre projectes molt 
rellevants en què s’ha requerit la qualitat professional dels tècnics d’IMDB, 
especialment la del senyor Ferran Urgell, tècnic del Districte. Afegeix que s’ha disposat 
de la coordinació amb associacions de diversos àmbits i l’impuls i el suport polític per 
dotar i finançar la gran quantitat d’iniciatives involucrades. Exposa que el projecte 
s’implementa per assolir una clara millora en l’autonomia de les persones amb 
diversitat funcional i incideix en la qualitat del seu oci i el coneixement de la riquesa 
cultural del territori, entre d’altres. 

Comunica que els projectes es caracteritzen per la seva innovació tecnològica, ja que 
cerquen constantment la col·laboració amb la comunitat científica per fer-los possibles, 
alhora que permeten desenvolupar la sensibilitat i fan pedagogia entre els diversos 
perfils professionals que treballen per la qualitat de vida de les persones amb diversitat 
funcional. Destaca la col·laboració intensa entre diversos actors, com ara les 
administracions, la comunitat científica, les entitats locals, les cooperatives i persones 
individuals. Recalca que el Districte de Sants-Montjuïc ha estat històricament pioner a 
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Catalunya en el desenvolupament de polítiques envers l’esmentat col·lectiu, cosa que 
queda palesa amb la presentació del present informe. 

Matisa que els projectes han rebut una dotació econòmica significativa i una 
priorització rellevant respecte a la disponibilitat pressupostària dels districtes. En 
aquest sentit, esmenta dos projectes especialment notables a causa de la innovació i 
la repercussió que suposen: el projecte Comerç Accessible a la Marina i Sants-
Hostafrancs, dotat en 150.000 euros, en què s’ha estudiat l’accessibilitat a un alt 
percentatge dels comerços i que ha possibilitat l’adequació de vint-i-cinc establiments 
a Creu Coberta; i els projectes dels Horts del districte, com ara el del terrat de la seu 
del Districte, els quals han obtingut un gran ressò i es pretenen reproduir en altres 
indrets. Indica que altres exemples de projectes són els bicons; l’Hort d’en Queni; la 
consolidació del programa «Vida independent per a la sordceguesa», que és pioner a 
Catalunya; la instal·lació d’un gronxador al parc infantil de la rambla de Badal; 
activitats inclusives a la Festa Major de Sants; la museïtzació de la seu del Districte; 
les visites al barri antic de Sants adaptades a persones amb discapacitat; l’adaptació 
de la formació de curs de guiatge de la Marina; el projecte «Ens Movem» i la cursa 
adaptada al Cros de Sants, entre d’altres. 

Finalment, assenyala que el pressupost del Districte destinat a les entitats incrementa 
cada any, i puntualitza que enguany ha augmentat un 22%. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, considera que l’informe li 
sembla molt correcte en línies generals, no només pel col·lectiu a qui s’adreça, sinó 
per les activitats presentades, algunes de les quals s’han debatut a les comissions de 
seguiment, al Consell Sectorial de Persones amb Discapacitat o al Consell Sectorial de 
Comerç. 

Fa palès que el 12% dels habitants del districte pateixen alguna mena de diversitat 
funcional i demana que es treballi la seva integració per tal que puguin gaudir de les 
mateixes possibilitats en tots els aspectes de la vida i disposin de més autonomia. 
Esmenta que el projecte «Comerç accessible» s’ha portat a terme amb universitaris de 
la UPC, que van elaborar un diagnòstic i un seguit de propostes d’accessibilitat per 
presentar als comerciants de Sants i Creu Coberta. Opina que cal aprofundir en les 
ajudes i subvencions, tant en el projecte plantejat com en les línies de subvenció 
consultables al web de l’Ajuntament o les normatives actualment no obligatòries en els 
comerços, si bé serveixen de guia per tal que els comerciants puguin adaptar els seus 
establiments. 

Pel que fa a l’increment en els ajuts a projectes d’entitats socials, considera que un 
increment de 4.000 euros és insuficient. Admet que dels vint-i-sis projectes presentats 
enguany se n’han subvencionat vint-i-un, amb un valor de 24.700 euros, si bé demana 
un increment en el pressupost. 

La senyora Neus Roca Miró, del GMDCUP, valora positivament l’informe i considera 
que les millores desenvolupades es perceben dia a dia en tots els barris del districte. 
Opina que es tracta d’un tema prioritari, ja que les millores són visibles i se’n pot 
gaudir. Felicita la feina del Consell Tècnic malgrat la dificultat de les circumstàncies i la 
complexitat que comporta treballar amb els col·lectius de veïns. Recalca que s’està 
aportant molt capital humà i expressa la seva esperança de poder gaudir aviat del 
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projecte de reutilització de tots aquells aparells d’assistència i ortopèdia que s’obrirà en 
un futur proper al carrer de Leiva. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, es posiciona a favor de les mesures 
per intentar el compromís de la integració total de les persones amb diversitat 
funcional, tal com s’ha anat presentant en diversos consells i comissions. Destaca el 
projecte dels bicons, gràcies al qual les persones amb capacitat visual podran saber 
en quina mena d’establiment es troben. Considera positiu la construcció d’un hort urbà 
a la terrassa de la seu per a persones amb diversitat funcional. D’altra banda, 
assegura que tots els projectes esmentats poden millorar efectivament les condicions 
de les persones amb diversitat funcional i expressa la seva alegria pel fet que tots els 
grups municipals treballin en la mateixa direcció. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, felicita el Govern per l’informe i per 
la feina que reflecteix. Afirma que coneix l’esforç portat a terme pel Consell, ja que 
anteriorment ell mateix havia estat conseller de Discapacitat. Valora tant els resultats 
com la manera de treballar del Consell Sectorial, i s’aventura a assegurar que és un 
dels consells sectorials del Districte que millor treballa. Indica que se sent propi alguns 
dels projectes esmentats, ja que es van treballar durant l’any i mig en què el seu grup 
va formar part de l’equip de govern. Destaca la feina del tècnic Ferran Urgell, del qual 
manifesta que porta a terme una gran tasca i la dinamització del Consell. 

Finalment, felicita la feina de la senyora Rita Granada pels serveis prestats en la 
Vicepresidència del Consell, un càrrec que abandona per motius personals. Indica que 
tant ella com el senyor Urgell han fet possible aquesta tasca pionera. 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, corrobora que el Consell Sectorial de 
Discapacitat és el més eficient de tots, si bé encara pot millorar. Felicita el senyor 
Urgell i la resta de professionals del Consell, sense voler menystenir la resta de 
consells que no disposen de la mateixa proporció de professionals. Posa de manifest 
la implicació d’actors que han de donar sentit i efectivitat al projecte, com ara els eixos 
comercials, els quals han fet possible l’informe. Recorda que queda molta feina per fer 
en aquest àmbit i manté l’esperança que a aquest projecte en segueixin molts més. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, agraeix l’informe al Govern, ja 
que posa de manifest que el Districte de Sants-Montjuïc és pioner en mesures per la 
diversitat funcional i per convertir Barcelona en una ciutat cada dia més inclusiva. 
Exigeix que es garanteixi les oportunitats a totes les persones i se’ls permeti 
emprendre un projecte de vida tinguin les capacitats que tinguin. Lloa el projecte 
«Comerç accessible», si bé opina que l’Ajuntament ha d’incidir en el control de les 
voreres per tal que es pugui passejar en l’espai públic adequat. Respecte als bicons, 
pregunta si a la carretera de Sants ja estan instal·lats o encara s’han d’instal·lar. Vol 
saber quants usuaris se n’han previst i si a més de les entitats implicades al projecte 
existeixen altres espais o entitats que se n’estiguin fent ressò per cridar el públic 
objectiu. En aquest sentit, demana que no es limiti el nombre d’usuaris. 

Considera positiu que es consolidi la Lliga d’Hoquei Plus i proposa que més endavant 
es debati amb altres ciutats que puguin replicar el model i s’implanti una trobada cada 
cert temps amb equips d’Hoquei Plus d’altres països. 
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Expressa el seu suport a la iniciativa de l’hort de la seu del Districte i pregunta quants 
usuaris té actualment. Demana que el projecte es faci extensiu a altres equipaments 
municipals per tal que el màxim d’escoles es puguin implicar en el projecte. Pel que fa 
a l’hort d’en Queni, expressa el seu desig perquè pugui seguir funcionant molts anys, 
igual que la consolidació del programa «Vida independent», per al qual demana més 
habitatges i recursos. Reclama també que es pugui garantir habitatges a les persones 
amb sordceguesa, així com a les persones sense sostre mitjançant el projecte Housing 
First. 

Respecte al gronxador del parc infantil, demana que tothom els pugui fer servir, i no 
només una part dels usuaris. Finalment, pregunta si el projecte «Ens movem» està 
relacionat amb el Pla comunitari del Poble-sec, així com la manera de complementar-
lo, coordinar-lo i integrar-lo. 

El senyor de Guzmán agraeix totes les intervencions i afirma que representa un honor 
ser conseller de la sectorial esmentada. Quant a les preguntes i els suggeriments del 
senyor Sarri, es compromet a fer-les-hi arribar per escrit. 

El senyor Calleja reitera que troba insuficient la dotació destinada als projectes 
esmentats malgrat l’increment del 22% respecte a l’any anterior. Afirma que s’ha 
ajudat a adequar locals, a consolidar entitats i a formar col·laboracions, si bé demana 
que el Govern es comprometi a augmentar el pressupost de cara a l’any vinent. D’altra 
banda, demana que s’elaborin diagnòstics als establiments del Paral·lel i altres indrets 
del districte perquè es puguin beneficiar de les línies de subvenció. 

El senyor de Guzmán exposa que es tindrà en compte l’adaptació de comerços en les 
properes línies d’actuació. Recorda que el Govern està supeditat als pressupostos del 
districte i de la ciutat, sobre els quals els grups municipals no han arribat a un acord. 
Afirma que un increment d’un 22% és substancial i que cada any s’incrementa el 
capital destinat a projectes en aquest àmbit. Reconeix que es voldrien augmentar més, 
si bé cal adaptar-se a les circumstàncies. 

El Consell se n’assabenta. 

2.2. Informe de la regidora 

La presidenta informa que el temps estipulat és de dotze minuts per a la regidora i sis 
per a la resta de grups. 

La regidora del Districte comunica l’exclusiva que l’Escola Jaume I ha rebut el Premi 
Barcelona d’Innovació Educativa. Dóna l’enhorabona a la direcció del centre pel premi, 
ja que ajuda a millorar dia a dia l’equipament i l’educació des del vessant de la 
innovació. Felicita el quarantè aniversari de l’Associació de Veïns d’Hostafrancs 
després de la seva legalització i lloa l’esforç per organitzar la celebració i aconseguir 
ressò; felicita també el cinquantè aniversari de l’Institut Emperador Carles i l’Escola 
Bressol Guinbó; els manifestants que van donar suport a la igualtat de gènere el 8 de 
març i la resposta de ciutadans, col·lectius, entitats i associacions prèvia a la sentència 
i el vot particular en el cas de la Manada. 

Felicita els centenars de milers de manifestants que van omplir els carrers des de la 
plaça d’Espanya fins a l’avinguda del Paral·lel, convocats el passat 15 d’abril per 
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l’espai Democràcia i Convivència, sindicats, entitats i associacions de tot Catalunya, 
inclòs el districte. Agraeix la feina dels tècnics que van permetre l’entrada dels 
autocars i la coordinació de la manifestació a favor de la democràcia, la cohesió i la 
necessitat de trobar solucions polítiques envers el conflicte existent per mitjà d’aturar la 
via judicialitzadora i regressiva de l’Estat espanyol. Fa un record als sis mesos de 
l’empresonament del senyor Joaquim Forn i n’exigeix la llibertat o, en el seu defecte, 
l’acostament a Catalunya. Demana que es constitueixi un Govern de la Generalitat per 
facilitar les gestions a l’Ajuntament de Barcelona, recuperar les institucions catalanes i 
posar fi a l’article 155.  

Pel que fa a l’informe de la regidora, manifesta que l’habitatge sempre ha estat i serà 
l’eix de la política de l’equip de govern. En aquest sentit, assenyala que malgrat que no 
sigui la seva competència, l’Ajuntament està finançant un 93% de la política 
d’habitatge de Barcelona, malgrat que igualment pateix les limitacions del Govern 
municipal. Indica que des de l’Ajuntament s’han expropiat pisos buits de bancs i se’ls 
ha imposat multes per no haver-los destinat a lloguer. Informa que s’ha creat la Unitat 
contra l’Exclusió Residencial (UCER) per evitar desnonaments mitjançant mediació en 
el 93% de tots els desnonaments de la ciutat, i especialment a Sants-Montjuïc, on es 
detecten unes taxes especialment elevades. Puntualitza que s’ha atès prop de 380 
famílies durant el 2017 i se les ha acompanyat en el procés de desnonament buscant 
solucions residencials, cosa que suposa un esforç ingent de recursos econòmics i de 
personal. Fa un reconeixement als tècnics de la Taula de Desnonaments, de l’UCER i 
de la CIFO. 

Exposa que es garanteix el dret dels llogaters, tal com va quedar palès en el cas de 
Murillo, 12, pel qual es va reformar l’Ordenança de procediments d’intervenció 
municipals. Assegura que actualment s’està investigant detalladament els fons 
d’inversions de les immobiliàries que estan portant a terme obres de gran calat en 
edificis a través d’assabentats menors d’obres. Apunta que en el cas de Murillo, les 
xarxes de suport del Poble-sec organitzades arran del cas Feliciano van alertar de les 
obres il·legals. Comunica que s’ha impulsat el cens d’habitatges buits, ja finalitzat al 
Poble-sec. Afegeix que a la Bordeta s’està impulsant el projecte d’allotjaments de 
proximitat provisional, l’APROP, amb trenta-dos allotjaments dobles per a famílies i vuit 
per a joves. Informa que s’ha aplicat el dret a compra preferent per a finques senceres 
a Leiva, 37; Elkano, 41; Rossend Arús; la Borda i el solar d’Ulldecona. 

Demana a l’Estat que retiri els avantatges als especuladors, com ara la Golden Visa, 
que es regala als estrangers que comprin habitatges de més de 500.000 euros, cosa 
que està inflant una bombolla de pisos de luxe. Exigeix la reforma de la legalització 
estatal per enfortir els drets dels llogaters; la modificació de la LAU; l’exercici de 
polítiques fiscals a favor del lloguer, ja que les actuals afavoreixen la construcció 
privada, i la incentivació de l’endeutament a través de la contractació d’hipoteques. 
Recorda que per cada 100 euros que l’Ajuntament destina a habitatge, la Generalitat 
en destina 23, i l’Estat, 10. Puntualitza que els darrers Pressupostos Generals de 
l’Estat no s’han planificat per donar suport a ciutats com Barcelona. 

Fa palès que una altra línia de suport a l’habitatge és la proposta de desafectació del 
Turó de Font de la Guatlla, afectada pel PGM de 1976. Matisa que l’aposta es va 
impulsar des del principi per part del veïnat i que, si fructifica, es podrà mantenir els 
quaranta habitatges que hi ha, a més d’un nou model de desafectació que eviti la 
futura especulació i l’expulsió del veïnat. Afirma que el projecte permetrà incrementar 
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el parc d’habitatge públic amb la construcció d’una promoció de més de vint habitatges 
i una peça d’equipament destinada a una ludoteca. 

Pel que fa al Camí de la Cadena, indica que s’està començant a omplir els dos blocs 
municipals dels carrers Constitució i Parcerisa amb deu famílies mitjançant drets 
urbanístics reconeguts. Manifesta que tres ja estan reallotjades i quatre han signat el 
contracte, de manera que s’està a punt de finalitzar el procés de subministrament. Pel 
que fa a les dues restants, comunica que s’està pendent de la revisió de la renda. 
Afirma que s’està treballant amb les vuit famílies sense drets urbanístics, algunes de 
les quals presenten indicadors de vulnerabilitat. 

Respecte a la policia de proximitat, exposa que aquest matí s’ha celebrat l’acte de 
tancament de la formació de la policia de barri per al districte de Sants-Montjuïc i 
Ciutat Vella. Recorda que el projecte es va iniciar a Nou Barris, Sant Martí i Sant 
Andreu, de manera que s’ha aprofitat l’aprenentatge de la posada en pràctica de la 
política de seguretat per aplicar una nova metodologia a l’hora d’organitzar tasques i 
enfortir una filosofia de treball orientada a la ciutadania. Informa que es pretén crear un 
equip i professionalitzar la funció actualment portada a terme per la Guàrdia Urbana, 
institucionalitzar nous protocols de gestió prioritzant demandes que arriben per part de 
la policia de barri, i finalment, crear protocols de coordinació entre unitats territorials, 
districtes i serveis centralitzats. 

Manifesta que es continua treballant en el projecte d’urbanització de Magòria, en què 
els canvis seran palpables a un ritme més accelerat, tenint en compte que ja es 
treballa amb Can Batlló, l’EMAV, la compra dels blocs 2 i 4, Coopolis, la urbanització 
del parc, l’Arxiu de la ciutat i el projecte del bloc central. Informa que la Magòria serà el 
proper projecte a portar a terme, i que amb tota probabilitat es convertirà en un CUAP 
que estarà en funcionament els tres-cents seixanta-cinc dies a l’any, les vint-i-quatre 
hores del dia, amb més de 220 llits i una promoció de 150 habitatges dotacionals. 
Assumeix que cal continuar treballant, especialment en col·laboració amb la 
comissionada de Salut, per poder impulsar l’esmentat projecte amb la Generalitat. 

Quant a les obres, indica que a l’entrada de la sala se n’ha deixat un resum. Destaca 
que dins el Pla de barris ja s’ha iniciat la Colònia Santiveri, la pavimentació de la pista 
de bàsquet dels jardins de Can Farrero, la modificació del parterre del carrer de la 
Química per facilitar el pas per la vorera, els treballs d’adequació del local del carrer de 
la Química per a entitats i joves, la rehabilitació d’habitatges i el diagnòstic d’edificis en 
mal estat. Corrobora que s’està impulsant l’economia social i solidària que permetrà 
celebrar la primera fira en aquest àmbit a la Marina gràcies a la col·laboració amb la 
Taula d’Empreses de la Marina. 

En matèria de cultura i memòria històrica, destaca la fàbrica de creació del Graner o el 
Teatro de los Sentidos, en què s’està treballat per recuperar la memòria de barri. 

Celebra la inauguració del Centre Cultural Islàmic de Sants, en què el Districte es va 
involucrar en gran mesura per donar solucions als veïns afectats pel plantejament. Es 
congratula també pel procés de participació de l’Olivereta, que s’està desenvolupant 
amb gran èxit; la instauració de la primera lliga de criquet femení a Sants-Montjuïc i el 
Poble-sec, i el bon transcurs i l’enorme acollida de les propostes de Sant Jordi, 
especialment a Sants i el Poble-sec. Mostra la seva confiança que les activitats a la 
Marina s’enfortiran per celebrar-les en una jornada tan especial. 
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El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, se suma als reconeixements 
de la regidora i felicita les persones que es van manifestar el Dia de la Dona 
Treballadora. Esmenta que el ciclista Alejandro Valverde va guanyar la Volta a 
Catalunya i que Gerard Armillas es va proclamar guanyador de la matinal del Club 
Ciclista Catalunya celebrat als barris de la Marina al març. En aquest sentit, demana 
poder fidelitzar el projecte de creació d’una escola de ciclisme a la ciutat. 

Pel que fa a l’esment de la manifestació del 15 d’abril, recorda a la regidora que ella i 
la senyora Colau només es fan ressò de les manifestacions que els interessa i nega la 
manca de democràcia i llibertat. Critica que no se citi ni a Twitter altres manifestacions 
que reclamen convivència i solucions als problemes que preocupen a catalans i 
espanyols. Emplaça a la regidora a ser valenta i retirar la pancarta de la balconada del 
districte ja que, malgrat que representa una majoria de santsencs, no representa una 
majoria de barcelonins ni de catalans. Aventura que la pancarta no es traurà fins que 
deixi d’haver-hi polítics empresonats, i indica que possiblement ell mateix portarà una 
proposta perquè es pengi una altra pancarta a la balconada si no es retira la que hi ha 
actualment. 

Respecte a l’àmbit de l’habitatge, denuncia que es critiqui l’Estat quan no es disposa 
de propostes. Pregunta quants habitatges s’està oferint a les persones que s’adrecen 
a l’Oficina de l’Habitatge del districte i quants habitatges estan inclosos a la borsa, ja 
que segons el que li consta, el nombre és molt escàs. Demana que s’especifiqui el 
nombre de pisos que es pretén expropiar, així com el cens dels habitatges buits i el 
nombre de desnonaments que s’han produït el 2017 i 2018. Vol saber com s’està 
treballant la problemàtica de les ocupacions mafioses que es lucren amb els diners de 
persones necessitades que paguen per l’accés a l’habitatge. Pregunta quantes 
ocupacions de persones incíviques es produeixen al districte i com s’hi està actuant, 
una qüestió que es va abordar al darrer Consell de la Marina. 

Considera correctes les noves mesures de policia de proximitat, especialment en 
temporada estiuenca. Recorda que a tots els consells de barri i comissions, els veïns 
reclamen més presència policial, i proposa que la policia de proximitat pugui cobrir 
aquesta demanda. Informa que el 2017 els furts es van incrementar un 9,8% a 
Barcelona i, els delictes, un 7,47%, si bé al Districte han augmentat un 6,14%. Critica 
que el 2016 l’alcaldessa no va convocar places de Guàrdia Urbana, de manera que 
caldrà esperar fins que al juny s’acabi el curs a l’escola de policia. Indica que s’ha 
incrementat els delictes contra la propietat i el patrimoni en un 7,9%, de manera que 
s’ha tornat a xifres del 2015. 

Quant a la proposta de Magòria, indica que la presentació portada a terme a l’auditori 
de Can Batlló va semblar inassolible. Denuncia que s’imiti l’anterior govern prometent 
un seguit d’inversions per a un futur mandat. Pregunta quan s’iniciarà el CUAP, els 
habitatges dotacionals i el centre sociosanitari. 

Amb referència al Pla de barris de la Marina, demana conèixer l’estat del nou projecte 
educatiu de l’Escola Enric Granados, la recuperació de l’Arxiu Històric de la Marina i 
els programes d’acompanyament a les comunitats en qüestions d’habitatge, així com 
els projectes d’educació en el lleure, la construcció d’ascensors per a l’accés al barri 
del Polvorí i el desenvolupament de programes de formació i pràctica laboral. Pregunta 
per la línia 91 d’autobús, el camí escolar que envolta l’Escola Maiol, la desafectació de 
Font de la Guatlla i la desviació del trànsit, cosa que encara no està solucionada 
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malgrat que es va prometre camins alternatius de circulació durant les obres de Sant 
Fructuós amb Indíbil. Finalment, pregunta quines són les opcions del Govern respecte 
a la Colònia Bausili, actualment en procés de desaparició. 

La senyora Neus Roca Miró, del GMDCUP, se suma a les felicitacions i comparteix 
l’alegria per les manifestacions portades a terme els darrers mesos. Puntualitza que el 
8 de març no només es va celebrar una manifestació, sinó una vaga general que va 
arribar a la premsa europea gràcies al seguiment que se’n va fer a l’Estat espanyol. 
Destaca que al Districte de Sants-Montjuïc es va produir una forta autoorganització i 
una gran quantitat d’activitats durant tot el dia perquè la gent que no podia secundar la 
vaga pogués participar en les mobilitzacions i en un entorn diferent. 

Manifesta que les dades relatives a l’habitatge són alarmants, ja que Sants-Montjuïc és 
el segon districte on més ha pujat el lloguer. Denuncia que a Hostafrancs i el Poble-
sec es finalitzen més contractes que no pas se’n renoven, de manera que els veïns es 
veuen obligats a abandonar els barris. Recalca que gran part del veïnat és població 
envellida i gent que viu sola, amb unes rendes per capita per sota la mitjana, cosa que 
genera dificultats en el pagament del lloguer. Insisteix que al districte es produeix una 
gran quantitat de desnonaments, fins a sis en una setmana i un sol barri. Recalca que 
estan proliferant les notificacions sense data d’execució, cosa que accentua l’angoixa i 
el maltractament institucional dels afectats, especialment quan hi ha menors 
involucrats. 

Exposa que la intervenció dels Serveis Socials i les ofertes alternatives disten 
d’esdevenir una opció realista que busqui l’impacte mínim en els menors. Denuncia 
que s’està naturalitzant perillosament les intervencions violentes per part dels cossos 
policials, com ara intimidació i exhibició d’armes automàtiques. Considera preocupant 
la situació dels barris mentre al Congrés s’aproven lleis que permeten l’acceleració 
dels desnonaments i que avancen cap a la criminalització i la indefensió de les 
persones afectades. Lamenta que una gran quantitat de partits estatals donin un escàs 
suport a modificacions per millorar la situació de manera estructural. Comparteix la 
necessitat i la inquietud de conèixer de manera transparent el cens de pisos buits de la 
ciutat. 

Mostra la seva voluntat de mantenir la memòria històrica del barri. Recorda que el 
passat obrer fabril i agrícola ha donat lloc a la configuració oficial, rica, inquieta i 
marcada per l’autoorganització, la cooperació i les xarxes veïnals. Afirma que els 
criteris no interessen al sistema i al model actual, ja que cap de les seves traduccions 
en forma d’arquitectura està catalogada. Apunta que molts elements són significatius 
per al veïnat, si bé no disposen de cap tipus de protecció, de manera que demana que 
se’ls consideri patrimoni arquitectònic per entendre i explicar el passat dels barris. 
Demana que la valoració dels elements a protegir no només la facin els experts, sinó 
que s’hi inclogui els veïns. 

Expressa la seva preocupació per la normalització d’actituds i actes feixistes als barris, 
com ara atacs i intimidacions rebudes per part del veïnat i determinats col·lectius pel 
fet de mostrar símbols a favor de la llibertat d’expressió. Considera que aquests fets 
haurien de ser denunciables, si bé alerta que a l’Estat no existeixen les institucions 
judicials, s’esperona l’odi i es dóna suport als atacs feixistes amb el silenci. 
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Finalment, assenyala que es necessita una radiografia més àmplia en l’educació del 
districte per saber de què es disposa, on, i quines previsions d’obertures i reformes hi 
ha fins a finals de legislatura. Exposa que l’augment de les matriculacions i la 
demanda prevista en l’escola pública malgrat la campanya de desprestigi que està 
vivint el projecte d’escola catalana requereix una planificació satisfactòria. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, lloa l’organització de la Mostra de 
Comerç que es va portar a terme al carrer de Sants i a Creu Coberta el passat 21 
d’abril. Se suma a les felicitacions per a l’Institut Emperador Carles, l’Escola Bressol 
Guinbó i l’Escola Jaume I. Esmenta les diverses diades de Sant Jordi que es van 
celebrar al districte i agraeix la invitació a la nova seu del Centre Cultural Islàmic, així 
com les invitacions de l’Associació Els Amics de la Plaça Santa Madrona per assistir a 
la Fira de Gent Gran i a l’Eix Comercial Sants-Les Corts per convidar-los a la Mostra 
de Comerç. 

Recorda que el web del districte encara no es pot consultar en castellà, a la qual cosa 
el Govern es va comprometre el primer trimestre enguany. 

Mostra la seva alegria per la desafectació del Turó de Font de la Guatlla, una 
reivindicació de principis de la legislatura que va rebre el suport de totes les forces 
polítiques. Apunta que s’espera un projecte final que es consensuï amb el veïnat i les 
entitats del Turó, previsiblement abans de l’estiu. 

Expressa el seu acord envers la proposta sobre policia de proximitat per tal que els 
veïns, entitats i cossos de seguretat tinguin un referent, si bé alerta que no resol la 
manca de recursos de la Guàrdia Urbana, especialment respecte a agents disponibles. 
Dedueix que els vuit policies de proximitat seran voluntaris, un per barri. Pregunta si 
els agents que ocupin aquesta funció seran substituïts per d’altres al cos de la Guàrdia 
Urbana o si el nombre d’agents serà encara més limitat. Assegura que, en cas contrari, 
es rebria més queixes del veïnat. 

Respecte a Magòria, accepta inicialment la proposta del CUAP, si bé opina que el 
centre sociosanitari també representa una opció. Demana que es consulti amb els 
veïns la proposta de construir una àrea d’atenció sanitària per al tractament de la 
inserció social per tal d’evitar possibles incidències. Remarca que s’intenti complir les 
sol·licituds de la Taula d’Esports de Sants, Hostafrancs i la Bordeta i les entitats 
esportives de la zona, les quals han reclamat llargament un camp de futbol 11 i un 
camp de futbol 7, setze pistes de petanca i un poliesportiu. Reconeix que s’hi està 
negociant i decidint els equipaments que es podran fer efectius, si bé demana que 
s’arribi a un acord aviat. 

Indica que alguns veïns s’han queixat d’una sèrie de pintades amenaçadores en 
diversos carrers del districte, com ara Riego, passeig de Sant Antoni, la rampa 
d’Antoni Capmany i les parades de metro de Mercat Nou o Badal, com ara «Muerte al 
madero» o «Os vamos a matar». Indica que existeix una normativa i recorda que el 
Districte ha assegurat en reiterades ocasions que les pintades amb insults i ofenses 
s’esborren immediatament. Per aquest motiu, reclama que s’esborrin les esmentades. 

Considera normal que el GMDBComú presumeixi de la manifestació independentista, 
ja que afirma que sempre les segueix. Critica que es desprestigiï les manifestacions 
unionistes i que alguns dirigents els insultin directament. 
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Pel que fa a l’habitatge, manifesta que el Govern ha intentat elaborar una sèrie de 
mesures per complir les promeses de l’inici de la legislatura. En aquest sentit, demana 
que es plantegi propostes més realistes, especialment amb un 20% d’habitants en risc 
de pobresa. Recorda que a l’inici del mandat es va prometre 4.000 habitatges 
protegits, si bé entre 2016 i 2017 només se’n va construir 580, dels quals 186 van ser 
entregats i 217 són habitatges socials.  

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, se suma a les felicitacions i es fa 
ressò del comunicat de dissolució d’ETA després de trenta anys i sense haver 
aconseguit els seus objectius. Afirma que la democràcia i la llibertat sempre guanyen 
el feixisme. 

Es mostra d’acord amb la majoria de punts de l’informe de la regidora, especialment la 
desafectació del Turó de Font de la Guatlla, el procés de participació de la plaça de 
l’Olivereta i la construcció del Centre Cultural Islàmic. Lamenta que no s’hagin 
esmentat els equipaments esportius de Magòria, ja que les entitats implicades 
asseguren que no han rebut cap comunicació des de l’assemblea que es va portar a 
terme a Can Batlló. En aquest sentit, demana que s’informi de les novetats. 

Pel que fa a qüestions d’habitatge, manifesta que les accions de govern són 
insuficients, si bé reconeix que les competències municipals són limitades. Coincideix 
en la urgència de canviar les lleis relacionades al Congrés dels Diputats. D’altra banda, 
critica que fins ara no s’hagi expressat cap queixa sobre les manques de competència 
en habitatge i que no s’hagi portat a terme cap política de decisió. Denuncia que les 
oficines d’Habitatge dels districtes s’han convertit en oficines d’assistència social. 
Aventura que l’habitatge representarà el tema principal de l’any que queda de mandat i 
probablement de la propera campanya municipal i les eleccions. 

Recorda que no es disposa del cost de construcció del punt verd de la rambla del 
Brasil, cosa que ja es va preguntar a l’anterior Plenari. Pregunta per què la tercera fase 
de la cobertura de les vies de Sants s’ha dividit en tres fases, un fet que es contradiu 
amb el pressupost elaborat. En aquest sentit, vol saber si es tracta d’una estratègia per 
no haver de posicionar-se en el conflicte de Can Vies. 

Mostra la seva preocupació per la problemàtica dels veïns dels carrers Burgos i Riera 
de Tena, que paguen 700 euros per pisos de 25 metres quadrats en condicions 
deplorables. Pregunta al Govern quina és la seva opinió sobre l’assumpte i sobre 
l’ocupació de pisos en aquesta mateixa zona, on des de fa pocs dies Telefònica està 
tirant cablejat i fent instal·lació. Considera curiós que s’instal·li línies telefòniques en 
pisos ocupats. 

Pregunta si s’ha pres alguna acció al Poble-sec i a les Hortes de Sant Bertran, ja que 
el veïnat se sent desatès. D’altra banda, manifesta que la Coordinadora del Poble-sec 
ha fet arribar el seu descontentament respecte al Conveni del Pla comunitari, ja que 
sostén que se’ls ha esborrat del concurs. Demana informació al Govern sobre la 
licitació. 

Respecte a Font de la Guatlla, vol saber si es disposa de noves informacions sobre la 
ludoteca després d’un any de negociacions. D’altra banda, destaca que els veïns de 
Font de la Guatlla se senten molestos per les obres del carrer d’Indíbil, que han obligat 
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a redirigir el trànsit cap al carrer de la Font Florida i està creant embussos. Demana 
saber si el Govern és coneixedor de la problemàtica i si es planteja alguna solució. 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, felicita el veïnat i les entitats que han 
desenvolupat activitats als darrers mesos, especialment els comerciants de Sants i 
Hostafrancs, a més de l’Eix Sants-Les Corts, que ho farà el proper cap de setmana. 
Destaca el bon ritme i la qualitat de les activitats que s’han portat a terme a la Lleialtat 
Santsenca, acabada d’estrenar, així com a Can Batlló. Tot seguit, se suma a les 
felicitacions de la resta de grups i hi afegeix l’Escola Pràctiques 2. 

Fa un esment a la tasca de l’ANC, Òmnium Cultural, els CDR i altres entitats en la 
defensa per la llibertat i la democràcia, especialment per la llibertat dels presos polítics. 
Manifesta que l’activitat dels representants democràtics estarà tenyida d’anormalitat 
mentre hi hagi persones empresonades per les seves idees polítiques. Opina que és 
deure de tothom recordar-ho cada dia amb solemnitat si no es vol trair els principis i el 
sentit de la feina institucional. 

Pel que fa a l’informe de la regidora, pregunta quan es disposarà de l’estudi 
d’arqueologia i patrimoni sobre la troballa del dipòsit al carrer de la Diputació i una 
decisió sobre les accions a prendre, especialment considerant el posicionament del 
Plenari a la darrera sessió.  

Apunta que els terminis de l’expropiació per iniciar el reallotjament dels veïns 
expropiats a Burgos finalitzaran a l’estiu. En aquest sentit, pregunta si la data és 
definitiva i si la futura promoció de Bagursa no tornarà a ser un calvari. D’altra banda, 
vol saber les previsions de neteja a l’estiu pel que fa a la millora i la conservació dels 
parcs i els jardins del districte. Critica el deteriorament de les Hortes de Sant Bertran i 
pregunta si es preveu atendre les demandes que el veïnat va reclamar. Adverteix al 
Govern que calen mesures per afrontar l’increment de més del 6% registrat respecte a 
fets delictius i demana algun tipus de mesura. Pregunta per l’estat dels solars del 
carrer de Tarragona i la resta d’espais del districte on s’ha establert assentaments 
irregulars. Exigeix explicacions respecte la línia 91 d’autobús i demana solucions 
immediates. 

Celebra totes les accions relacionades amb l’habitatge que intentin sumar a l’oferta 
pública habitacional. Avisa del perill que un ús intensiu de compra d’edificis consumeix 
una gran part de pressupost, no augmenta en termes nets l’oferta global d’habitatge 
públic i no permet filtrar correctament l’usdefruit d’un habitatge de titularitat pública. 
D’altra banda, reconeix que el seu grup va impulsar l’ús dels drets de retracte, si bé 
amb la conscienciació de les contrapartides potencialment negatives. Afirma que una 
bona política d’habitatge és la suma planificada de moltes mesures diverses durant un 
llarg període de temps, amb la major quantitat d’actors implicats, encara que siguin 
antagònics, i la major quantitat de recursos possibles. Pregunta si es preveu algun pla 
específic per al districte, tenint en compte que Sants-Montjuïc és el segon districte on 
augmenta el preu del lloguer. Apunta que la qüestió de l’habitatge representa un tema 
de visió metropolitana i de legislació de sobirania, cosa que les lleis estructurals de 
l’Estat actual impedeixen. 

Considera satisfactòria la proposta sobre policia de proximitat i argumenta que la 
manca d’efectius és culpa del ministre Montoro i la Llei d’estabilitat pressupostària. 
Respecte a Magòria, matisa que una part del projecte encara està indefinida. Pel que 
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fa al projecte del Pla de barris, corrobora que resultava complicat avaluar-ne la 
dimensió, fer-ne el seguiment pressupostari i portar a terme una traçabilitat del 
desenvolupament. 

Felicita el Govern per la feina feta respecte a l’oratori, si bé opina que en 
circumstàncies normals no hauria d’haver estat així. Amb referència al procés de 
participació de la plaça de l’Olivereta, lamenta que el procés iniciat a principi de 
mandat s’hagi empantanegat i s’hagi hagut de reprendre al cap de tres anys des del 
mateix punt. Felicita els integrants de les organitzacions de memòria històrica i el 
conseller encarregat de la Taula de Memòria, ja que s’ha portat a terme un progrés 
substancial. 

Reivindica que el Govern cedeixi al Club Ciclista un espai per desenvolupar l’escola i 
potenciar el ciclisme a la ciutat, incloent l’educació vial dels ciclistes i la seva formació. 
Finalment, apunta que el darrer balanç de la política de l’habitatge es rebrà en el 
termini d’un any, després de calcular sumes i saldos. 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDDemòcrata, se suma a les felicitacions 
de les intervencions anteriors. Fa un recordatori al senyor Oriol Junqueras i el senyor 
Joaquim Forn pels sis mesos que fa que són a presó, i reivindica que hi són per haver 
donat veu al seu poble. Destaca que posar urnes no és cap delicte, ni tampoc parlar-
ne. En aquest sentit expressa la seva solidaritat amb els sis professors de l’IES Palau 
que estan sent injustament acusats i assenyalats. Manifesta la seva repulsió arran del 
cas de la Manada, en què la justícia no només ha deixat la víctima desprotegida, sinó 
que l’ha criminalitzada. 

Valora positivament la jornada de Sant Jordi al districte, que any rere any s’omple de 
cultura i tradició. Indica que enguany s’ha portat a terme la iniciativa del Passeig de la 
Lectura a la rambla de Sants, amb molt bona acollida. Proposa que, de cara als 
propers anys, es consideri realitzar l’activitat el mateix dia de Sant Jordi en cas que 
sigui festiu, o a la tarda, en cas que sigui jornada laboral, per tal de donar més impacte 
i repercussió a la lectura. 

Considera molt bona iniciativa la inauguració de l’oratori a la Bordeta i celebra que 
s’hagi pogut quedar al barri. Exposa que recentment el Districte ha iniciat un procés 
participatiu envers la plaça de l’Olivereta, una idea que considera necessària, si bé 
critica que l’equip de govern hagi trigat tres anys a impulsar-lo. 

Quant a l’habitatge, reconeix que s’hi ha invertit molts esforços, si bé continua sent una 
assignatura pendent en àmbit de ciutat. Demana que s’actuï amb fermesa contra 
l’increment dels pisos de lloguer. Manifesta que l’Ajuntament ha adquirit recentment els 
habitatges d’Elkano, 61. Mostra el seu acord amb el fet que s’hagi portat a terme 
aquesta acció puntual per donar una solució habitacional a les persones que hi vivien, 
si bé demana tenir en compte que aquest tipus d’accions no es normalitzin i que s’opti 
per solucions a llarg termini que passen per ampliar el parc públic d’habitatge. 
Assenyala que cal explorar i buscar sinergies en tots el àmbits administratius per 
legislar en la matèria i garantir que les noves generacions es puguin establir a la ciutat 
juntament amb les que sempre hi han viscut. Demana que durant el maig s’acabi de 
reallotjar les famílies del Camí de la Cadena. 
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Pel que fa a la implementació del carril bici a la Marina, considera que s’hauria d’haver 
planejat juntament amb la reforma del passeig de la Zona Franca, sobre la qual es va 
aprovar una proposta del seu grup. Quant al projecte APROP, troba positiu que es 
busqui solucions d’emergència habitacional, si bé demana que es faci a llarg termini, ja 
que construir pisos prefabricats al mateix espai on es pretén construir l’habitatge pot 
derivar en dificultats. Lamenta que l’Ajuntament permeti construir aquests edificis 
prefabricats sense cèdula d’habitabilitat, perquè s’incompleix la normativa. Per tant, 
proposa que s’impulsi una certificació homologable a la cèdula d’habitabilitat a fi que 
els pisos prefabricats compleixin tota la normativa vigent en matèria de seguretat i 
habitabilitat. Celebra el principi d’acord respecte a la desafectació del PERI, si bé 
adverteix que es tracta d’un projecte a mitja execució i que hi ha famílies que han 
hagut d’abandonar casa seva, o fins i tot el barri. En aquest sentit, demana que 
l’Ajuntament compensi les famílies. 

Quant a la policia de proximitat, considera que suposarà una millora del servei i 
demana que a la Sectorial de Seguretat que es reunirà al març es pugui avaluar 
aquesta nova figura. Assenyala que a cada barri hi haurà un policia, si bé cal tenir en 
compte que els barris tenen diferent extensió. Respecte al complex de Magòria, opina 
que des del Districte cal tenir en compte la petició dels usuaris dels jardins i dels horts 
actualment utilitzats i garantir-ne l’ús per part dels veïns. 

Demana que es tingui en compte les necessitats esportives del barri i considera 
impensable que s’estigui construint uns equipaments que no compleixin els mínims 
reglamentaris. Recomana que la Taula d’Esports hauria de tenir en compte totes les 
propostes. D’altra banda, indica que la Sectorial de Joventut no s’ha reunit mai i 
demana a la regidora si es té prevista alguna trobada. 

Exigeix tenir en consideració la proposta del Club Ciclista, incrementar els quilòmetres 
del carril bici i fomentar les bones conductes pel que fa als usuaris de la bicicleta. Amb 
relació a Cal Maiol, mostra la seva preocupació pel fet que el projecte no es pugui dur 
a terme i demana al Districte que es reuneixi tot el projecte educatiu en un sol espai. 

Opina que el procés de reallotjament dels veïns de Burgos és molt lent i reclama que 
es tinguin en compte les alternatives que ells mateixos proposen. Finalment, demana 
que es trobi una solució en la problemàtica del carrer de Sagunt i que es comprovi si hi 
ha altres carrers en les mateixes condicions d’obra. 

La regidora agraeix les intervencions i assegura que respondrà totes les qüestions 
plantejades, ja sigui de viva veu, per escrit o en altres reunions. Pel que fa a la policia 
de proximitat, indica que l’intendent va assistir al Consell de Presidència i Seguretat 
per explicar la iniciativa. Puntualitza que no es tractarà de feina voluntària, sinó que els 
agents es presentaran al càrrec de manera voluntària. Recomana que es consulti el 
Pla local de seguretat i el Pla director per conèixer què implica la reorganització dins 
de la Guàrdia Urbana. Afirma que es donarà seguiment a les implementacions de la 
policia de barri i les primeres valoracions que pugui fer el responsable de Seguretat del 
Districte, l’intendent Àngel Burrel, per tal de fer-les públiques al proper Plenari.  

Recorda que el nombre d’agents no es pot incrementar a causa dels límits imposats 
pel ministre Montoro. Puntualitza que el 2017 es va incorporar 49 agents a la plantilla 
de la Guàrdia Urbana per mitjà d’una convocatòria interadministrativa, una fórmula que 
en aquell moment resultava més àgil. Aclareix que al juny s’incorporaran els 120 
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agents que actualment s’estan formant a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i 
que enguany es convocaran 150 places més, cosa que suposa el 115% del que 
permet la llei estatal. Coincideix que cal reforçar un cos de proximitat per resoldre 
problemàtiques de convivència. Informa que aquest model és una proposta de la 
ciutadania, de manera que s’adapta a les necessitats que s’havien plantejat en matèria 
de seguretat. 

Pel que fa a la matèria d’habitatge, afegeix que a banda de l’aprovació del PEUAT i 
que s’està sancionant les plataformes que fan difusió de pisos turístics il·legals, 
parcialment culpables de l’increment del preu del lloguer. Matisa que actualment se 
n’han retirat més de mil. Manifesta que el cens d’habitatges buits i l’Observatori 
Metropolità d’Habitatge eren necessaris perquè no es disposa de dades objectives 
sobre la situació actual que els consellers demanen, si bé remarca que ningú no 
s’havia interessat per les esmentades dades fins ara. Destaca que s’ha quadruplicat la 
inversió en habitatge fins a 1.662 milions d’euros; s’ha incrementat els ajuts al lloguer 
en 24 milions, els ajuts a la rehabilitació amb més de 25 milions, i s’ha impulsat la 
publicació de les dades. Exposa que hi ha dues promocions en procés de construcció 
a Can Batlló i que s’ha coordinat la construcció de 4.500 habitatges, amb 400 més de 
compra. Coincideix que la política de compra ha de ser selectiva i justificada, i afirma 
que els casos plantejats des del Districte han aconseguit consens o acord generalitzat. 

Critica el GMDPPC per no defensar els drets dels llogaters i el dret a l’habitatge. 
Manifesta que el GMDBComú no hauria assenyalat altres administracions si no 
hagués conegut les limitacions de les seves competències ni hagués intentat modificar 
la Llei d’arrendaments urbans per tal d’allargar la durada mínima dels contractes i 
posar fi a l’increment injustificat del lloguer a tots els barris del districte. Mostra la seva 
preocupació pel fet que a la Marina també comencin a augmentar els preus, de 
manera que demana més implicació i polítiques que aprofundeixin en aquesta 
problemàtica en comptes de dissimular-la amb electoralisme, tal com es fa al Congrés, 
cosa que deixa la ciutadania desprotegida i amb risc d’exclusió residencial. En aquest 
sentit, critica el GMDDemòcrata per aprovar els desnonaments exprés amb el 
GMDPPC i el GMDCs. 

Pel que fa als casos de Magòria i del punt verd, admet que no disposa d’informació, si 
bé comunica que pot respondre per escrit la segona qüestió. Lamenta que a Font 
Florida probablement no es trobarà una solució, si bé l’equip tècnic i la Guàrdia Urbana 
hi estan treballant. Afirma que s’està buscant la manera d’intervenir en el solar privat 
de Tarragona, tot i que cal tramitar expedients administratius. Finalment, fa una 
menció al Pla comunitari del Poble-sec, una convocatòria pública amb un comitè 
avaluador, uns criteris i unes bases públiques, i n’agraeix la feina. 

El Consell se n’assabenta. 

C) Part decisòria: 
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C.1 Propostes d’acord de la Comissió de Govern 

1.  Emetre informe preceptiu sobre l’aprovació inicial de la Modificació del Pla 
especial d’ordenació dels establiments comercials destinats a la venda 
d’articles de record o souvenir a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal 

La presidenta indica que el temps estipulat per a cada intervenció és de cinc minuts 
per al Govern i tres per a la resta de grups. 

La senyora Maria Riba Albiach, del GMDBComú, manifesta que la pressió del turisme 
ha augmentat en els darrers anys a Barcelona durant tot l’any, cosa que altera el teixit 
comercial dels barris més concorreguts. Afirma que cal equilibrar els usos destinats als 
turistes sense discriminació, complint criteris de medi ambient i protecció del territori, 
basant-se en criteris de convivència ciutadana, i optimitzant l’espai públic i la 
conservació del patrimoni històric i artístic. Puntualitza que l’objectiu bàsic del Pla 
passa per modificar el plantejament vigent en matèria d’establiments comercials 
destinats a la venda d’articles de records.  

Tot seguit, recorda les línies d’actuació, ja esmentades a la Comissió de Seguiment: 
ajust de perímetres, entorns i àmbits vigents; ampliació dels perímetres d’especial 
protecció, motivat per les noves necessitats de regulació sorgides en determinats 
àmbits de la ciutat, arran de l’augment del flux de visitants que ja arriba a Sants-
Montjuïc encara que no l’afecta; concreció dels àmbits d’edificis catalogats com a béns 
culturals d’interès nacional, nivell A, en què en el seu entorn a 50 metres de l’entrada 
principal s’hi impedia construir-hi botigues, si bé a les consultives es va definir en unes 
línies més clares. Especifica que els béns culturals de Sants-Montjuïc són la Fàbrica 
Casa Ramona, el Vapor Vell de Sants, el Castell de Montjuïc, el Pavelló Mies, la 
Fundació Miró i, com a proposta, el Museu Arqueològic de Catalunya i el Palau 
Nacional. Finalment, destaca que cal actualitzar i clarificar la normativa vigent, ja que 
presenta alguna dificultat d’interpretació. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, expressa el vot a favor del seu 
grup. 

La senyora Neus Roca Miró, del GMDCUP, manifesta el vot favorable del seu grup. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, considera que la iniciativa en principi 
té cert sentit per regular l’activitat turística, si bé sospita que representa una altra de 
les estratègies de l’equip de govern per alimentar la turismofòbia. Coincideix que 
regular la venda de records té sentit, si bé acusa l’equip de govern d’inactivitat quan 
s’atacaven establiments turístics l’any anterior, com ara l’Hotel Casa del Sol a la Vila 
de Gràcia, de manera que no sap si es pretén regular o prohibir establiments. Recorda 
que abans d’aplicar qualsevol pla cal tenir en compte que el turisme representa l’11% 
del PIB, i que les decisions precipitades poden afectar negativament altres comerços, 
com ara bars i hotels. Per aquest motiu, expressa l’abstenció del seu grup. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, argumenta que pretén fer esmenes 
a la Casa Gran, per la qual cosa manifesta l’abstenció del seu grup. 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, indica que es tracta d’una aprovació 
inicial que pot patir modificacions en funció del debat en àmbit de ciutat, de manera 
que expressa l’abstenció del seu grup. 
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El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, considera que es tracta d’un 
instrument interessant per preservar entorns de comerç per on s’estan fagocitant les 
botigues de records. Informa que l’impacte del Pla al districte és residual i exposa que, 
nascut el 2008, es va ampliar des de la Sagrada Família per protegir més territori. 
Adverteix el Govern que el top manta també aporta un impacte en el sector dels 
records, i pregunta quines mesures s’han pres en aquest aspecte en tota la ciutat. Tot 
seguit, expressa el vot favorable del seu grup. 

S’aprova la proposició amb l’abstenció del GMDPSC i el GMDCs, i el vot a favor de la 
resta de grups. 

2.  Emetre informe preceptiu sobre l’aprovació inicial del Pla especial urbanístic 
i de millora urbana per a l’ordenació de nou equipament situat a l’illa dels 
Jardins de Can Farrero i Cal Sèbio, al districte de Sants-Montjuïc, d’iniciativa 
municipal 

La regidora del Districte manifesta que cal reordenar l’interior d’illa dels espais lliures 
dels dos equipaments, situats l’un davant de l’altre. Informa que, després d’un debat, 
es va decidir que el nou equipament, que ha de ser un centre d’atenció integral (CAI) 
es traslladaria a Cal Sèbio, cosa que permetrà disposar d’una zona entremig que 
l’escola pugui utilitzar. Comunica que això permetrà que la primera ubicació on estava 
planejat el CAI es converteixi en zona verda i que, en conjunt, l’àrea gaudirà d’una 
millora. 

El senyor José Antonio Calleja, del GMDPPC, agraeix a l’equip de govern que 
reconsiderés la primera opció i felicita la Plataforma de Can Farrero per haver-se 
mobilitzat. Afegeix que tots els grups municipals han donat suport a la proposta, en 
major o menor mesura. Tot seguit, manifesta el vot favorable del seu grup. 

La senyora Josefina Macias Boada, del GMDCUP, expressa el vot a favor del seu 
grup. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, exposa que ha parlat amb la 
Plataforma de Can Farrero i mostra la seva alegria pel fet que s’arribés a un acord 
amb el Districte, malgrat que d’entrada no semblava disposat a negociar. A 
continuació, manifesta el vot favorable del seu grup. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, expressa el vot a favor del seu 
grup. 

La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, manifesta el vot favorable del seu 
grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, es mostra satisfet per la decisió i 
expressa el vot favorable del seu grup. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

D) Part d’impuls i control: 
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D.1 Proposicions/declaracions de grup 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Demòcrata: 

Que en termini de cinc mesos, el Districte de Sants-Montjuïc estudiï amb 
Parcs i Jardins i el Consorci d’Educació la millor manera que l’Institut 
Consell de Cent pugui fer ús dels jardins, integrant-los al dia a dia de 
l’Institut, tot mantenint-los com a jardins pel barri del Poble-sec. I que en 
paral·lel, trobi la manera de fer efectiva de la forma més ràpida possible les 
millores de seguretat i de condicions d’estudi que els alumnes necessiten 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, avança que la proposició ve de 
part de l’IES Consell de Cent, un institut del Poble-sec situat al costat de la ronda 
litoral, fent frontera amb els jardins de Walter Benjamin, al barri de les Hortes de Sant 
Bertran. Indica que aquest barri sempre ha estat marginat de les prioritats d’actuació 
del Poble-sec i demana incidir-hi per millorar el seu entorn. Manifesta que la proposta 
es remunta a fa dos mandats, si bé no s’ha pogut concloure de manera efectiva. 

Demana que els jardins de Benjamin Walter, poc transitats, es puguin incloure al 
projecte educatiu de l’escola, tal com s’ha reclamat llargament. Matisa que no es canviï 
cap clau urbanística, cosa que requereix consens al Consell i acords amb el Consorci 
per tenir la possibilitat de tancar l’espai quan convingui, de la mateixa manera que es 
fa amb els jardins de l’Espanya Industrial o els jardins de Ramon Aramon i Serra. 
Considera que aquesta iniciativa proporcionaria control de l’espai, vigília i ús per part 
de l’escola amb un projecte educatiu concret, i la connexió de l’escola amb els jardins. 
Destaca que si s’obre la planta baixa de l’escola es permetrà una ventilació més 
adequada que l’actual i una entrada de llum natural, cosa que millorarà les condicions 
de l’alumnat i aportarà beneficis col·laterals. Demana que s’aparti temporalment altres 
canvis urbanístics pendents a la zona i es desbloquegi aquest projecte. Tot seguit, 
llegeix la proposició. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, corrobora que la proposta va 
néixer fa prop d’una dècada i tots els grups l’han inclòs en els darrers programes 
electorals. Demana que l’equip de govern plantegi alguna proposta abans que finalitzi 
el mandat actual. Considera important integrar els jardins dins del projecte educatiu de 
l’IES Consell de Cent. Recorda que els veïns de les Hortes de Sant Bertran van 
presentar vint-i-dues mesures al novembre i que encara esperen resposta per part de 
l’equip de govern. En aquest sentit, demana que s’hi sumi el jardí del Poble-sec 
integrat al projecte educatiu d’aquest institut. A continuació, expressa el vot favorable 
del seu grup. 

La senyora Neus Roca Miró, del GMDCUP, opina que fa falta una voluntat política 
clara per millorar de manera àgil l’espai del l’IES Consell de Cent i generar canvis 
estructurals que assegurin aquestes millores en un futur proper. Tot seguit, manifesta 
el vot a favor del seu grup. 

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

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, demana que el GMDDemòcrata 
proposi solucions imaginatives quan governa i no només quan està a l’oposició. A 
continuació, expressa el vot a favor del seu grup. 
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El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, considera que cal reforçar les Hortes 
de Sant Bertran dins de les vint-i-dues mesures, no només per a l’IES Consell de Cent, 
sinó per al conjunt del veïnat. Proposa que s’estudiï situacions similars si aquesta 
proposta fructifica. Tot seguit, manifesta el vot favorable del seu grup. 

La senyora Carolina López García, del GMDBComú, adverteix que la cessió dels 
jardins implica un canvi de plannejament complex que requereix temps, tal com ho va 
intentar l’anterior Govern. D’altra banda, agraeix al GMDDemòcrata la seva proposta i 
es compromet a estudiar-ne la viabilitat. Informa que s’ha treballat amb el Consorci per 
la solució propera de problemàtiques greus que afecten l’institut, com ara l’asfaltat del 
pati, i assegura que es continuarà treballant en aquest sentit. A continuació, expressa 
el vot favorable del seu grup. 

El senyor Sarri agraeix el suport i es compromet a proporcionar solucions imaginatives 
al GMDPSC. 

S’aprova la proposició per unanimitat. 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal ERC: 

Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc endegui una campanya, que 
insti a Parcs i Jardins, per a l’adequació de zones enjardinades, parcs i 
demés àrees verdes del Districte, per tal de garantir el dret al gaudi dels 
espais verds de la nostra ciutat 

La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, exposa que Barcelona és una ciutat 
molt densa, amb pocs espais verds, si bé el Districte de Sants-Montjuïc disposa de la 
muntanya de Montjuïc. D’altra banda, manifesta que té coneixement de causa de 
l’estat de bona part d’aquestes zones. Lamenta que la infraestructura verda del 
districte està molt malmesa, com ara en el cas de Font de la Guatlla, on s’aboca 
brossa directament, o el mal estat dels parcs i les zones enjardinades de la Marina. 
Indica que no només es tracta de manca de neteja, sinó d’enllumenat i infraestructures 
d’envelliment actiu. Recorda que la setmana vinent se celebra un monogràfic sobre 
neteja als parcs de la Marina. 

Afegeix que Can Batlló també requereix manteniment i millora, igual que a l’Espanya 
Industrial, la rambla de Sants, la plaça de la Farga i Magòria. Reconeix que els espais 
verds del districte estan molt aprofitats, si bé possiblement massa, ja que ofereixen 
molts usos diferents i no prou diferenciats. Reclama el dret a la salut, a tenir una ciutat 
esponjada i verda, i a lluitar per aconseguir cada dia un espai més verd i menys 
asfaltat. Tot seguit, llegeix la proposició. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, expressa el vot a favorable del 
seu grup. 

La senyora Neus Roca Miró, del GMDCUP, coincideix amb la necessitat de millorar o 
intervenir algunes de les àrees verdes més abandonades del districte. A continuació, 
manifesta el vot a favor del seu grup. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, opina que es tracta d’una petició molt 
necessària considerant el mal estat de la major part de les zones enjardinades del 
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districte. Lamenta que la proposició no hagi vingut acompanyada d’una petició al 
Govern per elaborar un diagnòstic de la situació, un calendari d’actuació i un 
pressupost. Mostra la seva esperança que el Govern no doni la culpa de la situació a 
Montoro. Tot seguit, expressa el vot favorable del seu grup. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, manifesta el vot a favor del seu 
grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, exposa que aquesta setmana 
diverses escoles de Montjuïc, en una sèrie d’activitats de conscienciació pedagògica, 
han recollit més de 280 quilos de deixalles de la muntanya de Montjuïc, cosa que diu 
molt poc per part de la brigada de Parcs i Jardins. En aquest sentit, demana que s’hi 
destini més recursos o es canviï els protocols d’actuació per tal que la neteja sigui 
efectiva. A continuació, expressa el vot favorable del seu grup.  

El senyor Domingo de Guzmán Alonso Chapa, del GMDBComú, destaca que les 
zones verdes han estat una prioritat des del primer moment i es va incloure com a 
àmbit de servei bàsic de l’Ajuntament, cosa que ha permès la millora de parcs i jardins 
amb la inclusió de nous treballadors. Afirma que durant el present mandat s’ha 
incorporat 101 efectius, 33 dels quals el 2017, 34 el 2018 i 34 el 2019. Indica que una 
millora d’aquestes zones també es materialitza en un nou pla de l’arbrat, anomenat 
«Arbres per viure, 2017-2037» per garantir que els arbres estiguin en millors 
condicions. Puntualitza que això suposa una inversió de 9,6 milions d’euros anuals i el 
compromís de fer servir menys productes químics. Recorda que des del 2017 ja no es 
fa servir glifosat a Barcelona. Apunta que el compromís amb el verd s’ha traduït en un 
augment de 44 hectàrees per al 2020, de les quals ja se n’han aconseguit 17. Tot 
seguit, manifesta el vot favorable del seu grup. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal PSC: 

Instar la regidora del Districte a la creació d’una Comissió d’Avaluació del Pla 
de barri de la Marina  

Aquesta Comissió haurà de ser presidida per la regidora del Districte i 
hauran de formar-ne part els grups municipals representats en aquest 
Consell, els diferents operadors responsables de les actuacions del Pla de 
barri (Foment de ciutat, Barcelona Activa, BIMSA…) i representants 
d’associacions i entitats 

Aquesta comissió tindrà com a tasca valorar i fer seguiment detallat i real del 
desenvolupament dels plans de barri i es reunirà de forma estable 
bimensualment, portant-se a terme la seva primera reunió abans del proper 
mes de juliol 

De forma prèvia, el Govern del Districte lliurarà als grups municipals, abans 
del proper mes de juny, un informe sobre l’estat d’execució del Pla de barri 
corresponent amb detall d’actuacions previstes, dates d’inici i finalització, i el 
pressupost executat i pendent d’executar  
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El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, comunica que el desenvolupament 
del Pla de barris de la Marina no està complint les expectatives del veïnat, ja que no 
s’han portat a terme la majoria d’accions previstes. Critica que no es disposi 
d’informació de dates ni de pressupost executat o pendent d’executar, de la mateixa 
manera que tampoc no es disposa de dades actualitzades. Afegeix que darrerament 
s’està introduint modificacions en algun pla de barris. Apunta que la consellera Esther 
Pérez es va posar en contacte amb el GMDPSC per proposar una transacció o una 
esmena en la proposició, cosa que el grup no va acceptar pel fet que els canvis 
desvirtuaven la proposició i allargaven els terminis. Tot seguit, llegeix la proposició. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, es mostra d’acord amb el 
plantejament de la proposició i corrobora la manca d’informació de la regidora sobre 
els punts que el seu grup ha presentat respecte al Pla de barris de la Marina. Critica 
que només es parli d’habitatge i que la regidora es vegi superada per altres 
problemàtiques del districte, ja que no contesta preguntes sobre altres àmbits. 
Denuncia que sempre es comprometi a respondre per escrit, si bé aquestes respostes 
mai no arriben. D’altra banda, felicita el tècnic Ferran Urgell. 

Indica que cada vegada que el veïnat defineix les problemàtiques reals cal consultar el 
Pla de barris de la Marina. Corrobora que existeix un grup impulsor que hauria de 
vetllar per la correcta aplicació del Pla, tal com consta al web del Districte, a més de 
les taules i grups de treball per concretar i desenvolupar les diverses propostes. 
Afegeix que es parla d’accions participatives que incorporen la veu dels veïns en els 
projectes a través de sessions o jornades d’activitats. En aquest sentit, demana 
conèixer els calendaris relacionats amb aquest àmbit i les accions de seguiment per 
als barris de la Marina, així com les mesures plantejades per a l’any vinent. Recorda 
que el seu grup ha demanat millores per als ascensors, els programes de formació i 
pràctica laboral, el barri industrial, l’Escola Bàrkeno, la dinamització cultural i les 
escoles enriquides, entre d’altres, si bé no ha rebut cap resposta per part del Districte. 
Finalment, expressa la seva poca esperança pel que fa a mesures plantejades per al 
futur. Tot seguit, manifesta el vot favorable del seu grup. 

La senyora Josefina Macías Boada, del GMDCUP, comparteix la voluntat i la idea 
política del seguiment que es planteja, si bé opina que les comissions al Pla de barris 
haurien de servir per informar el veïnat i no només els grups polítics. Dubta de si això 
no suposaria una duplicitat d’espais i funcions, per la qual cosa expressa l’abstenció 
del seu grup. 

El senyor David Labrador Gabriel, de GMDCs, assenyala que una gran quantitat 
d’entitats i associacions de la Marina creuen necessàries molt bona part dels punts 
planificats al Pla de barris, el qual sembla que no es completarà en la present 
legislatura a causa del retard. A continuació, manifesta el vot a favor del seu grup. 

La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, troba necessària la comissió per 
organitzar la informació relacionada amb el Pla de barris. Puntualitza al senyor 
Deusedes que quan es va aprovar el Pla, el GMDPSC formava part del Govern, de 
manera que ja es podria haver plantejat en el seu moment. Tot seguit, expressa el vot 
favorable del seu grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, afirma que es tracta del pla més 
important que el Districte ha plantejat per als barris, de manera que considera 
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necessari un control i una comissió especial per fer el seguiment de les accions 
executades. Corrobora que aquesta comissió substituiria les funcions de les 
comissions actualment inexistents, que són necessàries per controlar les obres en 
procés que generen problemàtiques. Assegura que aquestes problemàtiques es 
podrien substituir si ocasionalment es portés a terme una visita d’obres per modificar 
tot allò que pugui suposar dificultats. Demana que la comissió es reuneixi al juliol, com 
a tard. A continuació, expressa el vot favorable del seu grup. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, afirma que s’ha facilitat 
documentació detallada al Consell d’Administració de Foment, presidit per l’alcaldessa 
i el gerent municipal, on es presenta els projectes de viva veu i posteriorment es 
reparteix informació amb l’objectiu que arribi als consellers. D’altra banda, afegeix que 
el Consell Assessor del Pla de barris, presidit pel senyor Oriol Nel·lo, també elabora 
anualment un informe detallat sobre l’estat dels plans de barri. Acusa els grups de 
confondre les obres amb l’aspecte social del Pla de barris. Comunica que el segon 
s’ha iniciat des de fa més d’un any amb accions decidides dins el grup impulsor i els 
grups motors que es reuneixen periòdicament.  

Recorda que des de fa dos plenaris s’està informant de les activitats que s’estan 
portant a terme dins del Pla de barris, com ara la jornada «600, Motor de llibertat», els 
programes perquè les dones es treguin carnets de camions i autocars, el projecte 
«Anem per feina» en col·laboració amb la Fundació Mans a les Mans, el projecte 
«Imagina’t» per a infants i adolescents, els campaments urbans del juliol i agost, on va 
poder participar quinzenalment un grup de joves del barri, i l’obra presentada com a 
obertura del Festival Salmon al Mercat de les Flors, portada a terme per l’Engranatge i 
el veïnat de la Marina, el procés participatiu de la pista de skate i l’acompanyament als 
tres edificis del Polvorí amb la reunió veïnal, un projecte prioritari del Pla de barris. 

Aclareix que la comissió de seguiment d’obres inclou els veïns de l’entorn, tal com s’ha 
fet amb els jardins de la Mediterrània. Afirma que en tots els casos s’ha proporcionat 
un calendari als consells de barri. Mostra la seva satisfacció pel que s’està executant 
al Pla de barris, les decisions preses i la lluita contra l’endarreriment. Indica que 
actualment s’ha iniciat les obres de la Colònia Santiveri, la remodelació del local i el 
parterre del carrer de la Química, i la pista de bàsquet de Can Farrero. Es compromet 
a enviar tota la informació detallada per tal que els consellers la puguin contrastar amb 
la que s’està proporcionant als seus companys. Tot seguit, expressa el vot favorable 
del seu grup. 

El senyor Deusedes nega haver acusat el Govern d’inacció, sinó de manca de 
valoració de la feina feta. Recorda que els plans de barri els va inventar el PSC des de 
la Generalitat. 

S’aprova la proposició amb l’abstenció del GMDCUP i el vot a favor de la resta de 
grups. 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Cs: 

Que es convoqui de forma urgent el Consell Sectorial de l’Habitatge de 
Sants-Montjuïc per abordar específicament els diferents temes relacionats 
amb l’habitatge i els desnonaments en el districte 
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En l’esmentada convocatòria extraordinària, s’hauria de comptar amb la 
presència dels diferents veïns, entitats, departaments de l’Ajuntament, 
Institut Municipal de l’Habitatge i els diferents partits de l’oposició  

En aquesta taula de treball s’haurien d’analitzar temes relacionats amb: 
Seguiment del Pla de l’Habitatge. Situació actual del Parc de l’Habitatge. Els 
nous projectes i els nous tipus d’allotjament que vol l’Ajuntament 
desenvolupar. I les diferents mesures que ofereix l’Ajuntament per donar 
solucions a les famílies i persones que han sofert un desnonament 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, manifesta que Barcelona disposa d’un 
1,5% d’habitatge de parc públic i que, segons la PAH, es produeixen entre quaranta i 
cinquanta desnonaments setmanals. Destaca que el Districte de Sants-Montjuïc és un 
dels més afectats per aquest fet, en què molts veïns perden la llar i el seu projecte de 
vida. Demana que es treballi conjuntament amb les entitats, associacions, 
departaments de l’Ajuntament i grups polítics per solucionar les problemàtiques 
d’habitatge al districte. Apunta que des de principis de mandat s’havia previst fundar 
un consell sectorial de l’habitatge al districte, cosa que no s’ha arribat a portar a terme. 
A continuació, llegeix la proposició. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, exposa que en les primeres 
setmanes del nou mandat es va proposar una reforma de creació dels consells 
sectorials. Assenyala que actualment n’hi ha nou o deu, mentre que se n’havien 
presentat dinou, cosa que va resultar polèmica des del punt de vista tecnicojurídic. 
Matisa que moltes d’aquestes sectorials no s’han arribat a convocar, de manera que 
recomana al Govern convocar-los i determinar-ne el reglament de funcionament. 
Exigeix que es convoqui la Sectorial d’Habitatge perquè la regidora expliqui les 
mesures per aconseguir que la borsa d’Habitatge s’incrementi. Demana que s’aporti 
dades sobre el nombre de desnonaments del 2017 i 2018. 

Pel que fa al Consell Sectorial de Persones amb Discapacitat, afirma que a l’anterior 
mandat no es baixava de quatre reunions, si bé en el present mandat se’n celebra una 
cada deu mesos. Aclareix que no pretén celebrar una gran quantitat de reunions, però 
sí calendaritzar i complir els terminis per tal que no s’hagi de demanar de manera 
extraordinària la convocatòria d’un consell. A continuació, expressa el vot favorable del 
seu grup. 

La senyora Josefina Macías Boada, del GMDCUP, exposa que la importància de 
l’emergència habitacional als barris del districte es posa en valor donant suport al 
veïnat i buscant fórmules oficials per fer-ho. Considera que la mesura té l’objectiu de 
desgastar el Govern, especialment tenint en compte les mesures aprovades al 
Congrés en qüestions d’habitatge, que criminalitzen els afectats en comptes de buscar 
l’arrel de la problemàtica. Tot seguit, expressa l’abstenció del seu grup. 

La senyora Àngels Boix Junyent, del GMDPSC, manifesta el vot a favor del seu grup. 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMERC, considera que possiblement no val la 
pena iniciar un consell sectorial que no s’ha acabat de formalitzar. Puntualitza que per 
la dimensió estructural de la qüestió de l’habitatge cal analitzar la situació amb molts 
actors, com ara tècnics de districte i de govern, per poder avaluar les polítiques en 
àmbit de ciutat. Demana que se celebri un monogràfic sobre habitatge més enllà del 
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que es pugui debatre al Plenari. Insta el Govern a buscar una fórmula per poder 
treballar en profunditat aquest tema. Tot seguit, expressa l’abstenció del seu grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, no troba adequat que s’insti els 
grups municipals a cercar informació a la Casa Gran, ja que el Districte és l’espai de 
proximitat i representa 180.000 habitants dels nostres barris, de manera que l’equip de 
govern està obligat a cedir i fer pública tota la informació que es demani. Indica que la 
proposta posa de manifest que la voluntat del Govern de promoure la participació ha 
quedat anul·lada a un seguit d’òrgans no convocats que confonen els grups de 
l’oposició, ja que no queda clar quins projectes segueixen en marxa. Demana que 
s’informi per escrit de quins òrgans sectorials creats continuen vigents i quins no es 
convocaran. A continuació, manifesta el vot favorable del seu grup. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, nega haver manat a la resta de 
grups que anessin a buscar informació a la Casa Gran. Aclareix que la Sectorial 
d’Habitatge no només està constituïda, sinó que té reglament propi i es convoca en 
diverses ocasions juntament amb la d’Urbanisme. Recorda que en una hi va assistir la 
comissionada d’Habitatge per explicar el Pla del dret a l’habitatge, mentre que en una 
altra es van presentar les cooperatives d’habitatge i a l’última es va plantejar la qüestió 
dels habitatges de parc públic a la Marina i l’APROP, cosa que es pot confirmar 
consultant les actes anteriors. Critica que la preocupació del GMDCs no es tradueixi 
en vots favorables en altres administracions, en què s’acostuma a donar més suport a 
grans tenidors i a entitats bancàries que a famílies vulnerables. 

Corrobora que el Govern està implicat en el dret a l’habitatge, que va constituir la 
sectorial i es va convocar de manera conjunta amb el veïnat i amb Urbanisme. Afirma 
que els punts s’aborden a les reunions i es mostra a favor de convocar una altra 
trobada de la Sectorial d’Habitatge, per la qual cosa expressa el vot favorable del seu 
grup. 

El senyor Labrador agraeix els suports i admet que des del principi estava previst 
convocar les sectorials d’Habitatge i Urbanisme juntes, si bé després de l’ampliació de 
comissions es va plantejar celebrar les reunions d’Habitatge individualment, cosa que 
considera la millor opció tenint en compte la situació actual de l’habitatge al districte. 
Indica que cada grup pot debatre les seves propostes en una reunió d’urgència davant 
dels veïns i les entitats. Aclareix que el Congrés ha aprovat mesures perquè grups 
antisistema o delinqüents que ocupen espais per convertir-los en narcopisos hagin 
d’abandonar les cases ocupades, tal com passa al Raval. 

S’aprova la proposició amb l’abstenció del GMDCUP i el GMDERC, i el vot a favor de 
la resta de grups. 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal CUP: 

Que el Districte de Sants-Montjuïc traslladi a la Casa Gran els canvis 
necessaris per a poder desenvolupar aquest projecte de bressol-escola-
institut dins del recinte de Can Batlló. 
 
Que s’estudiïn totes les possibilitats urbanístiques i arquitectòniques per 
poder dur a terme el projecte educatiu. Sempre dins del barri i donant 
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cobertura a les necessitats i demandes àmplies i apremiants tant de la 
comunitat educativa com de les veïnades. 
 
Que el Districte sigui garant de la bona comunicació entre el consorci, 
l’IMEB, la comunitat educativa i les veïnades per garantir l’assoliment 
d’un projecte de clar benefici social: l’educació pública universal. 

 
La senyora Neus Roca Miró, del GMDCUP, informa que la proposta ha estat 
transaccionada i que s’alimenta d’un consens entre diversos grups polítics davant de la 
preocupació respecte al procés de l’Escola Can Maiol i la seva reubicació a Can Batlló. 
En aquest sentit, pretén posar en valor la voluntat d’encabir tots els matisos polítics 
dels diferents grups que mostraven aquesta preocupació. Exposa que cedirà els 
minuts restants a uns membres de l’AMPA que han assistit a la sessió. Tot seguit, 
llegeix la proposició.  

La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, afirma que el seu grup presenta un 
prec en el mateix sentit, de manera que també cedeix els seus minuts a l’AMPA. 

La senyora Meritxell Font, presidenta de l’AMPA de Can Maiol, agraeix l’interès dels 
partits i apunta que l’endemà es reunirà amb el Govern. Indica que ha assistit al Ple 
per debatre i compartir el manifest publicat al març en què s’explicava la reivindicació 
del projecte de fer de Can Maiol una escola de 0 a 18 anys. Especifica que, en aquest 
cas, s’està parlant d’un projecte igual per al barri de la Bordeta. Exposa que el PGM 
del 2006 preveia el trasllat de l’escola a Can Batlló amb una oferta educativa per a 
aquestes edats, en què s’incloïa una escola bressol i una escola institut per a la 
Bordeta. Afegeix que el 2017 tant l’escola com les famílies i la resta de la comunitat 
educativa que envoltava el centre es va assabentar casualment que el pla s’havia 
modificat i que el projecte inicial es reduïa a una escola de 3 a 12 anys, de manera que 
es perdia l’oportunitat d’oferir al barri una nova escola bressol i un institut, tenint en 
compte que a la Bordeta no n’hi ha cap. 

Tenint en compte les dates extretes del Consorci d’Educació del 2014-2015 pel que fa 
a l’increment de l’alumnat en educació infantil i les preinscripcions escolars, cada cop 
més nombroses, demana que es tingui present la necessitat de l’institut, considerant 
l’increment del 20% dels habitatges que es produirà al barri, els quals quedaran 
ocupats majoritàriament per famílies joves. Reivindica que se segueixi l’aposta de 
l’Ajuntament per la creació d’instituts-escola i destaca que Can Batlló suposa un nou 
punt d’economia social, cultura i ensenyament, cosa que cal completar amb l’escola 
pública, un pilar que considera fonamental. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDCUP, corrobora que es va passar de 
8.000 metres quadrats a 5.000 entre el 2016 i el 2017 a causa de la modificació del 
PGM. Indica que la modificació va comportar un canvi de bloc i les instal·lacions van 
passar del bloc 9 al bloc 19. Comunica que l’equip de govern ha al·legat que només 
existia una reserva de sòl per a equipaments educatius i actualment és el Consorci qui 
n’ha de decidir els usos. 

D’altra banda, mostra el seu convenciment que l’equip de govern defensarà els usos 
expressats per l’AMPA i construirà un institut escola de 0 a 18 anys. Nega les 
afirmacions del Govern sobre no haver modificat cap projecte, ja que aquest n’és un 
exemple, en què també hi van votar a favor el GMDBComú, el GMDCUP, el GMDPSC, 
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el GMDERC i el regidor no adscrit Gerard Ardany, mentre que el GMDDemòcrata, el 
GMDCs i el GMDPPC es van abstenir. Expressa la seva esperança que la modificació 
del PGM sobre la reserva de sòl no sigui definitiva i que el Consorci cedeixi a la 
pressió del Districte o de l’Ajuntament per decidir els usos que necessiten la Bordeta i 
Can Batlló. Tot seguit, expressa el vot favorable del seu grup. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, reconeix la manca urgent d’escoles 
bressol al districte, i lamenta que l’actual Govern no complís la promesa electoral de 
crear més de trenta noves escoles bressol a Barcelona. A continuació, manifesta el vot 
favorable del seu grup. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, recorda que el seu grup va 
presentar una proposició en aquesta mateixa línia en comissió a la Casa Gran, i es va 
acceptar. Mostra la seva esperança que passi el mateix en la present sessió. Opina 
que la proposició és justa, necessària i possible. Tot seguit, expressa el vot a favor del 
seu grup. 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, demana que tots els grups, el 
Consorci, els docents de Can Maiol i els veïns de Can Batlló facin autocrítica respecte 
a la modificació en què es va reduir la volumetria de l’equipament. Recorda que la 
modificació es va executar seguint el planejament d’una part dels encarregats de Can 
Batlló. Indica que els grups del Districte van fallar en les qüestions d’impuls i control i 
fiscalització. A continuació, expressa el vot favorable del seu grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, agraeix al GMDCUP les facilitats 
en el debat sobre la proposició i l’assistència de l’AMPA. Accepta la coresponsabilitat 
de la modificació i es compromet a fer tot el possible per esmenar-la amb l’ajuda del 
consens. Tot seguit, manifesta el vot a favor del seu grup. 

El senyor Joan Sanromà Baulo, del GMDBComú, felicita que una qüestió educativa 
hagi quedat en primer pla. Corrobora que el PGM va ser elaborat i consensuat per tots 
els grups polítics i el teixit associatiu i veïnal. D’altra banda, aclareix que en el sistema 
públic no existeix el concepte «de 0 a 18 anys», sinó de 0 a 3, de 3 a 12, de 12 a 16 i 
de 16 a 18. Afirma que s’està treballant en la proposta d’un institut-escola de 3 a 16 
anys a Can Batlló, dins el que marca l’espai reservat educativament, format per 
5.000 metres quadrats, tal com corrobora el Consorci. D’altra banda, matisa que els 
ensenyaments postobligatoris, de 16 a 18 anys, no han tingut mai cabuda a Can 
Batlló, de manera que caldrà buscar l’espai per a l’escola bressol i per als estudis 
postobligatoris a l’entorn de la Bordeta, per la qual cosa s’està elaborant un pla 
d’equipaments. A continuació, manifesta el vot favorable del seu grup. 

S’accepta la proposició per unanimitat. 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal PPC: 

El Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc acorda que un cop a punt 
de finalitzar tres anys de mandat municipal seria un bon moment per fer el 
seguiment i avaluació de la feina feta i l’estat de la que resta per l’any vinent, 
per part de l’equip de govern del Districte, convocant a tal efecte una 
Audiència Pública del Districte monogràfica o bé fer el mateix a l’inici de 
l’Audiència Pública ordinària del mes de juliol o a la d’octubre 
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El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, puntualitza que la proposició 
s’ha transaccionat amb el GMDERC. Informa que el proper 27 de maig es compliran 
tres anys de mandat des de les eleccions municipals que van decidir l’actual de 
Govern de la ciutat. Opina que pot ser un bon moment per fer un seguiment i avaluació 
de les accions preses per l’equip de govern del Districte i de les que resten per al 
2019. Apunta que, malgrat que el Districte de Sants-Montjuïc no gaudeix de Pla 
d’actuació del Districte, el Govern va presentar unes línies d’actuació 2016-2019 l’1 de 
desembre de 2016 com a mesura de govern. Afirma que la fórmula més adient per fer 
el seguiment i avaluació de les actuacions portades a terme i el seguiment de les altres 
seria convocar un Consell Plenari extraordinari del Districte, de caràcter monogràfic, 
en què puguin intervenir el veïnat i les entitats. 

Tot seguit, llegeix la proposició transaccionada: «El Consell Plenari del Districte de 
Sants-Montjuïc acorda que un cop a punt de finalitzar tres anys de mandat municipal 
seria un bon moment per fer el seguiment i avaluació de la feina feta i l’estat de la que 
resta per a l’any vinent, convocant a tal efecte un Consell Plenari extraordinari del 
Districte monogràfic per debatre les línies d’actuació Sants-Montjuïc 2016-2019, i 
realitzar-lo durant el mes de juliol o durant el mes d’octubre.» 

La senyora Josefina Macías Boada, del GMDCUP, expressa el vot favorable del seu 
grup. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, manifesta el vot a favor del seu grup. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, lloa l’esmena proposada pel 
GMDERC i expressa el vot favorable del seu grup. 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, considera que es tracta d’una 
oportunitat per instaurar l’estat del districte, una iniciativa que es pot portar a terme 
més d’un cop per mandat, però sempre amb la participació ciutadana i un debat 
endreçat i global entre ciutadania, Govern i partits polítics. Demana que no només es 
faci anàlisi del mandat, sinó de l’estat del districte i de projectes de futur. Tot seguit, 
manifesta el vot a favor del seu grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, considera que la proposició 
segueix el sentit del bon govern, ja que el Districte disposa d’un full de ruta que es va 
complint mes a mes. Recorda que en l’anterior mandat tampoc no es va poder aprovar 
el PAD, si bé a final d’any es donava compte de la feina feta. A continuació, expressa 
el vot favorable del seu grup. 

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, agraeix els plantejaments constructius 
i s’ho pren com una fórmula per rendir comptes amb l’oposició per tal que aquesta 
pugui portar a terme una funció de control del Govern de manera pública. Aventura 
que serà un plenari més concorregut que els de costum, de manera que planteja fer-lo 
més àgil i atractiu. Pel que fa a la qüestió de seguiment de les línies d’actuació del 
Govern, recorda que van tenir una participació molt elevada en l’elaboració, si bé es va 
votar en contra. Indica que també es va proposar que els veïns assistents al Plenari 
conduïssin un seguiment, tot i que l’assistència sempre és escassa. Informa que 
actualment existeix el web decidim.barcelona, des d’on es pot fer un seguiment i una 
traçabilitat del PAD i el PAM, inclòs l’estat de totes les execucions i el percentatge 
d’actuació. Recomana a tothom aquest mètode de control, especialment al veïnat. Tot 
seguit, manifesta el vot favorable del seu grup. 
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El senyor Calleja agraeix el suport i l’aportació del GMDERC, i demana que la data per 
al Plenari sigui abans de l’octubre, preferiblement al juliol. 

La presidenta exposa, en paraules del secretari, que es tractarà d’un plenari 
extraordinari amb paraules de veïns, a mig camí entre un plenari i una audiència 
pública, de manera que caldrà trobar la forma per encabir la participació ciutadana en 
un debat polític. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

D.2  Precs 

Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata: 

Que el Districte, durant el proper mig any, estudiï i engegui els processos i 
accions necessàries per tal de peatonalitzar, mitjançant plataforma única, els 
carrers de la Guatlla i de Font Florida i així poder garantir que siguin de 
prioritat pels vianants perquè els veïns puguin desplaçar-s’hi amb més 
comoditat 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDDemòcrata, exposa que a Font de la 
Guatlla existeix una problemàtica a les obres dels carrers Sant Fructuós i Indíbil, tal 
com han expressat els veïns en audiències públiques i al consell de barri, a causa de 
l’increment substancial de vehicles que es deriven als carrers interiors del barri. 
Puntualitza que un dels carrers més afectats és el de la Font Florida, amb unes 
voreres molt estretes en un tram i inexistents en d’altres. Afegeix que aquest conflicte 
es replica al carrer de Font de la Guatlla. 

Indica que el veïnat ha reclamat senyals de limitació de velocitat a Font Florida i la 
retirada de contenidors a Indíbil, així com convertir l’aparcament en un espai 
transitable en les dues direccions. Proposa instal·lar semàfors d’obres i alternar el pas, 
cosa que evitaria la retirada de contenidors i de places d’aparcaments. Exigeix que 
s’implementin les solucions proposades pel veïnat o d’altres que puguin resoldre el 
perill del trànsit de manera efectiva. Considera que, posteriorment, cal aprofitar per 
posar les bases d’una millora del barri de Font de la Guatlla. Tot seguit, formula el 
prec. 

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, coincideix que Font Florida requereix 
un projecte de millora urbana que probablement passi per una plataforma única on 
s’inclogui enllumenat, senyalització i soterrament de vies, si bé considera que altres 
carrers en aquesta mesura, com ara Dàlia, Crisantem, Begònia, Guatlla, Gessamí, 
Hortènsia, Valls o Amposta, també necessiten arranjament. Es nega a elaborar una 
priorització immediata només pel fet que Font Florida es trobi en vies de resolució a 
causa del desviament del trànsit. Informa que la priorització ve donada pels espais de 
participació, com la Comissió de Seguiment de Font de la Guatlla, el Consell de Barri, 
l’Associació de Veïns de Font de la Guatlla o el PAD, on s’inclou una llista de carrers a 
arreglar. Es compromet a traslladar la necessitat de Font Florida i la resta de carrers 
per establir una priorització amb la col·laboració del veïnat als espais de seguiment. 
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La senyora Lázaro comparteix que tots els carrers necessiten intervencions, si bé 
demana considerar que Font Florida no disposa de vorera, cosa que ha provocat 
demandes per part del veïnat i demana respostes per aquests. 

El senyor Farré indica que el prec està relacionat amb la Font Florida, i no pas amb la 
resposta que s’ha donat al veïnat. Afirma que s’ha reunit amb els veïns, ha visitat la 
zona i ha traslladat la problemàtica a la Guàrdia Urbana, a Mobilitat i a Obres per 
esbrinar possibilitats d’arranjament, de manera que recomana deixar treballar els 
tècnics. Recrimina que les obres a Font Florida també s’haurien pogut portar a terme 
al mandat anterior, si bé no es van trobar amb cap reivindicació perquè es tracta d’un 
carrer molt poc transitat i la manca de voreres provocava que aquest carrer es 
considerés de plataforma única. 

Es rebutja el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata: 

Que el Districte de Sants-Montjuïc faci un informe abans de què finalitzi el 
procés de confecció del Pla d’Equipaments en què s’exposi, incloent tots els 
barris del Districte:  

1. Tots els convenis de cessió d’espais municipals a entitats (vigents, 
prorrogats i/o caducats amb les respectives dates). Incloent els cànons 
associats a pagar per part de les entitats, si n’hi ha 

2. Tots els convenis que han deixat de fer-se amb la data de finalització del 
mateix (incloent l’import econòmic, si hi era) 

3. Totes les subvencions a entitats i el seu import que van per a pagament de 
lloguer o reformes d’espais no municipals 

4. Totes les subvencions a entitats i el seu import que van per a manteniment 
d’espais municipals 

5. Tots els espais cedits a entitats o col·lectius del Districte sense cap mena 
de conveni o relació escrita signada (amb la data d’inici de la cessió) 

6. Totes les entitats, que amb més de dos anys de recorregut, han demanat 
suport al Districte per trobar un espai, o millorar-lo, i no han pogut trobar 
encara el seu encaix 

La senyora Núria Izquierdo Simó del GMDDemòcrata, exposa que un cop finalitzat el 
Pla d’equipaments del Poble-sec i mentre dura el procés de confeccionar el Pla 
d’equipaments de la zona centre de Sants-Montjuïc, cal disposar d’una imatge real 
dels recursos municipals que es troben en marxa, especialment espais municipals per 
a un ús ciutadà en forma de serveis. Apunta que es disposa d’una gran quantitat 
d’espais cedits a entitats que executen tasques als barris del districte i insta el Govern 
a ampliar l’oferta. Considera que, per tal que la iniciativa veïnal pugui ajudar a enfortir 
la xarxa de relacions veïnals, comercials, d’oferta cultural, formativa i d’oci, cal portar a 
terme un debat i obtenir un informe del destí dels recursos municipals invertits al 
districte per tal de tenir més elements a l’hora de prendre decisions sobre els possibles 
usos que els equipaments presents i futurs han de tenir present. D’acord amb l’article 
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64.2 i 98 del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Barcelona, formula el 
prec. 

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, afirma que s’ha començat a buscar 
informació sobre el que es reclama, si bé no s’ha pogut trobar, ja que al mandat 
anterior no es va elaborar. Per tant, assegura que es redactarà i es presentarà tan bon 
punt estigui elaborada. Destaca que Patrimoni de Ciutat està portant a terme una tasca 
ingent de recollir dades de tots els locals i patrimoni per esbrinar de què es disposa i 
en quin estat es troba per tal d’ordenar el conjunt de la ciutat, i no només del districte. 
Assenyala que el projecte està vinculat a la qüestió del patrimoni ciutadà i que en un 
futur proper es publicarà la feina feta. Es compromet a treballar fins que finalitzi el 
procés del Pla d’equipaments, si bé no ho pot garantir a causa de la magnitud de la 
tasca. 

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal ERC: 

Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc faci les gestions necessàries 
per tal que la Sala Cadires Vermelles canviï el seu nom pel de Sala Jaume 
Aiguader i Miró 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, formula el prec. Exposa que Jaume 
Aiguader va ser un metge reusenc que va iniciar l’exercici de la seva professió a la 
Sala Cadires Vermelles com a metge municipal als anys vint. Comunica que es tracta 
d’un personatge molt estimat a Sants, la Bordeta i Hostafrancs. Indica que se 
l’anomenava «el metge dels pobres», ja que malgrat que tenia la consulta al carrer de 
Callao sovint es desplaçava a veure els pacients que no anaven a visitar-lo si intuïa 
que no li podien pagar. Afegeix que va ser el primer alcalde republicà en unes 
eleccions democràtiques, del qual aviat se celebrarà el setanta-cinquè aniversari de la 
mort a l’exili. Comunica que el dispensari de la seva consulta es trobava a la Sala de 
les Cadires Vermelles i lamenta no haver demanat el canvi de nom fa trenta anys. 
Demana atorgar més rellevància a un personatge històric vinculat a l’edifici de la seu 
del Districte. 

El senyor Joan Sanromà Bauló, del GMDBComú, opina que cal consultar el canvi de 
nom a la Taula de Memòria del Districte o a la Sectorial de Memòria per poder incloure 
també d’altres noms, com el de Micaela Chalmeta, una treballadora cooperativista de 
Sants. Es compromet a plantejar els canvis de noms a la propera reunió amb la Taula. 

El senyor Fexas considera que es pot trobar espais diferents per a diverses 
personalitats vinculades al districte. Demana que, per la coincidència que el senyor 
Aiguader hagués treballat a la seu del Districte, seria una bona iniciativa canviar el 
nom de la sala, si bé es mostra d’acord a traslladar la demanda a la Taula de Memòria. 

S’accepta el prec. 
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Es planteja pel Grup Municipal ERC: 

Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc insti al Consorci d’Educació de 
Barcelona a crear un institut –escola i una escola bressol, ambdós centres de 
titularitat pública, al recinte de Can Batlló 

Que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per escrit de 
la resposta oral  

Tractat conjuntament amb la proposició/declaració de grup de la CUP. 

Es planteja pel Grup Municipal PSC: 

Que Instem el Govern del districte de Sants-Montjuïc, que, aprofitant el 
període de vacances d’aquest curs 2018-2019 del centre, es faci manteniment 
acurat del carrer per pal·liar els forats i el mal estat de la calçada i evitar 
ensurts de seguretat alhora de garantir la tranquil·litat als alumnes i docents 
de l’Escola Mare de Déu de la Mercè 

La senyora Àngels Boix Junyent, del GMDPSC, comunica que el carrer dels Motors del 
barri de la Marina pateix d’un nivell de trànsit elevat les vint-i-quatre hores del dia, cosa 
que resulta un obstacle per a l’Escola Professional Mare de Déu de la Mercè, on el 
volum d’alumnes i treballadors és alt. Critica que la calçada es troba en mal estat per 
manca de conservació i arranjament. Adverteix que l’escola disposa d’una biblioteca 
encarada al carrer dels Motors, de manera que els estudiants tenen dificultats de 
concentració a causa del soroll. Indica que l’escola ha de garantir la seguretat i la 
tranquil·litat a l’alumnat, professorat i treballadors per poder desenvolupar la seva 
tasca satisfactòriament. D’altra banda, denuncia el mal estat dels parcs del districte, 
una queixa històrica per part dels veïns. D’acord amb el que estableix el ROM 
municipal de l’Ajuntament, formula el prec. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, apunta que l’obra de la xarxa 
bàsica l’han de pagar els promotors del sector 14 de la Marina del Prat Vermell. Indica 
que des del Districte s’ha anat arranjant esvorancs tan bon punt es rebia la informació 
del personal del centre. Informa que, per minimitzar els danys, s’ha programat una 
obra de pavimentació amb material sonoreductor, del qual se n’encarregarà 
l’Ajuntament. Adverteix que no es disposa de la calendarització, si bé s’instarà que es 
porti a terme al més aviat possible. 

La senyora Boix apunta que l’època més adient per executar l’obra serien les 
vacances d’estiu, ja que no hi ha assistència a classe i el trànsit es redueix. 

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal PSC: 

Instem el Govern del Districte de Sants-Montjuïc que es comprometi a 
garantir les beques a totes les famílies amb necessitats econòmiques, 
socials o sobrevingudes per als propers casals d’estiu del Districte, a la 
vegada que en el proper Consell Plenari s’expliqui quina quantitat de beques 
s’han concedit, tant per cada barri com en el conjunt del Districte 
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La senyora Àngels Boix Junyent, del GMDPSC, exposa que aviat s’obrirà el període 
d’inscripció dels casals d’estiu, si bé l’economia de moltes famílies és precària, o fins i 
tot es troba en situació de risc en alguns casos. Recalca que el Districte ha de garantir, 
ocasionalment mitjançant beques, l’oferta pública dels casals a les famílies perquè 
puguin gaudir d’un espai educatiu, segur i acollidor. No dubta que el Districte farà 
aquest esforç, si bé critica que algunes famílies que no disposen d’internet a casa 
s’han de desplaçar a l’OAC a buscar la informació, cosa que els fa perdre el temps i 
corren el risc de quedar-se sense plaça. Demana que, de cara a propers anys, se 
centralitzi totes les gestions en un sol lloc. D’acord amb el Reglament de l’Ajuntament, 
formula el prec. 

La senyora Maria Riba Albiach, del GMDBComú, manifesta que el model de campanya 
de vacances d’estiu no ha variat gaire en els darrers anys, si bé s’ha incrementat el 
nombre d’activitats, i no gràcies al suport rebut per els pressupostos. Remarca que el 
2017 tots els infants que complien les condicions van ser becats per a una quinzena. 
Comunica que enguany s’augmenten les activitats un 30% i s’ofereix un 24% més de 
places que l’any passat, cosa que suposa un augment de 300.000 euros en el 
pressupost, un cost que es pot incrementar si es presenta la necessitat d’afegir una 
aportació superior. Indica que l’any passat, en el marc del Pla de barris de la Marina, 
es va realitzar al juliol i a l’agost uns campaments adreçats a infants sense recursos 
dins del programa Baobab, que es repetirà enguany gràcies a l’èxit que va tenir. 
Assegura que en el proper Ple s’intentarà facilitar tota la informació demanada. 
Finalment, es compromet a traslladar la proposta i a treballar per millorar-la. 

La senyora Boix recorda que la proposta de les beques va ser una iniciativa del PSC i 
demana que s’hi continuï treballant per no perdre l’oportunitat, sense por d’invertir-hi 
capital, ja que actualment la situació econòmica del veïnat ha canviat substancialment. 
Aposta per donar suport al veïnat i impedir que els infants pateixin aquesta situació. 

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal Cs: 

Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc posi els mitjans necessaris 
amb la previsió i antelació suficients perquè no es produeixin aquest tipus de 
fets en casos com aquest (Mostra de Comerç al carrer de Sants) ni en cap 
altre, que puguin posar en perill la seguretat dels nostres ciutadans en actes 
que tinguin lloc a la via pública 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, exposa que el 21 d’abril a primera 
hora del matí els comerciants i expositors de la Mostra del Comerç de Primavera i 
Artesania Catalana del carrer de Sants van començar els preparatius donant per fet 
que el trànsit ja estaria tallat o regulat, si bé a la confluència de la rambla del Brasil 
amb el carrer de Sants els vehicles continuava circulant amb normalitat, sense agents 
de la Guàrdia Urbana que regulessin la situació, cosa que posava en risc el personal 
que muntava les parades. Informa que l’organització de la Mostra es va posar en 
contacte amb el Districte i la Guàrdia Urbana, la qual va informar que no disposaria 
d’agents fins a les nou. Recalca que aquests efectius no van arribar fins a dos quarts 
de quatre de la tarda, de manera que l’organització va haver de valer-se de personal 
auxiliar que va abandonar els seus punts de vigilància inicials per garantir la seguretat 
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en aquell encreuament. Denuncia el Govern per una falta de coordinació i, tot seguit, 
formula el prec. 

La senyora Carolina López García, del GMDBComú, informa que al Districte de Sants-
Montjuïc es fa un ús intensiu del carrer per a activitats de les entitats comercials i 
culturals dels barris, de manera que cada setmana es tallen diversos carrers. Afirma 
que el Districte posa tots els mitjans necessaris amb antelació, particularment en 
esdeveniments d’aquesta mena, i recalca que gairebé mai no s’ha produït incidències, 
ja que es prioritza la seguretat dels ciutadans. Considera que es tracta d’un cas 
puntual i comunica que es convocaran les reunions d’avaluació necessàries per no 
repetir situacions similars en el futur. 

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal CUP: 

Que en el Districte denunciï i demani a qui pertoqui responsabilitats per la 
violència policial viscuda el 20 d’abril 

La senyora Josefina Macías Boada, del GMDCUP, exposa que el 20 d’abril es va 
desplegar sis furgons dels Mossos d’Esquadra i una vintena d’agents armats al 
número 105 de l’avinguda del Paral·lel. Denuncia que possiblement el senyor Millo va 
ser qui va donar l’ordre. A continuació, formula el prec. 

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, coincideix que el desnonament d’una 
mare i dos fills va ser desproporcionat, ja que la primera d’arribar va ser una unitat 
ARRO dels Mossos d’Esquadra amb subfusells per avançar en el desnonament. 
Assegura que ha demanat explicacions als comandaments superiors dels Mossos de 
la zona perquè traslladin la petició d’informació als responsables de l’operatiu mentre 
s’espera que es nomeni un conseller o consellera de Govern amb qui tractar aquests 
assumptes a fons, un cop alliberats de l’article 155. 

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal PPC: 

Que s’incrementi la neteja i manteniment dels jardins de les Hortes de Sant 
Bertran, dels de Can Ferrero, Walter Benjamin, Can Sabaté, parc de les Tres 
Xemeneies i de la rambla dels jardins de Sants, entre d’altres, així com 
millorar determinats elements i espais d’aquests relatius al mobiliari, pista 
esportiva, neteja de tags, ascensor i d’altres 

Que igualment es facin tasques de manteniment en voreres i rajoles de 
carrers que a data d’avui necessiten una reforma però que no està prevista 
poder fer-la properament, com per exemple el carrer Piquer 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, informa que la neteja i el 
manteniment d’una gran quantitat d’espais públics del districte es podria millorar, 
especialment aquells destinats a infants. Apunta que igualment cal portar a terme 
tasques de manteniment a voreres i rajoles de certs carrers, com ara del carrer de 
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Piquer, les quals no estan previstes per a un futur proper. A continuació, formula el 
prec. 

El senyor Domingo de Guzmán Alonso Chapa, del GMDBComú, critica que es barregi 
el manteniment d’espais tan diversos com carrers i parcs. Es compromet a instar Parcs 
i Jardins perquè prioritzin els parcs esmentats, aprofitant que s’amplia plantilla. 

El senyor Calleja adverteix que la qüestió s’ha anat abordant des d’abans de Setmana 
Santa als consells de barri del Poble-sec, la Marina, la Bordeta i Sants, en què s’ha 
denunciat problemàtiques de manteniment, incivisme i manca de neteja als jardins de 
la rambla de Sants, el parc de les Tres Xemeneies. Demana que el Districte es 
decideixi si es pretén mantenir la pista del parc de Can Sabaté, tal com demana la 
Plataforma de Can Farrero i el veïnat de Cal Sèbio. Reclama que es prenguin mesures 
abans de l’estiu, ja que resulta una època crítica. Es nega a entrar en la polèmica de la 
retirada dels llaços grocs en diversos punts del districte. 

El senyor de Guzmán es mostra disposat a realitzar el manteniment i les millores. 

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal PPC: 

Que es tornin a col·locar les jardineres que n´hi havia al mig de la plaça de 
les Naves, que van ser retirades per la Festa Major del Poble-sec del 2016, 
fent les tasques que calguin de transplantament i altres 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, assenyala que al mandat 
anterior es va col·locar unes jardineres al centre de la plaça de Navas per reduir les 
problemàtiques que generava la gent que jugava a futbol, si bé es van retirar durant la 
Festa Major del Poble-sec i ja no s’han tornat a instal·lar. Denuncia que Parcs i Jardins 
al·legui una incapacitat d’assumir el cost del manteniment de les jardineres a causa de 
l’incivisme de la zona quan hi ha altres jardineres a la plaça i es troben en bon estat. 
Reclama que es tornin a posar, tal com exigeix l’associació de veïns de la plaça, ja que 
en el seu dia es va traduir en un efecte positiu. Tot seguit, formula el prec. 

La senyora Carolina López García, del GMDBComú, corrobora que Parcs i Jardins no 
tornarà a posar les jardineres en el mateix punt concret, si bé es considera necessària 
la seva funció i s’està valorant col·locar algun tipus de mobiliari que aporti la mateixa 
finalitat. Afirma que aviat se n’informarà els veïns, tant d’aquesta mesura com d’altres 
per dinamitzar la plaça i que esdevingui un espai amable. Apunta que des del maig, 
cada veïnat gaudirà del racó de jocs un dissabte al mes. Afegeix que el 12@16 
programa el cicle «EnCIRCant», amb taller i espectacles familiars, i la companyia de 
teatre Sargantana ha presentat a les subvencions d’enguany un projecte intercultural 
amb joves. Indica que aquestes propostes tenen l’objectiu de diversificar l’espai. 

El senyor Calleja mostra la seva satisfacció per les activitats de dinamització, si bé 
discrepa de l’explicació de Parcs i Jardins per no col·locar les jardineres, ja que les 
altres es troben en perfectes condicions, de manera que no es pot culpar els ciutadans 
de malmetre-les. 

Es rebutja el prec. 
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D.3 Preguntes 

Es planteja pel Grup Municipal Cs: 

Quan té el Govern del Districte previst arreglar el sòl i les llambordes dels 
carrers Riudoms, Tortosa i Cisquer en la plaça Falset, independentment de la 
reforma integral que té prevista realitzar en l’esmentada plaça, per millorar la 
situació actual i evitar que el sòl continuï trencat, obert i aixecat? 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, exposa que les queixes veïnals han 
proliferat a causa del mal estat dels carrers de Riudoms, Cisquer, Tortosa i la plaça de 
Falset, que presenten llambordes aixecades, trencades i ratllades, i agreujades per la 
presència de cotxes. Indica que temps enrere es van retirar els guals, de manera que 
els vehicles entraven i degradaven la zona encara més. Corrobora que actualment hi 
torna a haver fitons, si bé deixen espai per a les motos. Afirma que l’equip de govern 
en té constància, ja que s’ha reunit amb veïns i associacions de la zona i els ha indicat 
que està previst portar a terme una revisió integral de tota la plaça a llarg termini, cosa 
que no solucionarà la problemàtica actual del terra. A continuació, formula la pregunta. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, afirma que encara cal portar a 
terme el projecte presentat i impermeabilitzar la zona, ja que a sota hi ha un pàrquing. 
Indica que s’arranjarà puntualment la part més deteriorada, que suposa perills de 
seguretat per a vianants i veïns. Es compromet a finalitzar el projecte. 

El senyor Labrador denuncia que la reforma es vulgui fer a llarg termini i destaca que 
en certs trams els llambordins han saltat. Accepta que de moment s’arrangin les parts 
més afectades, si bé recorda que els veïns han demanat la reforma durant anys i n’han 
passat fotografies.  

La senyora Pérez recorda que l’estiu passat es va executar una reforma puntual, si bé 
efímera, i reconeix que l’elaboració del projecte és urgent. 

Es planteja pel Grup Municipal CUP: 

Està disposat el districte a fer pressió per no perdre un dels pocs reductes 
(Colònia Bausili) que permeten tenir una vida tranquil·la i que caracteritzen el 
barri de la Marina del Prat Vermell? 

Activarà quelcom mecanisme per impedir que el caràcter i l’urbanisme obrer 
dels nostres barris esdevingui un record d’arxiu? 

Està disposat a pressionar fins a aconseguir la merescuda catalogació i el 
reconeixement de la singularitat arquitectònica obrera de la zona? 

La senyora Josefina Macías Boada, del GMDCUP, formula la pregunta. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, exposa que en el moment en què 
es va elaborar el Pla de la Marina del Prat Vermell ningú no va demanar la catalogació 
d’aquella zona com a patrimoni. Indica que actualment s’enfronta a una determinada 
característica d’edificació en què cal estudiar i revisar el que es va aprovar en aquell 
moment, així com preveure les conseqüències d’una possible modificació. 
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D.4 Seguiment de proposicions/declaracions de grup 

Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata: 

Que s’informi en quin mes calcula el Districte de Sants-Montjuïc que podrà 
donar compliment a la proposició/declaració del GMDemòcrata aprovada en 
sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc el 2 de març del 
2017, sabent que, com a mínim des del passat octubre, tal i com va informar 
el Districte, es va contractar un estudi de mobilitat al respecte: 

Que el Districte de Sants-Montjuïc doni resposta amb una proposta de 
solució a les demandes de l’Associació de Concessionaris del Mercat de 
Sants i l’Associació de Comerç Mercat Nou per tal de fer exclusivament 
peatonals els trams de carrer esmentats de Sant Jordi, Càceres i Sant Medir 
en les hores de mercat 

La senyora Neus del Pilar de Haro Jarque, del GMDDemòcrata, argumenta que des 
del juliol de 2015 l’Associació de Concessionaris del Mercat de Sants i l’Associació de 
Comerç de Mercat Nou reclamen que el carrer de Sant Jordi, des de Daoiz i Velarde 
fins a Sants, des de Càceres fins a la Riera de Tena, i des de Sant Medir, Daoiz i 
Velarde fins a Càceres siguin exclusivament de vianants. Assenyala que després d’un 
any i mig s’ha iniciat una prova pilot els dissabtes mitjançant el tall de Càceres, cosa 
que està resultant un èxit en un espai públic i concorregut com el Mercat de Sants. Tot 
seguit, llegeix el seguiment de proposició. 

La senyora Maria Riba Albiach, del GMDBComú, afirma que ja s’ha elaborat l’estudi de 
mobilitat i espera presentar-lo al veïnat, comerciants i mercat en un futur proper. 
Afirma que s’intentarà fer-ho públic abans de l’estiu. 

Es planteja pel Grup Municipal PPC: 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració del GMDPP 
aprovada en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc d’1 de 
març de 2018: 

Que aquest Consell Plenari de Sants-Montjuïc traslladi a l’Ajuntament de 
Barcelona la necessitat d’incrementar de manera immediata els recursos 
econòmics destinats al manteniment, conservació i millora de les 
infraestructures del Cementiri de Montjuïc 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, manifesta que al Plenari del 
març del 2018 el seu grup va presentar una proposició que versava sobre 
l’enfonsament de 144 nínxols al Cementiri de Barcelona, cosa que podia suposar un 
cost de 2 milions d’euros en indemnitzacions a les famílies afectades. Recorda que 
l’Ajuntament només inverteix el 29% dels beneficis de Cementiris en el manteniment i 
que en els darrers deu anys només s’hi ha invertit un de cada quatre euros, mentre 
que la resta es destina a l’Ajuntament en forma de dividends a través de BSM. 
Considera que cal incrementar el manteniment i conservació del cementiri destinant-hi 
més partides econòmiques, i recorda que la proposta es va aprovar en el darrer Ple. 
Tot seguit, llegeix el seguiment de proposició. 

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, indica que en el Ple de març ja es va 
indicar que fins ara Cementiris de Barcelona gaudia d’un superàvit, de manera que 
dels 9 milions recaptats, 4,5 es destinaven a Cementiris i 4,8 es destinaven a BSM per 
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invertir-los en altres serveis de ciutat. Afirma que després del Ple ja es va explicar que 
a partir de llavors s’havia dedicat l’excedent íntegre a Cementiris. 

El senyor Calleja admet que s’hauria pogut esperar al juliol per avaluar les millores i 
pregunta si s’han reparat els nínxols o s’han pres mesures adequades perquè la 
problemàtica no es repeteixi. Vol saber si els milions d’excedents s’han invertit de 
manera parcial o íntegra. Proposa que se li enviï la resposta per escrit. 

El senyor Farré corrobora que s’han pres totes les mesures i s’ha invertit l’excedent 
esmentat. 

D.5 Declaració institucional. 

Declaració Institucional envers els comitès de defensa de la República i les 
seves accions 

La presidenta comunica que la declaració no ha rebut el suport del GMDPPC, el 
GMDCs i el GMDPSC. 

La senyora Neus Roca Miró, del GMDCUP, llegeix la declaració institucional de suport 
als comitès de defensa de la República. Manifesta que el Districte de Sants-Montjuïc 
considera una forma d’acció política absolutament legítima la protesta, les 
mobilitzacions, la desobediència i la resistència civil activa i no violenta pròpia d’una 
democràcia madura. Denuncia i es posiciona en contra de les operacions de l’Estat 
dirigides pels diferents cossos policials i instàncies judicials contra les actuacions dels 
comitès de defensa de la República. En aquest sentit, insta la Fiscalia a retirar les 
acusacions contra activistes dels comitès de defensa de la República investigats per 
delictes de terrorisme o rebel·lió en l’exercici legítim del dret de la protesta de caràcter 
pacífic. 

Denuncia la criminalització de la protesta social, la repressió i la violència institucional, 
i es posiciona a favor de la llibertat d’expressió, la llibertat ideològica i la llibertat de 
manifestació. Manifesta el compromís del Districte de Sants-Montjuïc a col·laborar en 
la defensa dels veïns del districte que vegin vulnerats els seus drets polítics. Comunica 
la seva voluntat de traslladar els esmentats acords a l’Ajuntament de Barcelona, el 
Parlament de Catalunya, l’Associació de Municipis per la Independència, l’Associació 
Catalana de Municipis, l’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, Sants-
Montjuïc per la Independència, els comitès de defensa de la República de Sants i la 
Marina, i el Comitè de Barri del Poble-sec. 

Finalment, manifesta el compromís del Districte de Sants-Montjuïc amb els drets 
humans i la resolució pacífica del conflicte. 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 22.10 h. 

 

 

 

El secretari       Vist i plau 
La presidenta del Consell 


