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Gerent del Districte 
Francesc Jiménez i Gusi 
 
Secretari del Consell 
Juan Carlos Parejo Perogil 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
La presidenta obre la sessió. 

A) Aprovació de l’acta de l’anterior sessió ordinària de 3 de maig 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. Informes 

2.1. Informe sobre l’Educació al Districte de Sants-Montjuïc 2017-2018 

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

El senyor Joan Sanromà Baulo, del GMDBComú, agraeix a les tècniques del Districte 
Clara Prades i Amor González que hagin fet possible l’elaboració de l’informe i s’hagin 
posat al capdavant d’una gran quantitat de projectes recollits en l’informe. Manifesta 
que l’informe sobre Educació pretén donar visibilitat a les actuacions que s’estan 
portant a terme al Districte en matèria educativa, previstes fins al final de l’actual 
mandat, des d’una perspectiva global i holística sustentada en tres eixos prioritaris: el 
suport a la planificació educativa en aquells aspectes en els quals el Districte és 
competent, la millora dels entorns escolars i ús comunitari dels espais públics, i la 
participació de l’alumnat o de tota comunitat educativa del districte.  

Indica que l’informe versa sobre el procés de transformació de l’òrgan de participació 
de la comunitat educativa del Districte, el qual passarà a anomenar-se Consell 
Educatiu de Districte en comptes de Consell Escolar de Districte. Matisa que la 
modificació de terminologia potencia un sentit més ampli, global i transversal del 
concepte d’educació. Recalca que d’aquesta manera es reflecteix que la comunitat 
educativa està integrada per totes les persones i institucions que intervenen en el 
procés educatiu, i no només l’alumnat i les famílies. Indica que, segons la 
nomenclatura anterior, s’excloïa part de l’educació no obligatòria, la formació 
permanent, la formació professional, la comunitat universitària que té presència al 
districte amb l’Escola de Biblioteconomia, les associacions estudiantils, les entitats 
educatives de lleure, les AMPA, les associacions de famílies i altres entitats del 
districte sense ànim de lucre. 
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D’altra banda, apunta que l’informe destaca alguns dels projectes que, en sintonia amb 
el marc renovat, s’estan desenvolupant al districte, sovint en coordinació amb entitats 
diverses i xarxes territorials de teixit educatiu ric i variat, juntament amb l’impuls i el 
suport polític necessari per ajudar a dotar i finançar les iniciatives. Exposa que el 
document s’ha estructurat en quatre blocs, el primer dels quals és la participació i els 
projectes comunitaris, en què s’esmenta el canvi de nomenclatura del Consell Escolar 
Municipal de Districte, els projectes i les actuacions comunitàries, amb especial èmfasi 
en l’apartat d’Educació del Pla de barris. Informa que el segon bloc versa sobre 
l’Administració pública, complementat amb dades de l’escolarització del curs anterior i 
la preinscripció d’enguany al districte, el suport de centres educatius i altres projectes 
de suport educatiu. Apunta que el tercer bloc dicta les línies prioritàries del 2018 i, 
finalment, el quart bloc especifica el pressupost destinat a educació al Districte. 

Argumenta que el Consell Escolar Municipal (CEM) s’estructura, a efectes de 
funcionament, en plenari, comissió permanent i comissions de treball. En aquest sentit, 
assenyala que les comissions de treball seran flexibles, si bé algunes ja s’han anat 
impulsant, mentre que d’altres estan pendents d’implementar. A mode d’exemple, cita 
la Comissió de Treball de Projecte Educatiu del Districte, la Comissió de Treball sobre 
Innovació Educativa, la Formació Professional, els ensenyaments no obligatoris, la 
coordinació amb el CEM, l’equitat i la inclusió, la lluita contra la segregació escolar, els 
espais i projectes d’acompanyament educatiu fora de l’horari lectiu, i el mapa escolar i 
escolarització.  

Finalment, comunica als assistents que tenen l’informe a la seva disponibilitat per si 
desitgen fer alguna consulta sobre projectes i pressupostos. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, agraeix l’informe i expressa el 
seu acord amb la majoria dels punts, si bé critica que no s’hagin concretat més 
matèries. Pel que fa a l’arranjament dels entorns escolars, recorda que el camí escolar 
del carrer de Guitart està malmès i demana neteja i una il·luminació satisfactòria, 
especialment en el tram entre Robrenyo i Violant d’Hongria. Pregunta per l’estat de Cal 
Maiol, per les inversions de manteniment que es plantegen portar a terme a les 
escoles del districte, per les dades sobre els patis oberts i per la possible incorporació 
de l’Escola de Can Clos a aquest projecte. 

Respecte a la participació, corrobora que es pretén atorgar un paper més protagonista 
a les AMPA i pregunta si el Pla de suport a les AMPA ja està elaborat. Vol saber si 
s’ha recuperat les taules de coordinació de les AMPA. Quant a l’escola bressol i el 
poliesportiu previstos al carrer de Roger, demana que es concreti el calendari. 
Pregunta com s’ha avançat en la central de compres mancomunades dels aliments 
adquirits per les escoles bressol. Reconeix que s’ha diversificat l’oferta de educativa, si 
bé qüestiona que la franja de 0 a 3 anys gaudeixi de la mateixa diversitat, ja que un 
gran nombre de famílies encara no poden triar l’escola pública i han de portar els seus 
fills escoles concertades o privades. 

La senyora Neus Roca Miró, del GMDCUP, comparteix els dubtes plantejats pel 
conseller Calleja i es mostra sorpresa per la manca de dades quant al desglossament 
de matrícules i places en oferta en relació amb l’escola pública i l’escola concertada. 
Critica l’equip de govern pels apartats de «Treball per a projectes i similars» i «Som 
escola, som esport», ja que aquesta línia de projecte enfoca l’acostament de l’activitat 
educativa des de la perspectiva del gènere, més que no pas en clau escolar. En 
aquest sentit, demana que s’adopti un enfocament transversal, incloent l’educació 
emocional en els centres educatius i en l’educació no reglada que durant molts anys 
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ha estat reivindicada pel moviment feminista com a millor eina preventiva davant les 
agressions masclistes. Indica que, sense aquest tipus de tasca, és difícil que es 
qüestionin rols, binarismes i sistemes de relacions personals durant la infància, un fet 
que es traduiria en uns adults sans, feliços i una societat i un veïnat respectuós. Opina 
que la violència de gènere s’ha d’abordar des dels centres educatius com a fórmula 
d’educació integradora, tal com es potencia el treball contra la xenofòbia i per la 
interculturalitat. Considera que cal incloure algun programa que aproximi els serveis 
que el PIAD ofereix als centres de secundària per promoure tallers de masclisme i 
micromasclisme, entre d’altres. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, indica que, respecte a les dades de 
l’escolarització al districte, el GMBComú va prometre en campanya electoral invertir 
100 milions d’euros per construir 30 noves escoles bressol per tota la ciutat, cosa que 
no s’ha complert, ja que a l’Ajuntament està debatent sobre reduir la xifra a 11. 
Manifesta que, per aquest motiu, al districte només s’ha pogut atendre el 51% de les 
demandes de l’escola bressol. Es mostra a favor del projecte Baobab per garantir el 
dret dels infants a les activitats durant el període vacacional. En aquest sentit, demana 
a l’Ajuntament que s’ampliï fins a la primera setmana de setembre el projecte previst 
per al mes d’agost. Observa que el projecte s’ha implantat a la Marina dins del Pla de 
barris i comunica que es convertirà en una oferta educativa durant tot l’any, per la qual 
cosa expressa el seu suport a l’equip de govern. 

Es mostra a favor del projecte de patis oberts en horari no lectiu per portar-hi a terme 
activitats obertes i gratuïtes, si bé troba a faltar una sèrie de pautes rellevants en el 
marc educatiu, com la tarificació social de les escoles bressol públiques, la qual ha 
perjudicat la classe mitjana amb l’increment de fins a 100 euros mensuals. Recorda 
que des de fa més d’un any els grups de l’oposició han sol·licitat al Govern que es 
revisi aquest criteri, tot i que no se’ls ha ofert resposta. Critica que s’hagi vinculat la 
Tarja Solidària a la tarificació social, i opina que aquests dos elements han d’anar per 
separat amb l’objectiu de no perjudicar les famílies. Recorda que no cal aplicar la 
tarificació social al Servei d’Alimentació, ja que depèn de la Generalitat de Catalunya. 

Celebra que el Districte intenti enfortir i dinamitzar les AMPA amb diversos projectes. 
Demana que s’avisi el seu grup per a la inauguració del camí escolar, i no es repeteixi 
el que va passar amb el darrer que es va inaugurar. Finalment, comunica que el seu 
grup valorarà l’informe en un futur. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, agraeix al Govern que l’informe 
s’introdueixi en el present Ple, quan acaba l’any acadèmic i s’aborda el nou curs. 
Pregunta pel desenvolupament de les matriculacions del curs i la xifra de famílies que 
no han pogut gaudir de l’escola pública. Valora positivament la modificació de 
terminologia del Consell Escolar, ja que es tracta d’un canvi de fons substancial. 
Celebra que l’educació estigui inclosa al Pla de barris, del qual afirma que només 
existeix quan governa l’esquerra. Pel que fa a les comissions de treball transversals, 
aventura que en un futur els grups de l’oposició denunciaran que algunes no 
funcionen, o no a bon ritme, si bé considera que es tracta d’una mesura positiva. 

Malgrat que aprova el punt del pressupost, es mostra sorprès que el senyor Sanromà 
no hi hagi aprofundit més, ja que s’incrementa força respecte a anys anteriors. Entén 
que la raó principal es degui a la quantitat econòmica especificada al Pla de barris, si 
bé celebra que des del municipalisme d’esquerra es presti atenció a l’escola pública. 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, agraeix l’informe i la feina de l’equip 
tècnic del Districte, els actors del Consell Sectorial i el lideratge polític que exerceix el 
conseller d’Educació. Felicita l’equip de govern per l’aposta transversal de la Marina 
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pel que fa als recursos en el marc educatiu. Considera que el punt més rellevant de 
l’informe és el canvi de terminologia del Consell Escolar, ja que els actors implicats en 
l’educació són molts i molt diversos. Adverteix que el repte de l’informe passa per 
l’organització, amb l’objectiu que es converteixi en un projecte ambiciós i incorpori una 
gran quantitat d’actors educatius que actualment no hi consten. Opina que en un futur 
es pot dotar l’informe de forma, contingut, operativitat, sostenibilitat, dimensió i 
ambició, amb la finalitat de reformar, ampliar, redimensionar i repensar el Consell tal 
com existeix actualment. 

La senyora Núria Izquierdo Simó, del GMDDemòcrata, agraeix al Servei Tècnic 
l’elaboració de l’informe i al Consell Escolar del Districte tota la feina feta en les 
comissions. Opina que l’informe resulta molt general i demana que es concreti la tasca 
portada a terme en les comissions del Consell del Districte, o bé els programes 
formatius i transversals que es desenvolupen al territori. Felicita les fites aconseguides 
amb el Pla de barris i la TIAF, si bé recalca les problemàtiques d’absentisme, 
assetjament, prevenció i d’altres que no consten en cap informe. Demana que s’abordi 
els programes de les escoles bressol, les escoles sostenibles i el programa educatiu a 
les famílies. Considera correcte el punt sobre inversions, si bé sol·licita que 
s’especifiqui en quines escoles i arranjaments s’han portat a terme. 

El senyor Joan Sanromà Baulo, del GMDBComú, agraeix les intervencions i assegura 
que les mancances s’intentaran solucionar. Indica que només ha esmentat programes 
puntuals, i concreta que el Projecte de Diversificació Curricular implica el treball a les 
empreses, el qual gaudeix de molt bona acollida per part dels comerciants i pel 
territori. Afegeix que el programa «Èxit» està conduït pel Consorci i depèn del 
Departament, si bé el Districte se’n fa ressò. Matisa que «Som escola, som esport» 
posa un especial interès a promoure l’esport inclusiu i combatre l’abandonament de la 
pràctica esportiva per part de l’alumnat d’ESO. Indica que la comissionada d’Esports, 
Marta Carranza, ha elaborat un llibret especialitzat en què es concreta l’impuls a 
l’esport femení a les escoles. 

Respecte a Cal Maiol, exposa que es tracta d’un tema puntual i argumenta que no es 
pot elaborar un informe de cada escola, per la qual cosa recomana a tots els 
interessats que participin al Consell Educatiu amb més freqüència. Corrobora que 
l’informe suposa el repte d’aconseguir que el Consell Educatiu del Districte sigui el 
dinamitzador de l’educació al districte, tal com el Consell Educatiu Municipal ha de ser 
el dinamitzador de l’educació a la ciutat. Finalment, es nega a entrar en una polèmica 
sobre les escoles bressol. 

La presidenta, com a exregidora d’Educació, es congratula pel fet que l’informe marqui 
un límit entre la dreta i l’esquerra. Informa que una de les primeres mesures que ha 
pres el conseller d’Educació, Josep Bargalló, d’ERC, ha estat recuperar el nom de 
Departament d’Educació, tal com es va anomenar durant l’època del govern 
progressista que va durar fins al 2010. Puntualitza que hi ha una diferència entre 
ensenyar de manera unidireccional o educar en un sentit més ampli. 

El senyor Sarri recorda a la presidenta que el nom no fa la cosa. 

La presidenta respon que la batalla pel canvi de nomenclatura va ser força insistent. 
D’altra banda, matisa que el programa «Èxit», el qual depèn del Consorci, va sorgir a 
l’IMEB i posteriorment es va traspassar, de manera que mai ha estat gestionat pel 
Departament. 



6 
 

El Consell se n’assabenta. 

2.2. Informe de la regidora 

La regidora del Districte celebra l’acostament a les presons catalanes dels polítics 
empresonats preventivament i de manera injusta, després que una gran quantitat 
d’entitats, institucions, persones individuals i entitats del districte ho reivindiquessin 
llargament. Insisteix que es continuarà exigint l’alliberament i fa un record especial a 
Quim Forn, exregidor adscrit del Districte de Sants-Montjuïc. Trasllada una crida 
especial a l’Europa de valors i drets humans i als seus estats, els quals s’allunyen 
gradualment de la seva idea fundacional perquè prengui mesures per evitar l’horror i la 
mort al Mediterrani. Aventura que en el futur ells mateixos es preguntaran com van 
permetre defensar el seu benestar, les seves fronteres i la seva opulència davant 
d’aquesta situació. En aquest sentit, expressa el seu suport a les plataformes 
«Barcelona port segur» i «Volem acollir». 

Tot seguit, assenyala que a principis d’estiu se celebra la revetlla de Sant Joan i festes 
majors que omplen d’activitats els carrers i les places. Es fa ressò de l’agressió sexual 
que ha tingut lloc a la Marina i demana les institucions que després d’una agressió a 
l’espai públic ja no es consideri que una celebració s’ha desenvolupat sense incidents. 
Exigeix que a partir d’ara les festes es produeixin sense incidents i que les dones en 
puguin gaudir en la mateixa mesura que els homes. 

Expressa un record especial, sobretot en nom del conseller Sanromà, en la memòria 
del filòleg i veí del barri Lluís López Castillo, que ha mort en les darreres setmanes. 
Esmenta els esdeveniments dels últims mesos, com la Fira d’Economia Social i 
Solidària de Catalunya, la inauguració del Punt d’Assessorament d’Economia Social i 
Solidària de la Marina, la celebració de l’ascens a tercera divisió de l’UE Sants i el vint-
i-cinquè aniversari dels Borinots. Felicita la comunitat educativa, els tècnics municipals 
i tots els participants en l’elaboració del camí escolar d’Hostafrancs i del Poble-sec per 
a l’Escola Jacint Verdaguer, el qual millora la convivència d’alumnes i famílies. Felicita 
els premiats de Barcelona Innovació Educativa: l’Escola Jaume I de Sants, que ha 
estat reconeguda amb el guardó al millor projecte de Sants-Montjuïc; l’Escola 
Comunitària de Formació Permanent La Troca, i l’associació sociocultural La Formiga 
del Poble-sec. Recorda que actualment els infants gaudeixen de casals de lleure i 
d’altres espais, dels quals les xifres demostren una bona salut al districte. 

Pel que fa a l’informe de la regidora, exposa que el primer punt és el de donar 
seguiment al desenvolupament de la policia de barri, un tema emmarcat al Pla local de 
seguretat que s’està adaptant a Sants-Montjuïc amb la formació especialitzada de vuit 
agents, una caporala i un sergent. Comunica que en els primers mesos aquest 
personal s’està presentant en diferents consells de barri mentre treballa una diagnosi 
acurada del districte per definir els quadres de comandament de cada barri, combinar 
la informació policial amb demandes de l’IRIS, reunir-se amb la xarxa de contacte a 
través dels consells de barri i executar una feina transversal amb diversos serveis del 
Districte per coordinar millor l’atenció. 

Manifesta que s’ha estrenat el conveni de col·laboració amb vint-i-cinc locals d’oci als 
carrers de Nou de la Rambla, Paral·lel i Vila i Vilà amb l’objectiu que es 
corresponsabilitzin en la reducció de la contaminació acústica que afecta el veïnat 
quan existeix una activitat nocturna continuada al carrer. Puntualitza que es tracta 
d’una zona d’alta concentració de restauració, si bé és el primer cop que s’arriba a un 
acord d’aquestes característiques a Barcelona. Indica que la corresponsabilitat implica 
que els locals assumeixen el cost de la contractació de dos col·laboradors cívics que 
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treballen a la via pública, davant dels establiments. Assegura que la mesura es 
traduirà en un millor descans i una millor convivència. 

Apunta que s’està afrontant un període de finalització de diversos processos 
participatius, com el del Pla d’equipaments, el Pla d’usos del Paral·lel, la superilla 
d’Hostafrancs o el Pla director de la muntanya, amb el qual s’està avançant 
satisfactòriament gràcies al referent que demostra que es pot impulsar en l’àmbit 
tècnic i en l’àmbit de la coordinació d’una gran quantitat d’actors que tenen un impacte 
i un cert pes en la muntanya. Reconeix que el Pla d’usos del Paral·lel no ha estat un 
èxit de convocatòria i es pregunta si el fet d’estar solapat amb els processos del Raval, 
Sant Antoni i Poble-sec ho justifiqui. Tot i això, informa que s’ha rebut més de tres-
centes propostes vinculades a l’esmentat pla d’usos, relatives a la identitat del 
Paral·lel, cosa que permet continuar treballant en la mateixa línia. 

Pel que fa al Pla d’equipaments, informa que s’ha iniciat la fase de retorn, portada a 
terme mitjançant els consells de barri amb una gran assistència, també en contingut. 
Matisa que s’ha presentat 80 propostes amb 21 línies d’actuació. Expressa el seu 
desig de poder-ho portar al Ple de Districte i debatre-ho amb la resta de grups 
municipals per no condemnar al fracàs un pla a llarg termini. 

Respecte a la superilla, afirma que s’ha portat a terme diverses reunions, amb 
sessions de participació en què sorgien dubtes i es resolien per tal d’arribar al màxim 
consens. Informa que actualment s’està intentant tancar al més aviat possible el 
programa d’actuació, el projecte d’urbanització i les línies de pacificació de carrers com 
Consell de Cent, que és l’eix principal en què s’ha treballat la continuació de la 
superilla. 

Quant al Pla d’actuació de la muntanya de Montjuïc, exposa que s’està tancant la fase 
interna i els grups de treball, a més de preparar el procés participatiu. Considera que 
cal potenciar la participació de les entitats i associacions de veïns que integren la 
mirada territorial del pla d’actuació. Per tant, convoca unes jornades de reunió per 
elaborar la segona fase amb els grups que es van conformar al Consell del Parc de 
Montjuïc. 

En el marc de la campanya de vacances d’estiu, comunica que 479 entitats amb 
activitats destinades als infants s’estan desenvolupant al projecte «T’estiu molt». 
Concreta que a Sants-Montjuïc s’ha ofert prop de 26.000 places entre casals de lleure, 
campus, casals esportius, activitats de bressol i colònies. Comunica que fins ara s’ha 
demanat 2.378 ajuts, amb un cost total de 450.071 euros. Indica que es pretén cobrir 
totes les necessitats, sobretot les dels infants amb necessitats especialitzades que 
requereixen monitors de suport. 

Amb referència a Can Batlló, manifesta que s’ha comprat els blocs 2 i 4 –destinat, 
aquest últim a Coopolis, el hub de formació de les cooperatives– i informa que s’estan 
finalitzant les obres de l’EMAV. D’altra banda, apunta que hi ha dues promocions 
problemàtiques d’habitatge públic, si bé assegura que s’aconseguirà solucionar, igual 
que el reallotjament del Camí de la Cadena. Argumenta que calia determinar els usos 
del bloc 8, si bé s’ha conclòs que allotjaria l’Arxiu de la Ciutat, ja que per les seves 
característiques pot obrir oportunitats. Recorda que es va presentar una proposta 
anomenada Àgora amb què es pretenia la recuperació d’una nau de caràcter públic 
per donar ús a un lloc tancat que actualment dificulta la mobilitat dins de l’àmbit. En 
aquest sentit, felicita l’equip guanyador del concurs. 
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Recalca que la commemoració del centenari del Congrés representa una fita rellevant. 
Fa esment al punt del Banc del Moviment de la ciutat, un projecte de l’IMD, al carrer de 
Leiva, 41, que va obrir portes per oferir temporalment material ortopèdic de donacions i 
que en promou la reutilització dins de la mesura de la democratització de les cures. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, se suma a les felicitacions i els 
esments de la regidora. Es fa ressò de les festes de Font de la Guatlla, la Marina, la 
Vinya i Can Clos, la Mostra de Comerç del Poble-sec, la Mostra d’Entitats del Poble-
sec, la Fira romana i d’altres fires de comerç de l’Eix Sants-Les Corts, el Dinar de la 
Llar de l’Esclerosi Múltiple i el que celebrarà properament l’Associació de Disminuïts 
de Sants-Montjuïc, el Dia Internacional de la Sordceguesa celebrat per l’Apsocecat, el 
Secretariat d’Entitats pels canvis executats en la seva assemblea, la Coordinadora pel 
premi del Poble-sec i la Coral Flomesta per l’excel·lent acte ofert pel seu 40è 
aniversari al Saló de Cent. 

Recorda que l’endemà s’inicia la festa de Sant Cristòfol. Fa esment a l’aniversari de 
l’Institut Emperador Carlos i «La nit de l’esport», organitzada per Sants 3 Ràdio. 
Condemna l’agressió sexual que es va produir a les festes de la Marina i fa una crida 
perquè la societat rebutgi aquesta mena d’accions amb fermesa. Expressa el seu 
suport a les vint-i-sis famílies que aquesta tarda s’han manifestat davant de la seu del 
Districte per reclamar el seu habitatge a Can Batlló. Es posiciona al costat de l’AMPA 
de Cal Maiol i demana a la regidora que concreti certes qüestions sobre l’escola. 

Adverteix que en els darrers tres consells de barri s’ha abordat les mateixes 
problemàtiques, ja que no se solucionen o no es proporciona una explicació pertinent. 
A mode d’exemple, esmenta l’incivisme dels jardins de la rambla de Sants, els 
conflictes dels ascensors, els tacs i les pintades recurrents. Recalca que els 50 milions 
que l’Ajuntament ha de rebre en concepte de multes per incivisme no s’han cobrat. 
Indica que 35 milions corresponen a insolvència dels infractors i 15 a prescripció. 
Denuncia que la problemàtica del top manta persisteix. Indica que l’any passat es 
pretenia imposar un 20% més de sancions, si bé no s’ha complert. 

Pregunta per l’estat de l’autobús 91, la calendarització més enllà de les dues estacions 
de metro de la Marina, la piscina de la Marina i les instal·lacions esportives de 
Magòria. Critica que, malgrat la incorporació de policia de barri i la presència de 
policies nocturns, el veïnat denuncia els mateixos conflictes. Indica que el líder del 
GMPPC, el senyor Alberto Fernández, va reclamar un pla de seguretat per lluitar amb 
fermesa contra la delinqüència i l’incivisme, del qual s’ha detectat un increment. Vol 
saber també quines millores s’estan oferint en termes de neteja i respecte a la nova 
contracta que s’ha de tornar a presentar després de l’estiu respecte a aquesta qüestió, 
ja que ha notat una certa relaxació. Exigeix que es millori la neteja del carrer de Guitart 
al voltant de les escolies i de la universitat de Violant d’Hongria. 

Manifesta que s’ha incomplert les promeses respecte a l’àrea de gossos i vol saber 
quins arranjaments s’executaran al parc de l’Espanya Industrial. Destaca que les 
reformes del carrer del Priorat s’iniciaran dos anys després de la denúncia. Pregunta 
per l’estat del mapa de les instal·lacions esportives i per la conclusió de la convivència 
en l’espai públic. Demana informació sobre el Pla d’equipaments culturals, el catàleg 
de festes, el parc Central del carrer de Pontils pel qual es va expressar tanta pressa, la 
millora dels carrers de l’entorn de Juan de Sada, l’ascensor del Polvorí, i la reducció de 
la contaminació acústica del districte. 

Puntualitza que s’està executant més desnonaments que mai, i demana les xifres dels 
anys 2017 i 2018. Recorda que el dia anterior va anar a l’Oficina d’Habitatge del 
Districte, la qual estava desbordada i amb una cua d’espera de més de dues hores. 
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Felicita els professionals que atenen les qüestions d’habitatge i de consum. Pel que fa 
a al projecte «Cuines del món», afirma que no s’ha apreciat cap diferència en la 
potenciació. Pregunta si s’ha portat a terme alguna rehabilitació als parcs i jardins del 
districte, i a les àrees de jocs infantils. Vol saber si s’ha inclòs els barris de la Marina a 
l’estratègia del Pla delta. 

Respecte al Pla d’equipaments, critica que s’hauria d’haver enllestit l’any anterior i 
pregunta en quin ple es presentarà, ja que s’havia assegurat que es faria públic en la 
present sessió. Pregunta per què l’Ajuntament només va gastar un milió d’euros dels 
dos disponibles destinats a ajuts per a autònoms l’any 2017. Demana que el 2018 el 
romanent s’incorporés als ajuts de l’esmentat pressupost. 

La senyora Neus Roca Miró, del GMDCUP, considera que el projecte de col·laboració 
amb els locals d’oci pel que fa a la contaminació ambiental i les problemàtiques de 
convivència resulta una mesura interessant, si bé pal·liativa, de manera que caldrà 
valorar-la al cap del temps per decidir si cal generar noves estratègies. Apunta que la 
situació evidencia la dificultat de gestionar l’espai públic en la metròpoli que se 
socialitza i es comercialitza sota la marca Barcelona. 

Denuncia els resultats poc satisfactoris de la manca de moratòries mentre s’elaboren 
determinats estudis. Indica que la normativa de les terrasses ha arribat tard i amb un 
pes excessiu dels interessos del lobby de la restauració. Esmenta la situació complexa 
del Pla d’usos del Paral·lel, derivat de les diferències del Pla d’usos compartit entre els 
tres districtes que comparteixen l’avinguda. Adverteix que el veïnat del Poble-sec està 
alarmat davant la possibilitat que la normativa laxa actual es tradueixi en una invasió 
de comerços de perfil turístic de lloguer de bicicletes i semblants, els quals ja s’han 
limitat a Ciutat Vella i Sant Antoni. Demana que, passats dos anys, es revisi el Pla 
d’usos per evitar aquesta problemàtica. 

Celebra la campanya «T’estiu molt» per tal de pal·liar la manca de conciliació entre 
calendari escolar i laboral, ja que, segons l’informe anual de Serveis Socials, al 
districte s’ha detectat perfils humils i amb dificultats. D’altra banda, reclama més 
mesures assistencialistes per poder passar a subvertir d’arrel les situacions precàries i 
oferir un ventall públic i municipal del tipus d’activitats incloses en la campanya. 

Pel que fa a processos participatius, destaca que ja comencen a adquirir molta 
rellevància, amb idees i objectius cada vegada més complexos, amb la implicació de 
processos més llargs i amb més tècniques implementades i provades en el procés. 
Valora positivament que aquests espais dilatats permetin debats en profunditat. D’altra 
banda, reclama que les dades tècniques i els informes arribin amb antelació per tal 
que la participació es pugui desenvolupar amb igualtat. Demana que se superi la falsa 
dicotomia entre una part racional que encarnen els tècnics amb coneixements de 
dades que no es faciliten al veïnat, malgrat que reconeix una millora dels darrers 
temps. Indica, però, que el veïnat es troba encarnant una part emocional que 
posteriorment no es tradueix en una part pragmàtica, i és que no té accés als informes 
tècnics amb prou temps per poder-los analitzar. Considera que dotar de coneixements 
tècnics els veïns els emancipa i els permet aportar propostes que possiblement 
s’acabaran implementant a les propostes finals dels plans dels processos participatius. 
Reclama que s’apropi els treballadors tècnics al veïnat i se’ls involucri més en els 
debats per escurçar la distància entre el coneixement tècnic i la part emocional. Mostra 
la seva preocupació pel pes que estan adquirint les operadores privades al Pla director 
a Montjuïc i reclama més participació del veïnat per tal que les decisions no depenguin 
en excés dels lobbys. 
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Es mostra d’acord amb el projecte Àgora per tal d’aproximar els arxius. Finalment, 
recorda que de tota la societat civil, les feministes organitzades són les que visibilitzen 
les agressions. En aquest sentit, demana que no s’invisibilitzi el moviment feminista 
organitzat. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, agraeix les invitacions que els han fet 
arribar diverses associacions, com la 11a Mostra de Comerç i Salut, organitzada per 
l’Associació de Comerciants del Poble-sec; els Premis Francesc Candel; el 10è 
aniversari del Casal Municipal de les Persones Grans, a les Cotxeres de Sants; les VIII 
Jornades Romanes de Barcelona, organitzades per l’Associació de Comerciants de 
Creu Coberta; el 140è aniversari de la Societat Coral La Floresta; la presentació del 
cartell de les Festes del Poble-sec, la Marina i Sants; la 28a Mostra d’Entitats del 
Poble-sec, organitzat per la Coordinadora; la Paella Popular, organitzada per 
l’Associació de Veïns de Can Clos; la 15a Festa de l’Esport de Sants, organitzada per 
Sants 3 Ràdio; el pregó de l’Associació de Veïns de Font de la Guatlla, i el concurs de 
paelles de la Festa Major de la Marina, organitzada per la Unió d’Entitats de la Marina. 

Pregunta quin serà el futur de les vint-i-sis famílies que tenen adjudicats els pisos 
socials a Can Batlló, als quals haurien d’haver entrat a viure a finals del 2017. Indica 
que al principi del Ple extraordinari, la regidora ha assegurat que s’optaria per una 
solució provisional. En aquest sentit, demana celeritat. D’altra banda, condemna l’abús 
sexual que va tenir lloc a la Marina. 

Pel que fa a l’incivisme, corrobora que se segueixen presentant queixes als consells 
de barri sobre les pintades als jardins de la rambla de Sants i als jardins de les Tres 
Xemeneies. Recorda que al darrer ple l’equip de govern va anunciar que es netejaria 
tots els grafits de les Tres Xemeneies, si bé actualment l’espai es troba més degradat, 
per la qual cosa reclama una solució. 

Respecte a la policia de barri, mostra el seu acord perquè s’impulsi durant el present 
mandat, si bé recalca que la proposta va sorgir en governs anteriors i també en altres 
ciutats. Indica que, perquè la policia de barri es pugui implementar correctament, 
s’hauria d’ampliar la plantilla d’agents de la Guàrdia Urbana, una petició recurrent del 
seu grup. Admet que la policia de barri assignada al districte coneix correctament la 
zona i espera a poder avaluar la seva evolució per tal de decidir si cal incrementar el 
nombre d’efectius. 

Quant a l’Arxiu de Ciutat a Can Batlló, comunica que els responsables dels arxius del 
districte sempre han advertit que actualment existeix una situació complexa, ja que els 
usuaris s’han de desplaçar a vint-i-un llocs diferents per obtenir algun tipus de 
documentació, com ara l’Arxiu Fotogràfic, el Contemporani i les dues naus llogades a 
Sant Sadurní i a Òdena mitjançant una empresa externa. Afirma que la solució passa 
per unificar els serveis amb l’Arxiu de Ciutat. 

Demana un acord per instal·lar l’ascensor a la plaça de Sants, una reivindicació 
recurrent durant tota la legislatura. Considera satisfactori que s’hagi construït nous 
carrils bici, si bé demana seny, ja que alguns han rebut crítiques per part de veïns. 
Nega que la reducció d’horaris de les terrasses de Blai i la plaça d’Osca siguin un èxit, 
ja que precisament els restauradors de tots dos llocs han denunciat el Districte. Apunta 
que en el cas de Blai s’ha donat la raó als restauradors en primera instància, tenint en 
compte que les reduccions es consideren discriminatòries en comparació a d’altres 
indrets de Barcelona. 

En el marc del procés participatiu del Pla d’usos del Paral·lel, corrobora que no es va 
assolit l’èxit esperat. Considera que no s’hauria de saturar tant la ciutadania amb els 
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processos participatius, ja que pel fet d’allargar-los en excés sembla que es paralitzi 
tota l’acció de govern i totes les mesures que es podrien estar executant. Demana que 
aquest cas no es repeteixi en futurs processos participatius. 

Pel que fa a la superilla d’Hostafrancs, afirma que s’ha celebrat diverses reunions amb 
el veïnat i que han sorgit discrepàncies entre les associacions de veïns i els 
comerciants, si bé exigeix que es presentin informes tècnics per assolir un consens 
veïnal, a diferència del que ha succeït al Poblenou. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, se suma a les felicitacions de la 
regidora i la resta de portaveus. Quant a l’informe, valora positivament el 
desplegament de la policia de proximitat i corrobora que la mesura té origen en 
mandats anteriors. Celebra l’acord assolit amb els locals d’oci del Poble-sec i espera 
que es pugui valorar passat l’estiu. Felicita l’equip de govern pel Pla d’usos del 
Paral·lel malgrat la baixa participació, si bé valora que es comenci a impulsar el 
projecte. En aquest sentit, es fa ressò de la complexitat que implica treballar 
conjuntament amb dos altres districtes. Mostra la seva satisfacció per la campanya 
«T’estiu molt» per l’àmplia oferta i la varietat de les propostes que s’ofereixen als 
infants. Celebra la creació de l’Arxiu de Ciutat. 

D’altra banda, es proposa a plantejar una sèrie de qüestions a les quals demana 
resposta oral o per escrit. Manifesta que el veïnat del carrer de Joan Güell ha 
expressat la seva preocupació per la perillositat del doble carril bici i la manca de 
senyalització per a ciclistes, per a la qual demana una solució. Pregunta quan entra en 
funcionament l’estació d’autobús de Sants, ja que el muntatge està aturat i això 
provoca que la ubicació s’hagi convertit en un punt on certa gent dorm i fa les seves 
necessitats, amb les problemàtiques de convivència que això implica. Denuncia la 
manca de neteja i manteniment dels jardins de la rambla de Sants i vol saber si el 
Govern planteja alguna mesura, si bé admet que la solució no és fàcil. Demana que 
les notificacions d’actes arribin amb més antelació, com ara el de la presentació del 
cartell de la Festa Major de Sants. 

Pel que fa a Hostafrancs, es fa ressò de les queixes del veïnat per la inseguretat 
palesa als entorns de l’estació de Sants i la brutícia dels carrers. Reconeix que a l’estiu 
es fa un ús més intensiu de l’espai públic, i en aquest sentit pregunta si el Govern 
preveu alguna mesura per pal·liar-ho. Respecte a Sants-Badal, reclama un mínim de 
manteniment en l’espai públic en general, més enllà del que està previst per a la plaça 
de l’Olivereta. Argumenta que aquests arranjaments no suposarien una despesa 
exagerada al pressupost. 

Indica que no es disposa de cap informació sobre el PGM de Juan de Sada, ja que al 
darrer Consell d’Esports no es va poder concretar el calendari previst. Vol saber si 
aquest equipament s’haurà de cancel·lar a causa de la manca de pressupost de 
l’Ajuntament. Quant a la resposta sobre el punt verd previst a la rambla de Badal, 
indica que no ha aportat cap novetat i insisteix a preguntar el cost que va suposar. 
Pregunta si s’executaran les obres del carrer de Carreras i Candi. D’altra banda, 
exposa que a l’esplanada del carrer de Badal, a l’altura del metro del Mercat Nou, hi ha 
unes tendes de càmping amb alguns petits assentaments en què algunes persones 
viuen en condicions precàries. Pregunta si el Govern n’és conscient per tal d’atendre-
les i solucionar la problemàtica de convivència que ocasionen. 

Amb referència a la Bordeta, pregunta per l’estat de l’autobús 91 i els equipaments de 
Magòria, ja que els membres de la Taula d’Esports de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 
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asseguren que no en tenen informació. Informa que l’AMPA de l’Escola Cal Maiol 
assegura que el passat 28 de juny van rebre una carta del senyor Essomba, 
comissionat d’Educació, en què es comunicava que el trasllat de l’escola a Can Batlló 
depenia del Consorci, el qual dubtava de si convertir-lo en una escola institut, una 
decisió que s’havia de prendre entre juliol i setembre. Assenyala que són mesos 
desfavorables perquè una AMPA escolar pugui prendre una decisió, ja que l’escola és 
tancada. Per aquest motiu, demana al Govern que defensi els interessos de l’AMPA i 
de l’escola davant el Consorci. 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, se suma a les felicitacions 
esmentades i condemna les agressions i la situació d’anormalitat democràtica que viu i 
viurà Catalunya fins que els presos no quedin en llibertat i els exiliats no puguin tornar. 

Celebra que en els darrers tres anys s’hagi portat a terme una política ferma per reduir 
l’incivisme i beneficiar la vida veïnal que es veu afectada per l’oci nocturn, si bé 
adverteix que més enllà de l’oci nocturn s’han detectat manques d’inspecció. Admet 
que l’Ajuntament no en té totes les competències, com ara les de Treball, de manera 
que cal coordinar-se amb la Generalitat. Indica que la inspecció podria esdevenir una 
de les eines més eficaces per resoldre la majoria de problemàtiques presents, com ara 
l’incivisme, l’oci nocturn o els locals que incompleixen la normativa. Considera que es 
tracta d’una qüestió cabdal, a la mateixa alçada que la problemàtica dels pisos 
turístics, en què s’ha portat a terme certs avenços quant a inspecció i sanció. 

En el marc de la policia de barri, mostra la seva alegria pel fet que una mesura 
reivindicada pel seu grup es trobi en fase d’implementació. D’altra banda, adverteix 
que els efectius són limitats, ja que n’hi ha un per barri i no satisfà les necessitats del 
veïnat en l’horari nocturn, que és el més sensible. Respecte al Pla d’equipaments, el 
Pla d’usos del Paral·lel, el Pla director de Montjuïc i la superilla d’Hostafrancs, insisteix 
que es tracta d’una llarga reivindicació del seu grup, si bé aventura que a finals de 
mandat només es disposarà dels plànols i caldrà esperar per executar-los, cosa que 
considera excessiva. 

Mostra la seva preocupació per les inversions previstes i promeses fins a final de 
mandat. Exposa que la pèrdua de plusvàlues, un indicador públic elaborat per 
l’Ajuntament que evidencia que l’increment sostingut dels darrers anys ha estat la base 
que ha sustentat l’expansió pressupostària a l’Ajuntament i el creixement en 
inversions, una notícia beneficiosa per a la ciutat. D’altra banda, argumenta que 
aquesta partida no està funcionant tal com s’havia previst, de manera que si no 
reverteix, disminuirà i caldrà esperar a final d’any. Insisteix que aquesta partida 
sustenta la majoria d’inversions i recorda que la nova legislació obliga a retornar els 
pagaments de les plusvàlues per valor de 30 milions d’euros. Aventura que la partida 
tindrà un reajustament de desenes de milions d’euros respecte al pressupost previst, 
cosa que es pot traduir en retallades en les inversions promeses. Demana al Govern 
un missatge de tranquil·litat pel que fa a algunes obres promeses, com el Pla de barris, 
els equipaments socials, les expropiacions de Bagursa o la reforma del Palau de la 
Premsa. 

Pregunta per l’estat de l’informe arqueològic del dipòsit de Diputació. Quant a la 
rambla de Badal, denuncia que el projecte iniciat trigui tant a finalitzar. Vol saber si es 
prendran mesures per recuperar l’autobús 91 i si es preveu algun pla de millora 
integral a les Hortes de Sant Bertran. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, considera que l’Estat espanyol 
ofereix un diàleg que no serà sincer fins que els presos polítics i els exiliats no estiguin 
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en llibertat. Tot seguit, els esmenta un a un, juntament amb el seu càrrec, per tal de no 
normalitzar la situació i combatre la repressió i la voluntat d’oblit col·lectiu.  

Felicita l’Esbart Ciutat Comtal, de Sants-Montjuïc, per la seva participació al Festival 
Smithsonian que s’està celebrant a Washington, amb la cultura catalana com a 
convidada. Celebra la solució provisional per a les famílies destinades als blocs UP4 i 
UP8 per tal que al juliol ja hi puguin entrar a viure. Es congratula pel fet que el barri 
d’Hostafrancs s’hagi instal·lat un punt del Banc del Moviment per a persones amb 
discapacitat, especialment considerant els reptes de mobilitat de la muntanya de 
Montjuïc, una qüestió clau al Pla director de la muntanya. Indica que a Montjuïc se 
celebren esdeveniments massius, de manera que trobar l’equilibri entre el descans i la 
mobilitat veïnal hauria de ser òptima, si bé reconeix que no resulta fàcil. En aquest 
sentit, pregunta què va passar al concert de Bruno Mars a l’Estadi Olímpic el 20 de 
juny passat, en què es va produir retencions i moltes queixes. 

Expressa la seva preocupació pel futur de la Casa de la Premsa i recalca que són els 
veïns els que han de limitar els usos, i no pas els arquitectes, si bé actualment passa 
al contrari. Insisteix que la reforma plantejada a la Casa de la Premsa ha de donar 
resposta als usos, els quals no s’han de veure limitats per la reforma. D’altra banda, 
celebra el conveni de col·laboració amb els negocis de l’oci nocturn i el fet que s’hagi 
implementat mesures contra el soroll, específicament al Poble-sec. Opina que s’hauria 
d’haver actuat diferent per tal que la contractació depengués de l’Ajuntament i no dels 
locals. Per aquest motiu, confia que es duguin a terme els mecanismes oportuns 
perquè la col·laboració sigui un èxit. 

Vol saber en quina fase es troben les beques de l’esport base del districte, ja que 
s’han eixamplat en àmbit municipal, però no s’ha informat de la convocatòria. Agraeix 
que en els darrers tres mesos s’hagi informat la resta de grups municipals sobre les 
activitats que es porten a terme al districte. Tanmateix, es mostra confós amb la 
pèrdua de la gestió del Pla comunitari del Poble-sec, dirigit per la Coordinadora 
d’Entitats del Poble-sec, el qual havia rebut premis durant l’actual mandat. Demana 
que l’Ajuntament asseguri a la Coordinadora que es cobriran les despeses de personal 
derivades de la pèrdua de la gestió en el concurs. 

Informa que el Centre Cívic de la Casa del Rellotge s’ha posat en gestió cívica i 
tornarà a la Marina, cosa que celebra, ja que un dels objectius de la gestió cívica és 
que més entitats de barri puguin gestionar els equipaments de barri. Tot i això, critica 
que no s’hagi informat adequadament del concurs moltes entitats de la Marina, per la 
qual cosa posa en dubte que la pública concurrència existeixi. D’altra banda, celebra la 
implementació de la policia de barri i mostra la seva esperança perquè el veïnat en 
percebi el canvi en els propers mesos. Felicita l’equip de govern per la creació de 
l’Arxiu de la Ciutat a Can Batlló, cosa que permetrà que la Bordeta esdevingui una 
centralitat a Sants-Montjuïc. 

Pregunta quan es rebrà l’informe del passat ple, el qual es va demanar per a abans de 
la finalització del Pla d’equipaments. Recorda que l’informe havia de detallar els 
recursos que el Districte destinava a les entitats dels barris. Manifesta el seu suport a 
les observacions fetes a la superilla d’Hostafrancs, tant per l’Associació de Veïns 
d’Hostafrancs com per l’Associació de Creu Coberta, la qual hi ha treballat molts anys. 
Emfasitza la importància d’incloure en la previsió de la superilla l’espai de distribució 
que els comercials plantegen a Joan Pelegrí. 
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Manifesta la seva preocupació per la participació presencial en una gran quantitat de 
processos i òrgans participatius, especialment en el Pla d’usos del Paral·lel, que ha 
tingut una participació testimonial. En aquest sentit, pregunta per què el Districte no 
canvia la dinàmica enmig del procés si detecta que no funciona. D’altra banda, afirma 
que només el Poble-sec i el Districte de Sants-Montjuïc es preocupen pel Paral·lel, de 
manera que ha de ser aquest districte qui en tingui l’última paraula. 

La regidora recorda la impossibilitat de respondre totes les preguntes que es plantegen 
després del seu informe. Anuncia que existeix un format en què l’oposició pot plantejar 
preguntes per escrit, en el qual l’equip de govern està obligat a donar resposta en un 
cert termini. Afegeix que també es poden plantejar precs i preguntes, mentre que les 
intervencions posteriors a l’informe de la regidora serveixen per destacar punts 
importants o expressar preocupacions. 

Afirma que ha parlat amb les vint-i-sis famílies que s’estaven manifestant i corrobora el 
compromís des de la darrera audiència pública de reunir-se cada quinze dies amb 
l’Institut Municipal de l’Habitatge, les famílies portaveus i el Districte, per tal de donar 
seguiment a una problemàtica que continua estancada. Assegura que s’insistirà als 
tècnics municipals de l’Institut de l’Habitatge i el Deganat de Registre de la Propietat, 
que han d’elaborar una representació gràfica de la parcel·la de Can Batlló del carrer de 
la Constitució que permeti la inscripció registral del final d’obra de la UP4 i la UP8. 
Afirma que es continuarà mantenint les reunions quinzenals per posar punt final al 
neguit de les famílies afectades. Recorda que avui s’ha plantejat una situació 
provisional que permet a les famílies entrar a viure als habitatges, utilitzar les places 
d’aparcament i els trasters. 

Manifesta que les dades exactes de les plusvàlues i l’afectament que puguin tenir en 
els pressupostos probablement obligaran a adaptar algunes de les inversions, de 
manera que si és el cas, s’informarà de les dades exactes i les possibles 
reprogramacions. Indica que el concepte de retallades és més propi d’ERC i la 
Generalitat que no pas del GMBComú. Acusa ERC d’haver votat en contra de la 
subhasta i de posar-se en contra dels veïns amb la col·laboració del PDeCAT, si bé 
lloa el senyor Fexas per haver explicat el funcionament dels ingressos. També agraeix 
al senyor Calleja que hagi esmentat qüestions de desigualtat i d’habitatge. 

Indica que al darrer ple ja va enumerar un llistat sobre les millores que el GMBComú 
ha portat a terme en matèria d’habitatge. Pregunta què ha fet el GMPPC, a banda de 
flexibilitzar els desnonaments i no apostar per una política d’habitatge públic. Alhora, 
critica ERC per les seves polítiques sobre habitatge a la Generalitat i els insta a 
canviar de rumb i treballar conjuntament.  

En aquest sentit, fa palès que s’ha implantat una sèrie de serveis especialitzats contra 
l’exclusió social, com l’UCER i el SIPHO; s’ha incrementat un 244% les famílies ateses 
respecte al mandat anterior, fins a 2.351, amb l’intent de trobar una solució a cada cas 
perquè ningú es quedi sense llar; s’ha obert 268 expedients a bancs propietaris de 
pisos buits; s’ha iniciat processos sancionadors a bancs que s’eleven a més 
d’1.200.000 euros; s’ha elaborat un cens de pisos buits al Poble-sec i s’ha iniciat el 
cens d’Hostafrancs per acabar el mandat amb el document complet; s’ha quadruplicat 
la inversió de les polítiques d’habitatge per gaudir d’un parc de lloguer assequible, si 
bé s’acabarà el mandat amb el projecte pendent perquè es partia d’un punt molt baix; 
s’està construint 407 nous habitatges, entre noves promocions i adquisició d’habitatge 
buit; s’ha aprovat la mesura del 30% per disposar d’habitatge assequible públic i definir 
Barcelona amb l’eina urbanística del tempteig i el retracte, i s’ha iniciat la lluita contra 
la gentrificació, malgrat que els ajuntaments no la poden assumir amb les 
competències locals.  
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Afirma que actualment el sector del lloguer i de l’habitatge es troba en un procés 
d’acceleració i l’Ajuntament és incapaç d’aturar-ho amb els recursos de què disposa, ja 
que es requereix altres administracions per executar polítiques de rehabilitació 
habitacional amb clàusules antigentrificació. Afirma que s’ha col·laborat amb d’altres 
ciutats com Londres, París o Nova York. Informa que les ciutats pateixen una 
especulació permesa, per la qual cosa s’està perseguint plataformes de lloguer de 
pisos turístics il·legals, amb multes de 600.000 euros a Airbnb o a compradors 
estratègics, com els de Leiva, 37, o Elkano, 61. 

Pregunta si la Generalitat o l’Estat espanyol poden enumerar un llistat de canvis 
legislatius que permetin una regulació dels pisos de lloguer o evitin les subhastes 
contra les quals avui hi ha hagut una manifestació. Demana que es reguli els immobles 
en una ciutat on cal habitatge públic i que s’eviti els lloguers abusius i les hipoteques 
impagables. 

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 del Pla 
especial urbanístic i de millora urbana per a la regulació de l’equipament 
docent situat al passeig de la Zona Franca, número 96, del barri de la Marina 
del Port, d’iniciativa municipal a proposta del Consorci d’Educació de 
Barcelona 

La senyora Maria Riba Albiach, del GMDBComú, exposa que l’objectiu de la proposta 
passa per possibilitar l’adequació necessària i l’adaptació a la normativa de l’Escola 
Enric Granados, així com l’ampliació de l’eix verd Paral·lel, al carrer del Foc. Apunta 
que la mesura s’emmarca dins el Pla de barris de la Marina i actualment consta de 
quatre volums: el primer correspon a tota l’escola; el segon, als vestidors; el tercer, al 
gimnàs, i el quart, fins a la parcel·la on hi ha el petit edifici que correspon a una estació 
transformadora. 

Manifesta que la proposta preveu un increment de volum que unirà els dos cossos 
principals, de manera que es permetrà complir la normativa de seguretat vigent en cas 
d’incendi, implementar un nou projecte pedagògic amb el programa funcional de dues 
línies i, finalment, instal·lar un ascensor per complir la normativa d’accessibilitat. 
Afegeix que el sostre edificable passarà dels 3.100 metres quadrats a 3.600 metres 
quadrats, mentre que també es planteja la possibilitat de tancar part del gran porxo i 
ubicar els vestidors al costat més llarg del gimnàs. Finalment, afirma que es proposen 
ajustos en la delimitació de les zones verdes mitjançant el canvi de posició de la zona 
verda dins de l’àmbit del PEUM per tal d’ampliar l’eix verd existent al carrer del Foc i 
desafectar l’edifici del gimnàs. 

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

La senyora Josefina Macías Boada, del GMDCUP, manifesta el vot a favor del seu 
grup. 
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El senyor Fernando Alcalde Pérez, 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. 

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

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, manifesta el vot a favor del seu 
grup. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

2.  Emetre informe preceptiu sobre l’aprovació inicial del Pla de millora urbana 
per a la regulació de la instal·lació d’ascensors exteriors als edificis 
d’habitatge al barri de la Marina del Port, d’iniciativa municipal 

La senyora Maria Riba Albiach, del GMDBComú, exposa que l’objectiu fonamental del 
pla és establir les condicions urbanístiques adequades per a la possible implantació 
d’ascensors als edificis d’habitatges existents per tal de millorar-ne l’accessibilitat. 
Puntualitza que l’Institut Municipal d’Urbanisme, en col·laboració amb l’Ajuntament, 
només és responsable de dur a terme les actuacions de regeneració urbana, mentre 
que la implantació dels ascensors i les obres complementàries s’executaran a partir de 
la iniciativa individual de cada comunitat.  

Comunica que, atesa la regulació urbanística, el sòl no ocupat pels blocs té assignat 
l’ús d’espai lliure i, per tal de poder-lo ocupar, es requereix una figura de planejament 
que possibiliti aquesta ocupació. Per tant, afirma que el pla pretén regular l’ocupació i 
determinar les condicions arquitectòniques a les quals s’hauran d’ajustar els nous 
edificis de comunicació vertical, edificats a la dècada dels seixanta i ubicats al vessant 
sud de la muntanya de Montjuïc, amb fins a cinc plantes sense ascensor. Indica que 
es tracta d’unes intervencions en edificis ja construïts, i que l’objectiu se centrarà en la 
millora de l’accessibilitat. 

Assenyala que el pla permet diverses opcions d’actuació segons la tipologia de l’edifici, 
com ara els edificis en què es pot situar l’ascensor a l’exterior sense cap altra 
modificació, els edificis que requereixen una accessibilitat total de l’escala a causa de 
l’accés a peu pla, els edificis que requereixen una reforma d’escala encara que no s’hi 
accedeixi a peu pla i, finalment, els edificis que gaudeixen d’un espai a l’interior per 
poder instal·lar l’ascensor. Corrobora que la proposta no comporta cap canvi d’ús, 
d’increment de sostre ni de nous ocupants als edificis. 

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

La senyora Josefina Macías Boada, del GMDCUP, reconeix l’esforç dels tècnics 
volumètrics i la paciència per exposar cadascun dels casos. Tot seguit, manifesta el 
vot favorable del seu grup. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, 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 Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, expressa el vot a favor del seu grup. 
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El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDEmòcrata, manifesta el vot favorable del seu 
grup. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

3. Emetre informe preceptiu sobre l’aprovació inicial de la Modificació del Pla 

general metropolità per a la declaració de l’àrea de tempteig i retracte a la 

ciutat de Barcelona i definició dels terminis d’edificació, d’iniciativa 

municipal 

4. Emetre informe preceptiu sobre l’aprovació inicial de la Modificació del Pla 

general metropolità per a l’obtenció d’habitatge de protecció pública al sòl 

urbà consolidat de Barcelona, d’iniciativa municipal 

La presidenta anuncia que s’ha presentat una demanda per tractar els dos temes 
conjuntament, si bé caldrà votar cada punt per separat. Comunica que el Govern 
cedirà part del seu temps a una entitat. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, informa que el punt 3 és fruit de la 
proposició presentada pel GMERC el gener del 2017 al Ple de ciutat, en què es 
demanava impulsar fórmules urbanístiques per declarar tot Barcelona ciutat de 
tempteig i retracte, amb l’objectiu d’ampliar el parc públic d’habitatge i, dins les 
competències del Govern municipal, adquirir habitatges que es posen en venda i són 
susceptibles de ser comprats per fons voltors que hi especulen, per tal de garantir la 
prioritat de l’Ajuntament per poder accedir a l’adquisició dels immobles. Comunica que 
aquesta modificació també pretén frenar la gentrificació i equilibrar l’ampliació del parc 
públic, a més de foragitar les operacions fraudulentes i el diner negre. Assenyala que 
s’inclou una proposta per definir els terminis d’edificació previstos a la legislació 
urbanística vigent, de manera que els solars, depenent de la seva condició, disposaran 
d’un termini de dos o tres anys per vendre l’edificació. Matisa que, en cas contrari, 
passaran a formar part del registre de solars. 

Pel que fa al punt 4, afirma que es tracta d’una iniciativa impulsada pel Sindicat de 
Llogaters, la PAH, l’Observatori DECS, la FAVB i l’ABTS, i aprovada al febrer al Ple de 
l’Ajuntament amb tots els vots a favor excepte el del GMPPC. Indica que es pretén 
salvar la ciutat de l’especulació i, dins de les competències de l’Ajuntament, augmentar 
el parc públic de manera distributiva als barris. Destaca que actualment s’està portant 
a terme en indrets on hi havia planejaments de transformació urbanística, 
majoritàriament als extrems de la ciutat. Considera que, d’aquesta manera, s’obliga els 
promotors privats a corresponsabilitzar-se’n. Matisa que l’aplicació d’aquest dret a 
l’habitatge serà del 30% en aquelles construccions o rehabilitacions d’edificis de més 
de 600 metres quadrats, excepte aquells de protecció patrimonial o bé allà on ja s’hagi 
previst un percentatge d’habitatge protegit. 

Informa que aquests edificis estaran sotmesos al dret de tempteig i retracte, de 
manera que caldrà garantir-ne la viabilitat econòmica segons la Llei d’urbanisme, 
mitjançant una graduació en el termini de l’aplicació per a aquelles operacions que 
hagin obtingut la llicència d’obra abans de l’aprovació definitiva, com també aquelles 
que es van fer entre l’1 de gener del 2016 i el 30 de juny del 2017, per les quals 
l’aplicació serà del 20%. Indica que en total uns 300 habitatges per a tota la ciutat 
facilitaran aquest accés. 
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El senyor Miquel Ruiz, en nom de l’Observatori DESC, posa la comparació que 
Barcelona és un dònut al voltant del qual es pot construir, si bé al centre ja no es pot. 
Planteja una problemàtica d’habitatge assequible, digne. Comunica que la crisi 
habitacional, els desnonaments i els preus astronòmics van causar que la PAH, 
l’Observatori, el Sindicat i d’altres entitats plantegessin mesures que no fossin 
d’emergència, sinó adreçades al futur. Exposa que la mesura del 30% en va ser una, i 
explica que es basa en el fet que dins del forat del dònut qualsevol gran rehabilitació o 
nova construcció que superi els 600 metres quadrats, és a dir, d’uns sis pisos de 
dimensions normals, el 30% siguin d’habitatge assequible, de règim de protecció 
oficial, de manera que es destinaria uns 400 pisos l’any no només a les classes 
necessitades, sinó a les persones que cobren menys de 53.000 euros l’any, cosa que 
correspon al 75% de la població.  

Puntualitza que s’està transmetent a les societats cotitzades d’inversió en el mercat 
immobiliari (Socimi) que qualsevol persona que operi amb l’habitatge com si fos un 
actiu s’ha de corresponsabilitzar de la situació i ajudar a construir la ciutat. Recorda 
que, després de l’aprovació a l’Ajuntament, fa tres setmanes va arribar l’aprovació 
inicial, malgrat certs conflictes per pressions. Indica que la suspensió que l’Observatori 
demanava per evitar una allau de llicències no va reeixir. S’adreça al GMDDemòcrata i 
al GMDCs, que en aquell moment es van abstenir, perquè recordin que al febrer hi van 
votar a favor. També demana que els que van fer pressió en contra de la suspensió 
ara la facilitin per tal que al setembre o a l’octubre s’aprovin. Afirma que aquesta 
proposta es pot aprovar a Barcelona perquè ho recull la Llei de dret a l’habitatge del 
2007, cosa que permetria actuar a tot Catalunya. Finalment, exigeix que Barcelona 
encapçali aquest canvi en el paradigma urbanístic. 

El senyor David Hamou, en nom de l’Observatori DESC, afegeix que la situació 
d’emergència habitacional és dramàtica i denuncia que el parc públic de lloguer social 
a Barcelona representi el 2%, mentre que a d’altres ciutats europees arriben al 20%. 
Afirma que la mesura proposada s’ha aprovat a Nova York i a París, entre altres 
ciutats, i el sector de les promocions immobiliàries no s’ha paralitzat. Destaca que la 
mesura no surt de cap partit polític, sinó de les persones que es troben en llista 
d’espera per viure en pisos assequibles. Per aquest motiu, considera important que 
s’assoleixi el mateix consens polític que al febrer. Finalment, convida els presents a 
treballar conjuntament amb les entitats a la trobada a l’Àgora el 17 de juliol per tal de 
debatre com impulsar la proposta. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, considera que el Govern 
municipal pretén que tota la ciutat estigui sotmesa al sistema de tempteig i retracte, el 
qual comporta que l’Ajuntament pugui comprar un edifici sencer sense interessos, 
igualant el preu que posa el privat en l’esmentada compravenda. Assegura que les 
conseqüències d’aquest pla lligarien tots els edificis a una burocràcia injustificada en 
cas que es venguessin. Proposa que la mesura s’apliqui en zones degradades de la 
ciutat, però no de manera generalitzada. Opina que es tracta d’una mesura 
intervencionista que no soluciona la problemàtica de l’habitatge a causa dels tràmits 
que suposa. 

Respecte a la VPO dels edificis privats, indica que el pla obliga els promotors a la 
construcció d’un 30% de sostre edificable per a habitatge protegit en edificis de més de 
600 metres quadrats, cosa que inclou la majoria d’edificis de la ciutat, així com les 
grans rehabilitacions d’edificis de més de 600 metres quadrats de sostre edificable. 
Assegura que el promotor es veu forçat a construir habitatge públic per després 
gestionar-lo amb els preus taxats per l’Administració respecte al lloguer i la venda dels 
habitatges a l’Ajuntament. 
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Considera que el pla suposarà un increment notable dels preus dels habitatges privats, 
ja que per al promotor suposarà un cost addicional que es voldrà cobrar en haver 
destinat el 30% del sostre a habitatge social. Critica que no es garanteix la construcció 
d’habitatge social i que possiblement els promotors preferiran impulsar les seves 
promocions a d’altres ciutats de l’àrea metropolitana, encara que no pretenguin 
especular. Opina que els dos punts representen una cortina de fum per tapar la política 
d’habitatge. 

Pel que fa a l’anterior referència de la regidora per haver abordat qüestions 
d’habitatge, aclareix que ha esmentat els desnonaments del 2017 i el 2018 i els 
Serveis Socials del Districte, concretament l’Oficina de l’Habitatge. En aquest sentit, 
critica que mai no se li proporcioni una resposta i torna a demanar-la per escrit. Opina 
que la política d’habitatge municipal ha estat un fracàs i pregunta al GMDCs i al 
GMDDemòcrata per què van donar suport al Pla d’habitatge en el seu moment. 
Adverteix que ICV-EUiA governa a Barcelona i és còmplice de les polítiques 
d’habitatge que fan patir la ciutadania. Nega que la culpa sigui del Govern central, sinó 
del PSC quan governava a l’Ajuntament i a la Generalitat. 

Lamenta que els membres del grup municipal reneguin del seu grup parlamentari al 
Parlament i neguin que BComú no hi tingui representació. Argumenta que Catalunya 
Sí que es Pot és una branca de BComú. 

Agraeix les explicacions de l’Observatori i coincideix amb l’emergència habitacional, si 
bé denuncia que no s’hagi construït cap VPO. Indica que la regidora ha fet esment 
d’uns 500 habitatges quan se n’haurien d’haver construït més de 5.000 en els 80 
solars buits. Aventura que al cap d’un any el GMBComú haurà d’explicar als seus 
votants el fracàs de la política d’habitatge i demana que no es culpi la resta de grups 
municipals ni a d’altres administracions. Tot seguit, expressa el vot negatiu del seu 
grup respecte a tots dos punts. 

La senyora Neus Roca Miró, del GMDCUP, considera que el punt 3 proposa la mesura 
més important de la legislatura en àmbit urbanístic. Tanmateix, indica que s’han de 
donar les condicions de la viabilitat jurídica i la voluntat política per tal que l’aplicació 
assoleixi una veritable transcendència al mercat immobiliari. Pel que fa a la voluntat 
política, destaca que l’eficàcia del sistema requereix una dotació econòmica elevada, 
ja que en cas contrari pot esdevenir una simple política d’operador aplicada 
excepcionalment o en casos de ressonància mediàtica. Puntualitza que la quantitat 
destinada a les expropiacions dels darrers anys és insuficient i proposa generar un 
fons específic suficientment dotat que no vagi en detriment de la capacitat del 
propietari i l’Ajuntament. 

Pel que fa al punt 4, argumenta que en els darrers tres anys s’han produït 12.322 
desnonaments, 84% dels quals han estat vinculats al lloguer. Recalca la necessitat de 
posar al centre de les polítiques públiques el dret en habitatge públic. Adverteix que 
manquen mesures valentes per començar a revertir la tendència mercantilitzadora dels 
drets bàsics, entre els quals s’inclou el de l’habitatge. Corrobora que a Barcelona hi ha 
menys d’un 2% d’habitatge públic, i exigeix que, a falta d’un parc públic d’habitatge de 
lloguer de gestió i titularitat pública, els que es beneficien del dret a l’habitatge es 
corresponsabilitzin de la situació. Puntualitza que la mesura no pot anar en detriment 
de la responsabilitat de les administracions públiques a l’hora de dotar el parc públic 
necessari. Recorda que els acords entre PSC i ERC per retirar la població inicial de la 
suspensió temporal de llicències i la posterior pressió que van exercir perquè el grup 
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promotor retirés l’esmentada part de la proposta es va traduir en un perjudici per als 
veïns. 

Indica que no comparteix la feina dels col·lectius que han estat treballant en 
l’esmentada iniciativa, si bé la respecta. D’altra banda, aventura que d’aquí a 
l’aprovació final al setembre es rebrà moltes llicències, tenint en compte que en tres 
dies els lobbys immobiliaris n’han tingut prou per pressionar determinats partits. 
Assegura que el GMDCUP estarà pendent de les peticions i als moviments que es 
detectin al barri, amb un clar compromís de reforçar la xarxa veïnal i detectar 
problemàtiques que passen per alt a les institucions per estratègies dels inversors. Es 
compromet a ser fidel a l’experiència i lluitar al carrer. A continuació, expressa el vot 
favorable a tots dos punts. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, mostra els seus dubtes respecte a la 
realització del punt 3 i expressa el seu desconeixement respecte si l’Ajuntament té 
prou recursos humans i materials per tramitar tots els expedients de compravenda que 
es presentaran sense provocar retards en els expedients. 

Pel que fa al punt 4, assegura que el Govern ha fracassat en la gestió de política de 
l’habitatge, ja que dels 4.000 habitatges promesos, a finals del mandat no se n’haurà 
construït ni 800. Recalca que en els darrers tres anys el preu del lloguer s’ha 
incrementat un 30% i la xifra de famílies que han sol·licitat un habitatge públic ha 
arribat als 36.000. Assenyala que per emmascarar el fracàs estan intentant traslladar 
la seva responsabilitat al sector privat de cara a les eleccions per no tacar la seva 
bandera electoral. Afirma que cal ampliar el parc públic de lloguer assequible i 
corrobora que el GMDCs ha defensat un canvi de model de política d’habitatge i ha 
donat suport a un pla d’habitatge municipal, si bé des del Govern no s’ha treballat pel 
consens polític i social i no s’ha dialogat amb el sector privat per manca de costum. 

Indica que la proposta planteja dubtes jurídics que no han estat respostos 
adequadament, a banda de no haver-se consensuat amb els agents socials i 
econòmics als quals va dirigida, com ara promotors, propietaris de sòl, gestors de 
l’habitatge i col·legis professionals. Comunica que la proposta no garanteix l’ampliació 
del parc públic ni la generació d’habitatge social o de lloguer assequible, i aventura 
que crearà habitatge de protecció oficial destinat a la venda a preu taxat, cosa que 
retorna al vell model de tinença en propietat adjudicada per sorteig, la qual pot ser 
venuda al mercat i perdre la protecció pública. 

Assegura que l’única manera que té l’Administració d’ampliar el parc públic i dedicar-lo 
al lloguer social és mitjançant la compra d’habitatge als promotors privats, tal com 
passa a París i en d’altres ciutats. Argumenta que per corresponsabilitzar el sector 
privat en les polítiques d’habitatge cal diàleg i acord, i no pas imposició. Es compromet 
a estudiar en detall les implicacions de la proposta, amb la seva viabilitat i les 
possibles conseqüències. Informa que consultarà tots els agents implicats, els 
operadors privats i els gestors de la comunitat abans de l’aprovació definitiva. Tot 
seguit, manifesta l’abstenció del seu grup en tots dos punts. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, observa que l’informe presenta dos 
planejaments aprovats inicialment per la Comissió d’Urbanisme de l’Ajuntament al mes 
de juny, mitjançant els quals es pretén donar les condicions per a l’increment 
d’habitatge social a la Barcelona ja consolidada, i possibilitar que l’habitatge de 
protecció oficial passi en algun percentatge a habitatge públic mitjançant el tempteig i 
retracte. Es mostra a favor de la mesura i recorda que el GMDPSC va donar suport a 
la declaració institucional de la PAH impulsada a l’Ajuntament, que acorda el 
compromís d’assolir un 30% d’habitatge públic a la ciutat, així com d’altres mesures. 
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Assenyala que els planejaments aprovats inicialment a la comissió poden impulsar 
l’inici d’un treball de detall i un diàleg amb tots els actors afectats per consensuar uns 
planejaments finals efectius per a la ciutadania, segurs legalment i eficients. 

Recorda que amb el vot inicial a favor per permetre’n la tramitació, el GMDPSC va 
posar com a condició que es retirés la suspensió de llicències que acompanyava 
l’aprovació inicial, la qual significava paralitzar la construcció i, per tant, minvar un 
sector econòmic fonamental per a l’ocupació. Afirma que les condicions de l’aprovació 
inicial no estan íntegrament consensuades. Per aquest motiu, comunica que el 
GMDPSC ha impulsat la creació d’una comissió d’estudi no permanent que intentarà 
consensuar les millors eines normatives i urbanístiques possibles en una sèrie de 
sessions en què s’escoltarà i es debatrà amb tots els actors. Tot seguit, expressa 
l’abstenció del seu grup respecte a tots dos punts. 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, admet que el seu grup no va donar 
suport al Pla de l’habitatge presentat pel Govern, si bé des de l’inici del mandat s’ha 
presentat contínuament propostes per solucionar els defectes estructurals en el marc 
de l’habitatge, com ara el 2% d’habitatges de titularitat pública. Recalca que en un sol 
mandat és difícil trobar solucions i adverteix que no es requerirà una única mesura. 
Puntualitza que els recursos disponibles per invertir en tempteig i retracte són limitats, 
tot i que permeten anar sumant eines per poder gestionar una problemàtica de grans 
dimensions. Manifesta que existeixen molts factors involucrats en l’habitatge que no 
depenen de l’Ajuntament, si bé anima a buscar consens entre tots els actors partícips. 
Finalment, agraeix que el Govern hagi accedit a pactar la suspensió de llicències. A 
continuació, expressa el vot favorable del seu grup respecte a tots dos punts. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, agraeix l’explicació dels membres 
de l’Observatori DESC. Reconeix que l’aprovació suposa un tràmit, ja que l’última 
paraula la té l’Ajuntament. Informa que manté el suport al Pla d’habitatge 2016-2025 
que es va treballar conjuntament amb el Govern, si bé reclama un diàleg més sincer 
per impulsar el Pla. Comparteix el neguit per l’emergència habitacional que afecta tota 
la població i demana consens per poder-hi posar solució. D’altra banda, expressa els 
seus dubtes sobre la legalitat de les mesures i considera que no es pot elaborar una 
MPGM que reguli l’habitatge mitjançant la suspensió de llicències, tal com s’ha fet. En 
aquest sentit, adverteix que aquesta acció provocarà un efecte crida de noves 
llicències en poc temps, abans que la mesura entri en vigor. 

Critica que s’està actuant de manera incorrecta, per la qual cosa el planejament ja 
presenta conflictes inicials i cal suspendre les llicències. A més a més, reclama al 
Govern un consens per acordar el salari mínim de 1.000 euros, tal com s’ha intentat 
aplicar durant tres anys. Considera que si es dóna importància a aquesta qüestió i 
s’impulsa els 80 solars públics on construir habitatge de protecció oficial, es proveirà a 
l’Ajuntament d’un parc públic més extens. Tot seguit, manifesta l’abstenció del seu 
grup respecte a tots dos punts. 

La senyora Pérez agraeix la tasca dels moviments socials, a més de la presentació 
dels membres de l’Observatori. Recorda que el dilluns està convocada la sectorial 
extraordinària d’habitatge sol·licitada al ple anterior, en què es podrà abordar les 
aportacions de la present sessió. 

S’aproven els dos punts de la proposta amb el vot en contra del GMDPPC, l’abstenció 
del GMDCs, el GMDPSC i el GMDDemòcrata, i el vot a favor del GMDCUP, el 
GMDERC i el GMDBComú. 
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D) Part d’impuls i control: 

D.1Proposicions/declaracions de grup 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Demòcrata: 

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 presidenta anuncia que part del temps de la intervenció s’ha cedit a una plataforma. 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDDemòcrata, llegeix la proposició de 
grup. 

La senyora M. Àngels Molina Val, veïna de Magòria, reivindica un espai 
multidisciplinari i intergeneracional a l’estació de tren de Magòria per a un ús i gaudi 
dels veïns del districte, especialment Font de la Guatlla, Hostafrancs i la Bordeta. 
Destaca que es tracta d’un equipament molt lluitat que figura dins del patrimoni de la 
ciutat pel fet d’haver estat construïda el 1912. Aclareix que el recinte és reduït, amb 
dues sales mitjanes polivalents, dues de tipus despatx, un petit magatzem, uns arxius, 
els lavabos i la nana que dóna pas a l’espai del jardí. Tot seguit, convida els assistents 
a visitar-la. 

Exposa que el jardí conforma l’accés de minusvàlids del casal, una colònia de gats, 
unes quantes pistes de petanca, un hort taller i un espai boscós polivalent a cel obert, 
on es practiquen activitats a final de trimestre, el Carnestoltes, la Nit de Bruixes, el tió, 
Sant Joan, tallers familiars, cinema a la fresca, música d’estiu, l’Artescape i el bloc Art i 
Festival de Cultura Urbana. Matisa que, malgrat que es troba al carrer del Moianès, la 
contaminació acústica és gairebé nul·la gràcies als murs i la reixa del voltant, que 
permeten la visualització i, alhora, la preservació de l’arbrat i de la neteja. 

Demana que no es modifiqui cap aspecte de l’estació, ja que ofereix una fàcil 
dinamització amb poc manteniment. D’altra banda, pretén evitar que es converteixi en 
una plaça dura i de pas com les de la Farga, Vidriera, Cal Muns o Celestina Vigneaux, 
on els veïns es queixen de sorolls, brutícia, pipicans, deteriorament de l’entorn o 
aparcaments indeguts. Recalca que als equipaments de Magòria i Can Batlló no s’ha 
detectat aparcaments indeguts, si bé se n’esperen en un futur. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, es compromet a preservar i 
potenciar l’equipament històric. Tot seguit, manifesta el vot favorable del seu grup. 

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

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

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

La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, comparteix la creença de la 
necessitat de mantenir els jardins i celebra que es defensi l’espai i el treball 
intergeneracional que s’hi porta a terme. D’altra banda, posa en dubte que l’espai hagi 
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de continuar tancat, ja que considera que les barreres arquitectòniques impedeixen la 
visió de les activitats organitzades de cara a incrementar-ne la participació, evitar els 
espais insegurs i no privatitzar l’espai públic. Tanmateix, considera que la proposta 
suposa un punt de partida per començar a treballar, de manera que manifesta el vot a 
favor del seu grup. 

La senyora Maria Riba Albiach, del GMDBComú, exposa que Magòria no només s’ha 
d’analitzar des del punt de vista de l’esport, ja que el Pla general inclou múltiples usos, 
com ara els espais verds per al gaudi del veïnat. Observa que fins ara les reunions 
convocades han estat del Consell d’Esports, si bé quan es defineixi l’espai verd públic 
caldrà tenir en compte el veïnat de la zona. Es compromet a treballar en el projecte i 
trobar un equilibri entre els usos esportius i l’esbarjo dels veïns. Adverteix que caldrà 
un estudi global dels usos, i en cap cas de particulars.  

Tot seguit, manifesta el vot favorable del seu grup. 

S’aprova la proposició per unanimitat. 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal ERC: 

Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc cerqui la millor ubicació al 

mateix Districte per a l’adequació dels espais més adients per tal de poder 

endegar una escola de ciclisme per a nens i nenes; una escola inclusiva per a 

infants amb edats compreses entre els 5 i els 16 anys, per tal que puguin 

aprendre a anar en bicicleta, s’iniciïn en el ciclisme, i se’ls eduqui en els 

valors que l’esport transmet i en l’educació vial i cívica que requereix l’ús 

d’aquest mitjà de transport en un medi urbà 

La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, exposa que al districte manquen 
necessitats socioesportives de projectes inclusius, a més d’equipaments esportius, 
especialment de ciclisme. Apunta que l’Escola de Ciclisme aporta una gran quantitat 
de virtuts, ja que socialment té un valor afegit més enllà dels que transmet l’esport. 
Afegeix que es tracta d’una disciplina inclusiva per als infants amb diversitat funcional i 
per a l’ajuda a la mobilitat personal. Indica que l’escola ofereix formació, avantatge i 
transmissió de valors. Observa que cal formar els alumnes en educació vial, educació 
ambiental, educació en el civisme i en la mecànica de la bicicleta, a més de pràctica 
fisicomotriu, la superació d’obstacles i els jocs col·lectius. Argumenta que en l’àmbit 
esportiu aporta condició física i sessions de competició que poden formar futurs 
esportistes. Aclareix que l’espai no necessita grans dimensions. Tot seguit, llegeix la 
proposició. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, 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, considera il·lògic que Barcelona no 
disposi de cap escola de ciclisme per a infants quan sí que n’hi ha a d’altres ciutats 
dels entorns. Reclama una voluntat política per portar a terme el projecte, 
especialment després que les entitats es mostrin obertes a alternatives. Considera 
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fonamental potenciar la pràctica de l’esport, especialment en el ciclisme. Tot seguit, 
expressa el vot favorable del seu grup. 

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

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDemòcrata, expressa el vot favorable del seu 
grup. 

El senyor Joan Sanromà Baulo, del GMDBComú, assegura que s’està treballant en 
diversos projectes de creació d’equipament esportius als barris del districte, com ara el 
Pavelló Poliesportiu de Roger, la recuperació de les instal·lacions esportives a 
Magòria, la piscina al Poliesportiu de la Marina, el Pavelló Poliesportiu del Poble-sec, 
una pista d’skate a la Marina o les pistes als jardins de Can Farrero. Considera positiva 
la creació d’una escola de ciclisme, si bé matisa que els requeriments d’espai i la 
singularitat demanen unes dimensions que sobrepassen les possibilitats del districte. 
Opina que s’ha de tractar d’un equipament de ciutat, cosa que comporta fer reserves 
de sòl. En aquest sentit, es compromet a traslladar la petició a l’Institut Barcelona 
Esports, responsable de la planificació de l’actuació municipal en relació amb la 
dotació d’instal·lacions esportives a fi que n’elabori l’estudi de viabilitat en el marc del 
Pla d’equipaments esportius de Barcelona 2019-2035, el qual ha iniciat la seva 
definició d’acord amb el que està establert en el Pla estratègic de l’esport de Barcelona 
2012-2022.  

Finalment, manifesta l’abstenció del seu grup. 

La senyora Alonso expressa la seva decepció pel fet que la proposició no s’hagi pogut 
aprovar per unanimitat, i és que les entitats interessades han mostrat la seva 
disponibilitat a negociar amb el Govern per trobar una solució. Es mostra en desacord 
amb la intervenció del conseller Sanromà, ja que nega que es tracti d’un equipament 
de grans dimensions. D’altra banda, agraeix els vots a favor. 

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

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal PSC: 

El Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc acorda:  

Instar la regidora del Districte que iniciï converses amb l’Institut Municipal de 
Mercats i amb Ecologia Urbana per fer una intervenció d’urgència al Mercat 
d’Hostafrancs per pal·liar tots els problemes més urgents i necessaris  

Instar també l’Institut Municipal de Mercats i Ecologia Urbana a fer un estudi 
de viabilitat per fer una remodelació com calgui del mercat, a la vegada 
aprofitar poder fer un estudi per peatonalitzar el carrer Vilardell (part 
posterior al mercat), en l’àmbit que sigui més adient, i on intervinguin tots els 
actors implicats per garantir la convivència tant als paradistes del mercat 
amb la seva logística com als veïns/veïnes del barri, altrament demanada en 
diverses ocasions 

La senyora Àngels Boix Junyent, del GMDPSC, exposa que les bases de l’actuació 
continuada al llarg dels darrers vint anys per modernitzar la xarxa de 43 mercats de 
Barcelona passa per renovar, adaptar-se, innovar i promoure. Afirma que el procés 
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«Model Barcelona de Mercats» es caracteritza per la decisió de convertir els mercats 
municipals en centres d’alimentació plenament competitius. Indica que quan els 
mercats es renoven, produeixen un benefici per als comerciants, per al barri i per a la 
ciutat. Apunta que un mercat també representa un punt de trobada entre ciutadans. 
Recorda que a finals dels anys vuitanta la xarxa de mercats va patir una crisi a causa 
de la manca d’inversions i de l’oferta inadequada, de manera que mentre Barcelona es 
preparava per als Jocs Olímpics el Govern socialista va decidir renovar els mercats per 
donar suport al comerç de proximitat com a motor econòmic urbà i social, salvaguardar 
els llocs de feina i impulsar la creació de nous mercats. 

Assenyala que el 1992 es va constituir l’Institut Municipal de Mercats, amb un consens 
polític que va afavorir la iniciativa. Destaca que Barcelona ja ha remodelat vint-i-cinc 
dels seus mercats i ha iniciat els tràmits per renovar-ne d’altres en els propers anys. 
Apunta que el Mercat d’Hostafrancs és una prova que s’està actuant amb el consens 
de tots els implicats per obtenir una reforma del mercat i del carrer de Vilardell. 
Demana que s’integri el mercat al barri alhora que es potencia el vessant comunitari, 
sense perdre de vista que representen el centre d’impuls d’activitats econòmiques o 
l’escala de petita i mitjana empresa, motor d’ocupació sostenible amb el medi ambient, 
promotors del producte local i de qualitat. Reclama que es converteixin en un espai de 
difusió d’una cultura d’alimentació saludable amb la gastronomia mediterrània com a 
protagonista.  

Remarca que al Mercat d’Hostafrancs no s’hi ha executat cap intervenció en 
profunditat en els darrers anys, si bé les paradistes han manifestat la necessitat d’una 
actuació d’urgència per pal·liar els danys a la teulada i l’interior del mercat per tal de 
deixar-lo en condicions òptimes amb l’objectiu de garantir la continuïtat de les parades 
i reprendre la dinamització i l’atracció visual. Destaca que un gran nombre de famílies 
depenen d’aquest negoci i apunta que el veïnat hauria de sentir un reclam envers el 
mercat per sentir-s’hi identificat. Tot seguit, i segons el que estableix el ROM de 
l’Ajuntament de Barcelona, llegeix la proposició. 

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

La senyora Neus Roca Miró, del GMDCUP, corrobora que el Mercat d’Hostafrancs 
requereix una intervenció urgent per millorar la infraestructura actualment decadent, de 
manera que reclama alguna reformulació per revitalitzar-la amb la finalitat que s’integri 
a la vida veïnal. D’altra banda, posa en dubte la necessitat de convertir el carrer de 
Vilardell en una zona de vianants sense que hi vagi associada una normativa concreta 
de pla d’usos que reguli les terrasses i d’altres elements. Adverteix que Hostafrancs 
s’està turistitzant ràpidament, de manera que els veïns es troben expulsats de casa 
seva i no estan disposats a aprovar mesures que no tinguin en compte les 
conseqüències negatives, com ara els nivells de gentrificació.  

Tot seguit, manifesta l’abstenció del seu grup. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, exposa que la millora en termes 
raonables dels equipaments del Mercat d’Hostafrancs és necessària.  

Expressa, per tant, el vot favorable del seu grup. 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, corrobora que la mesura presentada 
entronca amb una proposició aprovada en ple i es mostra convençut que el Govern ja 
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n’ha enllestit el projecte i està treballant en una dotació pressupostària per a la plaça 
Major o la rambla d’Hostafrancs per tal de reurbanitzar el carrer de Vilardell. En aquest 
sentit, recorda que és una zona verda, malgrat el vial que s’hi ha incorporat. 
Puntualitza que la proposta inclou molt més que l’element de revitalització del mercat.  

Tot seguit, manifesta el vot favorable del seu grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, recalca que la proposta és molt 
semblant a la que va proposar el GMDERC. Celebra que es vulgui convertir els 
entorns del mercat en zona de vianants i corrobora que el Mercat d’Hostafrancs està 
malmès.  

A continuació, expressa el vot favorable del seu grup. 

La senyora Carolina López García, del GMDBComú, assegura que s’està treballant 
molt intensament en la Conselleria d’Economia i amb l’Institut de Mercats, el qual 
manté converses periòdiques de manera habitual amb els paradistes juntament amb el 
Districte. Informa que en les esmentades reunions es debaten les prioritats i les 
actuacions a executar. Matisa que seguint el calendari pactat amb l’entitat, enguany 
s’hi invertirà 23.000 euros, i el 2019, 43.000 euros. Comunica que ja s’ha encarregat 
un estudi previ de la rehabilitació del mercat, que ascendeix a 5,5 milions. Argumenta 
que per portar a terme una reforma integral d’aquesta mena cal elaborar un estudi de 
viabilitat comercial i mix comercial. Exposa que el calendari de les futures 
intervencions s’ha de pactar amb l’associació de comerciants i amb el veïnat del 
mercat. En aquest sentit, afirma que part de les demandes ja estan finalitzades o en 
vies d’estudi.  

Manifesta, així, el vot favorable del seu grup. 

La senyora Boix agraeix els vots i celebra que l’equip de govern ja estigui treballant en 
el projecte. Demana que es treballi pausadament i es comuniqui els avenços als 
paradistes per evitar la falta d’informació. Lamenta l’abstenció del GMDCUP, ja que 
assegura que garantir un espai per al veïnat representa una obligació de tots els 
municipis, i no pas una font de gentrificació. 

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

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Cs: 

Que des del Govern del Districte s’insti l’Ajuntament de Barcelona perquè es 

coordini amb els responsables de Sanitat de la Generalitat de Catalunya 

perquè 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, adverteix que s’ha fet una transacció 
respecte al text inicial. Exposa que actualment el CAP de Numància no està dotat de 
servei d’assistència sanitària d’urgències les 24 hores del dia durant els 365 dies de 
l’any a causa de les retallades de la Generalitat. Indica que aquest servei 
proporcionava cobertura als pacients de Sants-Montjuïc i les Corts, els quals han estat 
derivats al CUAP de Manso. Afirma que aquest fet ha provocat protestes entre els 
veïns de la zona per haver-se de desplaçar i per la saturació que s’acumula al CUAP. 
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Recorda que el 18 de febrer de 2017, Cs va presentar al Parlament una proposició que 
va ser aprovada en què es demanava convertir el CAP de Numància en CUAP amb 
assistència continuada durant tot l’any. Puntualitza que les administracions públiques 
han de facilitar l’accés als serveis sanitaris. Tot seguit, llegeix la proposició 
transaccionada: «Que des del Govern del Districte s’insti l’Ajuntament de Barcelona 
perquè, a través del Consorci Sanitari del qual forma part, es reclami al Servei Català 
de la Salut per aconseguir que el CAP de Numància estigui dotat de servei 
d’assistència sanitària d’urgències les vint-i-quatre hores del dia durant els tres-cents 
seixanta-cinc dies de l’any, incloent el servei d’analítiques, boxs d’observació i 
pediatria, tal com sol·liciten els veïns de la zona.» 

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

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

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

La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMERC, comparteix la preocupació respecte 
al bon funcionament dels serveis sanitaris del territori, ja que considera que cal 
assegurar que qualsevol canvi esdevingui positiu per als usuaris. Indica que el Pla 
nacional d’urgència de Catalunya, que comprèn els anys 2017-2020, inclou el 
replantejament de l’organització, els serveis i els recursos de la xarxa d’atenció urgent i 
continuada per tal d’adaptar-se a les noves realitats sociodemogràfiques. Informa que 
els nous equipaments previstos en el Pla són el CUAP de Manso, amb la previsió 
d’ampliació de serveis gràcies al trasllat de tot el servei de radiologia; la incorporació 
d’un equip de suport integral que suposi una millor atenció a la cronicitat i la fragilitat, i 
finalment, el reforç de la capacitat assistencial global del CUAP. 

Comunica que el nou dispositiu d’atenció integrada sanitària i social a Magòria 
constarà d’un CUAP, un hospital polivalent, un equip de suport integral a la 
complexitat, hospitalització intermèdia sociosanitària i serveis d’atenció a la infància i 
l’adolescència. Opina que el canvi no és necessari, ja que la necessitat quedarà 
coberta amb l’esmentat Pla nacional.  

Per aquest motiu, expressa l’abstenció del seu grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, comparteix la intervenció del 
GMDERC i manifesta l’abstenció del seu grup. 

El senyor Domingo de Guzmán Alonso Chapa, del GMDBComú, afirma que mentre no 
es construeixi el nou CUAP a Magòria cal suplir les mancances del districte. Expressa, 
doncs, el vot favorable del seu grup. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, agraeix el suport dels grups i recorda 
que el GMDERC i el GMDDemòcrata van ser els únics grups que també es van 
abstenir al Parlament. Indica que la proposició pretén revertir les retallades del 
PDeCAT en sanitat. Admet que s’ha planejat construir un CUAP a Magòria, si bé 
considera que es tracta d’una obra a llarg termini i, per tant, cal suplir les mancances. 
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S’aprova la proposició amb l’abstenció del GMDERC i el GMDDemòcrata, i el vot a 
favor de la resta de grups. 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal CUP: 

El Plenari del Consell Municipal acordi les següents propostes per fomentar 

un entorn segur als espais municipals del Districte per a les persones 

transgènere:  

Fer un canvi de la totalitat de les retolacions dels lavabos de les 

dependències municipals del Districte (OAC, casals de barri, centres cívics, 

centres esportius, ludoteques, casals de joves, casals de la gent gran, etc.) 

per un d’inclusiu, on no hi hagi discriminació de gènere per poder accedir-hi. 

Un lavabo per a tothom, tinguis el gènere que tinguis o la mobilitat que 

tinguis 

Tenir en compte, davant de la construcció de qualsevol edifici municipal, la 

retolació inclusiva d’aquest i la no construcció de lavabos discriminatoris, on 

no existeixin els urinaris de peu 

Crear un espai segur per a persones trans als vestuaris dels equipaments 

esportius municipals del Districte 

La presidenta anuncia que la proposició està transaccionada. 

La senyora Neus Roca Miró, del GMDCUP, informa que la proposició parteix de 
visibilitzar les persones transsexuals pel fet de formar part d’un dels col·lectius més 
discriminats, entenent que s’ha aprovat lleis i propostes per intentar revertir la situació. 
Afirma que s’ha presentat una gran quantitat de demandes per part d’entitats a favor 
de l’alliberament trans per establir espais no discriminatoris. Denuncia que la majoria 
d’espais municipals i dependències dels districtes es continuen organitzant i gestionant 
en lògiques binaristes que resulten essencialistes. Demana que els districtes 
s’encarreguin en part de l’execució de les obres i el manteniment. 

Tot seguit, llegeix la proposició transaccionada: «Instar la Regidoria de Feminismes i 
LGTBIQ de l’Ajuntament de Barcelona a crear una taula a nivell de ciutat amb els 
agents implicats, és a dir, entitats i col·lectius LGTBIQ, entitats i òrgans municipals 
responsables de la gestió d’equipaments municipals, els grups municipals i altres 
agents que es considerin necessaris per tal de definir un seguit de mesures amb 
l’objectiu d’elaborar els criteris de retolació i de disposició d’espais dels equipaments 
municipals en matèria d’igualtat i d’inclusió. Que aquests criteris també siguin tinguts 
en compte a qualsevol revisió, rehabilitació o nova construcció d’edifici municipal per 
garantir les necessitats i seguretat de la diversitat de les seves usuàries, especialment 
pel que fa als banys. Que aquests criteris s’apliquin a totes les retolacions necessàries 
per garantir un ús inclusiu dels banys de les dependències municipals del districte 
(Oficina d’Atenció Ciutadana, centres cívics, centres esportius municipals, ludoteques, 
casals de joves, casals de gent gran, etc.), aptes per a les diverses necessitats de les 
seves usuàries. Crear espais en els vestuaris adequats per a persones trans i, per 
tant, espais municipals realment inclusius.» 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, indica que després de la 
transacció, donarà el vot favorable del seu grup. 
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El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, assegura que el seu grup ha estat 
treballant des de fa anys amb el col·lectiu LGTBI i transgènere. El seu posicionament 
ve donat per la feina portada a terme amb les entitats relacionades. Assenyala que les 
propostes del seu grup destinades a la igualtat i a la no discriminació passen per exigir 
que es doti de recursos suficients la Llei 11/2014 per tal de fer-la efectiva; elaborar un 
pla sociolaboral dirigit específicament al col·lectiu de persones trans, que pateixen un 
atur d’un 85%, tal com es va aprovar en la moció del Parlament l’abril del 2017 i 
paralitzada pel Govern, i portar a terme campanyes de desestigmatització i no 
discriminació per evitar els prejudicis en la contractació de persones trans, entre 
d’altres. Recorda que el Govern amb qui la CUP col·labora no sempre ha votat a favor 
de les esmentades propostes.  

Tot seguit, expressa el vot favorable del seu grup. 

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

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, expressa el vot favorable del seu 
grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, manifesta el vot a favor del seu 
grup. 

La regidora, que es presenta com a responsable de Feminismes i LGTBI, matisa que 
es pretenia crear una metodologia que no requerís invertir temps per crear criteris 
diferenciats per districte i poder treballar en espais com el Consell LGTBI, ja en 
funcionament. Adverteix que la proposició suposa un repte, ja que caldrà col·laborar 
amb Comunicació, IBE, Regidoria i consells.  

Expressa, així, el vot favorable del seu grup. 

La senyora Roca agraeix el suport per a una proposta fonamental per a la vida 
quotidiana. Indica que en certes ocasions no calen discursos grandiloqüents, però sí 
aprovar mesures concretes que permetin millorar la qualitat de vida dels col·lectius. 
Agraeix a Regidoria que hagi entomat la iniciativa, malgrat resulti complicada i valenta 
que resulti. 

S’aprova la proposició per unanimitat. 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal PPC: 

Aquest Consell Plenari insta l’Ajuntament de Barcelona i/o el Consell del Parc 

de Montjuïc a actualitzar en un termini abans de final d’any del mapa de les 

ubicacions de la muntanya de Montjuïc que requereixen millores de manera 

prioritària referent a la neteja, manteniment, senyalització, il·luminació i 

seguretat 

Que es faci una neteja periòdica de la zona compresa entre el passeig 

Exposició i l’avinguda Mirador, i entre l’escala del carrer Margarit i l’escola 

bressol Miramar, així com una millora dels camins a l’entorn del camp de 

futbol Satalia i de la neteja de l’explanada sota les piscines de salts 
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Que es destini més inversió a la millora dels serveis esmentats anteriorment 
així com més diners procedents de la taxa turística 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, anuncia que s’ha hagut de fer 
una petita transacció, la qual espera que sigui acceptada per la presidenta, ja que no 
canvia l’esperit de la proposta. En aquest sentit, indica que en comptes d’un termini de 
dos mesos, la proposició demana que la mesura estigui completa a finals d’any. 
Exposa que el passat 21 d’abril unes 100 persones de diverses entitats del Poble-sec 
van reunir 300 quilograms de deixalles a Montjuïc dins l’acció «Ocupem-nos de 
Montjuïc», organitzat per les AMPA o AFA de les Escoles Bosc de Montjuïc, Tres Pins, 
Poble-sec i Jacint Verdaguer. Indica que la zona netejada correspon a l’espai comprès 
entre el passeig de l’Exposició i l’avinguda de Miramar, i entre l’escala del carrer de 
Margarit i l’Escola Bressol Nic, un camí transitat per moltes famílies que van a escola. 

Afirma que existeixen més indrets a la muntanya de Montjuïc que requereixen una 
neteja més acurada i, d’altres, una millora de manteniment, senyalització, il·luminació i 
seguretat. Apunta que el Consell del Parc de Montjuïc està treballant per definir els 
usos i les activitats de la muntanya, si bé certes inversions i millores no poden esperar 
a la finalització dels processos participatius. Tot seguit, llegeix la proposició amb la 
transacció esmentada anteriorment. 

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

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

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

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMERC, manifesta el vot a favor del seu grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, expressa el vot favorable del seu 
grup. 

La senyora Carolina López García, del GMDBComú, agraeix la transacció al GMDPPC 
i assenyala que les propostes i demandes incloses en la proposició formen part de les 
tasques que està portant a terme el Consell de la muntanya de Montjuïc. Puntualitza 
que aquesta feina requereix la coordinació d’una gran quantitat d’actors i àrees 
diferents, a més de tractar-se d’un procés llarg i complex que requereix més de dos 
mesos. Matisa que l’actualització del mapa de la neteja ja està finalitzada gràcies a 
l’entitat Ocupem-nos de Montjuïc.  

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

El senyor Calleja agraeix els vots i insta el Consell de la muntanya de Montjuïc a portar 
a terme les tasques en curs i el procés participatiu conseqüent, tenint en compte la 
feina del mandat anterior. Demana que a partir d’ara es pugui consensuar unes 
propostes satisfactòries per als usos prioritaris abans de final d’any. Finalment, 
demana a la regidora que faci arribar a tots els grups la informació sobre la taxa 
turística, les actuacions que s’estan portant a terme en manteniment o millores i les 
que es preveuen en un futur, ja que s’afrontarà un increment d’inversions. 

S’aprova la proposició per unanimitat. 

D.2 Precs 
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Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata: 

Que el Districte de Sants-Montjuïc prepari durant el proper any amb entitats 

del districte vinculades al ciclisme, al transport i al civisme diferents 

activitats i/o jornades obertes per tal d’apropar a la ciutadania les bones 

pràctiques necessàries alhora de circular pels nostres barris 

La presidenta comunica que el temps estipulat per a cada intervenció és de dos minuts 
i mig per al proposant i dos minuts i mig per al Govern. 

La senyora Neus del Pilar de Haro Jarque, del GMDDemòcrata, exposa que el 2015 la 
xarxa de carrils bici a la ciutat era de 116 quilòmetres, mentre que el 2018 ha ascendit 
a 179 quilòmetres, i es preveu arribar als 233 a finals d’any. Indica que la duplicació de 
la xarxa en tres anys s’ha traduït a un increment de bicicletes i altres vehicles de 
mobilitat personal. En aquest sentit, denuncia la manca de cultura pel que fa a la 
convivència amb la bicicleta, ja sigui per part dels vianants, dels ciclistes o els 
conductors de vehicles motoritzats, i remarca que cal prendre consciència de cada rol 
per fer de Barcelona una ciutat més segura per a tothom.  

Tot seguit, formula el prec. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, ho considera una idea necessària 
i convida la resta de grups a fer les aportacions pertinents perquè les bones pràctiques 
es puguin assolir mitjançant la màxima pedagogia possible.  

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal ERC: 

Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc dugui a terme a partir dels 

propers mesos una campanya d’avisos als actuals infractors, com s’ha fet en 

altres indrets de la ciutat, on se’ls comuniqui l’inici de la fi de la tolerància 

amb aquesta pràctica infractora per tal de dissuadir-los de la mateixa 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, assenyala que el Poble-sec està 
format per una morfologia urbana especial i la majoria de les voreres no mesuren els 
tres metres normatius per tal que les motos hi puguin estacionar. Insta el Govern a 
iniciar una campanya, inicialment dissuasiva però posteriorment sancionadora, per 
evitar una problemàtica recurrent al Poble-sec que ocasiona molèsties als seus veïns. 
Demana que paral·lelament es busquin espais per generar aparcaments de motos, 
com alguns xamfrans, així com l’elaboració d’un estudi per posar més pressió en 
aquest sentit. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, considera que el pla consisteix en 
actuacions molt puntuals en diversos carrers de la ciutat. Informa que al juliol s’actuarà 
al carrer de Vila i Vilà, mentre que a la resta de carrers la Guàrdia Urbana ja està fent 
complir l’ordenança. Anuncia que es va començar a ubicar alguns aparcaments en 
cruïlles, si bé la feina no està acabada, ja que manquen els entorns més necessitats 
de l’esmentada regulació. 

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

Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc es comprometi, de manera 

efectiva i solemne, a fer les accions necessàries davant l’Imhab per tal que en 

aquest mes de juliol els sigui comunicada una data definitiva d’entrada de les 

26 famílies als seus respectius immobles. I que en el cas que el primer de 

setembre no pugui ser efectiu, que s’adquireixi el compromís compensatori 

envers les famílies, ja sigui en forma de reallotjaments provisionals i/o 

ressarciments pels perjudicis causats 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, comunica que les persones que 
venien a defensar el prec han marxat al·legant que ja ha quedat respost en el torn de 
proposicions. 

La regidora agraeix l’interès i la pressió per part de l’oposició, ja que al capdavall es 
pretén resoldre els conflictes. 

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal PSC: 

Instem el Govern del Districte de Sants-Montjuïc que detalli quina és la 

situació dels diferents projectes pendents al districte i si la previsió dels 

mateixos ha variat pels motius exposats de falta de previsió econòmica. Així, 

Joan de Sada, l’Escola Cal Maiol, equipaments Magòria, etc. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, manifesta que queda menys d’un 
any per al final de legislatura, si bé resten una gran quantitat de projectes pendents 
d’iniciar o de finalitzar. Indica que, d’aquests, n’hi ha que no estan licitats o bé que no 
disposen de projecte executiu. Apunta que segons la informació rebuda, alguns 
d’aquests projectes no es podran impulsar per manca de pressupost.  

Tot seguit, formula el prec. 

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, assegura que el Districte sempre 
disposarà de beques i de tot allò que estigui vinculat als drets socials i que representi 
despesa social. Pel que fa als pressupostos, informa que s’ha tancat el 2017 amb un 
milió d’euros no executats. Afirma que es paga els proveïdors a trenta dies, que 
l’endeutament es troba a uns nivells més reduïts que mai, que no s’ha creat dèficit i 
que s’ha reduït el superàvit pràcticament a zero. Conclou, per tant, que la gestió 
econòmica del Govern actual està sent impecable, de manera que nega l’existència 
d’un llistat de projectes cancel·lats. 

Indica que l’equip de govern està analitzant la situació i admet que s’ha produït un 
descens en la recaptació, si bé n’atribueix part de la culpa al Tribunal Constitucional 
per la sentència del retorn de plusvàlues. Alhora, afegeix que una aportació per part de 
l’Estat calculada a futurs ha estat menor que els 100 milions previstos. Recorda que el 
PSOE és qui governa a l’Estat espanyol, de manera que apel·la la bona disponibilitat 
de la ministra Batet per portar a terme l’impuls anunciat a les ciutats, que són les que 
han de cobrir la majoria de necessitats dels habitants. Demana sensibilitat per 
reconduir aquesta situació per afrontar-la millor. D’altra banda, assegura que en dates 
futures s’aprofundirà en aquesta qüestió. 
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S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal PPC: 

Que es solucioni al llarg dels mesos juny/juliol la inscripció definitiva 

d’aquests habitatges: 

Que es traslladi perquè la falta d’explicacions/comunicacions i de 

transparència per part de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de 

Barcelona (Imhab) no es torni a produir en altres promocions 

Que es compensi a les 26 famílies afectades pels greuges econòmics i 

d’altres que estan tenint que assumir fruit de no haver pogut anar a viure als 

seus habitatges en la data que tocava  

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, demana disculpes per no 
haver transmès la transacció al secretari ni a la presidenta del Consell. Mostra la seva 
alegria pel fet que la solució al prec sigui provisional, si bé demana que l’Institut 
Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació no repeteixin la negligència quant a 
comunicació, cosa que ha suposat costos per a les famílies. Vol saber si el Districte o 
l’Ajuntament s’ha fet càrrec d’aquestes despeses, o bé si està previst que es faci. Es 
congratula pel fet que les famílies puguin entrar a viure a les seves residències malgrat 
que no s’hagi signat la inscripció. En aquest sentit, pregunta per què aquesta solució 
no s’ha pres anteriorment. Aclareix que el seu anterior prec, previ a la transacció, 
exigia que en el termini de dos mesos es solucionés la inscripció definitiva, si bé 
reconeix que el termini no era suficient. 

Tot seguit, llegeix el prec transaccionat: «Que es posin tots els recursos existents per 
solucionar quant abans millor els problemes existents per a la seva inscripció 
definitiva. Que es traslladi perquè la informació i comunicació en possibles afectacions 
a d’altres promocions sigui més explícita, àgil i transparent per part de l’Imhab, Institut 
Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. Que s’acordi amb les vint-i-sis 
famílies, i mentre no es resolgui la inscripció definitiva, una solució al problema, ni que 
sigui provisional, per evitar-los més greuges de tot tipus que els que està produint 
aquest retard de la registradora de la propietat en la inscripció dels habitatges.» 

El secretari tecnicojurídic demana que se li faci arribar el text transaccionat per escrit. 

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, demana disculpes per la transacció 
portada a terme en els darrers dies, ja que encara no s’havia arribat a la solució 
temporal. Aclareix que la solució definitiva també depèn del Registre i el Cadastre. 
Recorda que el 30 d’octubre de 2015 el subsecretari del Ministeri de Presidència del 
Govern de Mariano Rajoy va publicar al BOE una resolució que regulava els requisits 
tècnics per a l’intercanvi d’informació entre el Cadastre i el Registre, al·legant que es 
reduïen les càrregues administratives que requeien en els ciutadans. Nega que sigui 
així, si bé aclareix que l’esmentada resolució es va impulsar arran del canvi 
metodològic de mesura de les parcel·les cadastrals, ja que anteriorment s’executava a 
mà amb fites sobre el terreny, cintes mètriques i topògrafs, mentre que ara s’utilitza 
georeferenciació GPS i dos sistemes de mesura que no estan exactament concordats, 
de manera que en certs casos la diferència supera el 10% de la superfície de la finca 
en finques adjacents. 
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Afirma que, segons la resolució ministerial, el Cadastre hauria d’haver actualitzat les 
mesures de totes les finques de l’Estat espanyol en un termini de tres anys, cosa que 
no s’ha produït. Indica que, a la pràctica, cada nova promoció que suposa un canvi de 
titularitat o reparcel·lació es veu obligada a entregar un informe amb les mesures 
georeferenciades mitjançant un nou sistema de càlcul. Informa que en les promocions 
públiques és l’Administració qui s’ha de coordinar amb el Cadastre i el Registre per 
donar solucions a les discrepàncies. En aquest sentit, puntualitza que el Districte està 
complint la seva obligació, mentre que ni el Registre ni el Cadastre han obeït encara la 
resolució ministerial. Assegura que COORP està atrapada al mateix problema 
respecte a les promocions de Can Batlló. Es compromet, per tant, a treballar amb 
celeritat per arribar a una solució definitiva. 

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal PPC: 

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’arrengin 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, exposa que els entorns 
d’Eduard Aunós estan arranjats, si bé resta pendent l’inici del parc i la plaça de Falset. 
Pel que fa al carrer dels Motors, demana que es pal·liï la contaminació acústica i la 
inseguretat provocada pels camions que hi transiten. Respecte a Ulldecona, exigeix 
que es respecti la seguretat dels veïns malgrat que en aquest carrer es trobi l’entrada i 
la sortida dels vehicles de la comissaria dels Mossos d’Esquadra.  

Tot seguit, formula el prec. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, puntualitza que les intervencions 
ja s’estan portant a terme i que al darrer ple es va detallar el calendari. Destaca que 
l’arranjament de Motors ja estava previst al pressupost. Pel que fa a Ulldecona, afirma 
que s’ha demanat als Mossos que no utilitzin aquest carrer llevat de casos d’urgència, 
cosa que no s’ha complert, ja que els agents reclamen un espai per maniobrar i de 
seguretat.  

Respecte a la poda d’arbres, apunta que s’ha reclamat un informe a Parcs i Jardins 
sobre les actuacions i les dades pendents, si bé es compromet a instar-los a accelerar 
el procés. Afegeix que s’està retirant l’ús de certs elements tòxics que mataven les 
males herbes. Quant a la plaça de Falset, apunta que es disposa del projecte i que 
s’elaborarà un llistat de les accions urgents per portar-les abans o després de les 
vacances d’estiu. 

S’accepta el prec. 

D.3 Preguntes 
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Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata: 

Quines mesures prendrà l’Ajuntament de Barcelona perquè no es torni a 

bloquejar per tants mesos l’accés a l’habitatge a qualsevol persona en cas de 

discrepància entre el Cadastre i la ubicació real? 

Quina solució a curt termini donaran a les famílies si el problema es 

perllonga més enllà del juliol? 

La senyora Núria Izquierdo Simó, del GMDDemòcrata, argumenta que hi ha 26 
famílies adjudicatàries d’habitatges de protecció oficial amb dret a superfície als 
habitatges de les UP4 i UP8 de Can Batlló, les quals fa sis mesos que esperen per 
entrar-hi a viure. Adverteix que la situació és complexa per a moltes d’aquestes 
famílies, ja que viuen en règim de lloguer i s’han vist obligades a renovar el contracte, 
amb el sobrecost i la dificultat que representa tenir el trasllat preparat. Comunica que 
les famílies han demanat i proposat solucions alternatives, el problema de que el 
Cadastre no coincideix amb la ubicació real dels habitatges. Recorda que aquesta 
situació s’ha produït tres vegades als edificis de Can Batlló.  

Tot seguit, formula la pregunta. 

La regidora considera que durant tota la sessió s’ha aportat informació sobre aquesta 
problemàtica i dóna la pregunta per contestada. 

Es planteja pel Grup Municipal PSC: 

Que el Govern del Districte digui quantes places han deixat de cobrir-se 

reals, quines opcions se’ls han donat i a quins centres seran derivats els 

alumnes que no han obtingut plaça 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, exposa que ja s’ha acabat el 
període de matriculació a les aules de P3 del districte i una vuitantena de famílies amb 
infants de tres anys dels barris de Sants, Hostafrancs i la Bordeta no han estat 
admeses a l’escola pública que havien demanat com a primera opció, i alguns com a 
segona. Destaca que aquesta situació genera angoixa a les famílies amb ingressos 
més baixos que no han obtingut cap plaça pública. Recorda que l’escolarització és un 
dret, si bé actualment escasseja l’oferta de places públiques.  

A continuació, formula la pregunta. 

El senyor Joan Sanromà Baulo, del GMDBComú, nega que vuitanta famílies s’hagin 
quedat sense la primera opció, sinó que el percentatge ha estat d’entre el 2% i el 3%. 
Recalca que d’una oferta disponible de 730 places, s’han registrat 677 inscripcions, de 
manera que no s’ha produït dèficit de places públiques. Indica que respecte a primeres 
opcions, onze famílies s’han redirigit a d’altres centres públics que no havien cobert 
totes les places, un esforç que agraeix. Recalca que el consorci no ha traslladat 
encara tota la informació, i es compromet a fer-la arribar als grups municipals quan 
arribi. 
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El senyor Deusedes celebra la manca de dèficit i el fet que cap família que optava per 
escola pública s’hagi vist forçada a entrar a una concertada. Indica que resta a l’espera 
de les dades definitives del consorci. 

Es planteja pel Grup Municipal Cs: 

Quines mesures prendrà el Govern del Districte envers les diverses 
ocupacions que s’han produït en el barri d’Estrelles Altes, algunes d’elles per 
part de màfies que relloguen a tercers els pisos ocupats? 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, informa que recentment a Estrelles 
Altes s’han ocupat il·legalment pisos de persones físiques i d’entitats bancàries, cosa 
que ha originat protestes veïnals. Matisa que algunes de les ocupacions tenen lloc 
quan el propietari està de vacances i es relloguen a terceres persones, de manera que 
esdevé un conflicte de màfies.  

Tot seguit, formula la pregunta. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, avança que la resposta està 
basada en la documentació facilitada per la Guàrdia Urbana i els Mossos. Nega que 
s’hagi produït cap ocupació a Estrelles Altes, i puntualitza que el rumor de la suposada 
ocupació va sorgir l’estiu passat, per la qual cosa es va insistir amb l’associació i amb 
les persones que l’anaven difonent que es posessin en contacte amb el propietari i 
informessin el Districte sobre la ubicació de l’edifici i del pis. Apunta que finalment va 
resultar que no s’havia interposat cap denúncia. 

D’altra banda, exposa que a l’anterior Consell de Barri es va abordar diversos casos 
de les Cases del Foment i que es va convocar una reunió amb els veïns, en què es va 
concloure que es tractava d’un conflicte de convivència provocada per l’ocupació, 
malgrat que el propietari no aportava cap solució. Recorda que se’ls va assessorar en 
qüestions de convivència i se’ls va informar que si el propietari no vol denunciar, el 
Districte s’ofereix a buscar-lo perquè denunciï davant dels jutjats. Matisa que en cas 
que es tracti d’una problemàtica de convivència, el conflicte s’aborda a la Taula de 
Convivència amb la Guàrdia Urbana i la policia administrativa. 

El senyor Labrador corrobora que els veïns de la zona els van mostrar diversos pisos 
ocupats, amb murs tapiats. 

La senyora Pérez insisteix que no s’ha presentat cap denúncia de la Mancomunitat de 
Propietaris d’Estrelles Altes i l’associació de veïns, i que s’han estat reunint al Districte 
amb l’Àrea de Prevenció del Districte i la Guàrdia Urbana. 

Es planteja pel Grup Municipal Cs: 

Quin és el calendari d’actuacions que té previst el Govern perquè en el 

termini promès per ells els habitatges dels números 15, 15 bis i 17 del carrer 

Burgos estiguin indemnitzats i enderrocats per així poder iniciar les 

actuacions previstes en les següents fases AA1A, AA1B i AA1D? Per a quan 

creu el Govern que estaran finalitzades totes les fases? 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, manifesta que es dirigeix al Govern a 
petició dels veïns dels carrers de Burgos i Riera de Tena, condemnats a viure en 
condicions precàries i amb la incertesa de desconèixer el seu futur immediat a causa 
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de l’afectació dels seus habitatges des de fa molts anys. Critica que el Govern hagi 
ignorat les incomptables peticions dels veïns per executar totes les expropiacions de 
cop i hagi decidit dividir les actuacions en quatre fases en l’àmbit anomenat AA1C, que 
afecta els números 15, 15 bis i 17 del carrer de Burgos. 

Recalca que actualment una part dels habitatges ja han estat expropiats després 
d’haver arribat a un acord, si bé posteriorment han estat ocupats tot i sent una 
propietat municipal. Denuncia que l’Ajuntament no hagi evitat les ocupacions malgrat 
les protestes dels veïns. Informa que per a la resta d’habitatges ja s’ha elaborat un 
dictat de preu just, amb la qual cosa ja es pot indemnitzar els propietaris per procedir a 
l’enderrocament. Recorda que el Govern va prometre que a l’estiu l’enderrocament 
estaria finalitzat. A continuació, formula la pregunta. 

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, anuncia que en una reunió de fa un 
mes i mig ja es va informar els veïns de la situació. Destaca que a Burgos, 17, hi ha 
una avinença d’expropiació, la quantitat de la qual ja ha estat abonada, de manera que 
l’Ajuntament és propietari de la finca. Afegeix que s’està treballant per acordar 
l’avinença amb l’activitat de fusteria que es desenvolupa a la planta baixa. Indica que 
un cop resolta, es podrà enderrocar la finca el segon semestre del 2018.  

Pel que fa a Burgos, 15 i 15 bis, comunica que el jurat d’expropiacions ha dictat el preu 
just, per la qual cosa només queden alguns tràmits administratius amb els propietaris 
per tancar l’adquisició, de manera que posteriorment es concursarà les obres 
d’enderroc. Respecte a Burgos, 19, matisa que es tracta de la seu d’Ascensores Ersce 
i apunta que no s’ha arribat a una avinentesa, de manera que l’expedient s’ha 
traslladat al Jutjat d’Expropiacions, a l’espera de la resolució final preu just. Aclareix 
que un cop l’Ajuntament hagi complert el tràmit caldrà pactar amb l’empresa 
l’abandonament del recinte. Matisa que s’està oferint contactes a l’empresa amb el 
Consorci de la Zona Franca i amb altres polígons industrials. Exposa que un cop 
resolts els tràmits es procedirà a l’expropiació i l’enderrocament. 

Es planteja pel Grup Municipal CUP: 

Quines iniciatives està disposat a prendre el Districte perquè aquestes 

persones que residien al Camí de la Cadena puguin tenir un futur digne i no 

esdevinguin fruït de desnonaments? 

Què ha passat amb aquelles veïnades que no tenien dret a un reallotjament 

per no tenir persones a càrrec? La seva situació delicada ha pogut ser 

resolta? S’han trobat solucions habitacionals per a elles? 

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

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, manifesta que, respecte als veïns 
sense dret a reallotjament, s’havia portat a terme trobades amb el Centre Social de 
Sants, la Plataforma Can Batlló, l’Institut Municipal d’Urbanisme, l’actual Institut de 
l’Habitatge i l’Institut de Serveis Socials. Afirma que s’ha treballat amb tots els veïns 
afectats, ja tinguessin el dret o no, i s’ha resolt el reallotjament de totes les que tenen 
drets urbanístics reconeguts a les promocions que l’Institut de l’Habitatge ha construït 
a Constitució i Parcerisa. Recalca que en el reallotjament s’ha garantit que cap de les 
famílies pagui una renda mensual superior al 30% dels ingressos o el 20% en els 
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casos més precaris, tal com estableix la Llei 24/15 de mesures urgents per 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge. 

Exposa que el diferencial de la renda en els esmentats casos serà assumit per Serveis 
Socials, i en els casos en què el nivell de renda dificulta el pagament dels 
subministraments també s’habilitarà ajudes econòmiques, tal com es fa amb qualsevol 
emergència, com ara en les dificultats per pagar subministraments. 

Respecte a les famílies sense drets urbanístics reconeguts en què l’Institut de Serveis 
Socials ha detectat situacions de vulnerabilitat, puntualitza que han estat reallotjades 
en habitatges públics a la Bordeta o, en cas que s’hagués presentat alguna sol·licitud, 
en un altre barri. Assegura que, en aquests casos, i atenent els nivells de renda, també 
s’assumirà els diferencials i s’oferirà ajudes econòmiques. Puntualitza que, en les 
famílies sense indicador de vulnerabilitat i sense dret a reallotjament, s’està buscant 
una solució atenent a les característiques de cada persona. Indica que l’Institut de 
l’Habitatge i l’Institut de Serveis Socials es coordinen per evitar que cap de les famílies 
reallotjades pugui perdre l’habitatge a causa d’una problemàtica econòmica.  

Finalment, afirma que es tracta d’una pràctica portada a terme al conjunt de la ciutat. 

D.4 Seguiment de proposicions/declaracions de grup 

Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata: 

Que s’informi de l’estat actual de les diferents propostes del prec del 

GMDDemòcrata acceptat en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-

Montjuïc de 1 de març de 2018: 

Que s’estudiï amb TMB tant el desviament de l’autobús número 23 a dins del 

barri de Can Clos així com la realització d’una nova parada del 13 agafant un 

tros de l’hort urbà, tal com demana l’associació de veïns de Can Clos, per tal 

de millorar el servei del transport públic al barri 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDDemòcrata, llegeix el seguiment de 
proposició de grup. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, recorda que es va anunciar que 
es començaria per l’acord de la modificació de la prestació de servei del 37, aprovat 
conjuntament amb el veïnat a la Sala Pepita Casanellas. Apunta que fa dues setmanes 
es va portar a terme la primera visita amb els agents de TMB al carrer dels Jocs del 92 
amb Pedrera del Mussol. Indica que la setmana anterior es van reunir tots els actors: 
BSM, que veu afectat un terreny de la seva propietat; Mobilitat, per garantir la 
seguretat del pas dels vianants, i el Districte, per estudiar si s’havia de retirar algun 
parterre, entre d’altres. Afirma que es va arribar a un acord i es va convidar 
l’Associació de Veïns de Can Clos i un veí particular que havia presentat la petició al 
PAD per explicar-los la solució. 

Comunica que per a l’endemà s’ha convocat una reunió de la Taula de Mobilitat per 
acabar de definir els detalls sobre l’autobús, com ara la ruta, les ubicacions dels 
passos de vianants o la senyalització. Pel que fa a la modificació del trajecte, apunta 
que fa dos dies va arribar una reclamació de l’associació de veïns, per la qual cosa es 
començarà a treballar quan tota la xarxa estigui implementada. Afegeix que amb el bus 
de barri que comparteix ruta es podrà optimitzar trajectes. 
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Respecte a l’hort urbà i la parada del bus 13, afirma que s’està investigant si la 
titularitat de l’espai pertany al Consorci o a l’Ajuntament per tal de decidir com se’ls pot 
cedir i delimitar l’espai necessari. Puntualitza que aquest acord s’acabarà de concretar 
al novembre, quan s’implementi l’última fase de la xarxa. 

Es planteja pel Grup Municipal PSC: 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració del GMDPSC 
aprovada en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc de 4 
de desembre de 2017: 

Instar el Govern del Districte que realitzi les gestions que sigui necessàries 
per garantir que el futur ús del Palau d’Esports-BTM sigui per a activitats 
esportives per a entitats, clubs, associacions esportives de la ciutat i 
preferentment del Districte de Sants-Montjuïc 

La senyora Àngels Boix Junyent, del GMDPSC, recorda que ja han passat sis mesos 
del prec i demana explicacions. Tot seguit, llegeix el seguiment de prec. 

El senyor Joan Sanromà Baulo, del GMDBComú, destaca que el Districte té la voluntat 
de convertir el recinte en equipament esportiu, si bé s’han trobat certes 
problemàtiques. Recorda que al principi s’hi pretenia allotjar el Centre Coordinador 
d’Emergències (Cecor). Afirma que s’ha portat a terme gestions amb l’IBE com a titular 
de l’espai, i s’ha elaborat estudis per avaluar el canvi d’ubicació del Cecor per disposar 
del recinte. Afegeix que els avenços estaran estretament relacionats amb els 
pressupostos. 

Es planteja pel Grup Municipal Cs: 

Que s’informi de les actuacions que ha realitzat el Govern del Districte o està 

realitzant del prec del GMDCs acceptat en sessió del Consell Plenari del 

Districte de Sants-Montjuïc de 4 de desembre de 2017: 

Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc compleixi amb el seu 

compromís públic realitzat en el Ple del passat 2 de març de 2017, tal com 

consta en l’acta oficial del referit Ple, i garanteixi que pròximament els 

continguts de la pàgina web del Districte de Sants-Montjuïc es puguin 

consultar tant en català com en castellà 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, exposa que al març del 2017 es va 
presentar un prec en què es demanava que el web del Districte, a banda del català, 
estigués també en castellà i anglès. Recorda que el Govern no es va comprometre a 
traduir-la a l’anglès, però sí al castellà. Manifesta que al desembre del 2017 no s’havia 
complert la promesa, de manera que es va repetir el prec, el qual es va aprovar amb el 
compromís que al primer trimestre del 2018 el web es trobaria en els dos idiomes.  

Indica que al juny, quatre dies després d’entregar un seguiment, el web s’ha traduït al 
castellà, la qual cosa agraeix. 
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Es planteja pel Grup Municipal PPC: 

Que s’informi de l’estat d’execució del prec del GMDPPC acceptat en sessió 

del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc de 3 de maig de 2018: 

Que s’incrementi la neteja i manteniment dels jardins de les Hortes de Sant 

Bertran, dels de Can Ferrero, Walter Benjamin, Can Sabaté, parc de les Tres 

Xemeneies i de la rambla dels jardins de Sants, entre d’altres, així com 

millorar determinats elements i espais d’aquests relatius al mobiliari, pista 

esportiva, neteja de tags, ascensor i d’altres 

Que igualment es facin tasques de manteniment en voreres i rajoles de 

carrers que a data d’avui necessiten una reforma però que no està prevista 

poder fer-la properament, com per exemple el carrer Piquer 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, llegeix el seguiment de prec i 
demana que se li traslladi la resposta per escrit. 

La senyora Carolina López García, del GMDBComú, afirma que s’ha instat Parcs i 
Jardins a prioritzar i millorar la neteja dels parcs esmentats, cosa que ja s’ha 
materialitzat a Can Sabaté. Afegeix que actualment s’està netejant el llac i 
properament es procedirà als entorns de la pista. Respecte a les Hortes de Sant 
Bertran i els jardins de Walter Benjamin, puntualitza que es tracta d’indrets de pas de 
muntanya i de pernoctació de persones sense llar, si bé destaca que tots dos llocs 
estan inclosos en protocols concrets d’increment de la neteja. Pel que fa a les Tres 
Xemeneies, informa que s’ha construït un tancat de l’edifici, amb vigilància i la 
col·laboració de RebobonART, cosa que ha reduït les pintades i la brutícia. 

Afirma que, a banda de la neteja, s’està treballant en la convivència d’aquestes zones 
mitjançant una taula formada per l’Escola Sant Pere Claver, la Llar Pere Barnés, el 
Centre Cultural Albareda i el veïnat, que han permès la recuperació del parc per portar 
a terme celebracions. Recorda que a l’octubre comença el RebobinART, amb artistes 
urbans de la zona, un esdeveniment que comportarà la neteja de pintades al carrer. 
Quant a l’arranjament del carrer de Piquer, afirma que s’està estudiant les 
intervencions prioritàries per millorar la qualitat de vida del veïnat. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 22.30 h. 

 

 

 

El secretari       Vist i plau 
La presidenta del Consell 


