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ACTA DEL CONSELL PLENARI 

 

Identificació de la sessió 

Núm. 7 
Data: 13 de desembre de 2018 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 18.30 h a 22.00 h 
Lloc: Consell de Districte de Sants-Montjuïc 
 
Assistents 
 
Presidenta del Consell 
Montserrat Ballarín Espuña 
 
Regidora del Districte 
Laura Pérez Castaño 
 
Regidors adscrits 
Irma Rognoni Viader (GMDemòcrata) 
 
Consellers i conselleres 
Domingo de Guzmán Alonso Chapa (GMDBComú) 
Xavier Farré Perisé (GMDBComú) 
Carolina López García (GMDBComú) 
Esther Pérez Sorribas (GMDBComú) 
Joan Sanromà Baulo (GMDBComú) 
Neus del Pilar de Haro Jarque (GMDDemòcrata) 
Núria Izquierdo Simó (GMDDemòcrata) 
Georgina Lázaro Fontanet (GMDDemòcrata) 
Sergi Sarri Camargo (GMDDemòcrata) 
Marta Alonso Izquierdo (GMDERC) 
Jordi Fexas Massanés (GMDERC) 
Àngels Boix Junyent (GMDPSC) 
Albert Deusedes Perelló (GMDPSC) 
Fernando Alcalde Pérez (GMDCs) 
David Labrador Gabriel (GMDCs) 
Josefina Macías Boada (GMDCUP) 
Neus Roca Miró (GMDCUP) 
José Antonio Calleja Clavero (GMDPPC) 
 
Excusen la seva absència 
Maria Riba Albiach (GMDBComú) 
Montserrat Benedí i Altés, regidora adscrita del GMDERC 
Carmen Andrés Añón, regidora adscrita del GMDPSC 
M. Magdalena Barceló Verea, regidora adscrita del GMCs 
Eulàlia Reguant Cura, regidora adscrita del GMDCUP 
Alberto Villagrasa Gil, regidor adscrit del GMDPPC 
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Gerent del Districte 
Francesc Jiménez i Gusi 
 
Secretari del Consell 
Juan Carlos Parejo Perogil 

Desenvolupament de la sessió 

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

Demana que, a causa de la quantitat de punts de l’ordre del dia, les intervencions se 
cenyeixin al temps estipulat. 

Tot seguit, obre la sessió. 

A) Aprovació de l’acta de les anteriors sessions extraordinària de 19 de 
setembre i ordinària de 4 d’octubre de 2018 

S’aprova per unanimitat. 

B) Part informativa: 

1. Despatx d’ofici 

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

El Consell se n’assabenta. 

2. Informe de la regidora 

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

La regidora del Districte saluda els assistents i prossegueix amb un seguit de 
felicitacions: el BAM i la senyora Lluïsa Puigardeu per la Medalla d’Honor de la Ciutat 
rebuda aquesta setmana; l’Associació de Comerciants de Sants Establiments Units pel 
trentè aniversari; les associacions de comerciants del Poble-sec i el Paral·lel, 
premiades per la promoció de les noves economies; l’Escola Barrufet, pel cinquantè 
aniversari; la iniciativa d’eixos comercials que en els darrers dies han vist la seva tasca 
reconeguda als barris; els restauradors del barri de Sants per llançar la proposta Xup 
Xup i el circuit de restaurants que ajuden a descobrir els barris. Destaca la iniciativa 
sobre clàusules d’interculturalitat amb el sector comercial d’origen divers del barri del 
Poble-sec. 
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Fa un esment als polítics que segueixen empresonats de manera injusta, amb especial 
preocupació al seguiment de la vaga de fam. 

Informa que, després de celebrar tots els consells de barri, han sorgit novetats per 
incrementar la participació al districte, com ara l’ús de formularis per a les persones 
que no desitgen fer la seva intervenció oralment o les que reclamen una resposta per 
escrit, i per facilitar la traçabilitat de la informació i de les consultes. 

Afirma que en els darrers mesos s’ha debatut el desenvolupament de propostes en 
matèria de seguretat. Reconeix que s’ha detectat dades negatives, com ara l’increment 
d’actes delictius d’un 19%, si bé puntualitza que el 60% del repunt el formen furts 
sense violència, com ara telèfons mòbils, i especialment a turistes. Exposa que durant 
el present mandat s’ha reforçat la presència de la Guàrdia Urbana, amb la 
convocatòria de 319 places i la mobilització de 12 milions d’euros anuals per 
incrementar les hores extres. Pel que fa al nou model de seguretat, recalca la 
modernització del cos amb una policia de proximitat més preventiva i més coneixement 
del territori. Afegeix que s’ha obert un jutjat per a judicis ràpids. En aquest sentit, 
recomana que no es projecti imatges de gueto sobre els barris del districte, els quals 
considera especialment un exemple de convivència.  

A mode de reflexió, comunica que quan es pregunta a la ciutadania quina és la seva 
màxima preocupació, la resposta no és la seguretat, sinó el futur laboral, econòmic i el 
benestar de les seves famílies, com a conseqüència de la profunda crisi econòmica, 
de la qual no tothom està sortint de la mateixa manera. Fa èmfasi en les persones 
vulnerables, i manifesta que un dels objectius del Govern és ajudar-les a recuperar 
poder adquisitiu. Apunta que l’aprovació de l’increment del salari mínim, la distribució 
de la riquesa i l’aprovació de pressupostos com a mecanismes de redistribució són 
necessaris per fer política real. Indica que en el moment actual es podria imposar el 
discurs de la por i de la lluita de pobres contra pobres per justificar la desigualtat i el fi 
de la història. 

Apunta que una altra preocupació de la ciutadania és l’habitatge digne. En aquest 
sentit, recalca la lluita dels darrers mesos contra els pisos rusc, amb la dedicació d’una 
gran quantitat de recursos tècnics i la col·laboració veïnal, gràcies a la qual es va 
poder ubicar la proposta a Constitució, 108, i es va elevar al Jutjat Contenciós 
Administratiu número 7, davant la negativa dels responsables a autoritzar l’entrada a la 
Guàrdia Urbana i els tècnics municipals per fer efectiu el precinte. Fa un 
reconeixement al senyor Miquel Àngel Valdueza, Director de Serveis de Llicències del 
Departament de Llicències, i a tot el seu equip, per haver impedit la banalització del 
dret a l’habitatge en el cas esmentat. 

Manifesta que la Subcomissió d’Urbanisme de la Generalitat ha aprovat la mesura de 
reservar el 30% de les noves promocions d’habitatge assequible, una mesura pionera 
a l’Estat que serà el reflex d’altres ciutats que han aplicat la mesura. En aquest sentit, 
opina que tindrà un impacte molt positiu al Districte de Sants-Montjuïc. 

Comunica que, després de quaranta anys, se salvarà 151 habitatges del Turó Font de 
la Guatlla, amenaçats de desaparèixer en base a un PGM antiquat que els posava en 
perill i que ha estat amenaçant el veïnat. Exposa que el Govern ha revisat amb raons 
tècniques i jurídiques la innecessària destrucció del barri, afegint-hi mesures 
d’antigentrificació i oportunitats en matèria d’equipaments, agraint la col·laboració a 
l’Associació de Font de la Guatlla i l’Associació Salvem el Turó. 
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Assenyala que a inicis de mandat el Govern es va proposar treballar a fons per a la 
muntanya de Montjuïc, i destaca que actualment s’està desenvolupant el final d’una 
fase de participació que consta de 65 propostes. Matisa que s’ha hagut de demanar al 
RACC i a operadors privats que redueixin la seva activitat; s’ha prioritzat interessos 
molt diversos sobre què s’espera de la muntanya de Montjuïc; s’ha treballat en 
l’equilibri entre muntanya verda, cultural, esportiva, turística i la preocupació del veïnat 
pel canvi climàtic, els aiguats, les inundacions, les esllavissades i les caigudes d’arbre. 
Anuncia que el procés participatiu acabarà al gener del 2019 amb un acte públic al 
Caixa Fòrum, en què convida tothom. 

Informa que els joves de l’equipament del 12@16 han decidit anomenar «La Clau» 
l’equipament de Leiva. Apunta que el nombre d’usuaris creix diàriament amb activitats 
decidides pels joves, com tornejos de ping-pong, sessions de cinema, tallers de 
decoració o maquillatge a la Castanyada. Mostra la seva alegria per la finalització de la 
formació de dos mesos i mig al programa «La Marina DONA empenta», que proveeix 
oportunitats a dones per crear el seu itinerari de futur i el suport a idees de negoci que 
es troben en fase embrionària. Manifesta que s’ha solucionat la problemàtica de servei 
a la ludoteca d’Olzinelles augmentant el nombre de professionals, cosa que permet 
superar una mancança denunciada pel veïnat i retornar a l’aforament previ al conveni 
de gestió. 

Recorda que la Biennal de Pensament ha omplert de filosofia la plaça de Bonet i Muixí, 
el Centre Social de Cotxeres, i la Lleialtat Santsenca amb 68 activitats gratuïtes que 
van servir per demostrar l’interès de la ciutadania en la cultura. 

Pel que fa a Barcelona Energia, celebra que l’Ajuntament ja hi estigui connectat, de 
manera que tots els equipaments, l’enllumenat i els edificis públics s’abasteixen de 
l’operador municipal d’energia cent per cent renovable i certificada. Expressa la seva 
preocupació per l’oligopoli elèctric i reclama que compleixi les lleis que prohibeixen 
tallar el subministrament elèctric a les famílies vulnerables. Puntualitza que s’ha 
imposat tretze sancions a l’oligopoli en aquest marc. Recorda que al novembre es va 
celebrar el Congrés Català de Pobresa Energètica, un espai consolidat on es pretén 
lluitar contra aquesta problemàtica amb reflexions i pràctiques energètiques. 

Recalca que en el darrer mes la violència masclista ha estat en el punt de mira, 
segons l’informe on consta l’increment de servei, recursos i atencions. Fa un esment al 
protocol «No callem», seguit tant per la Plataforma com l’Apolo, amb la intenció 
d’ampliar-lo a altres espais d’oci nocturn perquè disposin d’eines per actuar davant de 
casos de violència masclista, d’assetjament o de violència sexual contra les dones. 

Apunta que s’ha iniciat les obres a Carreras i Candi amb Estaràs per vertebrar el barri 
de Badal, les quals duraran nou mesos. Aventura que es notarà una millora 
considerable amb l’obertura del CAP Roger. Recorda que a l’agost del 2017 va caldre 
tancar aquest CAP, que es trobava en una segona planta, i en unes condicions que el 
personal havia denunciat. 

Exposa que s’està avançant en la superilla d’Hostafrancs, malgrat els titulars de 
premsa, que tergiversen la situació. Assegura que s’ha atès les demandes del veïnat i 
s’ha proveït els mitjans necessaris. Indica que s’ha assolit un consens amb la majoria 
de les línies. D’altra banda, assenyala que s’ha iniciat les obres de reurbanització dels 
jardins de la Mediterrània, les de l’ascensor del Polvorí i les del col·lector de Vila i Vilà, 
que es troben en la segona fase. Informa que el Punt de Defensa de Drets Laborals ja 
funciona al districte com a servei gratuït sobre els drets dels treballadors de manera 
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individualitzada, en una època de precarització del mercat laboral i l’aprofitament per 
part dels sectors privats. 

Destaca el desplegament de la darrera fase de la xarxa ortogonal de bus, si bé matisa 
que cal seguir treballant les millores. Celebra que s’hagi pogut mantenir l’autobús 91 i 
la reducció de freqüència de pas de 22 minuts entre les nou del matí i les set de la 
tarda, amb el compromís amb l’assemblea veïnal de millorar el recorregut. Informa que 
s’ha reduït gairebé a la meitat el temps d’espera de l’autobús 13, una reivindicació 
llargament sostinguda pel veïnat de Can Clos. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, se suma a les felicitacions de 
la regidora i afegeix el desè aniversari de la Coral Jove i Juvenil de Sant Medir, i el 
vintè aniversari d’Artishop. Dona les gràcies a l’Associació de Disminuïts de Sants-
Montjuïc, que tancarà les portes després de vint-i-vuit anys, i fa un esment especial a 
la senyora Rita Granada, que n’ha estat la presidenta els darrers set anys i que ha 
lluitat pels drets de les persones amb diversitat funcional, sobretot en l’àmbit de 
l’accessibilitat. Expressa el seu condol pel senyor José Povedano, que havia estat 
president del Club Iberia de Futbol. Recorda que la present setmana es va celebrar el 
Dia Internacional del Voluntariat, i agraeix la tasca de tots els voluntaris del districte. 
Destaca la commemoració del 25 de novembre pel Dia Internacional per l’Eliminació 
de la Violència contra les Dones. 

Manifesta que la present setmana el president Torra ha proposat la via eslovena per 
assolir la independència, i recorda que a Eslovènia van morir 63 persones en el procés 
d’independència. Recalca que prèviament havia desautoritzat els Mossos d’Esquadra 
per ser presumptament contundents amb els CDR, i posteriorment havia demanat als 
CDR que no llancessin tanques contra els Mossos, tot i que feia temps que els 
animava a fer pressió. Es mostra preocupat pel que pugui passar el 21 de desembre, 
especialment sota el govern del president Torra. Fa una crida al seny, a la convivència 
i a la garantia de la llibertat de moviment de les persones que es vulguin desplaçar per 
anar a treballar o iniciar les vacances de Nadal. 

Pel que fa a la delinqüència, corrobora els increments de furts al carrer i afegeix els de 
domicilis i comerços. Insisteix que els veïns ho han expressat en la majoria de consells 
de barri, especialment els del Poble-sec, la Marina, Hostafrancs i Font de la Guatlla. 
Recorda que recentment s’ha detingut una persona a Sants que robava als domicilis 
de les persones grans. Recalca que gran part de la delinqüència es concentra al 
Poble-sec, on la present setmana els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana van 
desmantellar dos narcopisos. 

Comunica que es va celebrar un monogràfic, amb presència de la regidora i dels 
intendents de Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana, en què els veïns van denunciar 
màfies que ocupaven l’habitatge després de cobrar el lloguer corresponent o fer-los 
servir per a activitats delictives. Per aquest motiu, reclama recuperar la Taula de 
Seguretat al Poble-sec i la Marina, especialment. Acusa el Govern d’haver buidat de 
contingut el Consell Sectorial de Presidència i de Seguretat, i exigeix una comunicació 
més fluida del que passa als barris entre el Districte i les associacions, entitats, veïns i 
cossos de seguretat. 

Critica la manca de neteja dels darrers mesos i la manera d’actuar de Parcs i Jardins 
respecte a la poda i el manteniment dels jardins i d’altres. Opina que la neteja és 
insuficient a tot el districte, amb especial èmfasi als jardins de Can Sabaté, la Rambla 
de Sants i els tags al parc de les Tres Xemeneies. Condemna l’incivisme que es dona 
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en aquests llocs, on es concentren grafits, tags, amos incívics de gossos, ciclistes, 
sorolls i patinets elèctrics. 

Pregunta pels veïns de les Hortes, pels quals es va plantejar un seguit de propostes fa 
mesos, si bé sospita que encara esperen una contestació. 

Pel que fa als pisos rusc, mostra el seu acord pel que fa al precinte d’aquests 
habitatges de 2,6 metres quadrats, si bé recorda a la regidora que fa mesos es va 
aprovar la mesura APROP, consistent en allotjaments de proximitat provisionals, uns 
barracons que s’instal·laran amb retard. Critica que també s’hagi retardat el projecte 
als jardins de la Mediterrània, programat per a novembre. Respecte a la desafectació 
dels habitatges del Turó, mostra la seva esperança que també s’hi incloguin 
promocions d’habitatge social i equipaments adequats. Demana que amb el Pla 
director de Montjuïc arribin les inversions necessàries. 

Pregunta pel desgavell del carril bici a Mineria, ja que es va posar en marxa sense 
implementar els ajustaments promesos. Vol saber com es resoldrà la problemàtica 
dels semàfors a la plaça de les Matemàtiques. D’altra banda, celebra la conservació 
de l’autobús 91. Pregunta per l’estat de les millores de la rambla de Badal i la definició 
dels usos de la Casa de la Premsa, i recorda que el Govern va prometre un lloc al pati 
del Casinet per establir-hi l’Escola de Ciclisme, si bé recentment els membres del Club 
Ciclista Catalunya Barcelona han rebut una negativa, sense que se’ls proposi cap 
alternativa. 

Expressa la seva alegria per les notícies sobre el CAP Roger i la urbanització Carreras 
i Candi. Demana que s’informi del calendari de l’escola bressol, de l’equipament 
pendent i del refugi. Adverteix que queden carrers per arranjar a l’entorn de Juan de 
Sada, com ara Violant d’Hongria. 

La senyora Neus Roca Miró, del GMDCUP, dona les gràcies als veïns que han lluitat 
perquè en la present sessió es pugui emetre un informe preceptiu per aprovar 
determinats canvis. Se suma als reconeixements de la regidora i als que pronunciaran 
la resta de portaveus. 

Recorda que la present setmana s’ha obert amb tres desnonaments al Poble-sec que 
van intentar ser aturats pel moviment veïnal autoorganitzat. Considera que això 
suposa una prova de la problemàtica endèmica a la ciutat respecte al dret a 
l’habitatge, especialment al Poble-sec i a Hostafrancs. Admet que l’Ajuntament de 
Barcelona inverteix més en habitatge que molts municipis, si bé reclama més mesures. 
Opina que no és suficient impulsar mesures d’habitatge amb més planificació de futur, 
com la mesura del 30%, ja que no resolen el conflicte. Reclama regular el preu del 
lloguer com a objectiu fonamental i sol·licita a l’oposició que en comptes d’utilitzar les 
problemàtiques socials com a eina de desgast del Govern comenci a treballar per 
canviar certes lleis, com ara la LAU. Proposa que els grups presents al Ple podrien 
executar canvis estructurals i no ho estan fent. 

Exposa que el barri està de dol perquè una membre de la PAH es va suïcidar. Critica 
que certs partits pacten amb grups xenòfobs que desacrediten aquestes plataformes 
veïnals, titllant-les de focus d’immigrants organitzats que pretenen obtenir dret a 
l’habitatge gratuït mentre els espanyols de raça pura han de pagar lloguers elevats. 
Destaca que aquestes plataformes són les úniques capaces d’aturar i impedir 
desnonaments il·legals on els Serveis Socials no poden intervenir i on es vulneren 
contínuament els drets dels col·lectius vulnerables. 
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Manifesta que la inseguretat té dues cares, una de circumstancial i l’altra d’estructural. 
Opina que la part circumstancial és un atac al Govern actual, en forma d’aposta segura 
per desgastar qualsevol govern d’una ciutat gran. Puntualitza que a tot arreu hi ha 
robatoris i violència, i condemna que es parli de la inseguretat aportant únicament 
certes dades. Proposa que es consulti les ponències sobre estadística i algoritmes que 
es van presentar al CCCB fa un mes. Acusa certs partits de l’oposició de manipular 
dades per generar discurs, una irresponsabilitat que relaciona amb l’extrema dreta, la 
qual es dedica a generar crispació i polaritzar la societat. En aquest sentit, els demana 
discursos en clau de cultura de pau i mediació que els separi de l’extrema dreta. 

Amb relació a la part estructural, afirma que la inseguretat és conseqüència de la 
pobresa, de la desigualtat i d’uns espais públics on difícilment el veïnat hi pot fer vida. 
Assenyala que si hi ha comunitat i vida de barri, els carrers deixen de ser hostils i 
tothom es pot sentir segur. Matisa que, en el cas concret de la violència contra les 
dones i la comunitat LGTBI, la inseguretat es genera en un sistema que fonamenta 
violència quan criminalitza la víctima, quan posa en dubte les seves declaracions i no 
condemna socialment l’agressor. Indica que la inseguretat no creix perquè un govern 
no posi policia, sinó que és el resultat de la desigualtat, la societat patriarcal i d’uns 
espais públics on no es fa vida perquè estan ideats de cara a la galeria en benefici de 
la internacionalització de la ciutat, cosa que deixa els veïns en l’oblit.  

Aposta per solucions més creatives i profundes que una simple multiplicació de la 
presència policial, ja que aquesta mesura no ha amainat la problemàtica. Informa que 
es disposa de testimonis punyents de violència policial en habitatges a punt de ser 
desnonats, amb menors implicats, i de grupuscles ultres que han actuat amb impunitat 
darrerament. Adverteix que no vol porres ni pistoles als carrers, sinó una cultura de 
pau i mediació en l’acció política, en clau resolutiva. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, se suma a les felicitacions de la 
regidora i hi afegeix l’Associació de Comerciants de Creu Coberta per l’organització del 
Festival de Dansa «I Lake Dance»; el senyor Abel Torras per la presentació del seu 
llibre El cementiri de Montjuïc; l’encesa de l’arbre de Nadal i les llums de Nadal de la 
Unió d’Entitats de la Marina, i els diversos actes que se celebraran durant les 
vacances de Nadal. Agraeix a l’Associació de Comerciants del Poble-sec i el Paral·lel 
que els convidessin a la presentació de l’acte «Apropaments entre comerciants de 
diverses cultures»; a la invitació de la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec per 
convidar-los al vint-i-novè sopar d’aniversari i novena entrega de premis, i el Club de 
Petanca 8 de maig. Lamenta la clausura de l’Associació de Disminuïts de Sants-
Montjuïc. 

Pel que fa a la desafectació del Turó de Font de la Guatlla, considera que és un clar 
exemple dels acords que es poden assolir al Districte, i recorda que el seu grup 
sempre hi ha donat suport. 

Mostra la seva preocupació respecte la inseguretat i a l’increment del 20% dels 
delictes a Barcelona, especialment pels robatoris amb violència i la manca d’efectius 
de les forces de l’ordre. Puntualitza que a Sants-Montjuïc, l’increment ha estat del 
19,6% respecte a l’any anterior. Corrobora que els ciutadans tenen impressió de 
manca de seguretat a Sants-Montjuïc i que el Govern es mostra lax respecte al repunt 
de la delinqüència. Recorda que es va haver de convocar una reunió especial de 
Seguretat a la Marina, malgrat que el Govern el va anomenar «de Convivència i 
Prevenció», ja que els veïns de la Marina estan organitzant una manifestació de 
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protesta per a les properes dates. Demana recuperar les Taules Territorials de 
Seguretat, com la del Poble-sec, un tema que es va abordar al Consell de Presidència.  

Considera que els pisos rusc no poden tenir llicència i celebra el tancament per part 
del Govern. Defensa la constitució d’un parc públic i privat de lloguer assequible 
mitjançant el manteniment de la titularitat pública del sòl de les promocions públiques i 
d’una política d’incentius i col·laboració amb el sector privat. Matisa que el propietari 
de l’habitatge o el sòl ha de ser sempre l’Ajuntament o l’Administració pública, i evitar 
que després passi al parc d’habitatge privat tal com ha passat fins ara amb l’habitatge 
de protecció oficial, cosa que evitaria l’especulació. 

Expressa la seva voluntat d’incentivar el lloguer social assequible per a les persones 
amb menys recursos, com ara joves i dones maltractades. Reconeix que es tracta d’un 
tema delicat i recorda al Govern que a principis de la legislatura va prometre 4.000 
habitatges socials, tot i que a final del mandat només se n’hauran assolit 800. Mostra 
la seva esperança que els metres quadrats reservats per a equipaments esportius a 
Magòria compleixin les peticions de la Taula d’Esports de Sants-Hostafrancs i la 
Bordeta, de manera que es construeixi el camp de futbol reivindicat pels clubs de barri. 

Reitera que els veïns de Sants i alguns partits reclamen l’ascensor a la parada del 
metro Plaça de Sants, que segueix pendent a l’espera que ho faci la Generalitat. 
Denuncia la saturació del carrer de la Mineria amb el nou carril bici, i sol·licita al 
Govern que prengui mesures per millorar la circulació d’aquest carrer. Quant a neteja, 
adverteix que hi continua havent grafits al parc de les Tres Xemeneies i entorns, i que 
el veïnat del Poble-sec es continua queixant per la brutícia. Exigeix que se solucioni 
les problemàtiques de neteja i ocupacions a la Marina, i l’ampliació de la vorera del 
carrer de l’Alumini. 

Demana que entre els equipaments programats després de la desafectació del Turó 
de Font de la Guatlla s’inclogui la ludoteca que demanen les associacions de veïns, 
centres per a veïns amb diversitat funcional i un nou parc infantil. Indica que cal 
prendre mesures contra les actituds temeràries dels skaters al Poble-sec, les 
situacions conflictives al parc de Joan Corrades, Herenni i Espanya Industrial, i la poda 
d’arbres en diversos àmbits del districte. Finalment, celebra l’acord per mantenir 
l’autobús 91. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, fa un esment a la presència dels 
estudiants de Ciències Polítiques que han assistit al Ple. 

Mostra la seva alegria per la desafectació del Turó de Font de la Guatlla, i felicita els 
veïns per la feina constant i rigorosa amb què han aconseguit el seu objectiu. Indica 
que la gestió d’aquesta problemàtica podrà resultar exemple de com abordar 
situacions similars a altres indrets de Barcelona. Tot i això, adverteix que ara cal 
executar la desafectació. 

Opina que caldria separar el concepte de «pisos rusc» del marc de l’habitatge, ja que 
els considera una forma d’explotació. Mostra el seu rebuig respecte a l’existència 
d’aquest tipus d’iniciatives que fan negoci amb la desesperació i la situació de 
vulnerabilitat de les persones. Dona suport a l’Ajuntament de Barcelona i a 
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per lluitar contra aquesta proposta. 

Pel que fa a la seguretat, argumenta que en política i gestió d’interessos públics, la 
percepció de la realitat forma part de la realitat. En aquest sentit, afirma que entitats, 
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associacions i veïnat expressen la seva preocupació respecte a la delinqüència i 
informa que la percepció general és que la seguretat ha empitjorat notablement. 
Considera que aquest motiu ja és suficient perquè el Govern i els poders públics 
actuïn. Afegeix que les dades corroboren que la percepció d’inseguretat és 
fonamentada, ja que s’ha demostrat un increment dels delictes, tal com han fet públic 
el Departament d’Interior de la Generalitat i els sindicats policials en diverses ocasions. 

Manifesta que preservar un espai públic de qualitat suposa una obligació per a 
qualsevol govern, especialment als que es defineixen d’esquerres. Opina que la 
seguretat i el manteniment són imprescindibles i constitueixen un dret, especialment 
per a les persones amb menys recursos. Aclareix que no responsabilitza el Govern del 
Districte de l’increment delictiu i afirma que les causes són variades. En aquest sentit, 
en culpa el Govern de la Generalitat, malgrat no tenir les competències en seguretat, 
ja que no aporta les mesures suficients. 

Denuncia la manca d’efectius de la Guàrdia Urbana i de Mossos, els quals cal dotar de 
l’equipament tecnològic necessari per desenvolupar la seva feina en les millors 
condicions, especialment per al bé de la ciutadania. Reclama que la Guàrdia Urbana 
recuperi el paper rellevant a l’espai públic. Argumenta que a causa de la manca de 
recursos, la Guàrdia Urbana només es presenta quan s’ha produït un fet, mentre que 
la delinqüència s’ha de basar en la prevenció. Informa que el present Govern acabarà 
la legislatura amb menys policies dels que van començar, i adverteix que només amb 
el decret de jubilació amb 59 anys es poden produir fins a 272 baixes al proper mes de 
gener. Critica el Govern per haver abandonat l’autoritat democràtica a l’espai públic, 
sense la qual no es pot practicar una política de prevenció encaminada a reduir els 
nivells d’inseguretat i incivisme de la ciutat, articular polítiques de cohesió social i 
actuar com a element central de la seguretat a la ciutat. 

Opina que cal dotar la Guàrdia Urbana d’acord amb les necessitats de la ciutadania, i 
no d’acord amb la poca prioritat que el Govern dona a la seguretat, per la qual cosa 
proposa potenciar la policia de barri com una eina per treballar la prevenció, a més 
d’apostar per professionals policials, educadors i d’altres, amb presència en l’espai 
públic per mitigar la manca de convivència. Tanmateix, indica que per tal que la 
prevenció sigui efectiva cal autoritat municipal i pública, cosa que no pot oferir l’actual 
Govern. Indica que la regidora de Ciutat Vella, un dels districtes amb inseguretat més 
acusada, va necessitar tres anys per adonar-se de la importància de la Guàrdia 
Urbana, un fet que va admetre el 6 d’octubre en una entrevista a La Vanguardia. 
Afirma que cal impulsar l’autoritat que aquest Govern no exerceix, ja que és el 
dipositari de l’autoritat democràtica. 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, en nom del GMDERC, se suma a les felicitacions 
dels anteriors portaveus. Destaca el tancament de l’Associació de Disminuïts de 
Sants-Montjuïc, per la seva feina pionera a la ciutat, i els agraeix la tasca amb 
l’esperança que algú omplirà el buit que han deixat. 

Denuncia la vulneració dels drets polítics fonamentals, l’empresonament i la situació 
d’exili dels representants polítics democràticament escollits, agreujat en els darrers 
dies per la vaga de fam que alguns d’ells s’han vist obligats a emprendre per denunciar 
la seva indefensió i vulneració de drets per part de la justícia prevaricadora de l’Estat 
espanyol. En aquest sentit, mostra la seva solidaritat. 

Pel que fa a la seguretat, reconeix que no es tracta d’una situació fàcil i nega que el 
seu grup vulgui fer-ne demagògia o desgastar el Govern. Corrobora l’increment de 
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criminalitat causat per diversos factors que no són responsabilitat directa de l’acció 
política del Govern. Afirma que la dificultat de disposar de més efectius, la pressió que 
els darrers temps han patit els Mossos d’Esquadra, el context històric i l’efecte crida 
que pot generar l’allau de turistes de la ciutat i els furts als mateixos poden haver 
disparat les estadístiques. D’altra banda, considera que no es pot aprofitar la situació 
per explotar les pors de la ciutadania, si bé assegura que la problemàtica no s’ha 
tractat amb la planificació, la dimensió i la importància requerida. Argumenta que ha 
mancat un bon lideratge polític i interacció amb els cossos de seguretat. Apunta que 
els darrers esdeveniments al Poble-sec demostren que els narcopisos s’han estès a 
l’altra banda del Paral·lel. 

Admet que no es pot fer alarmisme gratuït i que Barcelona continua sent una ciutat 
segura dins els estàndards, si bé adverteix que la situació s’ha complicat. Per aquest 
motiu, demana que sense alarmismes ni banalitzacions s’intenti aportar solucions per 
revertir la tendència. Matisa que els dos primers anys de mandat l’estadística de 
victimització romania aproximadament estable. Afegeix que cal intentar eliminar la 
violència i les agressions sexuals contra les dones. Informa que la present setmana 
n’ha tingut lloc una altra en l’espai públic, al Poble-sec. Assenyala que en poc temps 
se n’han produït força en aquest barri i confia que no sigui el resultat de cap tendència 
estructural. 

Celebra la celeritat amb què el Govern ha actuat per intervenir els pisos rusc. 
Considera que, pel fet de ser a finals del mandat, ja es poden fer càlculs sobre 
l’execució en matèria d’habitatge, per la qual cosa pregunta quin serà el balanç 
quantitatiu de l’habitatge públic executat i disponible en els darrers quatre anys, i la 
comparativa respecte als tres o quatre mandats anteriors. Aconsella que se li 
proporcionin dades reals, ja que en una problemàtica estructural com la de l’habitatge 
cal humilitat. 

Pel que fa a la desafectació del Turó, felicita Govern i veïns per haver sabut donar una 
resposta adequada a una qüestió que semblava irresoluble. 

Demana que es faci retorn sobre diversos temes, com ara les mesures de gestió per al 
proper Brunch in the Park de 2019, ja que aquesta activitat ha causat malestar als 
veïns del Poble-sec, i pregunta si s’optarà per mesures parcialment o totalment 
restrictives. Comunica que certs punts del districte generen malestar i expulsió veïnal 
de l’espai públic, com és el cas de les Tres Xemeneies. En aquest sentit, vol saber si 
es pretén abordar aquests punts específics. 

Manifesta que ha rebut queixes sobre el club cannàbic a Nou de la Rambla, si bé 
admet que no disposa de prou informació. Respecte a la neteja, exposa que es tracta 
d’una denúncia recurrent, especialment en certs barris, com ara el Poble-sec. 
Pregunta si s’ha elaborat algun pla de reforç darrerament per mitigar punts conflictius. 
Quant a la negociació del conveni de neteja, demana saber quins canvis s’introduiran 
per millorar totes les mancances que es comenten, diagnosticar, planificar i incorporar 
el conveni. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, s’afegeix als agraïments de la 
resta de grups i fa un esment especial a l’Associació de Disminuïts de Sants-Montjuïc 
pels vint-i-vuit anys de tasca envers l’accessibilitat a Barcelona, una ciutat que 
actualment és model arreu del món. 
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Destaca que avui fa tretze i deu dies, respectivament, que els diputats Jordi Sànchez, 
Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull van iniciar una vaga de fam per denunciar el 
bloqueig del Tribunal Constitucional amb què es pretén evitar que puguin recórrer a 
instàncies internacionals europees. Tot seguit, expressa la seva solidaritat i amb la 
resta de presos polítics i exiliats. 

Manifesta que la seguretat pública suposa la problemàtica que més preocupa el 
veïnat, al contrari del que afirmava la regidora. En aquest sentit, recorda que la 
seguretat és també tenir una feina estable. Pel que fa a la seguretat pública, corrobora 
que cal reforçar els agents de Guàrdia Urbana, una mancança que el veïnat pateix des 
de fa anys, i adverteix que no es pot permetre que empitjori per no convocar places en 
el moment adequat. Afirma que el discurs públic també és important, ja que la Guàrdia 
Urbana no sap com actuar des de fa tres anys i mig. Apunta que, segons les 
estadístiques, els actes delictius han incrementat un 9% en el darrer any al districte, 
amb el repunt de furts més elevat dels darrers nou anys. Es mostra sorprès que les 
infraccions de les ordenances municipals disminueixin un 35%, cosa que es tradueix 
en 3.000 actes menys enguany, no perquè es produïssin menys incidents, sinó perquè 
no es prioritza el compliment de les ordenances municipals. 

Exposa que la policia de barri presentada pel Govern representa una iniciativa 
satisfactòria, si bé calen recursos per sustentar-la. Mostra la seva preocupació pel fet 
que en certes zones els policies de barri amb prou feines hagin tingut contacte amb les 
entitats des del dia de la presentació. Adverteix que si els veïns no els veuen en el dia 
a dia, sorgiran conflictes. Recalca l’arribada dels narcopisos al Poble-sec i recorda que 
s’ha estat lluitant durant anys perquè aquest barri no es converteixi en una extensió del 
Raval. 

Agraeix l’actualització de l’estat de les iniciatives, si bé demana certs aclariments. En 
primer lloc, apunta que a l’octubre es va aprovar, amb el vot del Govern en contra, una 
proposició en què es demanava que es pressupostés per al 2019 el col·lector del 
Poble-sec. Indica que la regidora ha afirmat que el pressupost està elaborat, si bé 
temps enrere havia matisat que la segona fase no es desenvoluparia el 2019. Insisteix 
que no s’ha presentat cap pressupost respecte al col·lector per al 2019. En segon lloc, 
recorda que fa un any es va aprovar una proposició sobre el referèndum de l’1 
d’octubre amb la proposta que es busqués un espai de la ciutat al Nomenclàtor per 
homenatjar aquell dia. Per aquest motiu, demana saber el retorn del Nomenclàtor. En 
tercer lloc, afirma que fa un any i mig es va aprovar, amb el vot del Govern a favor, una 
proposició transaccionada per portar a terme un procés participatiu del PERI 
d’Hostafrancs, malgrat que s’ha informat que no s’obrirà en el present mandat. 
Pregunta quant temps falta per impulsar la proposta. 

Expressa la seva satisfacció amb el resultat del PERI del Turó de Font de la Guatlla en 
el procés de desafecció. D’altra banda, condemna el model dels pisos rusc com a 
solució a l’emergència habitacional que pateix Barcelona. Indica que els vuitanta solars 
per construir habitatge no s’estan desenvolupant, de manera que a finals del mandat, 
el 80% dels nous habitatges provindran del Govern Trias. En aquest sentit, comunica 
que hi ha un grup de famílies a la Marina del Prat Vermell que no poden accedir al seu 
habitatge per una problemàtica de cadastre. Demana que aquests conflictes no es 
repeteixin al districte, ja siguin promocions públiques o privades. 

Sol·licita la impulsió de la Bòbila, al costat de Can Clos, ja que actualment resulta un 
perill per a la salut pública, en el sentit que s’utilitza com a abocador de deixalles i està 
ple de rates, tal com els veïns han denunciat al diari La Marina. Per aquest motiu, 
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reclama que s’hi actuï per transformar-lo en un espai de trobada per als veïns i dotar 
Can Clos d’un nou horitzó de connexió amb la resta de la Marina. 

La regidora matisa que la seguretat és un tema en què no valen els complexos a l’hora 
de saber analitzar les dades. Corrobora la intervenció de la senyora Roca pel que fa a 
l’afirmació que la percepció de seguretat augmenta en la mesura que augmenta la 
capacitat adquisitiva. Afirma que l’índex de victimitzats dels fets delictius també és més 
elevada entre la població amb renda mitjana i alta que les de renda baixa. Reivindica 
la feina feta amb la policia de barri i el treball de prevenció. En aquest sentit, indica que 
les entitats subscriuen les seves paraules, ja que se senten més acompanyades amb 
aquesta fórmula. Adverteix que parlar de seguretat també significa parlar de carrers 
plens de comerços, activitats a la via pública, comoditat del veïnat en els seus espais, 
xarxa comunitària, i polítiques de cohesió i redistribució per posar fi a les desigualtats. 

Afirma que la violència masclista és de caràcter estructural, un problema dels homes 
que afecta les dones. Defensa que cal començar a veure que l’impacte és directe per 
tal de començar a apuntar els canvis necessaris. 

Pel que fa al Brunch, informa que s’hi està treballant. Avança que cal reduir l’activitat, 
ja que ocupa la muntanya de Montjuïc dotze caps de setmana seguits, de manera que 
s’ha establert un diàleg amb els organitzadors per decidir en què convertiran la trobada 
a partir d’ara. 

Recalca que durant la legislatura s’ha creat equipaments per a joves, amb una millora 
quantitativa i qualitativa; s’ha recuperat espais que no eren públics; s’ha elaborat 
polítiques de ciutat i de Districte que han tingut un impacte positiu envers la ciutadania, 
com ara l’adquisició d’habitatges; s’ha bloquejat alguns casos d’especulació al 
districte; s’ha treballat des de la proximitat per reduir la pobresa energètica, per tal que 
la ciutadania estigui més i millor assessorada, també en casos de precarització laboral 
o drets laborals; s’ha reprès una línia d’una ciutat que lluita clarament per l’equitat 
entre homes i dones, i s’ha apostat trencar el desequilibri històric d’inversió entre 
barris. 

Reconeix que l’explotació de competències municipals en matèria d’habitatge no seran 
suficients per abordar els centenars de famílies que es troben en situació 
d’emergència social i habitacional, si bé s’hi ha treballat molt. Apunta que, en una 
època en què tothom preguntarà al Govern com ha actuat durant la legislatura, ella 
també es pregunta què hauria passat si hagués governat un altre partit. Manifesta que 
el Govern ha invertit en habitatge i ha afrontat les problemàtiques de convivència, 
sense militaritzar els carrers en detectar un increment de la violència, sense tancar 
parcs i jardins, i sense instal·lar càmeres als carrers. 

Quant a la intervenció del senyor Sarri, critica que sempre parli de les competències 
de la Generalitat i alhora plantegi exigències a l’Ajuntament de Barcelona. Assegura 
que Barcelona està patint el nou Govern de la Generalitat de Catalunya. 

El senyor Sarri comunica que està acostumat a la centrifugació de les responsabilitats. 

La regidora li recomana que revisi les accions de l’anterior mandat i les intervencions 
en què ell exigeix a l’Ajuntament les responsabilitats que són competència de la 
Generalitat. 

El Consell se n’assabenta. 
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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 
de millora urbana del sector BZ i estructuració de la vialitat interior de l’illa de 
l’emplaçament, al polígon de la Zona Franca, promogut pel Consorci de la 
Zona Franca 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, manifesta que la proposta afecta 
l’illa compresa entre l’avinguda del Parc Logístic i els carrers 2A i 3, als solars que 
antigament ocupava la Seat. Comunica que l’objectiu de la present modificació passa 
per ajustar alguna de les condicions urbanístiques per facilitar la implantació 
d’empreses que, per les seves característiques, requereixen superfícies de sòl més 
àmplies que les que el Pla preveu actualment; definir una estructura viària que ajudi el 
futur desenvolupament de l’illa amb una millor mobilitat i accessibilitat; permetre la 
construcció d’una subestació elèctrica que ha de donar servei principalment als barris 
de la Marina, i adaptar-lo a la nova cartografia oficial amb alguns ajustaments que en 
cap cas modifiquen les superfícies de zones verdes ni l’edificabilitat. 

Informa que no es disposa de cap pressupost associat, atès que la totalitat de les 
inversions corresponen als propietaris dels terrenys, en aquest cas, el Consorci de la 
Zona Franca, i s’estableix una única etapa d’execució de quatre anys des que el Pla 
sigui executat. 

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, 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 que el seu grup vota a 
favor. 

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

S’aprova per unanimitat. 

2.  Emetre informe preceptiu sobre l’aprovació inicial de la modificació del PGM 
a l’entorn del Turó de la Font de la Guatlla, d’iniciativa municipal 

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, exposa que aquesta modificació ha de 
permetre mantenir l’essència i la singularitat tant del Turó com del conjunt del barri de 
Font de la Guatlla. Assenyala que el Govern municipal ha treballat i ha acordat amb el 
veïnat una modificació de planejament que ja està aprovada per la Comissió 
d’Urbanisme, per unanimitat de tots els grups, i que pretén protegir el teixit urbà i 
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desafectar un conjunt de 51 habitatges situats en un àmbit de la muntanya de 
Montjuïc. 

Destaca que amb la mesura s’acaben els quaranta anys d’afectació, alhora que es 
protegeix el veïnat tant per l’amenaça de les excavadores com dels processos 
especulatius i gentrificadors. En aquest sentit, agraeix la tasca dels Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament, el veïnat i el Govern. Comunica que la modificació reservarà sostre per 
construir 18 habitatges públics protegits nous i equipaments necessaris per completar 
el teixit al barri, llargament demanats per l’Associació de Veïns de Font de la Guatlla. 
Afirma que la nova proposta de modificació del PGM preveu qualificar habitatges 
protegits amb uns 3.500 metres quadrats de sòl, dels quals 450 estaran destinats a 
habitatges públics. Afegeix que al Turó es mantindran 5.300 metres quadrats de verd i 
es generaran uns 700 metres quadrats d’equipaments. 

Pel que fa als habitatges ja existents, argumenta que es començarà a estudiar 
actuacions de millora per garantir-ne les condicions d’habitabilitat i accessibilitat, a més 
d’elaborar un projecte d’auscultació per posar en relleu aspectes de la memòria 
històrica del barri, així com elements del paisatge a mantenir i potenciar. Dona les 
gràcies a l’Associació de Veïns de Font de la Guatlla, a la Federació d’Associacions de 
Veïns de Barcelona i als equips de l’Ajuntament per haver fet possible la proposta de 
modificació. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, celebra la notícia i felicita 
l’Associació de Veïns. Afirma que la proposta millorarà la vida veïnal, els entorns i la 
ciutat en general. Es mostra d’acord amb la desafectació, si bé apunta que als solars 
on es construirà les promocions d’habitatge públic haurien de destinar els baixos a 
satisfer les necessitats històriques del barri, que presenta manca d’equipaments. En 
concret, demana la construcció d’un petit ambulatori, una ludoteca, una biblioteca i 
bona connexió d’autobús. A continuació, expressa el vot favorable del seu grup. 

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

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, felicita els representants de Salvem el 
Turó i l’Associació de Veïns presents al Ple, i 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. 

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

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDDemòcrata, manifesta el vot favorable 
del seu grup. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 
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3.  Emetre informe preceptiu sobre la convocatòria d’adjudicació de 64 
habitatges de protecció oficial de venda en règim general situada al carrer 
Micaela Chalmeta, 1-5 de Barcelona 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, matisa que no es tracta del carrer 
de Micaela Chalmeta, sinó del carrer de Sovelles, situat al sector 10 de la Marina de 
Prat Vermell. Indica que els criteris per accedir a la convocatòria s’han aprovat a 
l’Ajuntament de Barcelona i al Registre de Sol·licitants d’Habitatge, que en el marc de 
la protecció oficial estan relacionats amb els ingressos de la unitat familiar, 
l’empadronament i l’import que es destina a la quota de la hipoteca, entre d’altres. 

Exposa que 46 habitatges estan destinats a unitats de convivència d’un a sis 
membres, dos per a unitats de convivència amb necessitat d’habitatge adaptat i setze 
per a unitats de convivència els membres dels quals visquin als barris de la Marina. 
D’aquesta manera, assegura que tothom que estigui apuntat al Registre de 
Sol·licitants podrà optar al sorteig. Apunta que s’enviarà un comunicat per informar de 
la convocatòria. 

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, 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 a vot favor del seu 
grup. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

4.  Emetre informe preceptiu sobre l’aprovació inicial del projecte de modificació 
dels límits territorials dels deu districtes de la ciutat de Barcelona 

La regidora del Districte afirma que l’informe presenta una afectació mínima al Districte 
de Sants-Montjuïc, ja que cal aprovar que la plaça de Drassanes passi a formar part 
del Districte de Ciutat Vella. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, considera perjudicial perdre 
territori al districte, si bé expressa el vot favorable del seu grup. 

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

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, coincideix que no és bo perdre 
territori, tot i que expressa el vot favorable del seu grup. 
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El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, lamenta que no s’hagués informat 
les entitats ni els veïns del Poble-sec de la modificació. Tot seguit, manifesta el vot a 
favor del seu grup. 

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

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, critica que el Govern no informés 
a les consultives sobre les motivacions del canvi de límits i assegura que la plaça de 
Drassanes s’identifica amb el Poble-sec. Afegeix que el districte perd una zona verda i 
lamenta que no es comuniqués dels possibles perjudicis que això podria suposar, ja 
que implica l’IES Consell de Cent i tota la zona de Walter Benjamin. A continuació, 
manifesta el vot en contra del seu grup. 

La regidora opina que la informació sobre l’expedient no deu haver arribat 
correctament i pren nota per posar-se en contacte amb les entitats del Poble-sec. 
Reitera que la zona afectada no implica l’impacte insinuat pel senyor Sarri. 

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

5.  Emetre informe preceptiu sobre el canvi de la denominació del carrer de 
l’Aviador Franco per la denominació carrer del Mecànic Pablo Rada, al mateix 
espai d’aquest districte 

El senyor Joan Sanromà Baulo, del GMDBComú, exposa que en compliment de la Llei 
de memòria històrica a Barcelona es proposa eliminar qualsevol referència dins el 
Nomenclàtor a personatges que hagin provocat accions de sang contra la ciutadania 
de la ciutat. Afirma que el Districte va plantejar substituir el nom del carrer de l’Aviador 
Franco, ja que va ser un dels comandaments que des de Mallorca va dirigir els 
bombardejos contra Barcelona, malgrat que a l’inici de la guerra s’allistés al bàndol 
republicà. Matisa que el canvi de nom es va proposar a la Taula de Memòria Històrica 
de la Marina i al veïnat de Plus Ultra, que van proposar un nom relacionat amb l’avió 
Plus Ultra. En aquest sentit, recorda que es va suggerir el nom de Pablo Rada, que va 
ser el mecànic d’aquest avió. Indica que es va arribar a un consens amb la Taula de 
Memòria Històrica del Districte i amb el Nomenclàtor. Conclou dient que no es tracta 
d’un canvi gratuït, sinó un canvi de justícia. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, dubta del canvi de 
denominació, si bé entén que la presumpta justificació de la Llei de memòria històrica 
es va originar el 2007. Matisa que a banda del bombardeig, el senyor Franco es va 
presentar a les llistes d’Esquerra Republicana l’any 1931 i va sortir diputat a les Corts. 
Indica que era declaradament antimonàrquic i republicà, i va conspirar contra la 
monarquia d’Alfons XIII i la dictadura de Primo de Rivera. Afirma que el senyor Franco 
mantenia una bona relació amb el senyor Rada, i junts van creuar l’Atlàntic amb 
escales el 1926. 

Apunta que tots dos personatges eren inicialment d’esquerres, si bé l’aviador Franco 
va acabar passant al bàndol nacional, motivat per un assalt que es va produir a la 
presó Model de Madrid, en què es va assassinar uns quants milicians marxistes. En 
aquest sentit, mostra la seva satisfacció pel fet que es dignifiqui el nom de Pablo Rada, 
ja que segons la història, va sufocar un incendi dins l’avió, cosa que va salvar la vida 
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dels tripulants i va fer possible l’èxit de la gesta, per la qual cosa opina que demana un 
carrer amb el seu nom al districte. 

Corrobora que s’ha arribat a un consens amb el veïnat i la Taula de Memòria Històrica 
respecte al canvi, si bé mostra el seu desacord amb el plantejament. Tot seguit, 
expressa l’abstenció del seu grup. 

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

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, destaca que el barri de Plus Ultra rep el 
nom de l’hidroavió que va finalitzar per primera vegada un vol entre Espanya i 
Amèrica, el 1926. Afegeix que aquest fet dona nom als carrers del barri, 
independentment de la ideologia i de l’afiliació política de les persones que van portar 
a terme el vol, cosa que explica la defensa dels veïns respecte el nom dels seus 
carrers: Aviador Durán, Aviador Ruiz de Alda i Aviador Franco. 

Corrobora que Ramón Franco es va oposar a la dictadura de Primo de Rivera i va ser 
diputat d’Esquerra Republicana a les Corts. Comenta que amb la Guerra Civil, i 
després de l’afusellament de Ruiz de Alda per part de grups anarquistes, va canviar al 
bàndol sublevat, si bé va morir en un accident d’avió en plena guerra. D’altra banda, 
reconeix que el veïnat ha acordat substituir el nom pel del mecànic Pablo Rada amb 
l’objectiu de complir la Llei de la memòria històrica. 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. 

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

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDDemòcrata, manifesta el vot favorable 
del seu grup. 

El senyor Sanromà aclareix que el canvi de nom no és una venjança, sinó un acte de 
justícia basada en la memòria històrica. Considera que durant molts anys s’ha 
desmerescut la figura de Pablo Rada, i afirma que el fet que fos d’esquerres és casual. 

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

6.  Informar favorablement la proposta de fixació de preus públics per a la 
utilització dels equipaments cívics, casals de gent gran i d’infància del 
districte per a 2019 i sotmetre-la a la Comissió de Govern de l’Ajuntament per 
a la seva aprovació definitiva 

El conseller tècnic exposa que, pel que fa als centres cívics, es mantindrà les tarifes 
actuals a tota la ciutat, si bé es proposa reduir entre un 50% i un 75% certes tarifes de 
cursos i tallers per a persones amb discapacitat. Respecte a la resta d’equipaments 
socioculturals, afirma que es mantindran les tarifes de l’any anterior i se n’afegiran de 
noves per a iniciatives com el Projecte singular de música, els espais d’assaig amb 
musical i d’altres serveis complementaris. Indica que també s’equipararà el lloguer de 
la sala de concerts de La Bàscula al preu de la sala de Pepita Casanellas, ja que es 
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troba al mateix barri i presenta condicions similars. Quant a la resta d’equipaments, 
com el Punt Multimèdia, les ludoteques i les sales dedicades a la gent gran, comunica 
que mantenen les tarifes del 2018, igual que les dels camps de futbol en categories 
d’esport base fins a juvenil, mentre que s’aplica un increment del 2,2% relatiu a l’IPC a 
la resta de categories.  

Argumenta que s’ha creat una nova tarifa per al lloguer esporàdic per a actes no 
esportius com la que existeix a les pistes esportives. Apunta que a la pista 
poliesportiva La Bàscula i Tres Xemeneies s’incorporen tarifes per a l’ús de mitja pista 
per a entrenaments i per un terç d’ús de pista amb l’objectiu d’aplicar preus en funció 
de l’espai ocupat. Puntualitza que, en coherència amb aquestes tarifes, s’ha abaixat la 
de la competició de mitja pista per a esport base i juvenil. Finalment, apunta que a la 
pista poliesportiva de la Marina s’incorporen tarifes per a l’ús de mitja pista. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, opina que els preus públics 
s’haurien d’aprovar al Ple de Districte, establint un procediment públic perquè veïns i 
grups polítics puguin fer les seves aportacions. Lamenta que el Govern aprovi els 
preus públics a través de la Comissió de Govern, per la qual cosa al Ple només se 
n’informa. Demana que el Govern faciliti la informació dels costos que justifiquen 
aquests preus públics i reclama que s’abaixin, tal com es va fer amb els impostos i les 
taxes el 2018. Considera que amb els preus públic fixats, els costos se superen, i 
assegura que el Govern té marge per abaixar-los el 2019 i així compensar la pujada, 
que van patir el mandat anterior. Tot seguit, expressa el vot en contra del seu grup. 

La senyora Josefina Macías Boada, del GMDCUP, manifesta l’abstenció del seu grup. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, expressa l’abstenció del seu grup. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, afirma que no pot votar a favor 
d’uns preus públics sense disposar dels pressupostos municipals. Indica que, malgrat 
que estiguin aprovats per la Comissió de Govern, no estan relacionats amb cap 
proposta de pressupost municipal debatuda entre els grups polítics d’aquest Consell 
Plenari. Considera que els pressupostos haurien d’incloure els ingressos i les 
despeses de l’Ajuntament per al 2019. Admet que en una roda de premsa es va 
passar un PowerPoint sobre els pressupostos, tot i que era molt resumit i no s’ha 
debatut amb la resta de grups. A continuació, expressa l’abstenció del seu grup. 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, entén que s’ha executat un petit 
avenç respecte a la tarifació social, si bé exigeix avenços substancials, malgrat la 
possible complexitat de la gestió i del diagnòstic envers una tarifació que es creui amb 
la renda i la situació dels barcelonins. Tot seguit, expressa l’abstenció del seu grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, critica que en tota la legislatura 
no s’ha percebut cap intent d’assolir uns preus públics més competitius en el marc dels 
camps de futbol del districte, tal com han reivindicat els clubs. Indica que l’avenç ha 
estat parcial en la qüestió de l’ocupació. A continuació, expressa l’abstenció del seu 
grup. 

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

D.1 Proposicions/declaracions de grup 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Demòcrata: 

Sol·licitar l’execució de l’enderrocament dels edificis 15, 15 bis 
immediatament, i pel 17 del carrer Burgos, iniciar el procés de desallotjament 
per fer efectiu el seu enderrocament com més aviat millor, ja que és l’espai 
on han de construir-se els nous edificis per reallotjar els afectats del carrer. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, afirma que es va debatre la 
qüestió fa tres anys en un prec, en què es va demanar al Govern que accelerés el 
procés perquè els veïns vivien en condicions inadequades. Reconeix que a partir de 
llavors el procés es va accelerar lleugerament, amb reunions i calendaris, si bé els 
tempos marcats són lents i darrerament no s’estan complint. Tot seguit, llegeix el text 
transaccionat, en què en comptes de sol·licitar l’enderrocament de tres edificis, es 
demana enderrocar-ne dos i buidar l’altre al més aviat possible per tal d’impulsar els 
edificis de reallotjament necessaris. 

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 Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, recorda que el seu grup ha plantejat 
diverses propostes i preguntes sobre la problemàtica. 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, mostra la seva esperança que 
l’escurçament del nom de Bagursa també afecti els processos d’execució que tindrà en 
un futur a l’IMU. A continuació, expressa el vot favorable del seu grup. 

El senyor Joan Sanromà Baulo, del GMDBComú, agraeix la transacció i assegura que 
s’està portant a terme el tràmit administratiu de gestió urbanística sense demora. 
Indica que ja s’ha comprat els números 15 i 15 Bis, que van acceptar la compensació 
econòmica de l’Ajuntament, de manera que aviat es licitarà el projecte d’enderroc i es 
procedirà a destruir els edificis d’aquí a tres o quatre mesos. Pel que fa a Burgos, 17, 
informa que els veïns no va acceptar la compensació, cosa que va obligar a fixar el 
justipreu al Tribunal d’Expropiacions. Apunta que tan bon punt s’efectuï la compra 
s’iniciarà el procés de buidatge i s’abordarà els casos de vulnerabilitat mitjançant 
solucions, per tal de procedir a l’enderroc. 

Informa que, tot i els tempos plantejats, el Govern avança en la redacció del projecte 
de l’edifici de reallotjaments, ja que al desembre es licita la redacció del projecte per 
començar a planejar el futur edifici de reallotjament per part de l’Institut Municipal 
d’Habitatge. D’altra banda, mostra el seu desconcert respecte a l’acusació de lentitud 
del senyor Sarri, i li retreu que el seu grup va governar el Districte l’anterior legislatura. 
Finalment, manifesta el vot favorable del seu grup. 
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S’aprova la proposició per unanimitat. 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal ERC: 

Que el Plenari del Districte de Sants-Montjuïc insti el Govern municipal a 
negociar amb TMB la cessió de la propietat de l’antiga estació de funicular de 
Miramar, per tal de restaurar-la i museïtzar-la com a nou espai patrimonial del 
MUHBA, per a gaudi del conjunt de la ciutadania 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, comunica que els mitjans han 
informat que TMB pretenia reformar l’antiga estació del funicular anomenada Miramar 
per la part interior. Exposa que l’estat de conservació del funicular, de l’any 1928, 
manté pràcticament tots els mecanismes de l’època, de manera que es va plantejar 
preservar el patrimoni vinculat a la història del transport a la ciutat, a la muntanya i al 
Poble-sec. En aquest sentit, afirma que la reforma tenia moltes possibilitats de 
malmetre el format original i perdre una part del patrimoni arquitectònic. Apel·la els 
veïns del Poble-sec per intervenir i participar sobre els usos dels equipaments i els 
espais esmentats. Tot seguit, llegeix la proposició. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, 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. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, indica que perquè l’estació sigui 
restaurada i museïtzada, no cal que TMB en cedeixi la propietat. A continuació, 
expressa el vot favorable del seu grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, exposa que les entitats i els veïns 
han de tenir veu sobre com actuar en el marc del procés participatiu del Pla director de 
Montjuïc, en el sentit de decidir quins usos en serien més convenients. Critica que la 
proposició ja marca quin tipus d’ús es donarà a l’espai i considera que aquest aspecte 
hauria d’estar obert a una futura decisió. Tot seguit, expressa l’abstenció del seu grup. 

La senyora Carolina López García, del GMDBComú, agraeix la proposta, si bé 
constata que s’ha arribat tard. Informa que l’edifici ha estat trenta anys tancat i els usos 
s’han decidit en un procés intern amb els treballadors de TMB. Afirma que el Poble-sec 
té moltes necessitats patrimonials més prioritàries, de manera que no s’intentarà 
desfer un acord per millorar les condicions dels treballadors. A continuació, manifesta 
el vot en contra del seu grup. 

El senyor Fexas aclareix que quan es produeix una cessió de titularitat, l’agilitat i la 
capacitat de gestionar un bé i decidir-ne el seu ús incrementa quan l’Ajuntament n’és 
el titular. Pel que fa a la intervenció del senyor Sarri, comunica que la preservació dels 
elements amb un valor patrimonial i arquitectònic no està renyit amb decidir-ne els 
usos. Matisa que s’havia demanat que l’espai esdevingués una sala de vestidors i 
lactància per als treballadors de TMB, si bé en cas que no presenti cap valor 
arquitectònic, reivindica que pugui servir per a la millora de treball del personal. D’altra 
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banda, afirma que quan es troba el valor en un espai cal buscar-hi solucions de pacte 
o demanar a TMB solucions alternatives. 

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

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal PSC: 

Instar la regidora del Districte: 

Que la Taula de Seguretat es reuneixi amb una periodicitat trimestral i que 7 
dies abans d’aquesta, lliurin als grups municipals un informe per escrit 
relatiu a l’estat de la seguretat a Sants-Montjuïc durant els anys 2017 i 2018, 
en el que constin entre d’altres indicadors: fets delictius, nombre de 
denúncies presentades, actes d’incivisme i els relatius a la convivència així 
com les mesures de prevenció portades a terme 

Reforçar els equips de policia de barri per tal de treballar la seguretat des de 
la prevenció. 

Convocar amb posterioritat la Mesa de Seguretat del Districte per tal de 
donar a conèixer a les entitats que formen part de la mateixa les dades de 
l’informe lliurat als grups municipals 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, exposa que existeix una 
problemàtica creixent d’inseguretat ciutadana que genera preocupació al veïnat. Es fa 
ressò de l’increment notable dels fets delictius, tal com ha comunicat el Departament 
d’Interior i els sindicats policials. Apunta que a la Mesa de Seguretat del Districte no es 
va descriure amb claredat les dades aportades. Tot seguit, 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, coincideix que calen fórmules per millorar 
la comunicació i el coneixement entre el Govern, l’oposició i els veïns, especialment si 
es mostren neguits en certs àmbits. Considera que les eines operatives, com la Taula 
de Seguretat, es podria convocar amb més freqüència. Es mostra convençuda que 
l’equip de govern no defugirà el debat i, per tant, es generaran els canals necessaris. 
Adverteix l’oposició que es pot arribar a pagar un preu en l’àmbit social si s’utilitzen 
determinades fórmules, i els incita a ser responsables en el seu càrrec, en el sentit de 
generar discursos més elaborats que marquin distàncies amb allò que no es pot 
normalitzar. Finalment, manifesta l’abstenció del seu grup. 

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

La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, considera que la policia de barri 
representa una bona eina, si bé el Govern no l’ha gestionat de manera satisfactòria. 
Indica que amb els recursos materials i humans de què actualment disposa la Guàrdia 
Urbana de Barcelona no és possible prestar un servei adequat de policia de barri. 
Critica el Govern per haver creat frustració entre la ciutadania i els agents, i corrobora 
que les entitats estan descontentes. Matisa que es disposa d’un agent per a tot un 
barri, cosa que impedeix actuar adequadament. D’altra banda, opina que als debats de 
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Seguretat i Prevenció cal honestedat, evitar discursos alarmistes de la dreta i els 
discursos bonistes del Govern. Tot seguit, manifesta el vot favorable del seu grup. 

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

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, recorda que el senyor Deusedes ha 
repiulat les intervencions del senyor Gabriel Rufián i el president Pedro Sánchez ahir al 
Congrés, quan el primer li va preguntar: «¿Usted qué piensa hacer para frenar la 
extrema derecha?», i el segon va respondre: «Pues subir los salarios, las pensiones, 
proponer unos presupuestos más redistributivos.» Pregunta per què en àmbit 
municipal el GMDPSC agita banderes alarmistes, i destaca que el senyor Deusedes 
ha utilitzat vuit dels deu minuts disponibles d’intervenció parlant de seguretat. D’altra 
banda, critica que el senyor Collboni també tregui el tema amb molta freqüència. 
Corrobora que la seguretat també preocupa les esquerres, especialment en el sentit 
d’invertir uns mitjans més enfocats en qüestions redistributives de la renda. Adverteix 
que suscitar la por només es traduirà en vots a la dreta i l’extrema dreta. 

No entén el mecanisme que es proposa ni l’objectiu que es busca, ja que no li queda 
clar si es demana una Taula de Seguretat o una Sectorial de Seguretat i Prevenció, 
com la que s’ha convocat tres vegades enguany, de mitjana un cop per trimestre, de 
manera que s’estaria complint la sol·licitud del GMDPSC. Pel que fa a la mostra de 
dades, recorda que a cada Taula de Seguretat s’informa que els Mossos d’Esquadra 
són els que tenen la competència principal en seguretat ciutadana i no estan disposats 
a cedir les dades. En aquest sentit, proposa que es demani al Departament d’Interior 
que permeti lliurar les dades a la ciutadania o als grups municipals. 

Pel que fa a reforçar els equips, afirma que s’està millorant en la incorporació de 
vehicles i mitjans. Destaca que s’ha incrementat el nombre d’agents en 319, fins als 
límits permesos per la llei, amb 12 milions d’euros anuals en hores extres. Fa palès 
que s’està desenvolupant un nou model de seguretat per modernitzar el cos, amb una 
policia de proximitat més preventiva i amb més coneixement del territori. Recorda que 
l’àmbit policial no és l’únic front que cal tractar en matèria de seguretat. Afirma que no 
es disposa dels mitjans per oferir dades, si bé es compleix gran part del que se 
sol·licita. Finalment, expressa el vot en contra del seu grup. 

El senyor Deusedes acusa el senyor Farré de tenir superioritat moral i li agraeix que el 
segueixi a Twitter. D’altra banda, posa en dubte que debatre sobre seguretat afavoreixi 
l’extrema dreta, i matisa que el que ho afavoreix és no resoldre les problemàtiques de 
seguretat. Insisteix que el senyor Collboni i ell mateix parlen de seguretat perquè és 
una qüestió que preocupa els veïns, tal com demostra l’enquesta municipal, en què es 
mostra que el nombre de persones que creuen que la seguretat ha empitjorat a 
Barcelona ha incrementat un 12% en el darrer any, ja que ha passat d’un 21% el 2017 
a un 33,4% el 2018. 

Puntualitza que la inseguretat apareix com a principal problema a Ciutat Vella, amb el 
21%; a Sants-Montjuïc, amb l’11,2%; a Horta-Guinardó, amb el 10,3%; a Nou Barris, 
amb el 17,4%; a Sant Andreu, amb el 13,4% i a Sant Martí, amb el 10,8%. Recalca 
que es tracta dels barris en què la renda econòmica és més baixa, i indica que en 
aquestes zones és on més s’ha d’incidir en la seguretat. Assegura que no pretén 
atacar el Govern, sinó plantejar una problemàtica sobre la qual cal debatre per 
eradicar-la. Es pregunta si el senyor Farré no vol que s’aprovi una proposició que 
pretén millorar la seguretat del districte i de la ciutat. 
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S’aprova la proposició amb el vot en contra del GMDBComú, l’abstenció del GMDCUP, 
i el vot a favor de la resta de grups. 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Cs: 

Que el Govern elabori, en un termini no superior a un mes i ho lliuri als grups 
municipals, un informe exhaustiu sobre el nombre d’efectius policials que 
tenim adscrits en l’actualitat en el districte, els criteris utilitzats per decidir 
quants agents s’assignin a cada un dels districtes de Barcelona i quins són 
els criteris per decidir el tipus d’operativa i presència en els carrers 

Elaborar noves campanyes per a la prevenció de conductes incíviques que 
ajudin a millorar la percepció amb respecte a la seguretat en els barris 

Adoptar mesures per augmentar el nombre d’efectius policials assignats al 
districte de Sants-Montjuïc i com a conseqüència dotar d’una major 
presència d’agents en els carrers del districte, tant en horari diürn com 
nocturn, tenint en compte els punts conflictius de Sants-Montjuïc, per així 
poder garantir una major seguretat 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, observa que tres de les sis propostes 
de grups de l’oposició han versat sobre seguretat, i recorda que en els diversos 
consells de barri i als plens dels altres districtes també s’ha debatut envers aquesta 
problemàtica. Afirma que es tracta d’una conseqüència de les polítiques laxes en 
l’aplicació de les normatives existents en matèria de seguretat, i critica que el Govern 
pretén minimitzar-ho buscant responsabilitats alienes. A mode d’exemple, exposa que 
la regidora ha dedicat gran part de l’informe a assegurar que no es tracta de la major 
preocupació de la ciutadania. Indica que la seguretat al districte és competència de 
l’equip de govern, i demana que es deixi de culpar el Tribunal Suprem, l’atemptat 
terrorista del 2017 i la situació política catalana en general. Nega que aquesta realitat 
distregui les forces policials i els impedeixi mantenir la seguretat ciutadana en el 
mateix grau. Afirma que la culpa tampoc és dels turistes per posar denúncies i fer 
incrementar la ràtio de delictes a les estadístiques. Indica que, encara que al Govern 
no li agradi, els turistes tenen l’obligació de denunciar els delictes. 

Respecte a l’afirmació que la competència de la seguretat recau bàsicament en els 
Mossos d’Esquadra, informa que el Govern té la responsabilitat d’aplicar les 
normatives, el reglament sancionador, el suport incondicional a la Guàrdia Urbana i a 
la seva labor, i la gestió correcta dels recursos disponibles. Lamenta que el Govern 
sigui incapaç de fer autocrítica en aquesta matèria, i tot seguit, prossegueix a llegir 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 en contra del seu 
grup. 

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, informa que li agradaria matisar 
alguns punts de la proposició i afirma que donaria prioritat a la prevenció que a la 
seguretat per reacció. Tot i així, expressa el vot favorable del seu grup. 
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La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, afirma que el GMDCs i el GMDPPC 
no poden donar lliçons de convivència i democràcia. A continuació, expressa 
l’abstenció del seu grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, opina que el primer punt de la 
proposició és contraproduent, ja que en favor de la seguretat no es pot fer públic com 
s’estructura la policia i amb quins criteris, tenint en compte que la informació podria 
acabar en mans dels delinqüents. Per aquest motiu, manifesta l’abstenció del seu 
grup. 

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, considera que la introducció resulta 
demagògica pel fet d’haver tergiversat informacions presentades als consells de barri i 
que allà s’havien argumentat d’una altra manera. Afirma que la Guàrdia Urbana 
gaudeix del millor conveni que ha tingut mai i el convida a preguntar-ho a sindicats 
com la SAPOL. Comunica que els cossos de seguretat expressen reivindicacions, si 
bé el Govern els ha donat suport des del punt de vista laboral i d’equipaments, 
proveint-los vehicles i equipaments uniformats que han servit per millorar la seva 
qualitat de treball. 

Indica que l’informe sol·licitat s’exposarà al següent Consell de Seguretat i Prevenció, 
per tal d’ampliar-ho a la resta d’entitats. D’altra banda, corrobora que s’estan portant a 
terme campanyes per reduir les conductes incíviques de tot tipus, com ara impedir la 
compra de productes de venda ambulant sense autorització. En aquest sentit, 
argumenta que la problemàtica dels manters és complexa i s’ha d’abordar des de tots 
els prismes que suposen la desigualtat, les situacions de falta de drets i les injustícies 
de la societat per tal de poder combatre problemàtiques d’inseguretat que el GMDCs 
planteja sense mostrar totes les cares de la complexitat. 

Insisteix que s’ha sumat 319 places d’agents i demana que els Mossos d’Esquadra 
compleixin el seu deure i aportin els efectius suficients per millorar mitjançant la 
prevenció. Apunta que els Mossos d’Esquadra porten a terme tasques d’investigació i 
seguretat, si bé necessiten millors condicions, tal com demostrava la manifestació del 
dia anterior davant el Departament d’Economia. Finalment, expressa el vot favorable 
del seu grup. 

El senyor Alcalde coincideix amb el senyor Deusedes que la seguretat es basa en la 
prevenció. Pel que fa a la intervenció de la senyora Alonso, assegura que no pretén 
donar lliçons de convivència. Respecte a la resposta del senyor Farré, li aconsella que 
revisi les seves pròpies intervencions als consells de barri i comprovarà que s’ha referit 
a comentaris reals, sense interpretar-los. Afirma que ha parlat amb els agents en 
general i suggereix que el senyor Farré sondegi en profunditat quina és la percepció 
dels agents sobre el suport que reben del Govern. 

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

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal CUP: 

Que el Govern del Districte es comprometi a prioritzar l’accés als serveis 
sanitaris en transport públic tots els dies de la setmana a tots els barris del 
districte 
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Que plantegi amb TMB la necessitat no obviable de garantir una parada de 
bus propera a aquesta zona 

L’estudi i implementació d’un bus de barri per garantir la mobilitat dins del 
barri de Sants-Badal amb un recorregut que reculli les zones més allunyades 
i alhora una freqüència que garanteixi la mobilitat i l’accés al centre de salut 

La senyora Neus Roca Miró, del GMDCUP, exposa que han sorgit debats i voluntats 
d’entesa entre el Govern i el veïnat que demanava accedir al CAP Badal d’una forma 
més directa. Tot seguit, llegeix la proposició. 

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

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

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

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, recorda que quan s’estava plantejant 
el tancament del CAP, es va recalcar el compromís del Govern envers aquest tema, 
amb una línia que havia d’apropar la part sud de Badal al CAP. Suposa que es tracta 
d’una voluntat expressada, tècnicament valorada, i pregunta si ja està tot previst, tenint 
en compte que fins al març o l’abril no s’implementarà la mesura. Tot seguit, expressa 
el vot favorable del seu grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, indica que es tracta d’una 
reivindicació històrica del veïnat, i opina que s’hauria pogut estudiar de quina manera 
el V1 es podria redirigir perquè passés per l’interior del barri de Sants-Badal perquè 
actués com a bus de barri en el tram esmentat, amb la finalitat que els ciutadans es 
puguin adaptar al nou CAP amb més facilitat. A continuació, expressa el vot favorable 
del seu grup. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, fa palès que el compromís del 
Districte ha estat implementar el V1, que a més de facilitar l’accés al veïnat també ha 
obert Badal a altres barris. Recalca que des de la zona de Roger fins al CAP Carreras i 
Candi hi havia 1.000 metres i cap autobús, excepte la línia 70, mentre que actualment 
amb el V1 només es recorren 300 metres, i amb l’autobús 70, 200 metres. Comunica 
que el seu compromís es basa a reclamar contínuament que tant el 70 com el 91 
també ofereixin servei els diumenges i festius. Recorda que es va proposar la 
implementació d’un bus de barri, si bé el projecte es va aturar amb la inauguració de la 
nova xarxa. Afirma que es manté el compromís de recuperar-lo, actualitzant-se en el 
context de la nova xarxa, i traslladar a TMB la proposta consensuada amb el veïnat. 

Afegeix que la distància entre les parades del V1, lleugerament superior a les del 70, 
és la mateixa que hi ha des del CAP Manso fins a la Marina i Font de la Guatlla amb 
l’autobús H16, i la que hi va haver en el seu moment entre el final de l’autobús 37 i 
l’entrada de l’Hospital Clínic. Apunta que la nova línia presenta unes distàncies similars 
a la resta. Es compromet a continuar lluitant i a fer efectives les propostes. Finalment, 
expressa el vot favorable del seu grup. 

S’aprova la proposició per unanimitat. 
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Proposició/declaració de grup del Grup Municipal PPC: 

Aquest Consell Plenari de Sants-Montjuïc acorda recuperar la Taula 
Territorial de Seguretat del Poble-sec i que aquesta es reuneixi amb una 
periodicitat de dos mesos. Igualment s’estudiarà si cal fer el mateix al barri 
de la Marina i/o d’altres barris 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, demana que no es relacioni la 
seguretat amb la dreta i l’extrema dreta. Afirma que ha sentit acusacions envers el seu 
grup per part del GMDCUP i el GMDERC, i demana respecte. Lamenta que la regidora 
estigui proporcionant explicacions insuficients i que estigui preguntant als grups de 
l’oposició com haurien actuat en els tres anys i mig de mandat. Assegura que no sap si 
algú ho hauria fet millor o pitjor, si bé considera que el GMDPPC hauria gestionat i 
governat. Afirma que cap grup ha proposat militaritzar els carrers ni instal·lar càmeres, 
tot i que critica la deixadesa de l’equip de Govern respecte a la seguretat i l’incivisme, 
especialment a la rambla de Sants. 

Reconeix l’acció dels Mossos d’Esquadra, si bé puntualitza que el debat versa sobre la 
Guàrdia Urbana, els agents de la qual considera molt professionals però mancats 
d’incentius i motivacions. Nega que tot es basi en els diners i en les condicions 
laborals públiques, sinó que la desmoralització transmesa pel Govern es fa palesa en 
la seguretat. Exposa que el seu grup també parla amb els sindicats i amb els 
ciutadans, els quals descriuen les mateixes sensacions. Destaca que el dia anterior es 
va detenir una persona que assaltava persones grans als edificis de Sants i de la resta 
de Barcelona, i destaca que se l’acusa de 18 delictes. Pel que fa als narcopisos, 
manifesta que es tracta de fets contrastats. Es mostra d’acord que les causes de la 
delinqüència són variades i que cal insistir en la prevenció, si bé demana que es deixi 
de delegar responsabilitats i es comenci a governar i a gestionar. 

Exposa que la delinqüència i la seguretat ciutadana s’han incrementat recentment, 
cosa que ha generat preocupació als barris. Argumenta que pràcticament a tots els 
consells de barri s’ha abordat aquesta problemàtica, i que el Consell de Presidència, 
Règim Interior, Seguretat i Mobilitat del Districte no funcionen de manera satisfactòria. 
Recorda que en el passat se celebrava la Taula Territorial de Seguretat del Poble-sec 
cada dos mesos. Tot seguit, llegeix la proposició. 

La senyora Josefina Macías Boada, del GMDCUP, afirma que com a veïna de la 
Marina no percep la situació descrita. A continuació, expressa l’abstenció del seu grup. 

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

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

La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, argumenta que cal canviar les 
estratègies per aturar la delinqüència al Poble-sec, si bé dubta que el veïnat reclami la 
celebració de la Taula. Per aquest motiu, expressa l’abstenció del seu grup. 

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

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, coincideix que una taula amb una 
periodicitat de dos mesos no ha de ser la millor opció necessàriament, i recorda que 
s’ha posat en funcionament la Sectorial de Prevenció i Seguretat, a més dels consells 
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de barri, on sovint s’exposen qüestions de seguretat. Afegeix que en moments 
determinats es convoca entitats i veïns per presentar qüestions relatives a la seguretat. 
Afirma que s’ha obtingut un retorn satisfactori de la policia de barri, més enllà dels 
debats relatius als efectius necessaris i disponibles. Indica que aquests agents resolen 
amb efectivitat les problemàtiques plantejades a través d’aquesta via gràcies a 
l’organització de l’estructura que les sosté. Assegura que s’ha modificat el 
funcionament de la Guàrdia Urbana de Barcelona cap a una millor territorialització, 
proximitat i aterratge sobre el territori en tots els aspectes. 

Exposa que millorar la informació i coordinar l’accés a aquesta informació, ja provingui 
d’Educació, de Serveis Socials o d’altres àmbits, juntament amb el contacte amb les 
entitats del territori, permet obtenir una visió més nítida i ràpida del que succeeix al 
territori i actuar en conseqüència. Dubta que sigui apropiat fer referència als espais en 
què es reben més queixes i adverteix que s’hauria d’haver concretat la funció de la 
Taula Territorial, perquè possiblement un altre espai ja ofereix la mateixa funció. 
Finalment, expressa el vot en contra del seu grup. 

El senyor Calleja corrobora que les entitats del Poble-sec reclamen la Taula, i recorda 
que el Zona Sec va publicar una carta sobre la qüestió. Recorda que la Coordinadora 
d’Entitats del Poble-sec, la Unió de Veïns i l’Associació de Comerciants del Paral·lel 
van abordar la preocupació provocada per les agressions sexuals que havien tingut 
lloc recentment. Indica que la periodicitat de la Taula representa un punt a debatre i 
destaca que anys enrere representava una eina útil. Reconeix que possiblement no es 
resoldria la problemàtica, si bé es generaria informació per oferir al veïnat. Admet que 
no es pot proporcionar segons quines informacions, de manera que cal seleccionar els 
assistents. Nega que el Consell Sectorial de Seguretat i Prevenció funcioni 
correctament. 

Comunica que temps enrere els veïns de la Marina van reclamar un monogràfic per 
tractar aquesta temàtica, i destaca que actualment el Poble-sec està experimentant la 
mateixa situació. Coincideix que certs fets poden resultar extremistes o alarmistes, tot i 
que aventura que no es produirien si hi hagués més agents de barri disponibles. En 
aquest sentit, opina que discutir sobre les retallades implicaria obrir un altre debat, si 
bé insisteix que cal continuar dotant els agents i arribar a un consens sobre el model 
de seguretat desitjat, ja que els veïns no perceben la presència de la policia de 
proximitat, la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra. Considera que cal recuperar la 
Taula per tal de vehicular les queixes i evitar problemàtiques majors. 

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

D.2  Precs 

Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata: 

Que el Districte de Sants-Montjuïc incorpori aquest espai de la muntanya de 
Montjuïc (antiga estació de Miramar del funicular de Montjuïc) en els espais 
de decisió del procés participatiu vigent per tal que els veïns de la muntanya i 
les entitats que en fan ús exposin la seva opinió i puguin arribar a un 
consens sobre quin hauria de ser l’ús d’aquest espai 
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La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDDemòcrata, exposa que TMB pretén 
donar ús a l’estació de Miramar del funicular de Montjuïc. Considera que, aprofitant el 
procés participatiu del Pla d’actuació de la muntanya, es podria incloure aquest espai 
dins els punts de decisió per tal que el veïnat pogués triar el futur que li volen atorgar, 
destacant-ne el valor històric. Insisteix que la millora de les condicions dels 
treballadors és molt important, i incita l’Ajuntament perquè incideixi en aquest aspecte 
amb TMB. Tot seguit, formula el prec. 

La senyora Carolina López García, del GMDBComú, fa palès que al procés participatiu 
no s’ha inclòs cap equipament individual, sinó que està dividit en àmbits: sostenibilitat, 
mobilitat, usos, governança i seguretat. En aquest sentit, matisa que no es decidirà 
sobre el futur de cap equipament concret de la muntanya. Argumenta que dins de les 
sessions presencials s’ha abordat el tema i s’ha recollit. Afegeix que Decidim 
Barcelona encara està obert, de manera que el Govern i la ciutadania poden plantejar 
propostes. Comunica que, en cas que s’hagi plantejat la qüestió, quedarà registrada a 
la memòria final del projecte. 

La senyora Lázaro pregunta si, en cas que el veïnat expressi la preocupació de fer ús 
de l’espai esmentat, el Govern es compromet a trobar una solució amb TMB. 

La senyora López insisteix que no es pot abordar la proposta amb TMB, ja que el 
procés intern amb els treballadors està molt avançat i difícilment es podrà demanar la 
cessió de l’espai 

Es rebutja el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal ERC: 

Que el Govern del Districte, en coordinació amb els cossos de seguretat, 
proposi un plec de mesures, en funció dels recursos materials i humans 
disponibles, per donar resposta a aquest repunt dels furts als nostres barris. 
I informi, en temps i forma, del pla de mesures als veïns i veïnes en els espais 
adequats corresponents 

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

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, nega que el repunt en qüestió de furts 
estigui causat pels cossos de seguretat. Assegura que els agents han estat requerits a 
conseqüència de l’activitat política dels darrers mesos i l’atemptat del 17-A, que va 
obligar a duplicar operatius davant del nivell d’alerta. D’altra banda, corrobora que una 
gran quantitat de turistes pateixen furts. En aquest sentit, critica que el GMDCs 
tergiversi la informació. 

Mostra la seva preocupació pels furts, encara que siguin sense violència i adreçats als 
turistes, ja que revelen una sèrie de qüestions que s’està intentant afrontar en àmbit de 
recursos i de coordinació dels Mossos d’Esquadra. D’altra banda, adverteix que els 
Mossos depenen de la Generalitat, de manera que la concentració del dia anterior 
davant el Departament d’Economia per demanar recursos i efectius anava adreçada a 
JuntsxSí. Pregunta quants anys fa que no s’obre convocatòria per a agents de 
Mossos. Afirma que el Govern del Districte continuarà treballant en coordinació amb 
els Mossos i amb el Departament de Justícia, i recorda que finalment s’obrirà un jutjat 
de judicis ràpids a la ciutat, gràcies a la pressió de l’Ajuntament. Matisa que l’Estat, a 
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través del Ministeri de Justícia, hi haurà d’aportar jutges per posar-lo en funcionament. 
Mostra la seva esperança perquè això es produeixi en el menor temps possible i així 
poder començar a treballar-hi. 

La senyora Alonso recorda que els Mossos pertanyen al Departament d’Interior, que 
depèn de Convergència, si bé admet que ERC també forma part del Govern de la 
Generalitat. Lamenta no haver rebut resposta al prec sobre què es pot fer amb els 
mitjans disponibles. Indica que el GMDERC està constituït per una esquerra 
desacomplexada que parla de seguretat perquè es tracta de la problemàtica que 
preocupa la ciutadania. 

Aconsella que el Govern consulti l’Enquesta de victimització, ja que demostra que la 
seguretat importa a la ciutadania i que els nivells de delinqüència han retornat als 
límits dels anys vuitanta, mentre que l’equip de govern delega les responsabilitats. 
Adverteix que aquesta reacció agreuja el conflicte i demana anàlisi i actuació. 

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal ERC: 

Que el Govern del Districte s’impliqui conjuntament amb el Districte de les 
Corts i TMB per trobar una solució que permeti el manteniment de la qualitat 
del servei i recorregut que feia l’H10 per l’avinguda de Madrid i ho 
comparteixi amb els veïns afectats 

I que a tal efecte es presenti en un termini de dos mesos un informe de 
valoració del funcionament de la línia 54 en el seu recorregut per l’avinguda 
de Madrid en comparació amb el funcionament registrat per la línia H10 en 
aquest recorregut abans de la implantació de l’última fase de la Nova Xarxa 
d’Autobús. I que l’esmentat informe tingui en compte el compliment de la 
línia 54 d’autobús en relació amb les freqüències previstes, la saturació de la 
línia 54 en les hores punta així com la diferència del nombre de validacions 
respecte l’H10 a l’avinguda de Madrid, entre altres 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, exposa que els veïns lamenten la 
pèrdua de qualitat de servei amb el canvi de recorregut de l’H10 a l’avinguda de 
Madrid, cosa que afecta les Corts i Sants. Informa que el nou format de la línia 54 no 
cobreix les necessitats de servei. Tot seguit, formula el prec. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, comunica que als espais de 
comunicació de Sants-Badal no s’han transmès queixes en aquest sentit, mentre que 
fora de les reunions han arribat dos o tres escrits denunciant la situació, possiblement 
referents a les Corts. Argumenta que es va posar en contacte amb les Corts i l’Àrea de 
Mobilitat, i va acordar que es donarien tres mesos per avaluar la situació i executar els 
ajustaments necessaris. Puntualitza que el 54 sí que presenta certa saturació a 
determinades hores, de manera que s’ha reforçat la línia. Recalca que fins passats els 
tres mesos, i en col·laboració amb les Corts, no es podrà avaluar globalment la 
situació. 

El senyor Fexas reconeix que es tracta d’una problemàtica de les Corts, si bé adverteix 
que el veïnat de Sants també en pateix les conseqüències.  
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S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal PSC: 

Instar el Govern del Districte de Sants-Montjuïc que juntament amb Parcs i 
Jardins facin actuacions de poda prioritàries i acurades en aquells carrers, 
places i/o espais públics (on els arbres impedeixen el bon enllumenat, 
generen molèsties als veïns/veïnes i a la vegada malmeten les voreres 
perquè les arrels han trencat les llambordes), al més aviat possible 

La senyora Àngels Boix Junyent, del GMDPSC, manifesta que el Pla d’arbrat de 
l’Ajuntament reconeix la poda com un dels elements estratègics a les actuacions en la 
línia anomenada «la Poda i la Seguretat», que estableix com a objectiu podar un 
mínim necessari que garanteixi la seguretat de les persones i el bon desenvolupament 
dels arbres. Destaca que cada dia arriben notícies sobre el manteniment deficient dels 
arbres del districte, i assegura que cal programar les podes amb temps. Informa que 
certs arbres impedeixen la il·luminació adequada dels carrers i places del districte, 
mentre que els que tenen les arrels sortides aixequen llambordes i paviment, cosa que 
pot provocar caigudes. 

Fa palès que ha arribat una gran quantitat de notícies sobre els arbres que entren dins 
les cases, si bé els veïns no poden posar remei a les molèsties que pateixen. 
Reconeix que Parcs i Jardins programa les actuacions, però de vegades no s’ajusten a 
les necessitats del districte. Tot seguit, formula el prec. 

El senyor Domingo de Guzmán Alonso Chapa, del GMDBComú, afirma que ja s’està 
portant a terme tots els punts sol·licitats. Concretament, matisa que Parcs i Jardins 
treballa des d’octubre fins a març en un pla d’arbrat, mentre que la Direcció de Serveis 
a les Persones del Districte informa de totes les incidències que es produeixen en 
aquest marc. Afegeix que el veïnat té a disposició el telèfon 010 per comunicar els 
inconvenients que puguin patir als seus domicilis respecte a l’arbrat. Tanmateix, es 
compromet a instar Parcs i Jardins a seguir treballant cooperativament. 

La senyora Boix celebra que s’estigui complint la feina i demana que el pla s’executi 
abans de la primavera. Tot i això, adverteix que el veïnat que truca al 010 no obté cap 
resposta, per la qual cosa demana que el Govern actuï abans que el veïnat es vegi 
obligat a interposar denúncies. 

S’accepta el prec. 

Instem el Govern del Districte de Sants-Montjuïc que iniciï accions amb els 
operadors d’enllumenat públic abans que acabi el mandat per pal·liar aquest 
problema, es faci ajustos de la il·luminació d’acord amb l’espai a il·luminar i 
les normes que ho regulin per donar seguretat i evitar ensurts innecessaris 
als ciutadans i ciutadanes dels nostres barris, garantint una il·luminació 
adequada 

La senyora Àngels Boix Junyent, del GMDPSC, exposa que diàriament es reporten 
zones fosques al districte, i recorda que la il·luminació és necessària per als ciutadans 
que es desplacen pels espais públics de nit, ja que resulta garantia de seguretat. 
Puntualitza que, a banda de les denúncies del veïnat, els mitjans de comunicació 
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també s’han fet ressò de la manca de llum a la ciutat i, concretament, a Sants-
Montjuïc. Considera que és dret de la ciutadania sentir-se segura a l’espai públic, cosa 
que s’assoleix facilitant energia eficient. Destaca que certs comerços es veuen obligats 
a mantenir els rètols encesos de nit perquè els carrers no semblin tan foscos. 
Considera que els efectes del Pla d’enllumenat han patit una davallada. En aquest 
sentit, indica que les instal·lacions municipals garanteixen llum i energia d’eficiència, i 
actualment el pla pretén millorar 146.000 lluminàries als carrers de Barcelona, si bé 
només s’ha arribat als 10.000. Tot seguit, formula el prec. 

El senyor Domingo de Guzmán Alonso Chapa, del GMDBComú, informa que el mapa 
lumínic de la ciutat està detectant els punts foscos. Respecte a les 10.000 lluminàries 
canviades, puntualitza que es tracta d’una inversió destinada a substituir el llum normal 
pel de baix consum, el led, que està arribant al 20% de l’enllumenat. Recalca que es 
tracta d’un esforç de pressupost, ja que la substitució requereix 18 milions d’euros. 
Assegura que la problemàtica de la il·luminació està millorant, un fet que no només 
demostren les dades, sinó la ciutadania mitjançant l’enquesta de la ciutat, ja que la 
nota respecte a l’enllumenat és d’un 7,2, mentre que l’anterior mandat va ser d’un 6,6.  

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal Cs: 

Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc procedeixi a arreglar el camí 
que porta a l’aparcament de La Bàscula Espai Musical - Complex Esportiu per 
solucionar de forma perllongada i duradora els sots, forats i mal estat del 
terreny que estan produint les queixes dels usuaris perquè els seus vehicles 
pateixen danys per accedir al pàrquing d’aquesta instal·lació municipal 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, assenyala que al costat de La Bàscula, 
espai musical-complex esportiu, hi ha un caminet que els usuaris de la instal·lació 
utilitzen d’aparcament. Comunica que actualment aquest pàrquing presenta un accés 
dificultós, considerant que el terreny és ple de sots, forats i irregularitats, cosa que 
compromet el pas dels vehicles. Apunta que el veïnat ha denunciat les imperfeccions i 
el deteriorament del camí, ja que temen que els cotxes puguin patir desperfectes a 
causa del mal estat del terra. D’altra banda, matisa que després de registrar el prec, 
els veïns de la zona van confirmar que el dilluns anterior es van iniciar les obres 
d’adequació de l’aparcament de La Bàscula, cosa que celebra. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, recomana al senyor Labrador que 
consulti al web de l’Ajuntament de Barcelona per comprovar que l’obra estava prevista 
d’abans que es presentés el prec, ja que el Govern està interessat en l’espai esmentat. 

S’accepta el prec. 

Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc acordi amb Parcs i Jardins 
procedir a podar els arbres de la part de darrere del Mercat de la Marina, on 
està el parterre, per evitar que torni a caure un arbre com va passar en el mes 
d’octubre, ja que aquest succés va posar en perill als usuaris del Mercat. 
També es deurien podar els arbres que estan en l’entrada del Mercat de la 
Marina, ja que les seves fulles estan caient en la rampa d’accés al moll, on 
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passen els vehicles amb la mercaderia, ja que és una situació de risc per a la 
seguretat vial 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, exposa que a la part posterior del 
Mercat de la Marina hi ha un parterre amb arbres alts que no s’han podat des de fa 
anys, segons els directius del mercat. Afirma que els gestors de les parades han 
sol·licitat llargament a Parcs i Jardins que facin efectiva la poda per la situació de risc 
que pot comportar, tenint en compte que alguns dels arbres tenen les arrels sortides. 
Recalca que a l’octubre un dels arbres va caure, va trencar una tanca i va posar en 
perill la clientela. D’altra banda, apunta que a l’entrada del Mercat de la Marina també 
hi ha uns arbres que requereixen poda, ja que les fulles cauen a les rampes d’accés al 
moll, per on passen els vehicles de mercaderia, els quals poden relliscar. En aquest 
sentit, puntualitza que els responsables de seguretat i higiene del mercat han advertit 
que el llit de fulles pot suposar un perill per a la seguretat vial. A continuació, formula el 
prec. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, demana que en comptes de 
transmetre queixes, escolti el veïnat sobre el que el Districte els comunica en el marc 
de Parcs i Jardins. Afirma que en diversos espais comunicatius s’ha informat que s’ha 
substituït la poda agressiva per uns altres criteris, i que Parcs i Jardins porta a terme 
revisions periòdiques per comprovar l’estat dels arbres. Concreta que al passeig de la 
Zona Franca es va talar uns quants arbres en mal estat, ja que quan els tècnics 
consideren que un arbre pot suposar un perill, el talen o l’arrangen. Insisteix que el nou 
protocol s’ha traslladat al veïnat de la Marina. D’altra banda, admet que cal recordar 
als serveis municipals que s’ha d’actuar sempre correctament. 

El senyor Labrador assenyala que no dubta de la tasca de Parcs i Jardins a l’hora de 
portar a terme revisions i decidir la millor solució respecte als arbres danyats, si bé 
recorda que un dels arbres de la part posterior del mercat va caure. Suposa que Parcs 
i Jardins no es va adonar que l’arbre es trobava en mal estat, malgrat que tenia les 
arrels sobresortint. 

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal PPC: 

Que es faci un manteniment acurat dels jardins de la rambla de Sants, 
netejant les pintades, tags i graffitis, així com del manteniment i cura de les 
zones enjardinades. Que es resolgui el tema del manteniment dels ascensors 
i de les zones enjardinades amb les corresponents empreses 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, informa que els jardins de la 
rambla de Sants es troben en una situació altament perjudicada a causa de la 
degradació provocada per l’incivisme i la manca de manteniment. Destaca que l’espai 
es va inaugurar fa dos anys i que des del primer moment ha patit actes vandàlics i 
incívics. Afegeix que els ascensors de les rampes es queden sense funcionament 
freqüentment, que el manteniment de les zones enjardinades resulta gairebé inexistent 
i que l’espai és ple de grafits i tags. Sol·licita informació sobre les empreses de 
manteniment i el seu protocol, ja que considera que cal incrementar la prevenció i la 
seguretat al llarg del recorregut de la rambla. Tot seguit, formula el prec. 
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El senyor Joan Sanromà Baulo, del GMDBComú, aclareix que l’enjardinament 
s’executa de manera continuada, independentment dels actes vandàlics. D’altra 
banda, afirma que el manteniment també s’està portant a terme. En aquest sentit, el 
convida a passejar pels jardins de la rambla de Sants i comprovar que s’està netejant 
en profunditat el mobiliari urbà a tota la rambla. Reconeix que cal millorar certs 
aspectes, com ara la problemàtica dels grafits i tags, dels quals es rebrà informació a 
principis de gener. 

El senyor Calleja acusa el Govern d’actuar després que un grup registri un prec per tal 
de donar-ne una resposta positiva al Ple. Critica que el web del Districte sovint no està 
actualitzat i informa que la seva fotografia no apareix a l’apartat de membres del 
Consell del Districte. 

Celebra que s’impulsi mesures per millorar la rambla de Sants, tot i que adverteix que 
ha detectat tags signats per Alfiler des de 2017. Demana que el 2019 se solucioni la 
problemàtica d’incivisme i que se cedeixi un espai al Club de Ciclisme. Pel que fa als 
ascensors, afirma que contínuament n’hi havia algun d’aturat per tasques de 
manteniment, fins al punt que el veïnat no agafava el de Riera Blanca, ja que es 
pensava que no funcionava. Per aquest motiu, reclama que les empreses de 
manteniment estudiïn la qüestió. Recorda que el Districte va tenir certs conflictes amb 
les empreses encarregades dels ascensors i l’enjardinament, i per tant, demana un 
exercici de transparència per comunicar les mesures a la resta de grups municipals. 

Opina que el manteniment continuat es va iniciar arran del present prec, ja que fins 
recentment era inexistent. D’altra banda, adverteix que les mesures per garantir la 
privacitat dels veïns de Badal, 120-122, resulten nul·les, malgrat les heures que 
pretenen donar-hi una solució.  

S’accepta el prec. 

Que es substitueixi la tanca de filferro que separa l’Escola Bressol Municipal 
Niu d’Infants de Can Clos del carrer, per tal de garantir millor la seguretat i la 
privacitat dels nens i nenes. Així mateix es facin les millores necessàries, 
entre d’altres: substituir les tanques de filferro que envolten les dues zones 
de joc dels nens/nenes, resoldre cobre protector de fusta per a nou radiadors 
que hi són a les aules, arreglar porta primera planta que separa l’accés de les 
aules de les escales, instal·lació de videoporter a l’entrada de l’escola, 
arreglar so de l’alarma de l’escola 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, manifesta que l’Escola Bressol 
Niu d’Infants, de Can Clos, presenta una sèrie de deficiències greus i urgents en el 
marc de la seguretat i la privacitat. Exigeix canviar la tanca de filferro que separa 
l’escola del carrer, tan baixa que permet fer fotografies i observar els infants des de 
l’exterior. Indica que cal substituir les tanques de filferro que envolten les dues zones 
de joc infantil, les quals estan oxidades i presenten risc de punxada. Puntualitza que 
cal realitzar un cobre protector de fusta per als nous radiadors de l’interior de les aules 
per evitar que els infants hi puguin impactar i fer-se mal. 

Comunica que cal arreglar una porta de la primera planta que separa l’accés de les 
aules de les escales i instal·lar el videoporter a l’entrada de l’escola, ja que actualment 
només hi ha timbres per trucar. Adverteix que en una part de la tanca de l’escola 
bressol que comunica amb l’escola hi ha un forat per on un infant hi podria ficar el cap. 
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En aquest sentit, manifesta que alguns joves aprofiten aquest forat per fer ampollots i 
saltar dins l’escola. Apunta que cal arreglar l’alarma d’incendis, ja que quan es va fer el 
simulacre va caldre donar l’avís amb una botzina de plàstic d’animació. Destaca que la 
substitució de la tanca es va sol·licitar al Consorci d’Educació fa un any i mig, i malgrat 
que recentment existia el compromís d’executar la reforma, no s’ha produït cap canvi. 
A continuació, formula el prec. 

El senyor Joan Sanromà Baulo, del GMDBComú, assegura que la Direcció de l’escola 
ha presentat la mateixa sol·licitud, de manera que l’equip directiu ha visitat el centre i 
ha transmès la informació al comissionat d’Educació, el qual s’ha posat en contacte 
amb les famílies afectades. Per aquest motiu, assegura que s’ha solucionat 
provisionalment la problemàtica de la tanca, si bé queden pendents la resta de punts 
que impliquen l’Escola de Can Clos, no només l’escola bressol. 

El senyor Calleja pregunta quin calendari se seguirà per executar les reformes. 

El senyor Sanromà respon que la qüestió de la tanca està gairebé finalitzada i que la 
resta de reformes s’estan treballant. 

S’accepta el prec. 

D.3 Preguntes 

Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata: 

Quants infants residents a Sants-Montjuïc no han pogut optar a la beca 
(esport base)? En cas afirmatiu, augmentarà el Districte de Sants-Montjuïc 
els recursos, de forma directa si és necessari, per què en la propera 
convocatòria del maig que ve tothom dins dels requisits pugui optar-ne? 

La senyora Neus del Pilar de Haro Jarque, del GMDDemòcrata, exposa que al juliol, 
fent un balanç dels tres anys de mandat, el seu grup es preguntava en quin estat es 
troben les beques de l’esport base, i concretament, vol saber si el Districte manté la 
convocatòria pròpia de les beques, més enllà de la convocatòria de ciutat iniciada el 
2014. Recalca que, fins al mandat anterior, Sants-Montjuïc va ser el districte pioner a 
implantar aquesta política d’èxit, un model que l’Ajuntament va expandir a la resta de 
districtes. Afirma que a Sants-Montjuïc conviuen una gran quantitat de clubs i 
associacions, tal com demostra la Festa de l’Esport que celebra Sants 3 Ràdio. 

Considera que l’esport representa un dels instruments més eficaços per fomentar la 
convivència, la cohesió i la integració dels barris, per la qual cosa és important que els 
infants que practiquin un esport no se’n vegin privats per motius econòmics, cosa que 
els pot fer sentir discriminats. Mostra la seva preocupació pel fet que l’Ajuntament no 
hagi pogut cobrir totes les sol·licituds de la ciutat per manca de pressupost, si totes 
complien els requisits demanats. Tot seguit, formula la pregunta. 

El senyor Joan Sanromà Baulo, del GMDBComú, assenyala que a Barcelona, els anys 
2014-2015 s’oferien 3.278 beques, mentre que enguany s’ha passat a 10.635, amb un 
increment de 3 milions d’euros destinats a beques esportives. Matisa que un 10% 
d’aquesta quantitat està destinada al Districte de Sants-Montjuïc, que equivalen a 
342.088 euros. Puntualitza que, de mitjana, les beques han augmentat dels 215 euros 
als 237 euros. Reconeix que cert nombre de beques no s’ha concedit, tal com es va 
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comunicar al Consell d’Esports, per diverses raons, com ara que els sol·licitants no 
pertanyessin al Districte de Sants-Montjuïc, sinó que fossin de l’Hospitalet de Llobregat 
però participessin en clubs del districte. 

Afirma que no disposa de la dada exacta sobre quants esportistes base han estat 
exclosos de la beca, si bé es compromet a demanar-la. D’altra banda, garanteix que 
cap esportista s’ha quedat sense poder practicar esport al districte. Indica que al 
Consell d’Esports programat per al gener es podrà proporcionar més dades, en cas 
que la situació estigui normalitzada. 

Es planteja pel Grup Municipal CUP: 

Què en sap el Govern municipal dels plans i projectes dels actuals 
propietaris dels edificis de les Tres Xemeneies i quin és el contingut de les 
converses que la propietat està mantenint amb l’Administració? 

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

La senyora Carolina López García, del GMDBComú, agraeix l’explicació detallada de 
la pregunta sobre una qüestió àmpliament tractada al Ple i en altres espais, com 
consells de barri o el Pla d’equipaments. Afirma que es tracta d’una zona estratègica 
de gran importància per al districte de Sants i el barri del Poble-sec. Apunta que 
sempre que la situació presenta novetats, l’equip de govern ha informat puntualment. 

Comunica que fins ara s’ha celebrat dues reunions amb la propietat: la primera, quan 
es va adquirir l’edifici, i la segona, quan es va demanar la llicència per enderrocar 
l’interior de la construcció. Matisa que les converses sempre s’han basat en les 
limitacions de la qualificació. Assegura que ja s’ha informat els propietaris que no és 
possible construir oficines de lloguer a l’edifici. 

Està disposat el Districte a pressionar el Govern perquè es deixi de celebrar 
aquest esdeveniment (Brunch in the Park) en el format i objectius actuals? 
Pensa comprometre’s el Govern del Districte a impedir que un esdeveniment 
que ha portat tants problemes al nostre territori es reprodueixi en qualsevol 
altre punt de la ciutat? 

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

La regidora manifesta que s’ha mantingut diverses reunions amb l’organització del 
Brunch i afirma que s’ha percebut una intenció de responsabilitat social envers al barri 
en format econòmic, cosa que s’ha presentat a l’audiència pública, amb el suport de 
les entitats. Exposa que s’ha acceptat el compromís de reduir l’impacte acústic per tal 
d’estrènyer relacions amb la xarxa comunitària. D’altra banda, recorda que es va 
advertir l’organització des del principi que el Govern no està d’acord a cedir-los una 
zona pública durant dotze caps de setmana, ja que es pretén que la muntanya continuï 
sent una àrea verda. En aquest sentit, comunica que les reduccions es portaran a 
terme de manera progressiva i que des d’enguany el canvi sigui notable per evitar 
impactes a la zona de Montjuïc durant els estius. 
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D.4 Seguiment de proposicions/declaracions de grup  

Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata: 

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

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

La senyora Núria Izquierdo Simó, del GMDDemòcrata, llegeix el seguiment de 
proposició de grup. 

La senyora Carolina López García, del GMDBComú, manifesta que, tal com es va 
sol·licitar el mes de maig, s’ha estudiat la proposta en col·laboració amb Parcs i 
Jardins, si bé s’ha demostrat que no és viable i s’ha hagut de descartar. Informa que 
l’única manera possible que l’Institut faci ús del parc és modificant el planejament. En 
aquest sentit, lamenta dir que durant el present mandat ha incrementat en gran 
mesura la quantitat de canvis de planejaments, inclosos alguns d’importància rellevant 
que afecten el districte, com ara el PEUAT o la desafectació del Turó. Apunta que 
l’agència encarregada de desenvolupar la mesura encara no l’ha pogut tirar endavant. 
Tanmateix, es compromet a continuar treballant amb les àrees implicades per executar 
un canvi de planejament. 

La senyora Izquierdo demana que s’informi dels motius que han impedit la mesura, ja 
que es demanava que entrés més llum natural a les aules, que es pogués fer ús dels 
jardins de l’institut i que s’estudiés la qüestió de la porta d’emergència que dona accés 
als jardins. Nega que la proposició impliqui un canvi de planejament. 

La senyora López recorda que una de les propostes passava per tancar els voltants 
dels jardins, cosa que implica obrir-los i tancar-los cada matinada i cada nit, tal com es 
fa amb els parcs públics, de manera que deixaria de ser d’ús exclusiu de l’institut, un 
fet que representa l’objectiu principal de la cessió. Afirma que, en comptes d’això, el 
personal de Parcs i Jardins obrirà els jardins al matí i a la tarda. 

Es planteja pel Grup Municipal ERC: 

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

Que el Govern municipal integri el dipòsit d’aigua trobat al carrer Diputació 
cantonada amb el carrer de la Creu Coberta en el projecte d’urbanització de 
la zona, marqui un calendari per la seva museïtzació per tal que sigui visible 
des de l’espai públic i s’expliqui el seu valor patrimonial i històric per al barri 
d’Hostafrancs 
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El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, informa que al març es va aprovar la 
proposició sense cap vot en contra, i recorda que el Govern va assegurar que des de 
feia mesos estava elaborant un projecte tècnic d’arqueologia. A continuació, llegeix la 
proposició de grup. 

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, matisa que en el seu moment es va dir 
que l’estudi arqueològic ja estava valorat per part de l’Ajuntament o dels Serveis 
d’Arqueologia de l’Ajuntament, en què s’aclaria que no es tractava d’un terreny amb 
valor arqueològic per conservar, ja que a la ciutat hi ha diversos dipòsits d’aquesta 
mena, especialment a les zones cèntriques de la ciutat. Comunica que es va preguntar 
a l’empresa que té el concurs quant costaria mantenir el dipòsit. 

Indica que les obres del carrer de la Diputació s’han aturat per prevenció, amb 
l’objectiu de no malmetre el que s’estava urbanitzant. Afirma que s’ha demanat 
introduir la recuperació quan es reprengui la reforma, a la qual cosa no han obtingut 
resposta. Apunta que, si es pot fer, el cost és més barat i es podria executar 
immediatament, mentre que si no es pot fer, cal desfer part de l’obra, cosa que 
incrementa el preu. Recalca que quan l’empresa doni resposta sobre el cost i la 
possibilitat d’executar la intervenció, el Districte estudiarà si el projecte es pot 
emprendre en el present mandat amb els recursos disponibles actualment. Argumenta 
que la voluntat de l’equip de govern és recuperar el dipòsit. 

El senyor Fexas reconeix que en el darrer plenari va posar esperances en l’estudi 
arqueològic, ja que per salvar el dipòsit calia prendre mesures amb celeritat abans que 
el pressupost s’incrementés a causa del ritme de la urbanització. Agraeix la informació 
i pregunta si el document està disponible, a la qual cosa el senyor Farré respon que ho 
desconeix. 

Es planteja pel Grup Municipal PPC: 

Que s’informi de l’estat d’execució del prec del Grup Municipal de PP 
acceptat en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc de 4 
d’octubre de 2018: 

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

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, exposa que el seguiment de 
proposició versa sobre les mesures que s’han portat i es portaran a terme el Mercat 
d’Hostafrancs respecte al manteniment acurat i als baixants embussats per les pluges. 
Tot seguit, llegeix el seguiment de proposició de grup. 

La senyora Carolina López García, del GMDBComú, recorda que el ple anterior ja va 
comunicar que s’havien executat les reparacions d’urgència després de les pluges de 
l’agost i que aquests arranjaments han impedit problemes més greus a les parades del 
mercat. Assegura que el Govern del Districte ha fet el seguiment a què es va 
comprometre sobre instar els mercats a solucionar les mancances més urgents. En 
aquest sentit, manifesta que la Junta de Paradistes s’ha reunit en diverses ocasions 
amb el Districte i amb Mercats, i s’ha incorporat als espais de participació. Puntualitza 
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que Mercats s’ha compromès a continuar treballant. En dades exactes, concreta que el 
2018, Mercats gairebé ha triplicat la inversió en millores a Hostafrancs, on la despesa 
ha passat de 14.000 a 40.000 euros, i per al 2019 s’ha acordat reformes demandades 
pel Mercat per un valor superior a 150.000 euros. 

El senyor Calleja demana que aquesta informació arribi a tots els grups, especialment 
les xifres, els calendaris i les partides desglossades. 

La senyora López es compromet a enviar els calendaris a tots els grups. 

E) Declaracions institucionals: 

Declaració institucional per donar suport a la vaga de fam dels presos 
polítics que denuncia el bloqueig a la justícia europea del Tribunal 
Constitucional 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDDemòcrata, dona les gràcies als 
partits que han donat suport a la declaració. 

Manifesta que els presos polítics Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim 
Forn han iniciat una vaga de fam per denunciar el bloqueig que el Tribunal 
Constitucional està imposant a l’accés al Tribunal Europeu de Drets Humans. Matisa 
que la duresa que comporta aquesta acció demostra la fermesa de les conviccions tant 
d’aquests quatre presos com de la resta de persones preses i exiliades, a més de 
confirmar el seu compromís amb la lluita pacífica. 

Indica que aquesta acció excepcional i extraordinària torna a situar amb més força el 
focus sobre l’arbitrarietat de la justícia espanyola, que està instruint una causa política 
amb arguments falsos, atemptant contra drets fonamentals com ara la presumpció 
d’innocència o el dret a un procés judicial amb garanties. 

Apunta que, des del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc, es reitera la 
solidaritat amb la vaga de fam que denuncia les traves amb què el TC pretén 
endarrerir l’accés al Tribunal Europeu de Drets Humans. 

Destaca que, tal com han expressat els presos polítics, aquesta acció pacífica no es fa 
en contra de ningú, sinó a favor de remoure consciències i voluntats. Assegura que no 
es busca cap tracte de favor, ni tan sols una resolució positiva dels recursos, sinó 
demanar que es respectin els seus drets. 

Afirma que la declaració institucional té per finalitat donar suport a la decisió dels 
presos polítics en vaga de fam en denúncia de l’actuació del TC, que evita l’accés de 
les seves peticions als tribunals europeus internacionals. Indica que també es pretén 
donar suport a les accions judicials de les defenses dels presos polítics per tal que es 
revisi una presó provisional injusta i injustificada. 

Insta el TC a resoldre sense dilacions indegudes els recursos d’empara presentats 
pels presos i preses polítiques. Demana notificar aquest acord al Govern de la 
Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Senat, al 
Parlament Europeu, a Amnistia Internacional, a l’Oficina de l’Alt Comissariat de l’ONU 
pels Drets Humans i al Tribunal Constitucional. 
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En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta desitja bones festes als 
assistents i aixeca la sessió a les 22.00 h. 

 

 

El secretari       Vist i plau 
La presidenta del Consell 


