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ACTA DEL CONSELL PLENARI 

 

Identificació de la sessió 

Núm. 6 
Data: 4 d’octubre de 2018 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 18.40 h a 22.00 h 
Lloc: Consell de Districte de Sants-Montjuïc 
 
Assistents 
 
Presidenta del Consell 
Montserrat Ballarín Espuña 
 
Regidora del Districte 
Laura Pérez Castaño 
 
Regidors adscrits 
Irma Rognoni Viader (GMDemòcrata) 
M. Magdalena Barceló Verea (GMCs) 
 
Consellers i conselleres 
Domingo de Guzmán Alonso Chapa (GMDBComú) 
Xavier Farré Perisé (GMDBComú) 
Carolina López García (GMDBComú) 
Esther Pérez Sorribas (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 (GMDERC), regidora adscrita del GMDERC 
Carmen Andrés Añón, regidora adscrita del GMDPSC 
Eulàlia Reguant Cura, regidora adscrita del GMDCUP 
Alberto Villagrasa Gil, regidor adscrit del GMDPPC 
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Gerent del Districte 
Francesc Jiménez i Gusi 
 
Secretari del Consell 
Juan Carlos Parejo Perogil 

Desenvolupament de la sessió 

La presidenta saluda els assistents i recorda que a causa del canvi de polítiques de 
l’Ajuntament de Barcelona s’ha adoptat el nou Reglament europeu de protecció de 
dades, la informació de la qual consta en la convocatòria. Adverteix que la sessió serà 
enregistrada i emesa en directe pel canal de l’Ajuntament a YouTube i la corresponent 
gravació es pujarà al web del Districte. Puntualitza que els assistents poden expressar 
qualsevol voluntat de privacitat respecte a l’enregistrament. 

Informa que la consellera Maria Riba, del GMDBComú, està de baixa maternal i ha 
delegat el seu vot en la consellera Esther Pérez, de manera que es mantindran les 
majories. 

Tot seguit, obre la sessió. 

A) Aprovació de l’acta de l’anterior sessió ordinària de 5 de juliol de 2018 

S’aprova per unanimitat. 

B) Part informativa: 

1. Despatx d’ofici 

La presidenta comunica que el despatx d’ofici es troba a disposició dels presents. 

El Consell se n’assabenta. 

2. Informe de la regidora 

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

La regidora del Districte saluda els assistents i fa un record per als polítics 
empresonats preventivament de manera injusta, especialment per al senyor Joaquim 
Forn, que va ser regidor adscrit del Districte de Sants-Montjuïc i que recentment ha 
publicat Escrits de presó. Recorda que l’anterior dilluns 1 d’octubre una gran quantitat 
de ciutadans recordaven la violència que va esclatar als col·legis electorals el 2017. 
Manifesta que el Govern de la ciutat seguirà treballant pel respecte als drets i, 
sobretot, per denunciar els abusos de poder i les injustícies. A tall d’exemple, exposa 
que el 2 d’octubre del 2017 ja va presentar l’acusació particular de tots els casos 
d’agressió produïts a la ciutat. Recalca que es tracta de l’única administració que s’ha 
personat en les causes. En aquest sentit, agraeix la tasca dels serveis jurídics 
municipals en col·laboració amb entitats de defensa antirepressiva del territori, per la 
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qual 24 agents de la Policia Nacional, entre els quals hi ha quatre inspectors en cap, ja 
han estat citats a declarar com a investigats per la violència policial d’aquell dia. 

Considera extremament important que s’informi de qui estava als comandaments, qui 
va ordenar utilitzar bales de goma, qui va disparar i per què es va intervenir escoles 
ignorant els principis de proporcionalitat. Opina que cal arribar fins al final i evitar la 
impunitat en aquests fets. D’altra banda, convida tothom a l’exposició sobre l’1 
d’octubre a la Model, que estarà oberta fins el 16 d’octubre. 

Pel que fa a l’informe de la regidora, felicita l’èxit general de totes les festes majors que 
han tingut lloc durant l’estiu, en què Serveis Tècnics, la Guàrdia Urbana, les 
comissions de festes i el veïnat han fet possible la celebració d’unes festes tranquil·les 
i sense incidents destacables. Indica que actualment té lloc la d’Hostafrancs, en què 
s’aprofitarà per obrir portes del nou recurs per a adolescents, el 12@16, ubicat al 
carrer de Leiva. Afirma que enguany la Mercè ha estat més present que altres edicions 
al Districte, des del tradicional escenari de Maria Cristina fins al setanta-cinquè 
aniversari de la Sala Apol·lo. Apunta que s’ha palpat una bona acollida i puntualitza 
que la Mercè dona prioritat a la descentralització per apropar la festa a tots els barris. 

D’altra banda, assenyala que el canvi climàtic està afectant la ciutat amb les altes 
temperatures estiuenques, de manera que ha calgut activar protocols per a aquesta 
situació, ja que s’ha hagut de lamentar morts a causa de cops de calor i mala 
ventilació o refrigeració d’habitatges. Aventura que en les properes dècades cada 
vegada serà més necessari tenir una ciutat preparada. En aquest sentit, reconeix la 
feina del servei de vigilància de l’espai públic, de la policia de barri i dels agents cívics 
durant l’estiu, gràcies als quals ja es disposa de les primeres dades de les campanyes 
de soroll d’oci nocturn al Poble-sec. 

Indica que la negociació mantinguda amb el Poble Espanyol i el barri de Font de la 
Guatlla representa un impacte en àmbit acústic, ja que, dels trenta actes d’enguany al 
Poble Espanyol que necessitaven llicència extraordinària, s’ha acordat que només se’n 
poden celebrar dotze, amb prèvia autorització del Districte. Reconeix que el veïnat s’ha 
queixat durant molts anys i que cal seguir treballant, si bé ja es comença a donar 
respostes treballades amb els equipaments. 

Manifesta que aquest estiu s’ha obert dues guinguetes i una ludoteca a la rambla de 
Sants, cosa que ha fet guanyar visitants de fora els marges del districte. Afirma que 
gent d’altres barris i de l’Hospitalet han gaudit dels jardins de la rambla de Sants, amb 
els nous serveis de bar, banys públics i ludoteca, gestionada amb èxit per l’entitat de 
barri Tata Inti i rebatejada com «la Caseta dels Jocs». Puntualitza que aquest 
equipament ha rebut elogis de dins i fora del districte. 

Exposa que s’ha tornat a gaudir dels campaments Baobab, amb molt d’èxit, ja que es 
tracta d’una oferta de lleure educatiu amb alternatives gratuïtes de vacances urbanes a 
nens i nenes d’entre 4 i 12 anys en barris amb manca d’ofertes. Informa que aquest 
any s’ha arribat a la vuitantena d’infants que han participat als casals portats a terme a 
l’Escola Seat, a la Marina, i gestionats per equips educatius formats per joves vinculats 
a l’associacionisme educatiu del barri, tot i que també s’hi ha implicat esplais i caus. 
Considera que la finalitat del Baobab és que esdevingui un motor que generi 
dinàmiques tot l’any i faci possible que els projectes de lleure educatiu de base 
comunitària siguin permanents. 
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Apunta que s’ha iniciat el curs amb unes dades de matrícula de 14.631 alumnes al 
Districte de Sants-Montjuïc, amb 3.289 a educació infantil, 1.081 de les quals són 
noves inscripcions a P-3. Indica que 672 s’han inscrit a centres públics i 409 en 
concertats. Pel que fa als alumnes d’educació primària, se n’han inscrit 6.645 i, a 
secundària, 4.679. Corrobora que s’inicia el curs amb 33 centres d’ensenyament 
infantil i primària, 21 dels quals són públics; i 16 d’ensenyament secundari, 8 dels 
quals són públics. Assegura que la redistribució de plantilla afecta positivament el 
barri, ja que s’incrementa el nombre de professors i s’inicien obres remarcables a 
l’Escola del Poble-sec perquè es converteixi en un centre de dues línies de primària; a 
l’Escola del Bosc de Montjuïc i a l’Escola Pràctiques amb la rehabilitació dels 
respectius espais, ja que acullen un curs addicional, i a l’Escola Bàrkeno amb 
l’adequació del teatre. Puntualitza que es resta a l’espera d’iniciar les obres a l’Escola 
Enric Granados el proper mes de novembre. 

Respecte als programes d’intervenció escolar, opina que existeixen moltes referències 
que treballen en espais creatius, potenciant la part artística dels estudiants. Considera 
que es tracta de programes de continuïtat i d’alta qualitat. Recorda que a l’inici del curs 
es va celebrar un ple extraordinari en què es donava comptes de les inversions del 
Districte i les calendarització, si bé la setmana següent es va produir algun desajust 
entre el Districte i la Casa Gran. Critica el GMDPSC per haver tret una llista sobre 
retallades en obres que ja s’havien explicat en l’esmentada sessió, i assegura que 
continuen sense presentar cap problemàtica. A tall d’exemple cita el projecte Coopolis, 
la Casa de la Premsa i l’equipament del carrer de Roger, dels quals assegura que 
demana informació actualitzada constantment i adverteix al GMDPSC que una 
campanya d’aquesta mena no tindrà èxit. 

Quant a l’arribada de la gran quantitat de menors no acompanyats, lamenta no poder 
oferir-los una acollida de qualitat, tant en àmbit català com espanyol. Matisa que ha 
seguit el cas de l’antiga Escola Sant Vicenç de Paül del carrer de Leiva, on a principis 
d’agost es va instal·lar un recurs provisional i transitori de manera urgent, sense una 
comunicació ni un treball previ del Districte. Opina que es necessita un espai per a 
aquesta finalitat, ja que la incapacitat de donar resposta a les necessitats va provocar 
el tancament del centre. Recalca que la situació és greu i que la responsabilitat recau 
en les administracions. Es fa ressò de la disposició de l’Ajuntament demostrada en les 
contínues reunions que es mantenen sobre la cessió puntual d’instal·lacions, la 
distribució de mantes i menjar, i el pressupost per obrir nous centres. Argumenta que 
cal un abordatge integral d’aquest tema, no només referent als menors, sinó als joves 
d’entre 18 i 25 anys que es queden sense protecció oficial en assolir la majoria d’edat. 
Fa una crida a la societat i a les administracions implicades per poder proporcionar 
l’atenció adequada a aquest col·lectiu. 

Felicita l’aprovació de la mesura de protecció del 30% de les noves promocions i grans 
reformes en matèria d’habitatge, i la declaració de tota la ciutat com una àrea de 
tempteig i retracte. Afirma que l’objectiu passa perquè l’Ajuntament adquireixi edificis 
solars de manera preferent. Agraeix a tots els grups que hi van votar a favor, a la PAH 
i al Sindicat de Llogaters, que van defensar la iniciativa en plenari. 

Informa que des del setembre es disposa del nou Punt de Defensa de Drets Laborals, 
en què en èpoques de precarietat laboral es podrà atendre sobre contractes, 
remuneracions, convenis o seguretat, entre d’altres; organitzar sessions informatives i 
de divulgació, i treballar en la feina i la conciliació familiar, un tema que encara suposa 
un repte. Afegeix que al proper plenari es presentarà un informe sobre els 
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avançaments en el Pla de desenvolupament econòmic i s’explicarà diverses mesures 
d’economia social i solidària, amb formacions que provocaran un impacte comunitari.  

Expressa la seva alegria per la inauguració de la línia 10 del metro amb les estacions 
de Foc i Foneria. Recorda que el BComú havia inclòs al programa electoral que es 
faria tot el possible per obrir les estacions de metro a la Marina, i dona les gràcies al 
moviment veïnal que ho ha impulsat. Remarca l’esforç pressupostari de l’Ajuntament 
de Barcelona en conjunt amb altres administracions. Indica que la consellera Pérez ha 
treballat en aquesta problemàtica des dels moviments socials de la mà de l’assemblea 
del 15-M, les entitats de la Marina i l’Ateneu de l’Engranatge. Lamenta que s’hagi 
hagut de portar a terme després d’una gran quantitat de convocatòries i mobilitzacions 
populars per exigir un transport digne que minvés la desigualtat entre barris. 

Recorda que el 7 d’octubre se celebra la trobada d’antics barraquistes a Montjuïc, 
organitzada pels ajuntaments de Barcelona, Badalona, el Prat de Llobregat i Sant Boi 
amb motiu del cinquantè aniversari del trasllat més nombrós de famílies a un barri de 
nova creació entre el 1967 i el 1968. Apunta que moltes de les famílies assistiran a 
l’acte. 

Corrobora que se segueix prestant atenció als intents de crear infrahabitatge 
mitjançant habitatges petits i il·legals que estan sota inspecció de la Guàrdia Urbana 
per aturar les obres, com ara les de Constitució, 114, a la Bordeta, on es volia reformar 
un local per construir-hi infrahabitatges sense el consentiment de l’Ajuntament. D’altra 
banda, puntualitza que els intents es reiteren. En matèria d’obres, manifesta que s’ha 
iniciat les del drenatge del tram final de Vila i Vilà, en què es dona prioritat al vianant, 
previst per completar al llarg del 2019 amb la reurbanització del carrer, que passarà a 
ser de vianants amb plataforma única, enllumenat amb tecnologia led, arbres, mobiliari 
urbà nou i el col·lector per millorar el sistema de drenatge del Paral·lel, a ronda de 
Sant Pau i el carrer de Vila i Vilà.  

Finalment, fa un record per a les tres dones assassinades per violència masclista 
aquest estiu al barri de Sants i el Poble-sec. Afirma que no es pot permetre ni un 
assassinat més. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, condemna l’assassinat de les 
víctimes de violència masclista el 6 d’agost al carrer de l’Escultor Canet i el 17 de 
setembre al Poble-sec. Recalca que durant les Festes de Sants també es va produir 
un assassinat masclista i que fa dos dies també es va anunciar la mort d’una dona i el 
seu nadó. Lamenta l’accident que va tenir lloc el diumenge anterior a la plaça Cerdà, 
amb un mort i cinc ferits. D’altra banda, fa esment de l’homicidi d’un veí dels jardins de 
Màlaga fa unes quantes setmanes. 

Fa un record al senyor Jordi Cortès, desaparegut el mes de juliol. Recalca que era 
l’ànima de la barriada d’Eduard Aunós, president de l’associació de veïns. Felicita els 
tècnics, a l’associació i al Districte per tenir cura de fer-li un homenatge en què va 
assistir la seva filla. 

Dona l’enhorabona a la selecció espanyola masculina i femenina de waterpolo, que 
van guanyar la plata i el bronze respectivament als campionats d’Europa disputats a 
les piscines Picornell al juliol. Esmenta les festes majors que s’han celebrat a l’estiu i la 
d’Hostafrancs, que acabarà el cap de setmana. Recorda la Mostra de Comerç de 
l’anterior cap de setmana a Joan Güell i la trepitjada de raïm de fa quinze dies. 
Manifesta que a la Llar de l’Esclerosi i Associació de Disminuïts de Sants-Montjuïc 
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també es va portar a terme una sèrie d’actes. Felicita la BAM pel seu norantè 
aniversari i fa un recordatori per la defunció que hi va tenir lloc recentment. 

Respecte l’informe, indica que el Govern i els grups de l’oposició haurien de col·laborar 
en una proposta de futur d’instal·lacions esportives de Magòria i altres equipaments; 
en l’inici i el futur del parc de Can Batlló i del de la Marina del Prat Vermell; en la 
redacció d’un projecte de la piscina de la Marina al carrer de l’Energia i l’inici de la 
construcció; en l’adaptació de la parada de metro de la Plaça de Sants en les línies 1 i 
5; en el pacte del calendari amb la Generalitat de les estacions pendents de la línia de 
metro 10 sud; en el desbloqueig de l’inici de la residència del carrer de l’Energia; en 
l’inici d’algun equipament al barri de Font de la Guatlla, com ara la ludoteca; en la 
desafectació d’habitatges del Turó de Font de la Guatlla; en la millora de la neteja i 
manteniment de l’espai públic, i en la reforma de l’Institut Escola de Can Maiol, entre 
d’altres. Recalca que es tracta de prioritats per als grups i per al veïnat, així com la 
Casa de la Premsa i la tercera fase del calaix als carrers de Burgos i Riera de Tena, i 
critica la regidora de voler parlar de l’1 d’octubre. En aquest sentit, demana més 
mitjans per a la prevenció, sanció, control de l’incivisme i seguretat. 

Celebra l’obertura de les guinguetes de la rambla de Sants, on els ciutadans poden 
gaudir de la fresca i d’un vermut, si bé considera que l’estat actual de la rambla de 
Sants és vergonyós, ja que dos anys després de la seva inauguració certs ascensors 
no funcionen, malgrat que presumptament estan sotmesos a manteniment. Afegeix 
que s’ha detectat pintades, tacs i incivisme. 

Pregunta per l’estat dels edificis del carrer de Pontils, 42-52, i de Constitució, 26, en la 
qüestió del registre. Coincideix amb la iniciativa de control de l’habitatge arran del que 
ha succeït recentment a Constitució, 144. Demana que es continuï controlant el soroll i 
s’intenti garantir el descans veïnal. Vol saber l’estat de la qüestió del Festival Brunch. 
Pregunta quines mesures de sonometria promeses al veïnat s’han portat a terme 
realment. Critica que la rampa d’accés a Can Vies no suposi una prioritat per al 
Govern. 

Pel que fa a les mesures per al Poble Espanyol presentades al juliol, afirma que el 
veïnat n’està descontent. D’altra banda, vol conèixer la situació sobre la seguretat 
privada que hi havia hagut als afores del Poble Espanyol i que actualment és 
inexistent. 

Corrobora que cal tenir cura dels joves i menors, si bé adverteix que no es faci 
experiments, ja que es va posar en risc el veïnat d’Hostafrancs entre l’Ajuntament i la 
Generalitat. Demana que la propera vegada s’informi si s’obre un centre d’acollida per 
a menors. 

Pregunta per l’estat dels nínxols de Montjuïc i el concurs de residències, ja que en el 
seu moment se’n va culpar l’article 155, i en responsabilitza la immobilitat del 
Parlament. Vol saber què es farà amb el nou mòdul d’estació de Sants, ja que la 
competència de les companyies usuàries no és Adif, sinó la Generalitat. Demana per 
l’estat del mòdul de l’estació d’autobusos de Sants, i adverteix que cal pintar un pas de 
vianants al carrer d’Ermengarda amb Llobet, ja que sovint no es respecta la prioritat. 

Recorda que, en un plenari recent, la regidora va acusar el GMDPPC de mentir. 
Recalca que les respostes ofertes van ser molt vagues i es va fer servir el terme 
«desajust» per referir-se a les retallades de les obres i els projectes calendaritzats per 
al 2018 que s’han hagut de posposar per al 2019 sense justificació. Demana que en 
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comptes de parlar de l’1 d’octubre, s’esmenti el 8 i el 22 d’octubre, en què es va 
produir manifestacions multitudinàries on van assistir una gran quantitat de catalans. 
Finalment, demana que es retiri de la façana la pancarta per la llibertat dels presos 
polítics per respecte a tots els veïns del barri. 

La senyora Neus Roca Miró, del GMDCUP, agraeix als treballadors que han fet 
possible que la informació i els esdeveniments interessants que tenen lloc al Ple es 
facin públiques de manera immediata. Fa un balanç positiu de les festes majors en 
clau d’agressions masclistes, ja que considera que es tracta d’una política molt 
necessària de dur a terme des de l’Ajuntament. Agraeix que cada any es facin més 
visibles les esmentades polítiques per promoure unes festes majors segures, alhora 
que es reactiva i es valora l’autonomia dels grups i els espais que ja existien abans 
que es regulés l’Ajuntament. En aquest sentit, anima a seguir avançant. 

Lamenta la situació de l’habitatge al Districte de Sants-Montjuïc, ja que els contractes 
no es renoven i els veïns han de marxar dels barris per donar lloc a pisos turístics no 
regulats. Indica que el dret a l’habitatge s’està vulnerant a causa de la bombolla del 
lloguer. Afirma que s’està esperant la construcció d’habitatge al Poble-sec, tal com es 
va aprovar en ple, i considera que es tracta d’una eina imprescindible per batallar amb 
assessorament jurídic i legal des de la proximitat per unes condicions dignes 
d’habitatge. 

Insisteix en la manca de comunicació entre els treballadors de la CIFO i les 
plataformes del districte. Adverteix de l’existència de protocols que permeten una 
comunicació més fluida en altres districtes. En aquest sentit, afirma que qui acaba 
aturant desnonaments que no respecten drets són les plataformes veïnals i no pas les 
CIFO. 

Manifesta que ha viscut de primera mà la dificultat i la complexitat de la gestió del 
centre de menors d’Hostafrancs. Assegura que els MENA són una realitat imperiosa 
des de fa mesos, ja que s’havia previst un increment de nouvinguts. Aclareix que a 
Europa es consideren menors, si bé als seus països d’origen són adults aptes per 
treballar, de manera que Barcelona representa una destinació d’interès per a ells. 
Indica que ni els grups municipals ni els veïns no s’han assabentat del que passava, 
de quins recursos estava gestionant l’Ajuntament ni de quin paper hi jugava la 
Generalitat. Critica la manca de comunicació sincera sobre les mancances estructurals 
i municipals en àmbit de país, si bé es nega a qüestionar la voluntat de mediació i 
intervenció per part del Districte en el cas concret d’Hostafrancs. 

Afirma que tenia certs dubtes que s’han anat resolent gràcies a la informació 
compartida pels sindicats que treballen a la DGAIA, però no pas gràcies a 
l’Ajuntament. En aquest sentit, recalca que el teixit associatiu i veïnal demana que es 
canviï aquesta dinàmica. Puntualitza que la feina de prevenció del discurs xenòfob 
davant la inseguretat hauria de correspondre a l’Ajuntament, si bé són els veïns que 
s’organitzen en xarxes de solidaritat per prevenir la discriminació. Opina que el Govern 
de proximitat també s’hauria de comprometre d’alguna manera amb aquesta tasca. 
Adverteix que entre el discurs xenòfob i el racista hi ha una línia molt fina, tal com 
recorda la història recent d’Europa. 

Opina que l’Ajuntament hauria de vetllar per impedir que es produïssin actes, 
manifestacions i similars amb un rerefons d’odi a una entitat o una cultura considerada 
diferent. Matisa que en els darrers anys la impunitat ha incrementat, i cada vegada es 
poden documentar més insígnies feixistes en aquest tipus de manifestacions, a més 
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de crits d’odi i de venjança, i salutacions feixistes. Apunta que el 9 de setembre certs 
grups d’extrema dreta es van manifestar al Poble-sec amb insígnies, salutacions i una 
agressió a un veí en una terrassa. Destaca que no s’ha produït cap posicionament 
públic, si més no que se’n tingui constància, ni cap petició explícita d’investigació per 
l’esmentada agressió, enregistrada i difosa a les xarxes. Considera que cal disposar 
d’una política contundent que denunciï aquesta mena d’acusacions i que se les 
estigmatitzi socialment i institucionalment. Afirma que el GMDCUP no en vol ser 
còmplice, sinó que hi vol lluitar en contra. Aventura que el 12 d’octubre es repetiran 
manifestacions semblants i el districte tornarà a estar insegur. Recorda que la 
responsabilitat és de les administracions, i que la història ha demostrat que el feixisme 
se’l combat i se l’arracona de forma explícita, ja que en cas contrari creix i es 
desborda. Per tant, demana que es prengui partit. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, felicita el districte per la sèrie d’actes i 
esdeveniments que s’han celebrat des del darrer Ple, com la Festa Major del Poble-
sec, organitzada per la Coordinadora d’Entitats; el pregó dels carrers de Mata i Piquer, 
al qual van ser convidats per part de la Penya Blaugrana Tres Xemeneies; la Festa 
Major d’Eduard Aunós, cosa que aprofita per fer un recordatori a la memòria del 
senyor Jordi Cortés; la Festa Major de Sants, amb una visita als carrers guarnits; la 
Festa Major de la Bordeta, la Bordeta en dansa, la paellada que va organitzar el 
Centre Cultural de Dones Àncora i Illa Metalco; l’homenatge a la senyora María 
Ortega, la qual considera que representa tota una institució als barris de la Marina; la 
trepitjada de raïm a Plus Ultra, i les Festes Majors d’Hostafrancs, organitzades per la 
Comissió de la Festa Major. 

Exposa que l’1 d’octubre d’enguany, el president Torra va animar els CDR a 
pressionar, i aquests van tallar vies de tren, carreteres, van envair edificis públics a 
Girona, van voler entrar al Parlament, van cremar banderes i van voler col·lapsar 
Catalunya amb violència. Es mostra convençut que el GMBComú condemnarà aquests 
fets, ja que no es considera ni separatista ni constitucionalista. 

Pel que fa a l’informe, indica que el GMCs va presentar una proposta a l’Ajuntament en 
què es demanava un centre de primera acollida per a menors no acompanyats a 
Barcelona i la creació d’una taula de treball per informar els grups municipals de la 
situació d’aquests menors. Indica que la proposta va ser aprovada, si bé aquest estiu 
es va produir una gestió rocambolesca al centre de menors no acompanyats situat a 
l’antiga Escola de Sant Vicenç de Paül d’Hostafrancs, el qual es va tancar un mes 
després de l’obertura a causa de les problemàtiques sorgides. Apunta que al Consell 
de Barri d’Hostafrancs del juliol els veïns adverteixen que ja s’ha cessat l’activitat de 
l’escola i que el Govern del Districte podria fer gestions per intentar abastir 
d’equipaments públics per al barri en aquelles instal·lacions, a la qual cosa el Govern 
comunica que primer cal parlar amb les Germanes de la Caritat, que és la fundació 
que ho gestiona, per consultar-los si la idea té futur respecte a les administracions 
públiques, ja que es va assegurar que la proposta s’estudiaria. 

Indica que, per a sorpresa de tothom, entre finals de juliol i principis d’agost els veïns 
es van trobar que aquella instal·lació s’havia convertit en un centre d’acollida de 
menors provisional, sense que se’ls hagués consultat. Denuncia que els menors 
s’escapen del centre i provoquen actes incívics. Com a conseqüència, es va convocar 
una reunió d’urgència per al 21 d’agost en què representants de l’Ajuntament i la 
Generalitat van reconèixer que el centre s’havia obert de manera provisional a causa 
de la urgència humanitària. Assenyala que, davant les queixes dels veïns, l’Ajuntament 
va assegurar que no tenia coneixement de les intencions de la Generalitat, la qual va 
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admetre públicament que l’antiga Escola de Sant Vicenç de Paül no era el millor lloc 
per instal·lar el centre, de manera que es va tancar a principis de setembre. Demana 
que es busqui llocs adequats i preparats per acollir els menors, a més d’informar 
correctament els veïns de la zona i comunicar-se amb les administracions.  

Quant als MENA, recorda que recentment ha sorgit una problemàtica a les antigues 
cases del Camí de la Cadena, on s’han instal·lat uns menors. Remarca que aquestes 
cases s’han d’enderrocar per urbanitzar la zona en el marc de Can Batlló, si bé 
l’enderrocament no es va produir, per la qual cosa els menors s’han instal·lat a les 
cases abandonades i han provocat problemàtiques, de manera que demana una 
solució per part del Govern. Remarca que en el darrer ple, davant d’una pregunta del 
GMDCs, el Govern va assegurar que no s’havia produït cap ocupació a Estrelles Altes, 
si bé corrobora les queixes dels veïns respecte a les ocupacions.  

D’altra banda, insisteix que s’ha presentat queixes sobre contaminació acústica a la 
plaça d’Herenni i a la de Joan Corrades. Recorda que a Font de la Guatlla hi ha una 
ludoteca pendent. Pel que fa a la brutícia, afirma que segueixen les queixes veïnals a 
Font de la Guatlla, la Marina del Port, la rambla de Sants i els jardins de les Tres 
Xemeneies, aquests dos últims a causa dels grafits. Fa esment de la manifestació que 
es va produir el 15 de setembre a plaça Sant Jaume per part de diverses associacions 
veïnals del Raval, el Poble-sec, el Gòtic, la Barceloneta, la Vila Olímpica, el Poblenou, 
el Besòs i el Maresme a causa de la contínua degradació. En aquest sentit, demana 
que l’Ajuntament estableixi diàleg amb aquestes persones i escolti les seves queixes. 

Mostra la seva alegria per la inauguració de les parades de Foc i Foneria a la línia 10 
sud del metro. Reclama que s’acabin totes les parades pendents i que es pugui 
disposar d’un servei de bus capaç de cobrir les necessitats del veïnat de la Marina, 
sense que sigui modificat per l’arribada del metro. Pregunta pels tràmits referents a 
l’espai per iniciar l’escola de ciclisme al districte, una proposta que es va aprovar 
durant el ple anterior, si bé no s’ha traslladat cap informació a l’entitat respecte a la 
possible cessió d’un espai. Finalment, vol saber en quin estat es troba la Casa de la 
Premsa. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, felicita els tècnics, la Guàrdia 
Urbana, els Mossos i el veïnat per haver fet possible les festes majors de l’estiu i la 
d’Hostafrancs. Celebra la històrica arribada del Metro a la Marina i reconeix la tasca 
del Districte, l’Ajuntament i, especialment, la lluita veïnal per haver-ho fet possible. 
Agraeix al Districte l’homenatge a Jordi Cortès, un referent veïnal del barri de la Marina 
i company del PSC, que per poques setmanes no va poder gaudir de la inauguració 
del metro. 

Trasllada al Govern les queixes veïnals i d’entitats sobre sorolls, els quals augmenten 
a l’estiu a causa de l’ús intensiu de l’espai públic. Afegeix que s’ha presentat queixes 
sobre brutícia a tots els barris en general, però especialment a la rambla de Sants, la 
plaça Fènix i la plaça de la Farga. Destaca que a la Marina i a la rambla de Badal 
s’han detectat ratolins i rates, com ara al parc infantil de rambla de Badal amb 
Constitució, per la qual cosa demana una solució. Afirma que s’ha rebut queixes sobre 
robatoris als entorns de l’estació de Sants, tot i que desconeix si s’ha produït un 
augment, però també de robatoris a vehicles del voltant del Camí de la Cadena i 
intents de robatoris a les cases mentre els veïns dormien. Pregunta quan es preveu 
inaugurar la taquilla de l’estació d’autobusos, tenint en compte que ja hauria d’estar en 
funcionament. En aquest sentit, també es fa ressò de la brutícia i l’abandonament de la 
zona. 
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Pel que fa a la Bordeta, vol saber per a quan es preveu l’enderrocament de les 
barraques del Camí de la Cadena, on viuen persones a l’espera que el Districte i els 
Serveis Socials els donin una resposta i es compleixi el compromís d’ajudar-los. Fa 
palès que alguns veïns han alertat que els menors que hi malviuen han creat 
problemàtiques de convivència i petita delinqüència. En aquest sentit, pregunta si 
s’han pres mesures. Demana com pretén el Govern donar resposta a l’ocupació de 
cases i pisos al carrer d’Almeria de la Creu Coberta. Pregunta si segueix la previsió 
expressada al darrer ple extraordinari sobre preparar la licitació d’obres per a la 
urbanització de Magòria a finals del mes d’octubre. 

Respecte a la Bordeta, felicita el Govern pel recent arranjament dels carrers de Lafont, 
Mata i Piquer, si bé assenyala els casos de sensellarisme i drogodependència a la part 
del barri més propera a la Ciutat Vella, per la qual cosa reclama incrementar 
l’assistència a aquestes persones, la millora de la sensació de seguretat i la lluita 
contra la petita delinqüència als voltants de les Tres Xemeneies. Comunica que el 
Piknic Elektronic també ha causat molèsties durant l’estiu, i s’ha incrementat la brutícia 
als jardins de la Primavera. 

Quant a la Marina, pregunta per a quan es preveu l’arranjament dels carrers de 
l’Alumini, Foneria i Energia. Indica que el primer es troba en mal estat, ja que les arrels 
dels arbres l’han aixecat i dificulta el pas de les cadires de rodes i els cotxets de 
criatures. Exigeix informació sobre la previsió de palmeres al passeig de la Zona 
Franca, de les quals n’hi ha moltes de malaltes, i opina que cal traslladar la inquietud a 
Parcs i Jardins. Alhora, reclama una actuació urgent als jardins dels Drets Humans, els 
quals semblen abandonats. 

Amb relació a Font de la Guatlla, felicita la reducció d’actes del Poble Espanyol i 
demana que la mesura es faci efectiva. Pregunta si s’ha aconseguit avançar en la 
ludoteca i la possibilitat d’ubicar-la en algun local ja existent al barri. 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, se suma a les felicitacions per a les 
festes majors i les mostres de comerç, i condemna els tres assassinats recents per 
violència masclista. Fa un record als presos polítics i els exiliats i agraeix l’actuació de 
l’Ajuntament en la mesura que els seus Serveis Jurídics s’han personat en la causa de 
l’1 d’octubre com a acusació particular. 

Pel que fa al Poble-sec, corrobora la percepció de l’increment de robatoris. Admet que 
possiblement les dades de victimització o criminalitat no han augmentat, si bé insisteix 
que la percepció sí que és més alta. En aquest sentit, demana que no s’actuï 
únicament segons les estadístiques, sinó que es faci cas a la sensació d’inseguretat, 
cosa que pot comportar una acció de govern, tenint en compte que al segle XX es va 
lluitar pel dret a la seguretat, la sanitat i l’educació, ja que les persones pobres no les 
podien pagar. Insisteix que, per tant, cal garantir la sensació de seguretat. 

Respecte a la Marina, felicita la lluita veïnal per l’arribada del metro i apunta que es 
tracta del fruit del seu esforç i d’un greuge injust massa prolongat en el temps. D’altra 
banda, matisa que l’executor del projecte ha estat Ifercat i el responsable de l’acord de 
finançament és l’Ajuntament, si bé tant la proposta com la iniciativa del tempteig i 
retracte van ser un gest del seu grup municipal. 

Comunica que han corregut rumors sobre el trasllat de la Biblioteca del Poble-sec. 
També pregunta què es pretén fer amb la proposta veïnal d’usos de la Casa de la 
Premsa, així com l’evolució del Pla d’equipaments del Poble-sec, ja que recentment no 
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s’ha anunciat cap informació. Assenyala que s’ha produït una situació complicada 
arran del canvi de gestor del Pla comunitari, ja que pot afectar un element que ha estat 
funcionant durant molts anys. En aquest sentit, pregunta si s’ha plantejat alguna 
mesura per gestionar la problemàtica de futur desenvolupament del Pla comunitari 
derivat del canvi de gestor. 

Pel que fa a la brutícia, anuncia que el deteriorament és patent i reclama que les 
respostes no es basin en estadístiques sobre esforços, dedicació i neteja. Indica que el 
pas que s’està construint a la rambla de Badal ha d’acabar de comunicar la rambla i 
donar-li continuïtat en eliminar l’autobús. Manifesta la seva alegria pel fet que s’executi 
la primera proposició del seu grup aprovada en Ple. D’altra banda, recorda que la 
proposició contenia un annex que reclamava les intervencions modestes de baix 
pressupost en els enjardinaments. Per aquest motiu, reclama una resposta. 

Quant a Hostafrancs, exigeix informació sobre l’informe i sobre el dipòsit que es va 
aprovar en proposició. Pregunta quan començaran les obres de Priorat i recorda que 
els veïns es queixen perquè les portes no tanquen del tot, cosa que genera molèsties. 
Pel que fa a la implementació de la policia de proximitat, agents cívics i educadors de 
carrers, mostra la seva satisfacció, si bé demana un retorn de resultats. Amb relació a 
l’autobús 91, adverteix que els veïns tornen a estar molestos a causa de les 
freqüències de pas, i que respecte a l’H10 ja hi ha queixes per les molèsties que 
ocasiona el canvi de recorregut a la zona de l’avinguda de Madrid. D’altra banda, vol 
saber què es pretén fer amb els inquilins del Camí de la Cadena. Pel que fa a la Model 
del Segle XX, corrobora que la planificació inicial que es va portar a terme en el 
sistema de gestió suposa certs desajustaments entre els usuaris i els gestors de 
l’espai. En aquest sentit, demana l’opinió del Districte. Finalment, se suma a la 
pregunta sobre les possibles actuacions en la qüestió de la ludoteca. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, es fa ressò del record de l’1 
d’octubre del 2017, en què la ciutadania, certs grups municipals i les entitats es van 
autoorganitzar per possibilitar el referèndum per la independència de Catalunya. 
Anuncia que a Sants-Montjuïc es va obrir 23 col·legis i hi van votar 50.000 persones, 
amb un resultat del 87% a favor de la independència. Afirma que va ser un dia de 
victòria, en què l’Estat no va poder interceptar ni una urna, i es va votar malgrat el 
boicot continuat als sistemes informàtics de la Generalitat durant tota la jornada. 
Recalca que també va ser un dia de tristesa davant la dura repressió que l’Estat va 
exercir davant els ciutadans de tot el país. Destaca que es va protegir les urnes amb 
coratge a cada escola, malgrat la por, i confirma que el vot és el valor més preuat de la 
democràcia.  

Fa un record de l’entrada dels Jordis a la presó i els onze mesos de l’entrada de 
Junqueras i Forn, i l’exili de la majoria del Govern. Recalca que hi ha disset persones 
preses i exiliades que no seran jutjades per haver permès una declaració 
d’independència, sinó per haver donat veu al poble i haver posat totes les eines per fer 
possible el referèndum. Afirma que tenir empresonats i exiliats és violència d’Estat, i 
considera que cal explicar cada dia que, al segle XXI, Espanya reprimeix la gent que 
pacíficament posa en dubte l’ordre establert. Demana el retorn de presos i exiliats. 

Se suma al condol a Jordi Cortés, líder veïnal d’Eduard Aunós durant molts anys, i 
felicita les festes majors de Sants, la Bordeta i Hostafrancs. Pel que fa a la Festa Major 
de Sants, demana que el Districte treballi i analitzi amb la Federació com es pot 
aconseguir que la festa atregui nova gent al carrer per facilitar el relleu generacional. 
Es mostra amoïnat pel fet que l’esforç que s’ha de fer cada any als carrers és major, ja 
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que no entra prou gent a col·laborar, de manera que la festa s’empetiteix. Reclama 
que es faci el possible perquè la singularitat dels carrers engalanats es pugui mantenir 
més enllà de les subvencions, sempre insuficients. Afegeix que la Federació espera 
poder entrar al nou local que se li va prometre fa més d’un any. En aquest sentit, 
pregunta si es tracta d’una de les reprogramacions previstes, si bé destaca que una 
altra entitat ja ha entrat a fer-ne ús. 

Recorda que al Consell Plenari extraordinari es va demanar el document de les 
reprogramacions amb xifres. Pel que fa a l’arribada de la línia 10 al metro de la Marina, 
indica que es tracta d’un fet històric després de dècades de reivindicació veïnal que 
permetrà que els barris de la Marina disposin de més possibilitats, amb la millora de la 
connexió i la mobilitat, si bé reclama mantenir les freqüències de pas dels autobusos a 
la franja alta en direcció al centre. 

Apunta que quan el GMPSC encara formava part del Govern es va parlar d’una 
possible compra que s’estava a punt d’efectuar a Font de la Guatlla per a possibles 
equipaments de barri, si bé al final l’anunci no es va formalitzar mai, de manera que 
pregunta si la proposta ha tingut recorregut o si els nous espais d’equipaments aniran 
lligats a la nova MPGM del Turó de Font de la Guatlla, que es troba en procés de 
gestió. 

Recorda que al juny es va celebrar l’acord de col·laboració entre el Districte i 25 locals 
del Poble-sec. En aquest sentit demana dades sobre millora, queixes i contaminació 
acústica per valorar si això ha afectat en la presentació de denúncies a d’altres barris. 

Admet que la regidora ha facilitat dades d’Educació, si bé no consta que el Consell 
Escolar s’hagi convocat, per la qual cosa demana que a l’inici del curs se celebri una 
reunió en què s’expliqui les dades esmentades. 

Pel que fa a l’auge de menors no acompanyats al centre d’Hostafrancs, alerta que cal 
activar una sectorial de nova creació que mai no s’ha posat en marxa: la Sectorial de 
Migració. Destaca que, segons la Llei d’infància i adolescència, l’Ajuntament també té 
competències com a Govern local en la problemàtica dels menors perquè siguin 
atesos i no s’estiguin al carrer. 

Comunica que en un informe de la UFEC sobre entitats esportives de Barcelona la 
resta de districtes reflecteix un mal paper quant a gestió esportiva amb entitats de 
l’Ajuntament, si bé Sants-Montjuïc apareix com el que ofereix una millor atenció a les 
entitats, de manera que felicita la tècnica Maite Bertran. 

Finalment, mostra el seu suport a la darrera mesura de Govern respecte a l’habitatge 
pel fet que no es pugui comercialitzar habitacions de tres metres quadrats per 200 
euros mensuals, ja que ho considera una especulació amb la desesperació de la gent 
per viure a Barcelona.  

La regidora aclareix que les obres iniciades i la previsió d’obres estan disponibles a 
l’entrada de la sala. Informa que al darrer ple es va fer un enviament previ de l’estat de 
les obres per puntualitzar aquells casos en què la planificació es diferenciava de 
l’anunci inicial. Afirma que possiblement la setmana següent se celebrarà una reunió 
tècnica per abordar qüestions d’obres, licitacions, obertura de sobres, estat de les 
obres, inversions i ronda de preguntes. 
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Destaca que com a regidora intenta tractar assumptes que són d’interès de la 
ciutadania. En aquest sentit, nega les paraules del senyor Calleja sobre el fet que a la 
ciutadania no els preocupi els fets de l’1 d’octubre, ja que cada dilluns hi ha 
manifestacions a la plaça de Sants. Considera que ha de ser motiu de preocupació 
que un estat utilitzi la violència policial per reprimir els desitjos de la ciutadania. En 
aquest sentit, afirma que continuarà abordant el tema fins que ho consideri necessari. 
Acusa el senyor Calleja d’estar més preocupat pel que passa al Parlament, i observa 
que habitualment les seves intervencions versen sobre aspectes parlamentaris, de 
manera que li pregunta si vol una cadira al Parlament per deixar el Saló de Plens on es 
tracten les qüestions de Sants-Montjuïc. 

Pel que fa a la posició de l’Ajuntament en matèria de denúncia antifeixista, assegura 
que el tinent d’alcalde, Jaume Asens, s’ha posicionat una gran quantitat de vegades en 
aquesta matèria. Destaca que, a instàncies del GMDCUP, s’ha aprovat diverses 
mocions, les quals s’estan impulsant en àmbit de ciutat per tal d’erradicar les 
expressions, agressions i manifestacions feixistes com les que s’ha produït les 
darreres setmanes. 

Respecte a la problemàtica dels menors no acompanyats, puntualitza que al juliol va 
tenir lloc una emergència, ja que es va doblar el nombre d’arribades. Comunica que la 
instal·lació del barri d’Hostafrancs no és un centre d’acollida, sinó de cribratge i 
identificació de menors. Puntualitza que es tracta de menors migrats sense referents 
familiars, de manera que el Districte no disposa d’informació. Insisteix que la 
Generalitat ha reconegut els esforços de comunicació del Districte amb el veïnat i la 
disposició a solucionar el conflicte. Matisa que la Generalitat és incapaç d’assumir 
l’emergència, de manera que calen més recursos. En resposta al senyor Sarri, 
corrobora que totes les administracions tenen responsabilitats en la qüestió de 
l’atenció i cura dels menors no acompanyats, i que es tracta d’una competència 
exclusiva de les comunitats autònomes. Afirma que cal entomar els efectes que aquest 
fenomen té sobre les ciutats, si bé la DGAIA necessita més recursos. Adverteix que 
s’ha treballat al Camí de la Cadena i a la coordinació d’intervencions policials. En 
aquest sentit, apunta que al Camí de la Cadena s’està arribant, de manera 
satisfactòria, a la recta final d’una gestió urbanística de la qual esmenta la feina del 
veïnat que s’ha posat a disposició. 

Pel que fa a l’increment delictiu, admet que s’ha produït un increment i anuncia que 
l’alcaldessa ja s’ha reunit amb la delegada del Govern, la Fiscalia i la Judicatura. 
Assenyala que la resposta de la Generalitat respecte a l’acció dels Mossos d’Esquadra 
no és satisfactòria, si bé afirma que s’està treballant des de la competència de 
l’Ajuntament, amb la incorporació de 106 agents nous de la Guàrdia Urbana, operatius 
conjunts amb Mossos d’Esquadra i 190.000 hores extra de la Guàrdia Urbana durant 
l’estiu. Exposa que actualment la Guàrdia Urbana presenta el 60% de les denúncies i 
investigacions per qüestions patrimonials i el 90% de denúncies per la Llei de 
seguretat ciutadana, i confirma que s’està incrementant el nombre de denúncies i 
detencions. D’altra banda, considera que l’estratègia dels MENA no es pot centrar en 
matèria de seguretat, ja que quan es parla de menors no acompanyats cal donar-los 
solucions i oportunitats de vida, la qual cosa assegura que s’està treballant. 

El senyor Deusedes coincideix en l’increment de la delinqüència i en el fet que la 
resposta no ha de ser només policial i de l’Ajuntament. En aquest sentit, critica la 
indiferència de la Generalitat envers els barris de Barcelona. Agraeix l’explicació sobre 
els menors no acompanyats i demana que al llarg de la propera setmana s’enviï un 
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informe sobre les tasques portades a terme en aquest marc, tenint en compte que la 
comunicació no ha arribat a la gent dels barris, especialment el d’Hostafrancs. 

En resposta a la intervenció del senyor Sarri, recorda que quan el GMPSC formava 
part del Govern, ell era responsable de Font de la Guatlla. Pel que fa a la ludoteca, 
recorda que en el seu moment es va buscar espais al barri, si bé mai no es va 
prometre cap compra ni lloguer per ubicar-la. En aquest sentit, demana una resposta 
sobre aquest assumpte. 

El Consell se n’assabenta. 

C) Part decisòria: 

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

1.  Emetre informe preceptiu sobre l’aprovació inicial de la modificació puntual 
del PGM per a l’ajust del Pla de la Marina del Prat Vermell, a la Zona Franca, 
d’iniciativa municipal 

2.  Emetre informe preceptiu sobre l’aprovació inicial del Pla especial 
d’infraestructures de la Marina del Prat Vermell, d’iniciativa municipal 

La presidenta anuncia que l’explicació es farà de manera conjunta, però amb els vots 
dels punts per separat. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, anuncia que a l’entrada es pot 
trobar fotocòpies de les dues modificacions, les quals es van presentar en un procés 
amb els grups polítics i empresaris de la zona a la Comissió de Seguiment de la 
Marina davant del veïnat més proper de la Marina del Prat Vermell. Manifesta que els 
objectius passen per adequar l’aprovació feta el 2006 a les modificacions normatives i 
d’actualització de la Llei d’urbanisme, ajustar el pla a la nova cartografia per millorar la 
precisió i evitar discrepàncies d’interpretació, i incorporar els ajustos necessaris 
d’acord amb la Llei d’urbanisme per permetre que activitats existents amb fort impacte 
econòmic es puguin mantenir provisionalment sense que això signifiqui un impediment 
per al desenvolupament de la resta del sector, per tal de conservar llocs de treball i 
concretar l’assignació de sòls per a equipaments, tenint en compte que vindran entre 
25.000 i 30.000 habitants a la Marina del Prat Vermell. 

Adverteix que passen molts anys entre l’aprovació de reserves del sòl i l’arribada de la 
població, de manera que cal garantir que el tipus d’equipament ubicat a cada reserva 
de sòl i les condicions que aquest necessita siguin els adequats en cada moment, un 
motiu pel qual s’ha executat la modificació. Puntualitza que, si posteriorment es 
justifica que un equipament no és necessari, es podrà modificar mitjançant un pla 
especial. 

Pel que fa al Pla especial d’infraestructures, apunta que dona solució i intenta ajustar 
el contingut a les resolucions jurídiques que eliminen el passeig de la Zona Franca de 
les obligacions urbanístiques del pla a assumir pel promotors privats, suprimeix la 
recollida pneumàtica d’escombraries pel fet de ser obsoleta, delimita criteris 
d’urbanització i els seus costos, i concreta aspectes mediambientals dels projectes per 
als espais públics, l’aprofitament de l’aigua recuperada de la depuradora i la 



 

Districte de Sants-Montjuïc 
 

15 
 

conservació del dipòsit d’aigües pluvials amb la finalitat de retenir l’aigua del 
clavegueram quan hi ha pluja alta i les canonades estan al màxim de capacitat. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, es mostra esperançat que a 
partir d’aquesta iniciativa es pugui continuar treballant en diferents sectors de la Marina 
del Prat Vermell. Demana que les modificacions que afecten els carrers de Sovelles, 
Pontils i Motors ajudin al desenvolupament de les zones esmentades, ja que garanteix 
la continuïtat de les empreses fins que es trobi una altra ubicació. Destaca que també 
s’assegura una distribució correcta dels equipaments que posteriorment caldrà 
impulsar. Indica que es tracta de catorze sectors, si bé s’està actuant en tres o quatre. 
En aquest sentit, demana que al proper mandat es concreti els equipaments que 
aquesta zona necessita i que la Marina es desenvolupi com un únic barri, de manera 
que la Marina del Port no es quedi enrere del potencial de la Marina del Prat Vermell. 
Tot seguit, manifesta el vot favorable del seu grup respecte a tots dos punts. 

La senyora Neus Roca Miró, del GMDCUP, afirma que l’assumpte ja s’ha abordat a les 
comissions, i expressa el vot favorable del seu grup respecte a tots dos punts. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, opina que la modificació del PGM i del 
Pla especial d’infraestructures de la Marina del Prat Vermell conté aspectes positius 
que haurien de possibilitar una execució més ràpida del desenvolupament urbanístic 
d’aquesta zona clau per a la ciutat tenint en compte el nombre d’habitatges i ciutadans 
que s’hi podrien instal·lar. Indica que això faria possible la transformació gradual 
d’usos industrials als residents, ja que provisionalment conviuran amb tots dos usos i 
es reduirà les càrregues urbanístiques que havien generat nombroses al·legacions al 
pla anterior, d’execució llarga, i l’haurien pogut convertir en inviable. D’altra banda, 
comunica que l’Ajuntament assumeix la urbanització del passeig de la Zona Franca, 
que es troba fora de l’àmbit, el qual se subdivideix en catorze sectors que es poden 
desenvolupar de manera independent. Tot i això, dubta que des de l’aprovació inicial 
fins a la definitiva tingui lloc un consens per impulsar el pla. A continuació, expressa 
l’abstenció del seu grup respecte a tots dos punts. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, el GMDPSC, expressa el vot favorable del seu 
grup respecte a tots dos punts. 

La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, manifesta el vot a favor del seu 
grup respecte a tots dos punts. 

La senyor Georgina Lázaro Fontanet, del GMDDemòcrata, argumenta que l’assumpte 
dels habitatges s’hauria pogut tractar de manera diferent, ja que es detecta una 
disminució de les aportacions dels privats pel que fa a la urbanització de l’àmbit, de 
manera que es produirà una despesa pública substancial. Tot seguit, manifesta el vot 
favorable del seu grup respecte a tots dos punts. 

La senyora Pérez agraeix la col·laboració dels grups en el procés i afirma que certs 
aspectes entren a la competència de les resolucions jurídiques, de manera que no se’n 
pot defugir. 

S’aproven les proposicions amb l’abstenció del GMDCs i el vot a favor de la resta de 
grups. 
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D) Part d’impuls i control: 

D.1 Proposicions/declaracions de grup 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Demòcrata: 

Que el Govern del Districte insti el Govern de la ciutat a pressupostar per a 
l’any 2019 les partides necessàries per a licitar la tercera fase del col·lector 
del Paral·lel i així començar a executar-lo l’any que ve 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, manifesta que l’obra del col·lector 
que transcorre des del Paral·lel fins a Vila i Vilà es va iniciar en el mandat passat per 
pal·liar una de les problemàtiques presents en aquesta zona de Barcelona, la qual 
s’inunda sovint i presenta problemes per als veïns i els comerços de les plantes 
baixes. Exposa que al passat mandat es va completar la primera fase i que, tres anys 
després, s’ha recuperat la segona. Critica que el col·lector no farà la seva funció fins 
que no estigui del tot acabat, i recorda que enguany s’han produït inundacions el 17 
d’agost i el 6 de setembre a tots els baixos del Paral·lel, amb afectacions a veïns i 
pèrdues econòmiques. Tot seguit, llegeix la proposició. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, recalca que a l’estiu s’ha 
detectat mancances en certes infraestructures. Afirma que a l’agost es va inundar 
l’estació de metro de Paral·lel, alguna comissaria i el Mercat d’Hostafrancs. Destaca 
que fa molts anys que el GMDPPC i el GMDDemòcrata reclamen que es reprengui les 
obres, concretament la segona fase després dels aiguats a Barcelona. En aquest 
sentit, demana veure el calendari i saber si s’ha planejat algun ajustament o alguna 
retallada, i acusa la regidora de voler-les ocultar. Retreu a la regidora que no hagi 
contestat cap pregunta dels grups, i demana més concreció de cara al 2019. A 
continuació, expressa el vot favorable del seu grup. 

La senyora Josefina Macías Boada, del GMDCUP, 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, manifesta el vot a favor del seu 
grup. 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, afirma que el Govern ha esmorteït 
l’angoixa de les retallades i opina que després d’aturar la segona fase del Paral·lel, 
això representa una oportunitat per impulsar la proposició. Tot seguit, expressa el vot 
favorable del seu grup. 

La senyora Carolina López García, del GMDBComú, assenyala que no es tracta d’una 
obra que s’hagi arrossegat, sinó d’una obra complexa i costosa. Comunica que el 
projecte es va redactar en el mandat anterior i, en vistes de l’envergadura, es va dividir 
en tres fases, la segona de les quals es va calendaritzar en el present mandat. Es 
compromet a fer reserva del PIM del següent mandat, ja que considera que l’obra és 
necessària per a tota la ciutat, i afegeix que no està relacionada amb les obres del 
Paral·lel. A continuació expressa el vot negatiu del seu grup. 

El senyor Sarri es mostra en desacord amb la decisió del Govern, ja que ho considera 
donar l’esquena a les persones que pateixen les inundacions. Anuncia que en tres 
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anys s’ha tingut prou temps per iniciar la segona fase i recrimina que cal reservar el 
pressupost perquè l’equip que governi el 2019 pugui executar les obres de la darrera 
fase. 

S’aprova la proposició amb el vot en contra del GMDBComú i el vot a favor de la resta 
de grups. 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal ERC: 

Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc assumeixi el lideratge decidit i 
sense dilacions davant el Govern de la ciutat i TMB, per l’impuls d’aquesta 
nova línia de bus (connexió entre la Marina i el font marítim de la ciutat), per 
tal que sigui una realitat el més aviat possible 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, considera que l’any anterior el 
Districte va portar a terme una tasca satisfactòria respecte a les freqüències i 
l’organització de la mobilitat de la Marina cap al centre de Barcelona i cap a altres 
barris del districte. Tot i això, demana que lideri aquestes iniciatives davant 
l’Ajuntament i TMB. Insisteix que es completi un dels eixos que falta per desenvolupar 
en la xarxa ortogonal, la que connectaria els dos extrems de la ciutat pel Front Marítim 
i afectaria directament la Marina. Reclama que es connecti l’Escola Bàrkeno o la part 
baixa de la Marina fins al Fòrum, passant pel centre de la ciutat. Opina que es tracta 
d’una necessitat i es nega a entrar a discutir si la ruta ha de recórrer el cinturó litoral o 
no. 

Afirma que el Districte ha de liderar la necessitat de connectar l’L10 amb la resta de la 
ciutat de manera ràpida i no pas col·lateral. Recorda que la Comissió d’Urbanisme ho 
va acceptar com a prec, si bé reclama que la realitat sigui coneguda des del Districte. 
Assegura que cal collar el líder per incrementar les probabilitats de fer realitat la 
proposició. Es mostra coneixedor dels costos de la infraestructura, si bé assegura que 
es tracta d’un compromís amb la planificació de la xarxa. Informa que hi ha un 
compromís a l’Ajuntament i demana que la resta de grups hi donin suport per reforçar 
les qüestions de mobilitat que el metro ha pal·liat però no ha resolt del tot, 
especialment a la part baixa de la Marina en connexió amb el Front Marítim. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, felicita els veïns que han lluitat 
durant trenta-cinc anys per l’arribada de les estacions de metro de Foneria i Foc, si bé 
els autobusos que funcionen satisfactòriament han augmentat la freqüència. Recorda 
que amb el metro el barri de la Marina continua sense connexió directa amb el centre, 
cosa que s’establirà quan s’obri l’estació de la línia 9 de la banda de l’Hospitalet. 
Anuncia que caldrà esperar un any per a aquesta obertura i recalca que no passen 
gaires autobusos per la Zona Franca, dels quals cap no connecta amb el centre, de 
manera que qualsevol transport que s’agafi des de la Marina acaba desembocant a la 
Gran Via per poder fer transbord a un altre autobús. Per aquest motiu considera 
assenyada la proposta de continuar fent pressió mentre no es completi la línia 10 sud 
com a ramal de la línia 9, ja que, d’altra banda, la mobilitat de la Marina no està 
garantida.  

A continuació, expressa el vot favorable del seu grup. 

La senyora Josefina Macías Boada, del GMDCUP, corrobora que millorar la mobilitat 
de la Marina no només consisteix a construir noves línies, sinó també a reduir la 
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freqüència de pas dels autobusos en comptes de mantenir-les. Considera important 
disposar d’una bona xarxa de bus, i adverteix que la qualitat de vida se’n ressent si la 
freqüència no és satisfactòria. A tall d’exemple, assenyala que a la Marina a les 7 del 
matí els autobusos passen cada deu o dotze minuts.  

Tot seguit, manifesta el vot favorable del seu grup. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, es mostra a favor de potenciar el 
transport públic i la mobilitat dels veïns, especialment els de la Marina, que han quedat 
marginats per les administracions públiques durant molts anys.  

A continuació, expressa el vot a favor del seu grup. 

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

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, considera satisfactori que el 
metro connecti amb la resta de la xarxa de metro, si bé troba mancances en la 
connexió directa amb el centre o amb el litoral.  

Tot seguit, expressa el vot a favor del seu grup. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, matisa que el concepte de 
«centre» és subjectiu i que, segons els estudis de les entitats de barri, el metro 
trasllada passatgers a més velocitat fins a rambla Catalunya o Glòries. Insisteix que el 
centre no és només la plaça d’Espanya. Apunta que tots els presents estan treballant 
per la Marina, especialment en la qüestió del transport, i recorda que la proposta de 
passar pel Front Marítim es va plantejar a la Taula de Mobilitat de la Marina de fa dos 
anys en dues propostes diferents, una de més complexa i l’altra de més senzilla.  

Exposa que l’Àrea de Mobilitat de l’Ajuntament va recollir la proposta i va decidir, 
juntament amb el veïnat i TMB, que es mantindria en impàs fins que s’acabés tota la 
implementació de la xarxa ortogonal. Informa que recentment l’Àrea de Mobilitat li va 
trucar per comunicar-li que es recuperava la proposta per revisar-la, reunir-se amb el 
veïnat i reforçar amb TMB sobre el que es vol i el que es defensa.  

Finalment, expressa el vot favorable del seu grup. 

El senyor Fexas es congratula pel fet que el Govern reculli la proposta. Manifesta que 
amb la mateixa intensitat que s’ha posat en el lideratge d’altres qüestions, en aquesta 
es farà pressió, perquè el metro ha d’estar acabat per fer la seva funció, cosa que 
trigarà temps. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal PSC: 

Instar la regidora del Districte que entregui als grups polítics, en el termini 
d’un mes, un informe on es reflecteixi clarament aquelles proposicions que 
han estat aprovades i s’han dut a terme, les que queden pendents de fer i el 
motiu pel que no s’han fet, i quina previsió hi ha dels pendents per la seva 
execució  
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La senyora Àngels Boix Junyent, del GMDPSC, anuncia que en el present mandat, 
s’ha aprovat en ple diverses proposicions per part de tots els grups municipals, inclòs 
el Govern. Assenyala que, entre les funcions i competències de la regidora i el seu 
equip n’hi ha una que consta a la Carta municipal, concretament la d’ordenar la 
publicació, execució i compliment dels acords de l’Ajuntament. Recalca que en el 
compliment dels acords dels òrgans de participació, districtes i comissions municipals 
hi consta reforçar el compromís públic de les institucions amb la ciutadania i el seu 
representant, fent complir les decisions que es prenguin per majoria en els òrgans de 
participació, de manera que en la mesura del possible es compleixi els acords sense 
que aquests deslegitimitzin la capacitat del Consell Plenari.  

Informa que l’incompliment dels acords presos per majoria, més enllà d’aspectes 
legals, mostren una manca d’ètica respecte a la voluntat majoritària establerta per una 
votació. Tot seguit, acusa la regidora de no portar a terme una gran quantitat d’acords. 
En concret, demana informació sobre el PERI d’Hostafrancs, la creació de l’Oficina 
d’Antigentrificació del Poble-sec, la viabilitat de la futura rambla d’Hostafrancs, el retorn 
de l’origen del bus 91 i la Casa de la Premsa. Anuncia que la proposició té per objectiu 
reformar el compromís públic amb els ciutadans i demana una informació actualitzada i 
transparent sobre l’estat d’execució de les proposicions aprovades en ple durant tot el 
mandat. Indica que, en cas que no estiguin executades, cal justificar-ne el motiu. 
Puntualitza que els acords de ple no tenen una força executòria, sinó que representen 
un impuls polític, i que estan sotmesos als principis d’unitat de govern i al Plenari 
municipal de la ciutat. 

Afirma que no s’està parlant de compliments estrictament legals, sinó de respecte 
polític al Govern del Ple com a òrgan del Districte on es debaten i es voten les 
iniciatives sorgides i treballades des de la proximitat. Demana que es comuniqui amb 
transparència la situació d’execució o no execució de les propostes aprovades amb les 
raons dels desistiments del Govern, ja que en cas contrari es produeix una situació 
contradictòria. Recorda que l’actual Govern es va presentar a les eleccions amb un 
programa electoral on constava un apartat que prometia tornar la participació als barris 
i descentralitzar la política municipal. Expressa la seva sensació que les propostes 
arriben al ple i desapareixen com si no s’hagués produït cap debat ni acord.  

Finalment, llegeix la proposició del seu grup. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, afirma que no confia que 
l’equip de govern faciliti cap informació, ni en un mes ni en tres, tenint en compte que 
darrerament s’ha celebrat dos plens extraordinaris, en què es va fer balanç del 
programa de Govern, de les actuacions executades i de l’estat en què es trobaven, i 
de la situació financera de la ciutat, el seu efecte en els pressupostos i la 
recalendarització d’actuacions per part del Districte, cosa que l’equip de govern 
continua negant. D’altra banda, recorda al GMDPSC que quan ells van estar al govern, 
el GMDERC els collava en aquest mateix sentit.  

Tot seguit, manifesta el vot a favor del seu grup. 

La senyora Neus Roca Miró, del GMDCUP, considera que es tracta d’una fórmula de 
seguiment necessària des de la lògica de la transparència, si bé considera que és 
massa aïllada i puntual, que no abasta el funcionament de l’Ajuntament en general. 
Indica que es podria plantejar una priorització per elaborar una diagnosi de 
precampanya.  
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D’altra banda, apunta que existeix un espai de treball en àmbit de ciutat sobre 
transparència i participació des d’on es podria impulsar propostes com les que ha 
plantejat el GMDERC, com ara el seguiment de les proposicions al web dels districtes. 
Observa que la proposició no és estructural i comunica que no se li pot donar suport 
obertament, si bé no pretén bloquejar una mesura de transparència. Per aquest motiu, 
expressa l’abstenció del seu grup. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, corrobora que la proposta pretén 
elevar el nivell de transparència de la institució i denunciar l’habitual obscurantisme del 
Govern. Aplaudeix que, després d’haver estat còmplices en connivència de l’actual 
equip de govern el GMSPSC desitgi revertir la situació.  

Tot seguit, manifesta el vot favorable del seu grup. 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, recorda que el seu grup ha insistit en 
aquesta qüestió durant tres anys amb proposicions formals des del Consell Plenari, 
fins al punt que es va proposar crear una interfície per compartir informació 
anomenada «Trello» per tal que el Govern la utilitzés com a eina per fer seguiment, i 
no tan encarada a la traçabilitat i la transparència. Admet que fa un any va rebre un 
Excel de seguiment, si bé això no ha tingut més recorregut. Demana que l’equip de 
govern no es prengui la proposta com una fiscalització, sinó com una eina de treball.  

A continuació, expressa el vot a favor del seu grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, recorda que fa uns quants mesos 
la consellera tècnica va enviar una actualització d’un document, i demana que el gest 
es repeteixi sovint per informar sobre l’estat del districte.  

Tot seguit, manifesta el vot favorable del seu grup. 

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, reconeix que es pot millorar certs 
mecanismes, cosa que s’intentarà. Assegura que ha buscat idees als ajuntaments 
governats per quatre dels partits de l’oposició i no ha trobat enlloc on es faci. 
Argumenta que, abans que el Districte, hauria de ser l’Ajuntament qui complís la Carta, 
ja que és una estructura major. Es compromet a actualitzar l’Excel entregat i ampliar la 
informació de l’estat de cada situació. Pel que fa a la transparència, opina que se n’ha 
fet un exercici rigorós, des de publicar totes les factures perquè tothom les pugui 
consultar fins a petites iniciatives en aquest sentit.  

Respecte a la participació ciutadana, exposa que s’ha creat un web anomenat 
Decidim, on s’integren tots els processos participatius de la ciutat de manera molt 
transparent i amb capacitat de traçabilitat per poder visualitzar l’estat de cada projecte. 
Quant al PAM i el PAD, malgrat que es mostra reticent a anomenar-los així perquè no 
es van aprovar, informa que s’ha de detallar unes línies d’actuació del Districte en què 
va participar molta gent via presencial o en línia. Assenyala que en aquest cas es pot 
consultar els acords i els pactes impulsats, l’estat dels compromisos i el percentatge 
d’execució.  

Finalment, expressa el vot favorable del seu grup. 

La senyora Boix agraeix l’aprovació i demana que no se’ls doni lliçons de competència 
per l’any i mig en què el GMPSC va estar al Govern. Indica que el seu grup sempre ha 
estat molt fidel i transparent. Felicita l’equip de govern per prendre’s la proposició 
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seriosament i per incorporar-se a l’exercici de transparència amb la recerca en 
diversos ajuntaments. Argumenta que, si cap altre ajuntament respon a una disciplina 
de transparència, a Barcelona n’hauria de ser la pionera. 

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: 

Primer. Que el Govern del Districte realitzi un estudi en els propers tres 
mesos per l’adaptació dels parcs i fer-los inclusius per els nens amb 
diversitat funcional, amb el seu corresponent informe pressupostari del cost 
de l’adaptació, de l’accessibilitat i implementació de les millores; amb el fi 
d’instal·lar tobogans accessibles amb plataformes per poder fer la 
transferència des de la cadira de rodes al tobogan, gronxadors adaptats amb 
cistella per poder estirar-se, plafons per aprendre i jugar amb el sistema 
Braille, entre altres 

Segon. Realitzar un estudi sobre la viabilitat d’instal·lar un sistema d’ombra, 
bé de forma natural plantant arbres amb densitat suficient per crear aquests 
espais, o bé, un sistema de para-sols, en les zones de jocs infantils situats en 
els parcs del Districte 

Tercer. Ampliar l’espai de joc infantil situat en els Jardins Elies Ortiz, ja que 
actualment és clarament insuficient, al tenir només un tobogan i un 
gronxador, per així satisfer les necessitats d’oci dels nens i nenes de la zona 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, corrobora que el Govern del Districte 
va presentar a l’Ajuntament una mesura anomenada «Cap a una política de lloc a 
l’espai públic», per la qual el 2019 es mantindrien 10 parcs infantils adaptats, 22 amb 
elements d’inclusió universal i 5 amb tots els elements d’inclusió. Considera que, tenint 
en compte que a Barcelona hi ha unes 813 àrees de joc, les xifres resulten insuficients. 
Afirma que al Districte de Sants-Montjuïc, la majoria de parcs infantils encara no estan 
adaptats als infants amb diversitat funcional. Anuncia que, segons l’article 5 de la Llei 
13 de 2014, de 30 d’octubre sobre accessibilitat, correspon als municipis aplicar la 
normativa d’accessibilitat, així com determinar les actuacions que s’han de portar a 
terme i el seu corresponent pressupost. 

Afegeix que l’article 10 de l’esmentada Llei estableix que els elements d’urbanització i 
el mobiliari urbà instal·lats als espais urbans d’ús públic han de complir i garantir les 
condicions d’accessibilitat establertes per la normativa. D’altra banda, informa que 
l’article 35 de la Llei 13/2014 sobre activitats culturals, esportives o d’oci han de 
garantir les condicions suficients d’accessibilitat. Apunta que diverses famílies del 
districte han manifestat que a l’estiu no disposen de tendals o arbres per protegir-se 
del sol i que al parc dels jardins d’Elies Ortiz el mobiliari infantil és escàs, amb només 
un tobogan i un gronxador.  

Tot seguit, llegeix els tres punts de la proposta. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, coincideix que cal elaborar un 
estudi per detectar els parcs que estan adaptats amb la finalitat de convertir-los en 
inclusius. Admet que la qüestió de les ombres és recurrent, si bé en certs parcs s’ha 
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instal·lat uns para-sols a prop dels arbres, tot i que la majoria de cops són insuficients. 
Retreu a l’Ajuntament que no s’hagi complert l’increment anunciat de les zones de joc 
infantils i la creació de com a mínim una a cada districte. Demana que es concreti 
aquesta oferta de cara al 2019. Amb referència a una intervenció anterior del senyor 
Fexas, considera correcte que s’executin millores a la rambla de Badal, si bé recorda 
que al costat de l’Escola Cavall Bernat els amos dels gossos s’han fet propietaris de la 
zona. En aquest sentit, adverteix que el seu grup va presentar una proposta de millora 
d’enjardinament i d’instal·lació d’una zona de jocs infantils. Es mostra esperançat que 
en tres mesos el Govern presenti propostes detallades en aquest sentit.  

Finalment, expressa el vot a favor del seu grup. 

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

El senyor Domingo de Guzmán Alonso Chapa, del GMDBComú, adverteix que el 
Districte no té competències per enfrontar-se a aquesta problemàtica, sinó que se 
n’hauria d’encarregar Parcs i Jardins. Proposa instar l’Ajuntament perquè ho abordi. 
D’altra banda, informa que Parcs i Jardins ha comunicat que actualment hi ha una gran 
quantitat d’àrees de joc amb elements de disseny universal. En concret, matisa que de 
les 39 àrees de la ciutat, 27 disposen de certs elements de disseny universal i 5 
tindran tots els elements adaptats. Indica que en totes les àrees de joc noves es 
demana que s’estudiï criteris d’inclusió i disseny universal. Afegeix que els tècnics de 
l’IMD del Districte impulsen la instal·lació de seients inclusius amb arnesos a diferents 
àrees, com ara a la rambla de Badal. 

Respecte a les zones d’ombra, afirma que la competència és de Parcs i Jardins, els 
quals han comunicat que s’hi està treballant com una prioritat i que quan s’iniciï un 
parc es tindrà en compte la zona d’ombra. Quant als jardins d’Elies Ortiz, indica que és 
un interior d’illa, de manera que també depèn de Parcs i Jardins. Tot seguit, expressa 
el vot negatiu del seu grup. 

El senyor Labrador agraeix els vots a favor i opina que es tracta d’una proposta 
constructiva, fins i tot respecte a les conseqüències. Exposa que al febrer el Govern 
municipal pretenia invertir 20 milions d’euros del període 2015-2019 a l’hora de crear 
noves àrees de jocs i espais lúdics, a més de renovar-ne 150 més. En aquest sentit, 
no entén que es prometi la renovació dels parcs si no hi tenen més competències que 
encarregar un informe a Parcs i Jardins. 

S’aprova la proposició amb el vot en contra del GMCBComú i el vot a favor de la resta 
de grups. 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal CUP: 
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Instar el Districte de Sants-Montjuïc a la creació d’una Taula d’emergència 
d’acollida i integració amb data màxima de primera convocatòria al novembre 
de 2018. Aquesta tindrà una periodicitat pactada pels diferents agents de la 
taula, però mai serà inferior a la semestralitat fins que es reverteixi la situació 
d’emergència social 

Que siguin convocades i parts imprescindibles de la mateixa les diferents 
entitats arrelades als barris, amb un perfil social i que han mostrat el neguit 
en aquests temes. En són exemples La Troca, el Secretariat d’Entitats, el 
Centre Social, Stopmaremortum Sants, AV d’Hostafrancs, AV Sants, Badal i 
Brasil, AV La Bordeta, Plataforma Can Batlló, L’Engranatge, L’Àncora, Som 
Paral·lel, Sindicat de Barri, Coordinadora d’entitats del Poble-sec, fundació 
Arrels 

També caldrà vetllar per la participació de treballadors amb diferents 
filiacions sindicals dels organismes implicats, tant de la DGAIA com de 
Serveis Socials de l’Ajuntament, així com veïnades a títol individual i d’altres 
entitats que probablement no haguem tingut en compte sense cap mala fe 

Que la Taula sigui presentada com entitat amb reconeixement del govern del 
Districte esdevenint interlocutora per aquest afer, esdevenint de facto un ens 
que pugui interpel·lar a les administracions i que aquestes responguin 

Que aquesta Taula tingui com objectius mínims: 

Fer de corretja de transmissió entre les entitats i l’administració municipal i 
de país. El districte hauria de detectar i compartir de forma transparent les 
necessitats concretes dels organismes desbordats per la situació 
d’emergència humanitària 

Dibuixar un mapa de serveis, activitats, col·lectius i persones a títol privat 
que podrien donar resposta a aquestes mancances o necessitats  

Teixir un pla estratègic que inclogui material de difusió del Districte així com 
activitats i actes proposats per les entitats per frenar la generalització del 
discurs xenòfob i evitar la crispació davant la pobresa i la precarietat en els 
nostres barris 

La senyora Neus Roca Miró, del GMDCUP, apunta que la proposició recull una 
exigència envers el Govern, més enllà de crítiques i cronologies, per tal d’impulsar 
canvis al Districte contra les preocupacions, les pors i les dificultats d’acollir persones 
migrades, amb especial menció al dret a la infància. Tot seguit, llegeix la proposició 
transaccionada amb el Govern:  

«Instar el Districte de Sants-Montjuïc a la convocatòria amb caràcter d’urgència d’una 
reunió sectorial d’interculturalitat en què siguin convocades de forma específica les 
diferents entitats arrelades als barris, amb un perfil social, i que han mostrat el neguit 
per a aquests temes. En són exemples La Troca, el Secretariat d’Entitats, Centre 
Social, Stopmaremortum Sants, Associació de Veïnats d’Hostafrancs, Associació de 
Veïnats de Sants, Badal i Brasil, Associació de Veïns la Bordeta, Plataforma Can 
Batlló, L’Engranatge, L’Àncora, Som Paral·lel, Sindicat de Barri, Coordinadora 
d’Entitats del Poble-sec, fundació Arrels. Igualment, fer extensiva la convocatòria a 
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persones a títol individual, com poden ser treballadores d’aquest àmbit que exerceixin 
o visquin en els nostres barris o que tinguin un interès manifest per aquest tema. 

»Aquesta Sectorial haurà de tractar com encarar la situació d’emergència d’acollida i 
integració. Establir amb aquest objectiu contacte amb la Taula d’Emergències de ciutat 
per compartir necessitats, així com poder entendre i conèixer quina interlocució s’està 
produint entre les diferents administracions implicades i quines són les seves 
competències. 

»Que el Districte insti l’Ajuntament i aquest, la Generalitat a entendre com a 
fonamentals per respondre en aquesta situació d’emergència les conclusions, 
peticions i anàlisis sortides de les diferents sectorials i taules que abordin aquesta 
problemàtica. Sense integració no hi ha acollida vàlida, i aquesta passa pel paper de 
les entitats i el teixit veïnal.  

»Que aquesta sectorial es plantegi amb els objectius següents: acta de constitució de 
la mateixa, dibuixar un mapa de serveis, activitats, col·lectius i persones a títol privat, 
que poden donar resposta a aquestes mancances o necessitats adaptades, teixir un 
pla estratègic que inclogui material de difusió del Districte, així com activitats i actes 
proposats per les entitats per frenar la generalització del discurs xenòfob i evitar la 
crispació davant la pobresa i la precarietat en els nostres barris.» 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, critica que s’ha fet esment 
d’una presumpta generalització del discurs xenòfob en comptes de defensar menors i 
joves. Expressa la seva sensació que la proposició es desvia contra el discurs xenòfob 
sense abordar l’acolliment dels menors. Recorda que van ser els veïns qui van tancar 
el centre d’Hostafrancs, i no pas l’Administració, i que la persona que va assistir a la 
reunió per part de la DGAIA va reconèixer que s’havia procedit de manera incorrecta, 
ja que el Districte no tenia cap informació i l’Escola de Sant Vicenç de Paül no estava 
preparada per assumir la problemàtica. Considera que «centre de cribatge» és un 
eufemisme pel que està passant al Camí de la Cadena i retreu a la regidora que no ha 
respost sobre aquesta qüestió. 

Es mostra partidari de protegir el jovent, si bé adverteix que no permetrà que es titlli de 
xenòfobs els veïns que van expressar les seves opinions, i és que van demanar 
seguretat per als menors i per a ells mateixos. Pregunta si els veïns del carrer de 
Parcerisa i els de rambla de Badal també són xenòfobs pel fet de queixar-se de 
segons quines problemàtiques. Demana que no es facin experiments, ja que aquests 
acaben conduint a accions xenòfobes.  

D’altra banda, coincideix amb la major part de la proposició, especialment pel que fa a 
les entitats. En aquest sentit, demana que quan es convoqui la Sectorial estigui oberta 
a altres entitats que falten. Indica que entre les administracions cal permetre que els 
menors arribats puguin ser acollits i destinar-hi recursos.  

Finalment, manifesta l’abstenció 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, manifesta el vot a favor del seu 
grup. 
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El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, adverteix que les noves taules que 
es creïn han de ser operatives i funcionals, ja que les entitats van prou atabalades per 
sumar-se a una altra taula. Es mostra a favor que s’hi impliquin, i comunica que per 
iniciativa pròpia el Centre Social ja ha convocat una taula el proper dimarts per abordar 
la qüestió. Agraeix al Govern que hagi compartit la problemàtica dels MENA i que hagi 
explicat la mala gestió de la Generalitat. Admet que el sistema està col·lapsat, ja que 
aquests fluxos no estan sota el control de qui intenta donar-los resposta, tal com ha 
passat al Districte quan la Generalitat ha buscat oferir una sortida provisional.  

Tot seguit, expressa el vot favorable del seu grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, es mostra a favor d’activar la 
Sectorial de Migració, si bé puntualitza que la Sectorial d’Interculturalitat no existeix, de 
manera que caldria crear-la. En comptes d’això, proposa substituir-ne una per una 
altra i així donar-li contingut.  

Respecte a la intervenció del senyor Calleja, afirma que a la reunió es va detectar 
certes derives en el discurs del veïnat que no afavorien la convivència, de manera que 
opta per corregir-ho mitjançant eines en àmbit de districte i d’entitats.  

A continuació, manifesta el vot favorable del seu grup. 

El senyor Domingo de Guzmán Alonso Chapa, del GMDBComú, indica que a l’escrit 
s’ha fet referència a institucions desbordades que no responen als MENA amb 
eficiència, a la qual cosa respon que no n’eren les responsables. Insisteix que la 
competència en aquesta problemàtica és la Generalitat, de manera que insta la CUP a 
fer pressió al Parlament.  

Tot seguit, expressa el vot a favor del seu grup. 

La senyora Roca agraeix les aportacions posteriors a la transacció, i afirma que de la 
proposició original ha caigut per accident la frase sobre comunicar-se amb les 
associacions, les quals sí que estan citades a la proposta de transacció del Govern. 
Puntualitza que no es tracta d’una proposta d’un grup municipal i al·lega una 
metodologia diferent en la manera de treballar del GMDCUP. Exposa que la proposició 
recull dubtes, pors i suggeriments de diversos moviments socials especialitzats en 
antropologia i sociologia que fan una lectura de les reunions on ella va assistir i va 
detectar la generalització d’un discurs xenòfob, la qual cosa no significa que els 
ciutadans siguin xenòfobs. 

Considera interessant plantejar una nova sectorial, no des d’Immigració, ja que 
possiblement això tractaria exclusivament la dificultat de l’acollida, sinó des del treball 
respecte a l’emergència del discurs xenòfob detectat i des de la naturalització d’una 
situació de crispació i pobresa cada vegada més estesa als barris, ja que a banda de 
la migració en la seva complexitat, els barris s’empobreixen a causa de l’increment 
dels lloguers i l’escurçament dels contractes. Critica el Govern per no haver aconseguit 
aturar aquesta problemàtica. Admet que pobresa, crispació i xenofòbia solen anar 
lligades, de manera que proposa prendre mesures per prevenir-ho. 

S’aprova la proposició amb l’abstenció del GMDPPC i el vot a favor de la resta de 
grups. 
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Proposició/declaració de grup del Grup Municipal PPC: 

Aquest Consell Plenari de Sants-Montjuïc insta el Consorci d’Educació de 
Barcelona a mantenir l’ús educatiu de l’Escola Sant Vicenç de Paül destinant 
el seu futur ús com a escola pública pel barri d’Hostafrancs 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, exposa que l’Escola Sant 
Vicenç de Paül va tancar les portes com a escola el passat mes de juny, si bé entre 
agost i setembre va funcionar com a centre d’emergències per acollir infants i joves 
migrats no acompanyats. Indica que el centre va tancar definitivament fa setmanes, i 
demana que es converteixi un equipament per al barri d’Hostafrancs, preferentment 
d’ús educatiu com a escola pública, amb una part destinada a residència o d’altres.  

Tot seguit, llegeix la proposició del seu grup. 

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

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, demana que s’estableixi un acord 
entre la fundació propietària de l’edifici i l’Ajuntament.  

A continuació, manifesta el vot favorable del seu grup. 

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

El senyor Jordi Fexas i Massanés, pregunta si el Govern disposa d’informació sobre 
aquesta qüestió, ja que al darrer Consell Escolar es va expressar la voluntat de 
convertir les escoles que poguessin ser concertades i que deixessin de funcionar com 
públiques. D’altra banda, destaca que l’escola és de propietat privada i es desconeix la 
voluntat de la fundació. Coincideix que l’espai hauria de mantenir un ús educatiu dins 
la xarxa pública.  

Tot seguit, manifesta el vot favorable del seu grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, assenyala que l’escola no és de 
propietat municipal i argumenta que s’ha de portar a terme un procés en què es 
decideixi si l’Ajuntament el compra. Recorda que s’ha elaborat un Pla d’equipaments 
d’Hostafrancs, de manera que els veïns i entitats hauran de decidir si creuen oportú 
que l’espai es dediqui a l’ús educatiu o a un altre que pugui esdevenir més beneficiós 
en el seu dia a dia.  

A continuació, expressa l’abstenció del seu grup. 

El senyor Joan Sanromà Baulo, del GMDBComú, recalca que a l’abril, molt abans que 
l’escola es fes coneguda per qüestions extraescolars, ja s’havia comunicat que 
tancaria, de manera que el Consorci i el Districte n’havien començat a debatre els 
usos. En aquest sentit, argumenta que no cal instar l’Administració. Coincideix que cal 
atorgar-li una finalitat educativa pública, la qual cosa agraeix al grup proposant i als 
que hi ha donat suport.  

Tot seguit, manifesta el vot favorable del seu grup. 
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El senyor Calleja agraeix el posicionament de la resta de grups i coincideix amb el 
senyor Sarri que cal impulsar un procés participatiu. D’altra banda, recorda que una 
gran quantitat de projectes del Districte no s’han iniciat a causa de processos 
participatius encallats. Es mostra satisfet pel fet que es posin diverses propostes 
damunt la taula a negociar amb la fundació per analitzar la sostenibilitat econòmica del 
projecte per al Consorci, l’Ajuntament i la Generalitat. Denuncia que, malgrat que molts 
polítics lloen l’escola pública, han estudiat en escoles privades o concertades, i en 
universitats privades o de l’estranger. Destaca que també hi porten els seus fills. En 
aquest sentit, indica que l’ús per a l’Escola Sant Vicenç de Paül podria ser pública o 
concertada, mentre es potenciï l’educació. 

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

D.2  Precs 

Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata: 

Que el Districte de Sants-Montjuïc insti l’Ajuntament de Barcelona a habilitar, 
tal com demana la Fundació Arrels, un punt d’informació o un telèfon gratuït 
al qual els sense sostre puguin trucar en cas de patir una agressió. I que se’n 
faci la difusió necessària perquè arribi directament al màxim nombre de 
persones sense sostre 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, exposa que recentment va morir 
assassinada una persona sense sostre al districte i denuncia que aquestes persones 
estan sotmeses a vexacions, menyspreu i insults. Informa que una enquesta de la 
fundació Arrels apunta que aquest col·lectiu és el més invisible i el més denunciat, ja 
que el 37% dels enquestats havien estat víctimes d’agressions, el 47% dels quals eren 
dones, a banda que el 12% havien estat forçats a fer alguna cosa en contra de la seva 
voluntat. Afirma que es tracta de xifres alarmants.  

Tot seguit, formula el prec. 

El senyor Domingo de Guzmán Alonso Chapa, del GMDBComú, corrobora que les 
persones sense sostre pateixen una major exposició i vulnerabilitat davant les 
agressions. Anuncia que la Xarxa d’Atenció per a les Persones Sense Llar de 
Barcelona va incorporar la preocupació per aquestes vulnerabilitats al Pla de lluita 
contra el sensellarisme a Barcelona, aprovat el 2016. Afirma que des de llavors s’ha 
iniciat el treball conjunt entre entitats, Serveis Socials i l’Oficina de No Discriminació de 
l’Ajuntament per considerar i acompanyar els casos de delicte d’odi contra les 
persones sense sostre, que sovint no denuncien. Informa que al desenvolupament del 
Pla esmentat, els professionals del Departament d’Intervenció Social a l’Espai Públic 
han impartit formacions a la policia comunitària sobre les necessitats de les persones 
sense sostre que dormen al ras i han establert nous canals de coordinació i 
comunicació entre Serveis Socials. 

Fa palès que existeix un telèfon gratuït per a aquestes persones, el 112. D’altra banda, 
entén que al grup proposant estigui preocupat per si els afectats no fan ús d’aquest 
telèfon i les agressions es quedin sense denunciar, de manera que es compromet a 
continuar treballant a través dels equips de carrer, formats pels Serveis Socials i les 
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entitats de la Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar de Barcelona, per generar la 
confiança necessària entre aquestes persones perquè en facin ús. 

El senyor Sarri agraeix la informació i pregunta si existeix una campanya real de 
difusió sobre l’oportunitat de trucar al 112. 

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal ERC: 

Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc es comprometi a no reduir la 
freqüència de pas i la cobertura del servei dels autobusos que permeten la 
connexió dels barris de la Marina amb el centre de la ciutat de Barcelona, ara 
que s’ha obert el ramal de la línia 10 del metro de Barcelona 

La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, formula el prec. 

El senyor Abdó Florencio, president de la Coordinadora de les Associacions de Veïns i 
Comerciants de la Marina, agraeix l’alegria dels grups municipals per l’arribada del 
metro de la Marina, si bé critica l’ampliació de freqüències de bus com a conseqüència 
d’aquest fet. Indica que a principis d’estiu l’H16 articulat tenia freqüències dilatades 
perquè l’escola era tancada, tot i que actualment gairebé no es disposa de busos 
articulats, per la qual cosa van més plens. Reclama que no es minvi la freqüència de 
pas dels busos. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, agraeix que la gent i els grups 
municipals defensin els seus barris, especialment el transport públic. Opina que si 
aquest interès hagués regnat en el mandat anterior, possiblement el metro hauria 
arribat abans a la Marina. Afirma que sovint parla amb usuaris dels busos i li 
comuniquen que en ocasions arriben abans d’hora, però anuncia que es compromet a 
estudiar els casos de retard dels autobusos. D’altra banda, s’alegra que els busos 
vagin plens, cosa que indica que molta gent fa servir el transport públic. 

La senyora Alonso reconeix la feina que la senyora Pérez executa al barri. 

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal PSC: 

Instem el Govern del Districte de Sants-Montjuïc a que s’acceleri quan abans 
amb els treballs de la comissió de seguiment del procés participatiu per la 
desafectació del Turó i es convoqui de nou a l’Associació Salvem el Turó, als 
veïns i veïnes i entitats i es reprengui la feina i s’informi als grups municipals 
de quin és l’estat actual de la desafectació i el calendari previst a seguir 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, exposa que el Govern del Districte 
ja es va comprometre, el passat mes de març, a desafectar el Turó de Font de la 
Guatlla i, per tant, revertir el PERI, cosa que celebra. Comunica que el passat mes de 
maig es va iniciar la Comissió de Seguiment del procés participatiu per a la 
desafectació del Turó. Afirma que la darrera reunió del grup de treball del procés 
participatiu per a la modificació del PGM va ser el 19 de juny. 
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Recorda que tots els grups han de registrar les proposicions, precs i preguntes a la 
Secretaria del Districte deu dies abans del Ple i una setmana abans de la Junta de 
Portaveus. Admet que es pensava que ja estaria resolt un cop arribat al Ple, cosa que 
passa sovint, si bé s’ha sorprès de constatar que no s’havia parlat amb la gent de 
Salvem el Turó per convocar-los. Reconeix que sí que han parlat amb el Govern del 
Districte, el qual els ha comunicat que aviat se’ls convocarà. Demana que la trobada 
se celebri aviat i que es desafecti el PERI abans d’acabar la legislatura.  

Tot seguit, formula el prec. 

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, agraeix l’atenció del GMDPSC als 
veïns de Font de la Guatlla, i mostra la seva resolució per acabar el mandat amb 
l’afectació finalitzada, tot i que no a canvi de la futura expulsió del veïnat, de manera 
que s’està creant un nou dispositiu de desafectació a la ciutat, amb reptes importants 
pel que fa a les característiques d’aquesta desafectació. Afirma que s’ha estat 
treballant amb el retorn dels veïns durant les reunions, l’última de les quals va ser al 
juny. Informa que existeixen una sèrie d’esculls a superar i es pretén fer un retorn que 
respongui tots els dubtes presentats pels veïns. Puntualitza que se’ls informa 
correctament, personalment o per telèfon, i afegeix que recentment s’han compromès 
a fixar un calendari fins a final d’any on es concreti les reunions establertes per poder 
assolir una aprovació inicial. Mostra la seva pretensió de portar l’aprovació inicial al Ple 
de ciutat i arribar a finals d’any amb gran part de la desafectació treballada. 

El senyor Deusedes remarca que l’acceptació del prec inclou que s’informi els grups 
municipals del seguiment de les reunions i el calendari. 

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal PPC: 

Que l’equip de govern del Districte insti l’Institut de Mercats i Ecologia 
Urbana de Barcelona a fer les millores i inversions necessàries al Mercat 
d’Hostafrancs per solucionar el més aviat possible les deficiències i/o 
mancances més urgents i planificar a mig termini, juntament amb 
l’associació de paradistes del Mercat aquelles altres que també siguin 
necessàries 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, assenyala que el Mercat 
d’Hostafrancs va patir l’aiguat del divendres 17 d’agost, igual que d’altres punts del 
districte i de la ciutat. Recorda que aquell dia van caure plaques de fals sostre i sis 
parades es van veure afectades, ja que una gran quantitat de gènere i instal·lacions es 
va fer malbé. Informa que el Mercat arrossega des de fa molt temps mancances i 
problemes estructurals que tenen a veure amb l’estat deficient dels baixants d’aigua, 
equips refrigerants i d’altres. Destaca que fins a tres ocasions els paradistes i el Mercat 
ja s’han vist afectats per aiguats en els darrers set anys, i han advertit de les 
mancances. Afirma que des de la Direcció Tècnica de l’Institut de Mercats Municipals 
no es dóna satisfacció a les demandes de millora que el Mercat necessita urgentment.  

Finalment, formula el prec. 

La senyora Carolina López García, del GMDBComú, informa que el Districte ha 
acompanyat en tot moment la Junta de Paradistes del Mercat i ha vetllat perquè 
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l’Institut resolgués amb rapidesa els perjudicis causats a les instal·lacions per l’aiguat. 
Apunta que, gràcies a les obres d’emergència executades en aquell moment, les 
parades que van sofrir majors conseqüències posteriorment no van patir les pluges de 
setembre. Es compromet a continuar treballant per aprofundir la rehabilitació i executar 
obres de reparació necessàries a curt i mitjà termini. 

El senyor Clavero agraeix les explicacions, si bé adverteix que cal executar 
reparacions urgents, a banda de les dels baixants, els desperfectes de les parades o el 
reintegrament del gènere. Corrobora que cal prendre mesures a mitjà i llarg termini i 
demana informació sobre l’Institut de Mercats per als grups en aquest sentit, incloent 
un calendari i les mesures pendents d’executar a partir d’octubre i novembre. Fa palès 
que els paradistes no combreguen amb un pla de tancament integral, ja que els 
perjudicaria, per la qual cosa han proposat muntar una carpa.  

S’accepta el prec. 

D.3 Preguntes 

Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata: 

Què ha fet l’Ajuntament de Barcelona aquests últims 2 anys per a què la 
ciutat de Barcelona pugui acollir en condicions el flux de refugiats/migrats 
que puguin arribar? Quins espais municipals del Districte s’han estudiat que 
serien susceptibles d’acomplir aquesta tasca? 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDDemòcrata, exposa que el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va convertir aquest agost l’Escola 
Sant Vicenç de Paül en un centre d’emergències per a infants i joves migrats sense 
referents familiars, que va quedar desbordat i va provocar problemes de convivència 
veïnal, per la qual cosa la DGAIA, l’Ajuntament de Barcelona i el Districte van decidir 
tancar-lo. Comunica que el 2015 i 2016 es va observar un gran flux d’arribada de 
refugiats i migrats a Europa, de manera que l’Ajuntament i la Generalitat han 
reivindicat la necessitat d’acollir tothom. Apunta que, dos anys més tard, situacions 
com la d’Hostafrancs fan evident que la ciutat no està preparada per acollir, justament 
quan s’incrementa el nombre de refugiats i migrats coincidint amb el bloqueig dels 
ports italians. Recalca que l’increment d’arribades pel Mediterrani el 2018 ha estat d’un 
40%.  

Tot seguit, formula la pregunta. 

El senyor Domingo de Guzmán Alonso Chapa, del GMDBComú, informa que des que 
es va posar en marxa el pla «Barcelona, ciutat refugi» fa tres anys, el nombre de 
refugiats arribats a la ciutat s’ha triplicat. Matisa que es va passar d’atendre al Saier 
1.374 usuaris el 2015 a 4.405 el 2017. Anuncia que enguany ja s’ha atès més 
persones que en tot l’any anterior. En aquest sentit, anuncia que s’ha pres una gran 
quantitat de mesures, com ara introduir traduccions al Saier i als Serveis Socials, 
adaptar els locals d’atenció a la presència de menors, reforçar els serveis d’orientació 
jurídica i distribuir els refugiats i migrats en allotjaments.  

A tall d’exemple, afirma que es disposa d’unes 200 places d’emergència en pensions 
pagades des del pressupost municipal, sumant les 87 places Nausica en pisos i les 76 
places d’arribada de la frontera sud, ubicades en equipaments municipals. Afirma que 
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s’ha invertit 6 milions d’euros en Serveis Municipals per cobrir desajustos i 
desatencions, una matèria que és competència de l’Estat. En aquest sentit, pregunta a 
la senyora Lázaro què està fent la Generalitat en aquesta problemàtica, ja que el 2016 
es va comprometre a acollir 4.500 refugiats a Catalunya i encara no s’ha arribat als 
500. 

La senyora Lázaro pregunta quins espais del districte s’han plantejat per acollir per tal 
que les entitats n’estiguin assabentades. 

El senyor Guzmán es compromet a fer arribar la informació per escrit. 

Es planteja pel Grup Municipal ERC: 

Té previst el Govern municipal fer algun canvi, modificació o aportar alguna 
solució al problema que actualment comporta als veïns i veïnes de la Marina 
del Port, específicament els del carrer Mineria, el nou carril bici? 

La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, argumenta que el nou carril bici del 
carrer de la Mineria comporta conflictes de trànsit, com ara cues, lentitud de pas i 
col·lapses en direcció a la Gran Via, cap al passeig de la Zona Franca i passada la 
plaça de les Matemàtiques, on es concentren autoescoles i vehicles privats a l’entrada 
cap als barris de la Marina del Port i de la Marina del Prat i el polígon de la Zona 
Franca.  

Tot seguit, formula la pregunta. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, indica que el carril bici de la 
Marina es va consensuar a la Taula de Mobilitat de la Marina i en un consell de barri 
dins el marc de la mobilitat sostenible, si bé posteriorment s’hi va introduir 
modificacions, de manera que hi poguessin circular bicicletes i patinets a banda de 
vehicles particulars. Nega que es produeixin col·lapses, si bé admet que s’observa 
lentitud de pas especialment als semàfors. Afirma que cal efectuar una sèrie 
d’ajustaments, com ara una zona de càrrega i descàrrega sol·licitada per l’Associació 
de Comerciants, la qual s’està abordant des de l’Àrea de Mobilitat. Apunta que cal 
analitzar si l’inici de l’L16 està afavorint la lentitud en una cruïlla determinada, cosa que 
suposa un desavantatge per al cotxe particular. 

Recorda que el veïnat vol evitar que aquest carrer es converteixi en una drecera cap a 
la Gran Via o cap a plaça d’Espanya des de Montjuïc. Afegeix que també s’ha 
presentat una petició d’una escola que no volia participar a fer un camí escolar. D’altra 
banda, destaca que l’Associació de Veïns d’Estrelles Altes va reclamar accions per 
disminuir la circulació intensiva, i puntualitza que qui vulgui creuar la ciutat ho pot fer 
per Gran Via, mentre que el carrer de la Mineria s’hauria de convertir en una via de 
circulació interna. Finalment, es compromet a abordar els desajustos existents. 

La senyora Alonso es mostra satisfeta pel fet que la decisió estigui consensuada amb 
els veïns, si bé reitera que es produeixen col·lapses. En aquest sentit, manifesta que 
recentment una ambulància va haver de passar per la vorera. Demana que a partir 
d’ara es comuniqui tots els canvis als grups municipals. 
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Es planteja pel Grup Municipal PSC: 

Quin és el capteniment que té el Districte de Sants-Montjuïc en matèria de 
manteniment i control de plagues a la zona, donat que els veïns/veïnes veuen 
cada dia com els rosegadors es passegen per el barri i el verd plantat des de 
fa 8-9 mesos, i no es fa neteja acurada? 

La senyora Àngels Boix Junyent, del GMDPSC, informa que aviat una gran quantitat 
de ciutadans aniran a viure a la zona afectada per la construcció i millora del nou barri, 
on s’ha executat obres d’arranjament als carrers de nova creació i s’ha adequat als 
existents. Assenyala que el veïnat que viu al barri de manera consolidada ha observat 
un increment constant de la manca de manteniment i neteja. D’altra banda, recorda 
que es va fer plantacions de vegetació de nova creació al carrer d’Ulldecona i entorns.  

Tot seguit, formula la pregunta. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, reconeix que es tracta d’una zona 
d’obres amb solars buits on a causa de les pluges s’afavoreix l’aparició de múrids. Tot i 
això, destaca que el tractament ha durat molts mesos sense resultat efectiu aparent, 
de manera que entre juny i juliol es va canviar el tractament amb uns altres productes i 
a l’agost es va visitar el veïnat per analitzar els indrets més conflictius. Assegura que 
es va consultar a Parcs i Jardins i a l’Agència de Salut Pública per entomar la 
problemàtica. Informa que a finals de juliol s’havien detectat cinc punts més amb 
incidències, de manera que s’hi van executar deu intervencions directes i unes 
quantes per prevenir. 

Apunta que se’ls ha comunicat que s’està recollint una gran quantitat de múrids morts, 
la qual cosa demostra que el tractament ha fet efecte, si bé reconeix que cal mantenir 
més nets els parterres, especialment els d’Ulldecona i Sovelles. Anuncia que aviat se 
celebrarà una reunió amb Parcs i Jardins per establir criteris de neteja amb l’objectiu 
d’evitar plagues. Finalment, agraeix al veïnat la consciència per la cura de l’espai. 

La senyora Boix demana que el tractament contra rates i múrids s’estengui a tot el 
districte. 

Es planteja pel Grup Municipal Cs: 

Què pensa fer exactament el Govern del districte per corregir l’augment del 
número de delictes en Sants-Montjuïc i reduir l’índex de criminalitat? 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, exposa que el nombre de delictes 
comesos a Barcelona s’ha incrementat significativament el 2017 respecte al 2016, i 
també durant els sis primers mesos del 2018. Afirma que Barcelona s’està convertint 
en una ciutat perillosa, per la qual cosa ha perdut set posicions al rànquing de ciutats 
més reputades del món, segons el Reputation Institute, mentre que el Govern intenta 
ocultar la situació. Puntualitza que no a tots els districtes s’ha incrementat el nombre 
de delictes, si bé Sants-Montjuïc, amb un augment del 6,14%, és un dels més 
destacats. Critica el Govern per haver contestat amb evasives les preguntes sobre el 
nombre d’agents de la Guàrdia Urbana adscrits al districte, i nega que s’hagi publicat 
el resultat de l’enquesta de victimització del 2017.  

A continuació, formula la pregunta. 
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El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, observa que el rànquing esmentat no 
només inclou qüestions de seguretat, ja que Madrid ocupa el lloc 17, Brussel·les el 30 i 
Berlín el 31, mentre que Barcelona ocupa el lloc 15. Admet que cal treballar millor en la 
prevenció de la delinqüència, si bé recorda que no es tracta d’una competència única 
de l’Ajuntament i la Guàrdia Urbana, ja que la seguretat de Barcelona està compartida 
entre Guàrdia Civil, Policia Nacional i Mossos d’Esquadra. Afirma que l’alcaldessa s’ha 
reunit amb la delegada del Govern per demanar més coordinació i recursos per a la 
Guàrdia Civil i la Policia Nacional, tenint en compte les competències en matèria de 
tràfic de drogues i d’altres. 

Mostra la seva preocupació per l’actitud del conseller Buch envers l’ús de la violència 
policial i l’ús dels mitjans dins del cos de Mossos d’Esquadra per a la prevenció de 
delictes, encara que ell se’n desentengui. Indica que la responsabilitat d’investigació i 
prevenció de delictes és exclusiva dels Mossos d’Esquadra. Comunica que els grups 
d’investigació respecte a grups organitzats que poden assaltar habitatges o comerços 
també és dels Mossos d’Esquadra, de manera que si no millora es crearà una 
problemàtica, ja que el senyor Buch nega l’existència d’aquests conflictes. 

El senyor Alcalde al·lega que no ha atribuït únicament a la perillositat el descens en el 
rànquing, sinó que ha afirmat que era un dels motius, i que la pèrdua de set posicions 
és un indicador. Coincideix que la seguretat no és competència única de la Guàrdia 
Urbana i l’Ajuntament. Reitera la pregunta sobre la quantitat d’agents adscrits, la qual 
cosa sempre se’ls ha contestat amb evasives. Afirma que cal millorar la feina, tot i que 
demana concrecions respecte a accions futures. 

Quines mesures ha pres el Govern del Districte davant les incidències 
ocorregudes aquest estiu amb varis arbres del passeig de Montjuïc, per 
evitar la caiguda de branques de gran mida al carrer, amb el corresponent 
perill que això suposa? 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, afirma que té proves gràfiques que el 
passat 13 de juliol del 2018 van caure diverses branques grosses d’un arbre damunt 
d’un cotxe al passeig de Montjuïc amb el carrer de Mata. Informa que els veïns ho van 
comunicar, de manera que es va poder fotografiar l’accident. Apunta que es va haver 
de trucar a la Guàrdia Urbana per retirar la branca. Afegeix que el 17 d’agost va tornar 
a caure una altra branca damunt d’un cotxe al mateix passeig, cosa que va perjudicar 
greument el trànsit de la zona. Informa que aquests casos no són aïllats, ja que el 
veïnat s’ha queixat en reiterades ocasions, i adverteix que suposa un perill per a la 
seguretat dels vianants.  

Tot seguit, formula la pregunta. 

La senyora Carolina López García, del GMDBComú, afirma que li consten tots dos 
casos i indica que des de Parcs i Jardins s’ha informat que la caiguda d’arbres 
puntuals en aquest carrer no suposa un fet significatiu, ja que es troba dins els límits 
de la normalitat. Assegura que el carrer va passar l’anàlisi del Pla de risc de caiguda 
de branques o arbres en data 29 de juny del 2017, abans dels incidents esmentats, i 
també posteriorment, el 27 de setembre del 2018. En aquest sentit, apunta que els 
arbres s’han de mantenir, sense cap acció necessària per minimitzar el risc. Afegeix 
que el carrer es troba dins la planificació i manteniment de l’arbrat amb la periodicitat 
habitual per al tipus d’arbre corresponent. 
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El senyor Labrador afirma que els veïns van assegurar que havien presentat queixes 
sobre poda deficient dels arbres. Mostra la seva esperança que no torni a passar i 
insisteix que, en cas contrari, caldrà solucionar la problemàtica. 

Es planteja pel Grup Municipal CUP: 

Quins recursos està destinant el Govern a estudiar l’imminent 
desenvolupament d’aquesta iniciativa privada (habitatges ruscs) denigrant 
dels drets fonamentals? Hi ha un equip jurídic fent aquesta recerca, així com 
un de tècnic que proposi solucions reals per aquesta població no atesa? 

Està disposat el Govern del Districte, fent-ho extensiu al de ciutat, a 
comprometre’s a no emetre cap tipus de llicència que doni paraigües a 
aquesta vergonyosa iniciativa que cerca fer negoci amb la precarietat? 

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

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, es nega a permetre uns 
infrahabitatges sense llicència, ja que no s’adapten a la normativa, la qual cosa s’ha 
reiterat en tots els àmbits. Indica que dins el Districte se n’han fet ressò la regidora, el 
conseller tècnic, els Serveis Tècnics i els Serveis d’Inspecció, a més de l’Ajuntament. 
Corrobora que s’està portant a terme un seguiment perquè les obres no tornin a iniciar. 
Pel que fa a la tasca amb la població no atesa que no pot accedir a un habitatge de 
mercat tot i no tenir les rendes més baixes, afirma que la Generalitat i l’Estat han 
d’assumir una part de la responsabilitat amb mesures que permetin reformular la 
legislació en qüestió de lloguers, també per ajudar en les rendes que no siguin 
mínimes a assumir el lloguer.  

Argumenta que el Districte segueix insistint que tothom assumeixi la seva 
responsabilitat, i que està ampliant el parc d’habitatge públic, a més d’aprovar la Llei 
del 30% gràcies a la majoria dels grups municipals. Afegeix que s’ha incorporat els 
criteris de la Llei 24/2015 amb els ajuts que permeten ampliar el nombre de persones 
per accedir-hi. Es compromet a seguir treballant i millorant en la matèria per aportar 
d’altres solucions vàlides. 

Es planteja pel Grup Municipal PPC: 

Què és el que està fent el Districte de Sants-Montjuïc respecte als habitatges 
fets servir pel seu propietari per llogar les habitacions com a ús turístic. 
Quantes sancions s’han posat als inquilins, als propietaris i a les empreses 
explotadores d’aquests tipus d’habitatges, i per què quan la comunitat de 
l’immoble afectada per les molèsties i el soroll o algun propietari s’adrecen a 
aquest Districte demanant algun document que acrediti l’activitat econòmica 
d’aquest habitatge i/o el requeriment d’inspecció de la cèl·lula d’habitabilitat 
que no correspon amb les habitacions reals que n’hi ha als esmentats 
immobles, no es facilita aquesta documentació 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, exposa que a Barcelona, a 
banda dels habitatges turístics regulats, hi ha habitatges que s’usen per llogar 
habitacions per ús turístic. Assenyala que aquest segon tipus no està sotmès a cap 
normativa, de manera que poden funcionar de manera legal malgrat les molèsties i els 
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sorolls que en moltes ocasions pateixen els propietaris de la resta de l’immoble. 
Comunica que s’escapen del control inspector, ja que aquests poden actuar únicament 
sobre els pisos turístics. Destaca que quan es fa una inspecció i una de les persones 
llogateres presenta una documentació correcta, aquest contracte legalitza la resta 
d’habitacions llogades per molta gent que hi hagi.  

Matisa que quan els inquilins són sancionats amb una multa, aquesta hauria de 
respondre a nom del propietari o l’empresa explotadora de l’habitatge. D’altra banda, 
confirma que sovint la comunitat o algun propietari de l’immoble es dirigeix al Districte 
per sol·licitar un document acreditatiu per reconèixer que en aquell habitatge es porta 
a terme una activitat econòmica o bé reclama la cèdula d’habitabilitat, si bé el Districte 
de Sants-Montjuïc no es facilita, a diferència d’altres districtes, com ara l’Eixample.  

Tot seguit, formula la pregunta. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, corrobora que el lloguer 
d’habitacions a turistes no està inclòs a la Llei de turisme, de manera que aquesta 
tipologia d’activitat resta a l’àmbit del Dret Civil i la legislació sobre arrendaments 
Urbans. Recalca que des de la Direcció de Serveis d’Inspecció, quan es té 
coneixement d’una situació semblant, s’intenta comprovar primer quin tipus d’activitat 
s’hi està realitzant. Puntualitza que, en cas que no es verifiqui que es relloguen 
habitacions per períodes inferiors a 32 dies sense anunciar-se com a allotjament 
turístic o disposar d’elements necessaris per a aquest tipus d’allotjaments, com ara 
similituds amb hotels il·legals o pensions, no es pot actuar; i que en cas que es 
verifiqui, cal obrir un expedient, sempre que les activitats tinguin les similituds 
esmentades, si bé no es pot imposar cap sanció en cas que l’amfitrió hi visqui. 

Fa palès que la llei no ho considera una activitat econòmica, de manera que no es pot 
atorgar cap certificat, tenint en compte que és competència de la contractació civil. 
Afirma que es pot consultar si existeixen expedients interdisciplinaris oberts en una 
finca o bé actes d’inspecció per fer-los servir en judicis o en procediments civils, 
sempre que la persona que reclami la informació justifiqui que és part interessada o bé 
que la necessiti per presentar demandes. Manifesta que és el mateix cas que la 
comprovació via inspecció de l’existència de la cèdula d’habitabilitat, ja que la 
suposada il·legalitat té a veure amb un habitatge i se’ls podria negar l’accés, de 
manera que només es pot entrar amb una ordre judicial. Indica que, per tant, cal 
adreçar-se al Departament de la Generalitat corresponent i demanar la cèdula 
d’habitabilitat. Recorda que a l’Eixample es va emetre un certificat que acreditava que 
en una finca existia una llicència per exercir una activitat concreta, tot i que no va 
poder certificar altres activitats del marc de la contractació civil. 

El senyor Calleja no entén que a l’Eixample es pugui acreditar una activitat econòmica 
i el Districte de Sants-Montjuïc no ho permeti. Assegura que en molts casos l’amfitrió 
no viu a l’habitatge. Critica que no s’hagi posat cap sanció ni obert cap expedient a 
aquest tipus d’habitatges i demana que, en cas contrari, s’enviï la informació a la resta 
de grups. Anuncia que el 25 de setembre es va anunciar que l’actual Govern pretén 
facilitar que el veïnat es pugui oposar als habitatges turístics a la seva comunitat i que 
s’està preparant una modificació de la Llei de propietat horitzontal que permetria als 
veïns negar-se a la presència de pisos turístics. Apunta que els habitatges esmentats 
també es fan servir per a una activitat turística, de manera que pregunta si això tindrà 
efectes retroactius. En aquest sentit, demana informació sobre els expedients oberts, 
les sancions interposades i l’opinió jurídica sobre la modificació. 
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La senyora Pérez manifesta que s’ha posat 25 expedients, tot i que no es tracti 
d’habitatge turístic. Recalca que cal tenir en compte la diferència entre els habitatges 
que es poden considerar turístics i els que no.  

D.4 Seguiment de proposicions/declaracions de grup 

Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata: 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració del Grup 
Municipal Demòcrata acceptat en sessió del Consell Plenari del Districte de 
Sants-Montjuïc de 5 de juliol de 2018 

Que el Districte de Sants-Montjuïc treballi conjuntament una proposta amb 
membres de la plataforma que reivindica el manteniment dels jardins de 
l’estació de Magòria perquè puguin preservar-se el màxim possible com a un 
espai multidisciplinar que permeti la trobada multigeneracional (gent gran, 
infància i jovent) tot respectant la vegetació actual i podent tancar-se a les 
nits com tants altres jardins del districte i la ciutat 

La senyora Neus del Pilar de Haro Jarque, del GMDDemòcrata, anuncia que el 9 de 
març del 2018 es va presentar una primera concreció de la proposició sobre els 
equipaments socials sociosanitaris de ciutat i esportius a Magòria, i el 5 de juliol del 
2018 es va aprovar. Destaca que el debat s’ha centrat en els equipaments esportius, ja 
que constituïen la principal raó per a la transformació de l’espai, en què encara cal 
trobar l’encaix necessari perquè el màxim de reivindicacions exposades per la Taula 
d’Esports de Sants, Hostafrancs i la Bordeta puguin ser una realitat.  

Apunta que l’espai de Magòria també inclou, davant de l’antiga estació, uns jardins 
singulars que cal preservar. Afirma que els usuaris dels jardins s’han mobilitzat en els 
darrers mesos mitjançant una plataforma i han recollit més de 945 signatures amb 
aquest propòsit. Fa palès que la proposta, amb 136 suports, ha estat la més votada a 
través del procés electrònic del Pla d’equipaments de la zona centre de Sants-
Montjuïc, només superada pels 268 suports d’una proposta vinculada als equipaments 
esportius de Magòria. A continuació, llegeix el seguiment de proposició. 

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, mostra la seva alegria pel fet que hi 
hagi tantes expectatives en un espai que ha estat tancat molt temps i pel qual aviat es 
disposarà d’opcions per ordenar-lo. Aclareix que, abans de dibuixar la peça 
definitivament, caldrà formar un equip redactor del projecte arquitectònic que farà 
propostes, així com treballar amb el veïnat i els col·lectius que formen part d’Esports i 
dels jardins. Afirma que quan es comenci a treballar, s’avisarà tothom. 

La senyora Haro pregunta quantes reunions de treball s’han portat a terme i quin és el 
calendari amb què el Districte treballa per tancar la ubicació exacta dels espais. 

El senyor Farré admet que no s’ha reunit amb ningú de la plataforma per definir l’espai, 
sinó que s’ha elaborat un primer dibuix bàsic damunt dels metres quadrats disponibles 
per avaluar aproximadament com es pot encabir cada peça, si bé actualment falta 
encabir cada projecte dins les peces, cosa que es farà amb l’acompanyament dels 
veïns. Proposa a tots els interessats que participin amb el veïnat, la Taula d’Esports i 
tothom que vulgui formar part de la definició. Destaca que el projecte de Magòria està 
desencallat i que s’avança cap a un equipament de barri molt necessari. 
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Es planteja pel Grup Municipal PSC: 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració del Grup 
Municipal de PSC aprovada en sessió del Consell Plenari del Districte de 
Sants-Montjuïc de 3 de maig de 2018: 

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 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, llegeix el seguiment de proposició. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, manifesta que al juliol el grup 
impulsor va demanar de posposar la primera reunió per a després de l’estiu, ja que 
alguns membres estaven de vacances. Indica que, tal com s’ha detallat al correu 
electrònic de la convocatòria del Ple, la reunió se celebrarà entre el 9 i el 10 d’octubre. 

Es planteja pel Grup Municipal Cs: 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració del Grup 
Municipal Ciutadans acceptat en sessió del Consell Plenari del Districte de 
Sants-Montjuïc de 5 de juliol de 2018: 

Que des del Govern del Districte s’insti l’Ajuntament de Barcelona per a que 
es coordini amb els responsables de Sanitat de la Generalitat de Catalunya 
per a que el CAP Numància estigui dotat del Servei d’Assistència Sanitària 
d’Urgències les 24 hores del dia, durant els 365 dies de l’any, incloent el 
servei d’analítiques, boxes d’observació i pediatria, tal com sol·liciten els 
veïns de la zona  

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, llegeix el seguiment de proposició. 
Afirma que ha passat un temps prudencial des de la proposta i demana que s’informi 
quines mesures està portant a terme l’equip de govern per tramitar-la. 

El senyor Domingo de Guzmán Alonso Chapa, del GMDBComú, exposa que el juliol 
del 2017 la Comissió de Salut del Parlament va aprovar la possibilitat que el CAP 
Numància pogués oferir servei d’urgències d’atenció primària les 24 hores cada dia de 
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l’any, amb el vot a favor de tots els partits excepte JxSí. Recalca que des de llavors 
s’està reclamant al Govern de la Generalitat que faci efectiva la mesura. Assegura que 
la regidora del Districte va anar a preguntar a la Generalitat quan caldrà esperar per 
veure els efectes immediats de la moció aprovada. Recorda que Cs també forma part 
del Parlament, de manera que pot pressionar directament. 

El senyor Labrador assegura que Cs també farà un seguiment al Parlament. 

Es planteja pel Grup Municipal PPC: 

Que s’informi de l’estat d’execució del prec del Grup Municipal PP acceptat 
en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc de 5 de juliol de 
2018: 

Que es faci un manteniment acurat dels arbres i la poda corresponent 
d’aquests a la barriada d’Eduard Aunós i en concret de la plaça Falset així 
com de les rajoles malmeses o trencades del terra 

Que s’arrangin els sots del carrer Motors i tan bon punt es pugui es faci un 
arranjament del carrer 

Que es solucioni el problema de mobilitat del carrer Ulldecona garantint la 
seguretat dels vianants  

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, manifesta que, malgrat que en 
els darrers anys s’ha millorat els entorns del barri d’Eduard Aunós, resta pendent l’inici 
del parc i la millora de la plaça de Falset, la disminució de les molèsties al veïnat 
provocades pel pas de camions i la garantia de seguretat dels treballadors que hi 
transiten.  

Tot seguit, llegeix el seguiment de proposició. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, insisteix que la proposició es va 
aprovar al juliol, de manera que actualment només s’ha iniciat els tràmits per arranjar 
les rajoles de la plaça de Falset. Recorda que hi havia el compromís de portar a terme 
les reformes abans d’iniciar el projecte de rehabilitació global. En aquest sentit, afirma 
que les obres començaran en un futur pròxim i s’acabaran a finals d’any. Pel que fa a 
l’arbrat, informa que segons el llistat de Parcs i Jardins, està previst entre octubre i 
març, en què es podarà 334 arbres dels entorns. Anuncia que s’ha convocat una 
reunió per fer el seguiment de la plaça de Falset. Respecte a Motors, comunica que 
les obres s’iniciaran previsiblement a finals d’any, si bé els sots del carrers s’intenten 
arreglar actualment malgrat la circulació intensa de camions. Reitera que l’arranjament 
general correspon al Consorci de la Zona Franca, de manera que el Districte executa 
reformes provisionals. 

Quant al carrer d’Ulldecona, apunta que a l’agost el Districte es va reunir amb el veïnat 
per ponderar solucions, les quals finalment afectaran l’aparcament i el sentit de 
circulació dels carrers. Assegura que la representant de l’associació de veïns ha 
demanat que abans de prendre una decisió es consultés amb el veïnat, de manera 
que anteriorment es convocarà una Taula de Mobilitat interna del Districte, amb la 
Guàrdia Urbana i els Mossos. 
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En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 22.00 h. 

 

 

El secretari       Vist i plau 
La presidenta del Consell 

 


