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Desenvolupament de la sessió 

La presidenta saluda els assistents. Remarca que serà el darrer consell plenari ordinari 
del districte de Sants-Montjuïc i desitja per a tothom mantenir les bones formes, la 
màxima concòrdia i que totes les discrepàncies polítiques es mantinguin en 
discrepàncies polítiques i en res més.  

Abans d’iniciar la sessió, la presidenta recorda que a causa del canvi de les polítiques 
de privacitat de l’Ajuntament de Barcelona s’ha adaptat el nou Reglament europeu de 
Protecció de Dades, la informació del 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. 

Tot seguit, obre la sessió. 

A) Aprovació de l’acta de l’anterior sessió ordinària de 13 de desembre de 2018 

La presidenta recorda que és preceptiva l’aprovació de l’acta anterior, corresponent a 
la sessió ordinària del dia 13 de desembre. 

El conseller David Labrador Gabriel, del GMDCs demana fer una observació. Comenta 
que caldria canviar dues coses de l’acta: a la pàgina 7, el paràgraf antepenúltim, on 
posa «el club de Petanca per al campionat organitzat el 8 de maig», està malament, 
perquè és el Club de Petanca 8 de maig, que es diu així, no que s’organitzés el 8 de 
maig, sinó que es diu així, Club de Petanca 8 de maig. I a la pàgina 17, al 5è paràgraf, 
posa «va canviar al bàndol nacional». Afirma que ell no vaig dir «bàndol nacional», va 
dir «el bàndol sublevat».  

La presidenta confirma que el secretari ha pres nota de les dues observacions.  

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. Mesura de Govern 

2.1. Per a la promoció del bon aparcament de bicicletes al Districte de Sants-
Montjuïc 

La presidenta dona la paraula a la senyora Maria Riba, del GMDBComú. 
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Maria Riba Albiach recorda, abans de començar, que hi ha exemplars de la mesura a 
l’entrada per qui en vulgui tenir una. I passa a presentar-la. Comenta que Barcelona 
aposta per una mobilitat més saludable i sostenible, que per això, al 2015 van posar en 
marxa la mesura de govern Estratègia de la Bicicleta per Barcelona, que volia 
fomentar l’ús de la bicicleta amb actuacions com l’ampliació i millora de les vies 
ciclistes, la millora de la senyalització i les accions per assegurar la convivència i el 
compliment de les normes de trànsit, perquè la bicicleta és el transport més eficient, 
més pràctic, saludable i sostenible, no fa fums ni sorolls ni consumeix derivats del 
petroli i recupera els carrers com a espais de convivència.  

Explica que un objectiu concret era incrementar en més de 100 quilòmetres la trama 
urbana actual, amb la qual cosa el 95% de la població de Barcelona arribaria a tenir un 
carril bici a 300 m de distància de casa seva. Al districte de Sants-Montjuïc han 
treballat en diverses actuacions, com la carretera de la Bordeta, el carrer Joan Güell, el 
passeig de la Zona Franca, o l’avinguda de Maria Cristina, entre d’altres.  

A més a més, recorda que l’Ajuntament de Barcelona disposa d’un plànol que inclou 
els quilòmetres construïts i en construcció, dades sobre altres mitjans de transport, 
estacions de Bicing, informació bàsica sobre l’actual normativa de circulació, que 
s’actualitza quatre vegades l’any i que, en els últims deu anys, el nombre de 
desplaçaments diaris en bicicleta a la ciutat s’ha doblat i, per tant, la necessitat 
d’aparcament i la dificultat de trobar-ne també, per la qual cosa la solució que troben 
aquells que no tenen aparcament reglat és lligar-les indegudament.  

Comenta que l’objectiu principal de la mesura és millorar l’aparcament de bicicletes a 
Sants-Montjuïc i dins d’aquest objectiu n’hi ha altres com pal·liar l’ús indegut de l’espai 
públic, assegurar aparcament en tots els equipaments del districte, ajudar a fer complir 
la normativa municipal d’aparcament, detectar i situar aparcaments de bici existents en 
l’espai públic i detectar les bicis mal aparcades i els aparcaments saturats.  

Explica que han treballat amb dues metodologies diferents, dues línies de treball. 
Primer, la part tècnica, on situaven tots els equipaments i els edificis públics del 
districte i detectaven si tenien o no aparcaments de bicicletes i quina era la seva 
situació. La segona part era una part participativa on demanaven als veïns del districte 
que els ajudessin a detectar aquests problemes d’aparcament i l’incivisme i on podrien 
millorar. La consellera detalla que aquesta part participativa l’han treballat en tres 
nivells: trobades del veïnat del barri centrades en col·lectius ciclistes, joventut o 
esportistes; una altra part en Comissió de Seguiment i consells de barri o fins i tot via 
correu electrònic, on es recullen totes les propostes per a aquells que no poden 
assistir-hi presencialment.  

Manifesta que en aquests tres nivells s’han obtingut una trentena de propostes, que 
s’han estudiat i creuat amb l’estudi posterior. La part tècnica és realitzar un projecte, 
amb un estudi per detectar quins equipaments del districte no tenen aparcaments o en 
necessiten ampliació. La proposta inclou 187 nous aparcaments de bicicletes en 32 
ubicacions diferents. S’han treballat diferents fitxes, per valorar la situació, fer 
fotografies, veure com estan i a partir d’aquí fer les noves propostes de cadascun.  

Destaca que el projecte té un pressupost de 18.857 euros i un calendari que es va 
iniciar fa un any i la seva implantació es farà en els propers dies i estarà operatiu en el 
període d’un mes. Comenta que no volen que la mesura acabi aquí, que cal respondre 
a totes aquelles altres propostes genèriques que es van rebre i donar resposta a petits 
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focus on encara hi ha problemes amb aparcament de bicicletes. La proposta de 
continuïtat és fer un projecte de mapeig dels aparcaments del carrer i situar els punts 
on contínuament aparquen malament les bicicletes, que sempre estan plens i 
replanificar i millorar la senyalèctica.  

Diu que un cop acabada aquesta anàlisi volen seguir treballant amb la ciutadania amb 
comissions de seguiment, consells de barri, trobades temàtiques i demandes 
telemàtiques.  

La presidenta li agraeix la intervenció i dóna la paraula als diferents grups. 

El senyor José Antonio Calleja Clavero, del GMDPP comenta que els sembla correcta 
la mesura, perquè de fet era molt necessària perquè moltes vegades es produeix un 
autèntic caos, no només amb les bicis, sinó també amb les noves modalitats que han 
aparegut per bellugar-se per la ciutat.  

Diu que sens dubte la bicicleta és una molt bona forma de bellugar-se, però vol fer un 
apunt, malgrat que no forma part de la mesura. Diu que és qüestionable la manera 
com el Govern ha tractat el tema, a vegades no amb processos participatius, a 
vegades de pressa, com va ser la instal·lació del carril bicicleta al carrer Mineria i amb 
torns, i, en canvi, no han solucionat d’altres problemes que continuen havent-hi de 
senyalització greus en el carril bici que va des de plaça Espanya fins al llarg de la Gran 
Via fins a la plaça Cerdà. Diu que fins i tot hi ha llocs on no està ni senyalitzat tan sols i 
resta pendent també treure de la vorera, al mateix Gran Via, també al carril bici del 
carrer Tarragona i la connexió al desgavell que hi ha en el tros que connecta carrer 
Tarragona amb Gran Via amb el tema de l’hotel que hi ha allà. Des d’aquest punt de 
vista, ho qüestiona, però diu que sí que, des del punt de vista de senyalització i de 
millora, estan molt d’acord amb la mesura.  

Està d’acord que cal anar més endavant i una vegada es faci aquesta fase necessària 
davant de les escoles, davant d’equipaments esportius i davant d’equipaments 
culturals com preveu la mesura, doncs lògicament hi donen suport, encara que no es 
voti, però sí que els sembla correcte la presentació i hi donem suport. Diu que els 
agradaria l’estudi posterior de continuar en d’altres punts on realment continua sent 
caòtica la senyalització. 

I acaba comentant que han aparegut diferents empreses, que fa poc han canviat el 
contracte del Bicing amb una altra empresa que segurament funcionarà millor i s’ha 
introduït cada vegada més el tema elèctric i també amb el tema de la bicicleta, a part 
d’altres modalitats de mobilitat, però que sí que seria interessant un control d’aquestes 
empreses, que moltes vegades, per exemple Mobike, tant a Barcelona i l’Hospitalet 
aparquen o deixen la bicicleta en qualsevol lloc. Creu que l’Ajuntament, tant de 
Barcelona com de l’Hospitalet com de la resta de l’àrea metropolitana, hi hauria de dir 
alguna cosa. 

La presidenta li agraeix la intervenció i dona la paraula a la senyora Josefina Macias 
Boada, del GMDCUP. Josefina Macias diu que és una mesura necessària però que no 
hauria de ser una cosa extraordinària. I que hi estan a favor.  

La presidenta dona la paraula a David Labrador Gabriel, del GMDCs. Diu que des de 
Ciutadans estan a favor de la mobilitat sostenible i de potenciar l’ús de la bicicleta. 
Respecte a l’augment dels carrils bici, hi estan d’acord, sempre que es facin amb sentit 
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comú i amb acord amb els veïns i amb informe tècnic. Però diu que la mesura indica 
diversos carrils bici que s’han fet durant el mandat, dels quals alguns han estat ben 
rebuts, però uns altres, com el del carrer Mineria o el de Joan Güell, van tenir queixes i 
en uns altres, com el de l’avinguda Maria Cristina, gairebé no hi passen bicicletes.  

Estan d’acord amb la mesura, perquè és necessari l’aparcament de bicicletes. Opina 
que la bicicleta és un mitjà de transport sostenible i és necessari ordenar l’espai públic. 
No saben si realment això hauria de ser considerat una cosa extraordinària, perquè 
creuen que fer més aparcaments de bicicletes és el més normal per facilitar-ne l’ús, 
però veuen bé la mesura. 

La presidenta li dóna les gràcies i dóna la paraula al senyor Albert Deusedes Perelló, 
del GMDPSC.  

Albert Deusedes Perelló comenta que també estan d’acord amb l’acció perquè és 
evident que l’ús de la bicicleta ha augmentat considerablement en la ciutat i, per tant, 
cal adaptar la ciutat tant amb carrils bici com amb aparcaments de bicicletes i diferents 
equipaments. Diu que els sorprèn una mica titllar això d’una mesura de govern. 
Insisteix que hi estan d’acord i cap problema, però entén que hauria de ser el 
funcionament ordinari deguda la realitat que hi ha a la ciutat en l’ús de la bicicleta. Els 
fa patir una mica que si això es titlla de mesura de govern, al final serà una mesura de 
govern recollir les escombraries.  

La presidenta dona la paraula al senyor Jordi Fexas Massanés, del GMDERC.  

Per no redundar i explicar el mateix que ja s’ha dit, Jordi Fexas Massanés diu que està 
bé la mesura, tot i que no sap si era mesura, sumant-se al que deia Albert Deusedes.  

Demana fer una aportació, o queixa: es mencionen tots els barris, però en el cas de 
Badal han perdut com dos anclatges o dues estacions en els darrers temps i en 
aquests moments, segons els mapes, pràcticament no n’hi ha cap. Diu que n’és usuari 
també i ho pateix i que allà s’ha anat endarrere i en la mesura no li ha vist mesures 
correctores sobre les dues estacions que s’han perdut darrerament, amb la qual cosa, 
per als usuaris de la part baixa de Badal el servei ha empitjorat i la mesura no els 
proposa cap millora o correcció del que ja tenien. Ho diu com a puntualització tècnica i 
una aportació tècnica, més enllà de divagar de si sí o si no. Creu que era necessari i 
continua sent necessari perquè marca una mancança i una deficiència actualment.  

La presidenta li dona les gràcies i cedeix el torn al senyor Sergi Sarri Camargo, del 
GMDDemòcrata. Sergi Sarri Camargo comenta que és inevitable comentar aquesta 
mesura sense parlar de la bicicleta. Li sorprèn que incloguin, dintre del nombre de 
carrils bici que es fan en el districte, la plaça de les Drassanes, quan en el passat Ple 
justament el Govern va votar per regalar la part de la plaça de les Drassanes a Ciutat 
Vella. Per tant, que encara incloguin com a Sants-Montjuïc aquesta part, li sembla 
sorprenent. Remarca que La Carbonera ja no forma part del Poble-Sec.  

Comenta que és un problema que té la ciutat, és una cosa que ve de lluny, però que 
ara quan hi ha molts més carrils bici s’ha vist que és un problema, que és la 
bidireccionalitat: els carrils bicis bidireccionals comporten problemes de seguretat a 
l’hora de confluir amb el trànsit amb els vehicles a motor i, per tant, és una cosa que 
s’ha de corregir en el futur, quan hi hagi més usuaris de bicicleta, perquè no són prou 
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adequats per donar bona mobilitat. Per tant, en el futur s’ha de veure com es 
desdoblen aquests carrils bici, perquè deixin de ser bidireccionals.  

Diu que l’altra qüestió que creu que és important, quan es parla d’aparcaments de 
bicicleta, és què es farà per evitar privatitzar per part dels usuaris aquests espais. Pot 
arribar a passar, com les àrees verdes, que al final hi hagi el veí que sempre hi té el 
cotxe i mai el fa servir. Per tant, no és un anclatge que es pugui utilitzar en el dia a dia. 
Considera que és un tema en què s’haurà de veure de quina forma es pot regular o 
evitar que es pugui privatitzar per part dels usuaris. 

Se suma a la petició d’ERC, que no hi ha ni un punt nou d’anclatges dins de Badal. 
Comenta que justament ara que s’inaugura el CAP, hi haurà escola bressol, hi haurà 
espais veïnals en un futur de dos anys, amb el club esportiu, que encara ha de 
començar les obres, però que seria bo mirar a futur, mirar en perspectiva, i incloure ja 
en aquesta mesura aquest punt de Badal com a mínim.  

La presidenta dona la paraula a Maria Riba Albiach, del GMDBComú, que diu que 
primer cal remarcar que s’han doblat els quilòmetres que hi havia de carril bici, per 
tant, saben que encara hi ha una manca de carril bicicleta, però han fet un gran pas en 
aquests últims quatre anys i, a més a més, ja han anunciat per al proper mandat 45 
quilòmetres més, en els quals estan inclosos dos dels carrils bici que es comentaven, 
com el de la Gran Via o el del carrer Tarragona. 

Sobre el tema de les bicicletes a empreses privades, comenta que ja estan treballant 
en una normativa, coneixen el problema, l’han denunciat i a partir d’aquí han començat 
a treballar.  

Finalment, amb el tema de Badal, diu que ho analitzaran, ho miraran i si poden 
incloure’n algun dintre d’aquest ho faran i si no buscaran la forma de fer-ho.  

La presidenta recorda que les mesures de govern són mesures que explica 
públicament el Govern davant del Consell Plenari, en aquest cas, i dels ciutadans, 
però que no es sotmeten a votació. Per tant, dona per acabat el debat sobre la 
mesura.  

En aquest punt el ciutadà senyor Abdó Florencio demana la paraula per llegir un 
manifest veïnal. La presidenta li dona la paraula, pregant-li que es limiti a la lectura del 
manifest. 

El senyor Abdó Florencio comenta que han vingut en grup, que no volien que fos molt 
nombrós per no entorpir el Ple, que han vingut 25 persones, però podrien ser més. I 
passa a llegir el manifest: 

«Els veïns i veïnes de la Marina diem prou a la inseguretat al nostre barri, districte, 
ciutat. En reiterades ocasions hem demanat més presència policial als nostres carrers 
tant per part de la Guàrdia Urbana, com de Mossos. Les xifres de delictes s’han 
incrementat en el darrer any un 20,8% i això que només es denuncia un de cada 
quatre delictes, segons les vostres fonts.  

»A la reunió que vam tenir el passat 21 d’octubre a la casa del Rellotge, els veïns i 
veïnes de la Marina amb la regidora, intendent de Guàrdia Urbana i inspector dels 
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mossos, us vam demanar més presència policial al nostre barri a la qual cosa ens vau 
respondre que no teníeu més efectius (sobretot a les nits i caps de setmana, que baixa 
a un nivell irrisori, creiem que a qualsevol poble de les rodalies de Barcelona tenen 
més servei). Però quan tenim algun concert, fira, etcètera, es multiplica el nombre 
d’efectius per donar servei a l’acte, però no per els veïns i veïnes de la Marina, que 
són els que el patim. 

»La policia de proximitat o de barri (afortunadament ja tornem a tenir de servei els dos 
agents destinats a la Marina, recordeu que en teníem un de baixa), no la veiem per 
enlloc, ja sabem, perquè ens ho vau explicar, que no estan per trepitjar carrers ni al 
servei del veí o veïna i així com per evitar possibles delictes, sinó per relacionar-se 
amb les entitats. Però, perdoneu, la imatge que s’està venent per part de la Casa Gran 
no és aquesta. I, si aquesta presència és minsa, quan fan els anomenats actes, 
concerts, fires, també se’ls emporten. 

»Volem un barri més segur per als nostres nets, fills, dones, avis. Tenim delinqüència i 
incivisme per part dels nouvinguts, siguin de l’ètnia o país de procedència que sigui, 
que s’han sumat als delinqüents habituals propis. Aquest dissabte, com ja heu de 
saber, hem tingut una batussa per part de dos grups de joves al carrer Energia i no 
volem que això vagi a més. 

»Darrerament esteu tenint manifestacions per tota la ciutat pel tema d’inseguretat, 
entre d’altres (ara mateix en teniu una al Paral·lel, al Poble-Sec), venda de drogues, 
okupacions d’habitatges i locals i no solament per viure, fer trapicheos, sinó també per 
muntar plantacions de marihuana. Tot això que també teníem en mandats anteriors, 
s’ha agreujat en l’actual amb la venda ambulant, robatoris a comerços, habitatges, 
estrebades de joies, bosses de mà, carteres, mòbils, violència i incivisme tant al carrer 
com al metro, violacions, etcètera. 

»Tot això és culpa d’una mala gestió per part del que coordina tots dels 
comandaments de les forces de seguretat, de Guàrdia Urbana i Mossos del districte i 
la ciutat de Barcelona. També els grups de l’oposició tenen una gran part de 
responsabilitat en els fets, perquè entre tots –i dic tots– tenen l’obligació de fer que el 
Govern de la ciutat compleixi amb el deure de donar un bon servei i seguretat tant als 
veïns i veïnes com a les persones que estan de pas.  

»De tal manera que, com que l’Administració no actua amb un cert grau d’eficiència, 
tindrem els veïns i veïnes de la Marina que fer les passes que considerem necessàries 
per tenir un barri més segur.» 

La presidenta comenta als veïns que els ha donat l’oportunitat de llegir aquest 
manifest, que no és una manera normal que hi hagi una comunicació o una 
participació per part dels veïns en el Ple, però que se’ls ha donat l’oportunitat als veïns 
i veïnes de la Marina d’expressar quina és la seva inquietud. Els convida que continuïn 
al Ple, si ho volen, però demana poder continuar desenvolupant amb normalitat el Ple. 

3. 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. Passa la paraula a la regidora del 
Districte, que saluda els assistents.  
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La Regidora del Districte vol començar recordant, lamentant i donant el condol a la 
família i a les amistats del veí que va resultar mort a l’incendi de la plaça Súria, un 
incendi que va causar molt de dolor a les tres escales que van estar involucrades i, en 
particular, a les famílies. Dona les gràcies al Centre Cultural Islàmic per haver obert les 
portes, reaccionant d’una manera solidària i posant la vida dels veïns i de veïnes que 
en aquell moment estaven al carrer per davant de la seva pròpia activitat. 

Felicita Premis d’Innovació Educativa a Barcelona, a l’Escola Francesc Macià i a 
l’Institut Montjuic. Reconeix i felicita l’equip femení de Handbol Barcelona Sants, per la 
seva trajectòria durant l’any i també per la reivindicació que han decidit fer en esport 
femení, la campanya «Sí es sí», pel manifest i per la seva implicació en la igualtat en 
el món esportiu. 

Felicita La Raposa del Poble-Sec, que va guanyar el premi 8 de Març Maria Aurèlia 
Campmany i també amb la participació del Cor Jove de Sant Medir, a qui dona les 
gràcies; al mercat de Sants, amb la inauguració de l’Aula gastronòmica, i als premiats 
dels Premis Sants-Montjuïc 2018, la Montse Gili, a la Fundació Sant Pere Claver, al 
projecte «On ets Marina?», i també a la celebració dels diferents esdeveniments que 
han tingut lloc al nostre districte, cavalcades, les fires, la celebració de Sant Medir, 
amb molta participació. 

Felicita la Granja Elena, de la Marina, pels premis de Barcelona Restauració, a les 
cooperatives de Lacol, als cinemes Zumzeig, a La Directa, com a premis de Ciutat 
Barcelona pels seus reconeixements. 

Agraeix també la participació que va haver-hi el 8 de març dels diferents barris del 
districte, perquè pujaven de la Marina, pujava una columna important des de Sants, i 
les diferents activitats que es van fer al voltant de la celebració del Dia Internacional de 
la Dona.  

Pel que fa a l’informe, creu que poden tenir un debat des de la informació i des del 
balanç dels quatre anys. Comenta que en quatre anys ni es fa ni es transforma una 
ciutat, tampoc es transforma un districte ni els vuit barris que, com és el cas de Sants-
Montjuïc, configuren ja per cadascun d’ells una ciutat viva, diversa, plural i complexa. 
No obstant això, creu que l’acció de Govern duta a terme aquests quatre anys sí ha fet 
ciutat, que ha posat les bases per transformar els nostres barris des d’una perspectiva 
de les persones i de la vida quotidiana sense autocomplaença, però també amb la 
honesta convicció de que s’han fet les coses intentant posar les persones en el centre, 
assumint també els encerts i els errors i assumint també la feina feta en els anteriors 
mandats i equips de Govern. 

Explica que ho han fet amb la col·laboració i participació del veïnat, d’una àmplia xarxa 
associativa, d’un ric teixit econòmic d’institucions diverses, de treballadors i 
treballadores públiques, fent també augmentar la plantilla al districte i de tots els grups 
municipals intentant treballar per millorar les condicions de vida de la gent, en un 
mandat on s’han compartit temps i esforços amb el GMDPSC, en què s’han volgut 
també recollir les fites aconseguides durant el mandat. 

Explica que en l’informe es parla d’habitatge, d’estratègies contra la gentrificació, de 
drets socials, d’educació, de desenvolupament econòmic, de cultura, de memòria 
històrica i patrimoni, també de seguretat i de prevenció, d’urbanisme i de mobilitat, 
d’equipaments, de suports a entitats, als processos participatius que s’han fet, de com 
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s’ha treballat per lluitar contra la pobresa i l’exclusió social, les polítiques de 
transversalitat de gènere o contra les violències masclistes, d’infància, joves, gent 
gran, les inversions, l’obra, la gestió cívica. Tot plegat, diu, un conjunt de xifres però 
també moltíssimes imatges que queden en el record de gent amb la qual hem treballat, 
per aconseguir moltes millores per al barri. En xifres, destaca els 150 milions d’euros 
invertits per l’Ajuntament de Barcelona al conjunt dels barris de Sants-Montjuïc. Diu 
que després se centraran més en explicacions, però que segur que hi ha molta crítica 
constructiva per escoltar primer. 

La presidenta dona la paraula al portaveu del GMDPP, el senyor José Antonio Calleja 
Clavero, del GMDPP.  

El senyor José Antonio Calleja Clavero torna a saludar els assistents. S’afegeix a les 
felicitacions de la regidora, i en concret també vol felicitar o fer esment de la iniciativa 
de l’Aula gastronòmica per part del Mercat de Sants, també de la celebració de Sant 
Medir i lamenta els ferits i la mort de la persona de l’incendi del carrer de Súria. 
Comenta que no s’ha patit només aquest incendi, sinó que n’han tingut més, també al 
barri de les Corts, amb resultat de dues persones més mortes.  

Està d’acord amb la regidora que, a més de destacar la ràpida crida als bombers d’un 
veí, que va avisar ràpidament de l’incendi a les cinc de la matinada, cal destacar sens 
dubte el paper acollidor que va fer el Centre Cultural Islàmic de Sants, que va obrir les 
seves portes –tots ho van veure– i que va ser de chapeau, i cal dir-ho.  

Fa esment del 8 de març, el Dia de la Dona Treballadora, i destacar també el paper 
dels funcionaris de la Casa i dels tècnics i tècniques del districte, per la feina que fan 
dia a dia i de suport també a totes les iniciatives, no només als veïns que s’acosten 
aquí a demanar una solució als seus problemes o a demanar un paper o un certificat, 
sinó també pel suport que fan a les entitats i les associacions en el dia a dia.  

Pel que fa al balanç, comenta que pel seu grup el resultat del balanç municipal –
malgrat que s’ha presentat un document de 77 pàgines, en el qual, segons el grup, hi 
ha molta palla i poca concreció– es resumeix en una paraula: en un suspens, suspens 
en la gestió del districte i en la gestió de la ciutat. Diu que espera que després la 
regidora expliqui el 93% d’execució de les polítiques i de les actuacions diferents en 
els quatre eixos, però que ells no el veuen enlloc, el 93%.  

Comenta que per a ells és un suspens en seguretat, suspens en civisme, suspens en 
polítiques d’habitatge, suspens en neteja i suspens també en manteniment de l’espai 
públic.  

Recorda que hi ha alguns veïns de la Marina, que potser el Govern després diran que 
són quatre gats i minimitzaran els problemes que hi ha. Diu que, de la mateixa manera 
que també hi ha qui minimitzarà els veïns que ara mateix s’estan concentrant, li hauria 
agradat ser allà, al passeig Exposició, al Poble-Sec, que és on són ara, defensant un 
barri digne, segur i sense inseguretat, o, com a mínim, amb menys inseguretat, perquè 
tots sabem que la inseguretat zero és impossible de la mateixa manera que l’incivisme 
zero és impossible, però això defensa que la gestió de la ciutat ha fallat, i per això els 
donen un suspens.  

Entrant en algunes polítiques que agraden molt al govern, per exemple, els 
desnonaments, comenta que continuen al districte i a la ciutat, que s’han incrementat, 
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de fet. Sobre una de les mesures estrelles que es van presentar, els allotjaments 
provisionals en contenidors de vaixell, que un havia d’anar al carrer Mossèn Amadeu 
Oller, diu que ni se le espera ni res, perquè, a part que és una mesura qüestionable, 
de la mateixa manera que qüestionen els pisos rusc, també qüestionen aquesta 
iniciativa sobre la solució habitacional per la gent que ho necessita.  

Diu que els hauria agradat també que en l’informe es fes esment de la piscina, que 
encara falta, piscina municipal al carrer Energia, i demana que la regidora parli també 
dels equipaments esportius de Magòria, que també falten. Els hauria agradat també 
que hagués parlat de mobilitat. Diu que és veritat que al mes de setembre es van 
inaugurar dues estacions superimportants pels barris de la Marina, però pregunta què 
passa amb l’estació de Motors, què passa amb la resta que han d’anar fins al polígon 
pratenc. 

Comenta que l’altre dia mateix, al Consell de barri de la Bordeta, es parlava encara del 
bus 91, que van haver-hi uns acords presos en una assemblea veïnal, acords que 
s’han incomplert. I que s’amaguen sota la cortina de fum que és sempre TMB; l’excusa 
de sempre, que és TMB. Quan no és TMB, és Parcs i Jardins i quan no és Parcs i 
Jardins és la típica empresa pública. Diu que el Govern representava un aire nou a la 
política i al final ha resultat que la nova política és igual o pitjor que la vella política i 
que són encara més casta de la gent que encara estava per aquí o estan en altres 
llocs. Diu que li hauria agradat que hagués parlat també de Font de la Guatlla, que ha 
estat un guany el tema de desafectació, tal com surt en el document, però esperen que 
el proper mandat sigui el mandat dels equipaments, per fi, de Font de la Guatlla. 
També menciona l’adequació de la Casa de la Premsa, és a dir, que s’han encetat 
moltes coses, algunes que ja venien del mandat anterior, amb la qual cosa no són 
mèrit del Govern actual, però comenta que en algunes ja s’arriba tard, per exemple el 
tema d’adequació de la Casa de la Premsa. Diu que al final es resumeix el document 
amb redacció del projecte, en el tema d’habitatge, dues promocions d’habitatge públic 
al 2020 al barri de la Marina i que fins i tot inclouen l’Escola futura de música de l’Orfeó 
de Sants, al carrer Patent, pel 2020-2021. Diu que espera que això estigui executat, 
però que no ho estarà.  

Explica que si s’agafa el programa municipal de GMDBComú del 2015, es parlava del 
carril bici del carrer Tarragona, baixar-lo a la calçada, de millorar els equipaments del 
Poble-Sec, prioritzar i desenvolupar l’obertura d’una altra residència pública, un centre 
de dia; tornar a tenir una altra vegada un centre públic de formació d’adults; ampliació 
de l’horari del CAP i de la superfície de la Biblioteca... Diu que es podria parlar dels 
equipaments de Font de la Guatlla, que portaven al programa de govern, no el seu 
grup, sinó el Govern, en el seu programa municipal, i que ha estat un gran 
incompliment: ampliar les voreres de l’avinguda Madrid, destinar l’antic CAP a 
equipaments públics a la Marina; el tema de les urgències, juntament amb la 
Generalitat, nocturnes i cap de setmana al Carles Ribes, trobar una solució per Can 
Vies, Joan de Sada i entorns, aconseguir també que el passatge Súria i la plaça Súria 
siguin dignes, que continuen sense ser dignes, perquè no s’han fet les reformes a què 
es van comprometre a fer i que no han aconseguit, de la mateixa manera que en els 
mandats anteriors, que siguin públiques; elaborar un mapa de les instal·lacions 
esportives, etcètera.  

Recalca que és un suspens i un fracàs de mandat municipal.  

La presidenta dona la paraula la senyora Neus Roca Miró, del GMDCUP. 
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La senyora Neus Roca Miró saluda els assistents i agraeix que hi hagi una audiència 
bastant àmplia en l’últim Ple del mandat. Comenta que fa poc menys d’un any que és 
consellera i que l’alegria que dona veure aquests bancs plens encara no l’havia viscut i 
és molta. 

Diu que volien aprofitar els minuts que tenen d’intervenció política per posar en el 
centre elements que, potser per una tradició o per imperatiu de dinàmiques 
institucional, no solen tenir cabuda en els balanços de Govern, però formen part de la 
realitat dels barris, del districte, de la vida quotidiana de les veïnes i també de les 
seves lluites i pensen que és la seva feina com a oposició, des d’una perspectiva 
municipalista amb voluntat transformadora i rupturista. 

Diu que faran un balanç un poc més positiu i amb caire constructiu. Comença dient 
que troben molt necessaris els equips que s’han creat des del Govern per abordar les 
problemàtiques de l’habitatge, tota la feina del SIPHO i de la resta d’infraestructures 
que s’han anat generant per poder intervenir, però són molts conscients de que les 
que es mereixen més visibilitat en aquest àmbit són les veïnes autoorganitzades per 
batallar pel que és un dret humà, que està recollit suposadament en una Constitució 
de l’Estat espanyol, però que cap govern a dia d’avui ha legislat per tal de garantir 
plenament.  

Comenta que per a ells és un plaer haver pogut aprendre d’elles i haver-hi treballat 
durant aquesta legislatura; han vist com s’han alliberat espais, les han pogut 
acompanyar en desnonaments amb data oberta, intervenint elles per a garantir que els 
Serveis Socials poguessin oferir alternatives habitacionals a temps i els donen amb 
molta sinceritat tot el reconeixement. Creu, però, que amb això no n’hi ha prou, fan 
falta mesures més dràstiques i passes bastant més valentes i no només per part del 
Govern municipal, sinó per part de tots els partits que estan aquí presents i que diuen 
estar preocupats per l’emergència habitacional.  

Creu que són imprescindibles marcs que permetin erradicar aquestes xifres i aquests 
marcs no són només municipals. Diu que prou de precampanya de desgast del Govern 
actual, perquè, tot i les mancances demostrades, no deixa de ser el que més ha 
invertit en habitatge; cal fer feina de veritat, plantejar que s’ha de derogar la LAU, 
permetre que es reguli el preu del lloguer, proposar coses que canviïn d’arrel aquesta 
situació.  

Explica que el 2018, el SIPHO ha estudiat 363 situacions de risc de pèrdues 
d’habitatges a Sants-Montjuïc, segons dades publicades en el balanç de Govern, amb 
683 persones adultes i 441 infants afectats. Per a ells aquestes dades reflecteixen una 
violència i una inseguretat estructural i això sí que és inseguretat i no com s’està 
utilitzant aquest terme amb caràcters de precampanya i electoralisme. Assenyala que, 
a més, aquesta situació s’acompanya d’una violència policial, que no s’aborda.  

Diu que no vol deixar d’aprofitar aquests minuts per visibilitzar la denúncia que fan les 
veïnes de l’actuació policial, els Mossos, en el carrer de la Font Honrada, donant 
cobertura i ajudant a l’empresa Desokupa, exercint una violència extrema, tot 
implementant tàctiques fora de la llei i que no respecten cap dels drets humans.  

Diu que, en clau de drets i també d’inclusió, precisament per evitar situacions com la 
que s’ha viscut aquest cap de setmana a la Marina i a la Zona Franca, on 30 individus 
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van atacar a cinc menors no acompanyats, troben a faltar en el balanç que no s’hagi 
pogut dir que s’ha iniciat i està en marxa la feina per la Taula per la Interculturalitat.  

Comenta que sí que és veritat que s’han començat i s’han continuat feines amb eixos 
comercials i teixits comercials imprescindibles i de molt èxit per tal de garantir la 
integració, però el barri és molt més plural i es necessiten més eines que donin 
respostes a més perspectives que no només aquestes, garantint l’acollida i la 
integració. Diu que com a Govern s’han fet passes i no les menystenen, ni molt menys, 
sobretot a Poble-Sec i la Marina; però que en els barris del centre de Sants hi ha una 
plataforma que té aquest objectiu que no ha aconseguit trobar una vehiculació 
institucional que no només doni cobertura als moviments socials que ja estan fent la 
seva feina, sinó que permeti implicar l’oposició amb responsabilitats per canviar això i 
per això consideren que cal almenys la legislatura que ve la taula es posi en marxa. 

Insisteix que no volen invisibilitzar tota la feina feta des de la regidoria que els 
correspon en aquest districte, en termes de primar les diferències de gènere, que 
volen visibilitzar a la nostra intervenció allò que no forma part del balanç i que 
consideren imprescindible que és la importància del moviment feminista autoorganitzat 
dels barris per poder fer possible la lluita inclusiva d’aquest passat 8 de març. 

Vol aprofitar per denunciar l’actuació dels mossos a la plaça Cerdà, en què no només 
van ser vexades, amenaçades les dones que estaven assegudes, sinó que a més es 
va menysprear la intervenció de la única dona mossa mediadora; mentre s’estava 
decidint com es sortia de la plaça, els seus companys varen ignorar la seva decisió i 
varen començar a fer mal a les dones per treure-les del mig mentre s’estava pactant 
com es sortia de la plaça. Creu que és una situació que s’ha de denunciar.  

Diu que els fa moltíssima il·lusió destacar que aquest espai ha servit per generar una 
xarxa molt forta en els barris i que per primera vegada els espais de joves com esplais 
i caus han vist, en l’espai feminista de Sants, així com la resta de comitès de vagues 
dels diferents barris, exemples de coeducació on poder treballar amb valors d’igualtat 
que permeten fugir de la LGTBIfòbia i que permeten fugir del feminisme liberal que 
s’està començant a teoritzar i entendre que feminisme és simplement la idea radical 
que les dones també són persones.  

La presidenta li agraeix les paraules a la consellera i dona la paraula al GMDCs.  

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, dona primer la benvinguda a entitats i 
veïns de Sants-Montjuïc per l’assistència. Vol agrair a la FAECH que se’ls hagi 
convidat al seu sopar d’aniversari. Felicita els guardonats amb els premis de Sants-
Montjuïc; la Sra. Montserrat Gili, la Marina Viva i la Fundació Sant Pere Claver, a la 
Unió d’Entitats de la Marina per haver-los convidat per Carnaval, al Mercat de Sants 
pel seu acte de presentació de les activitats a la seva Aula Gastronòmica, a la Taula 
d’Esports de Sants-Hostafrancs i la Bordeta per haver presentat a tots els partits les 
seves propostes per als equipaments esportius del Magòria.  

Mostra les seves condolences pel veí traspassat en l’incendi de plaça Súria.  

Condemna contundentment l’agressió que va patir al gener el Centre LGTBI de 
Barcelona, al carrer Comte Borrell, per part de grups radicals i homòfobs. Defensa que 
cal combatre l’odi i la discriminació contra el col·lectiu LGTBI i qualsevol mostra 
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d’homofòbia ha de ser rebutjada per tothom, ja que la intolerància no té cabuda a la 
nostra societat en ple segle XXI. 

Celebra l’èxit del 8M, un èxit de la societat espanyola en el seu conjunt, i diu que des 
del partit no dubten de participar en el Dia Internacional de les Dones, que és un dia 
que ha de ser de tots i de totes, sense sectarisme, ja que de la igualtat real entre 
homes i dones n’ha de ser partícip tothom, amb els matisos de cada persona, i que per 
això defensen un feminisme liberal, una proposta inclusiva per seguir treballant per la 
igualtat real.  

Comenta que esperen que el Govern del districte de Sants-Montjuïc compleixi la 
resolució de la Junta Electoral Central, a petició de GMDCs, i tregui la pancarta amb el 
llaç groc que hi ha penjada a la façana de l’edifici, perquè les institucions públiques 
són de tots i els espais i edificis públics no han de tenir simbologia partidista, i menys 
en període electoral. Però com que es tracta de GMDBComú, partit que sempre diu 
que ni amb els separatistes ni amb els constitucionalistes, però que després la Sra. 
Colau vota Sí a la independència i va als actes de l’ANC…  

Comenta que després la Sra. Colau vota Sí a la independència i assisteix als actes de 
l’ANC o multen i prohibeixen posar pantalles gegants a l’entitat Barcelona con la 
selección, amb l’excusa que no poden permetre tallar carrers o places ni molestar els 
veïns amb sorolls o incomoditats. Però després no tenen cap problema a permetre 
col·locar una pantalla gegant als seus amics de l’ANC i tallar una part del carrer 
Diputació, perquè resulta que el soroll i les molèsties no existeixen quan el fan els seus 
aliats separatistes. 

Manifesta que, al final del mandat, és obligatori un balanç dels quatre anys, un balanç, 
que, segons l’últim baròmetre semestral de Barcelona, publicat al desembre pel mateix 
ajuntament, el 60% dels barcelonins tenen la percepció que la imatge de la ciutat ha 
empitjorat, quan, fa quatre anys, el desembre de 2015, era el 38%. Recalca que això 
és el que diuen els barcelonins i no cap força política, que els ciutadans estan 
desil·lusionats, perquè veuen la mateixa manera de treballar de sempre, sense 
efectivitat i amb absència de resultats palpables, i encara més quan el Govern ha 
interposat la seva ideologia partidista a les solucions reals, demostrant la ineficàcia de 
la seva gestió i la seva política al capdavant del districte i de l’Ajuntament.  

Diu que el Govern havia dit que la seva política seria de diàleg i consens però que 
passaran a la història per ser el Govern que, en els quatre anys de gestió, no ha 
aprovat cap pressupost municipal, han hagut d’utilitzar la moció de confiança i aquesta 
ni tan sols han presentat pressupostos, ni un simple pla d’actuació de districte, 
substituït per mesura de govern, i tot això per no arribar a acords amb les altres forces 
polítiques.  

Destaca que el Govern diu ser l’amo del diàleg i els processos participatius, però 
resulta que molts d’ells els han convertit en una cosa agònica, que ha provocat una 
demora de les decisions que els veïns esperaven.  

Pel que fa a la seguretat, diu que avui dia Barcelona és una ciutat menys segura: en 
l’últim baròmetre semestral, el primer problema més greu per als ciutadans és la 
seguretat, amb un 21%. Remarca que fa deu anys que no hi havia a Barcelona un 
sentiment tan alt d’inseguretat i que això representa l’assoliment de GDMBComú. 
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Recorda que hi ha un increment dels delictes del 20% a Barcelona i l’augment al nivell 
del districte és d’un 19,6%.  

Comenta que per aquesta sensació d’inseguretat dels veïns i veïnes i membres 
d’algunes entitats de Sants-Montjuïc, ja hi ha hagut algunes manifestacions de 
protesta al districte, com ha passat a la Marina i avui mateix a Poble-Sec, al Paral·lel. 
Recorda que la seva companya de grup municipal Gala Pin, quan li van preguntar per 
les queixes d’inseguretat dels veïns de Barcelona, afirmava que, en els primers tres 
anys de mandat havien après que la Policia era imprescindible per Barcelona, amb la 
qual cosa donava a entendre que l’única cosa que havien fet fins ara era intentar 
desmuntar la Policia.  

Afirma que la inseguretat en el mandat s’ha convertit en un dels principals problemes 
dels veïns, amb la falta de suport a la Guàrdia Urbana i les forces de l’ordre fins als 
últims mesos, quan s’han adonat del desastre que han fet pel que fa a temes de 
seguretat, i que ara indiquen i diuen que és per falta de Mossos, en què tenen part de 
raó.  

Pel que fa a l’habitatge, el destaca com un dels grans reptes que tenia el Govern fa 
quatre anys a la ciutat i un dels temes estrella que portaven al programa. Lamenta 
que, a pesar de les promeses, el preu dels lloguers augmenta cada any al districte 
entre un 5 i un 9%, i que els preus dels lloguers estan més alts que mai a la ciutat de 
Barcelona; els desnonaments, lluny de disminuir, augmenten malgrat les promeses de 
la Sra. Colau, i les xifres de 8.000 habitatges socials promesos pel Govern a principis 
de mandat es van reduir després a 4.000 i finalment es quedaran en 800. Creu que el 
Govern té raó en una cosa, que el Govern de la Generalitat té la competència en 
habitatge i està fent poc, perquè es perden en el procés i la secessió, a la qual cosa 
l’alcaldessa Colau i el seu equip de Govern donen suport, en lloc d’exigir-los que 
actuïn davant de les necessitats dels barcelonins.  

Afirma que han donat suport al Pla d’habitatge des del principi, tot i que ja van advertir 
de la necessitat de ser més ambiciosos i sobretot àgils en les tramitacions. Recorda al 
Govern que van crear la Unitat contra l’Exclusió Residencial i resulta que més de la 
meitat de les famílies ateses s’han hagut de buscar una solució elles mateixes. O que 
unes 466 famílies fa més d’un any que esperen que se’ls faciliti un habitatge de la 
Taula d’Emergència.  

Sobre desigualtats, recorda que era un altre dels objectius del Govern i que no s’ha 
assolit una de les metes més ambicionades per tothom: la reducció de les desigualtats 
entre barris o districtes. Vol donar una dada objectiva: el 2014, els índexs de pobresa i 
exclusió social eren d’un 14% i en l’actualitat ha augmentat fins a un 20%. Afirma que 
l’únic que el Govern ha ofert són uns serveis socials saturats, assentaments irregulars, 
per no parlar de les més de mil persones que habitualment dormen al carrer.  

Respecte a les escoles, pregunta on són les escoles bressol que van prometre en 
campanya per tot Barcelona. Recorda que quan van entrar al Govern van baixar la 
xifra a 11 escoles bressol i al final acabaran el mandat amb només quatre.  

Sobre la nova tarifació social d’aquests centres, diuen que Barcelona s’ha convertit, 
gràcies a GMDBComú, en una de les ciutats amb les guarderies més cares d’Espanya, 
i posa una comparació: per a famílies sense recursos a Barcelona la quantitat mínima 
són 50€; a Madrid, 14; i per a les famílies mitjanes de la ciutat s’han incrementats 
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aquests preus. Comenta que són conscients que el Govern de la Generalitat no 
compleix la seva part, com és habitual, quan el 2010 es va comprometre amb una ILP 
a pagar un terç de cada plaça, incompleix els seus compromisos constants amb les 
famílies i desvia els diners a la seva deriva independentista, a la qual cosa, des de 
GMDBComú, donen suport indirectament. Demana que en lloc de fer-se tantes fotos 
amb ells els vagin a exigir el que deuen a la ciutat de Barcelona. 

Acaba comentant que, sense cap dubte, el Govern ha sigut el Govern del canvi, però a 
pitjor, i que ningú no entén com pot ser que el Govern que més ha invertit en temes 
socials, segons diuen, tingui com a resultat una Barcelona pitjor que fa quatre anys, 
que això demostra la pèssima gestió del Govern de GDMBComú, durant aquests 
quatre anys. No dubta de l’empatia del Govern, però remarca que dia a dia ha 
demostrat que li sobre ideologia i el supera la gestió.  

La presidenta li dona les gràcies. Passa la paraula al PSC, al senyor Albert Deusedes 
Perelló.  

El senyor Albert Deusedes Perelló comença dient que com que té poc temps es 
centrarà en els quatre eixos que el Govern va determinar per al seu full de ruta, i que 
ha fet servir per elaborar el document que han presentat, assenyalant, però, el que no 
hi surt i el que no s’ha fet i el llegat que deixa aquest Govern.  

Pel que fa a l’eix u, una Barcelona diversa que asseguri el bon viure, explica que el 
58% dels barcelonins tenen dificultats per arribar a finals de mes; el preu de l’habitatge 
es troba en un màxim històric, mentre el Govern es troba en un mínim històric de 
construcció d’habitatge; l’actual Govern només haurà fet 800 habitatges públics en 
quatre anys, mentre que l’últim alcalde socialista en va fer 4.000. Recalca que 
l’habitatge ja és el principal problema de la ciutat i l’Ajuntament està més paralitzat que 
mai, que cal una Barcelona per viure, que torni a construir habitatge públic i s’eviti que 
una generació de joves hagin de marxar de Barcelona i això, amb aquest Govern es 
una utopia. Indica que hi ha rècord històric d’inscrits al registre de sol·licitants 
d’habitatge públic, 36.500; un 42,5% de les famílies de Barcelona destinen més del 
40% dels seus ingressos a pagar el lloguer; tot i les proclames i els crits de «Sí, se 
puede», els desnonaments no s’han aturat; al 2017, 4.360 procediments judicials 
lligats al lloguer i 890 execucions hipotecàries.  

Reconeix que des del Govern li diran que no tenen totes les eines, des del municipi, i 
tenen raó, però el problema és que van dir a la gent que sí que ho podien fer. Recorda 
que hi ha 3.139 persones sense sostre a la ciutat, i 3.600 habitatges buits detectats en 
17 barris de la ciutat, tants habitatges buits com persones sense sostre; vuitanta solars 
públics disponibles per a habitatge assequible, pendents d’execució, on es podrien 
construir fins a 1.565 habitatges públics i estan aturats; a més, hi ha sòl disponible per 
fer-ne 3.100 més. L’Operador Metropolità d’Habitatge ha quedat en una idea, no 
consta cap inversor privat interessat a formar part de la societat mixta. A la Borsa de 
lloguer assequible on propietaris de la ciutat posen a disposició els seus propis pisos 
per a lloguer de caràcter social per sota del preu de mercat i són recompensats per 
l’Ajuntament, en aquest mandat s’hi han incorporat 278 habitatges. En el mandat de 
l’últim alcalde socialista, Jordi Hereu, s’hi van incorporar 919. Per tot això, un cop 
esvaïdes les proclames, els discursos i la repetició de lemes, després de quatre anys, 
viure a Barcelona és més car i més difícil que mai.  
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Pel que fa a l’eix dos, una Barcelona amb empenta per a una economia plural, 
manifesta que per reduir les desigualtats i garantir els drets bàsics, cal una Barcelona 
d’oportunitats que garanteixi treballs dignes i ocupació de qualitat, però la realitat 
després de quatre anys de l’actual Govern és que el 58% de barcelonins tenen 
problemes per arribar a finals de mes i que no podrem fer aquest combat contra la 
precarietat si deixem passar oportunitats com ha fet aquest Govern: ens hem 
d’entendre, aliar, acordar i pactar amb el món econòmic, una cosa a la qual sembla 
que aquest Govern tingui al·lèrgia. 

Comenta que hi ha hagut moltes proclames, moltes declaracions d’intencions, però el 
Govern ha girat l’esquena a petites i mitjanes empreses i té, per exemple, el sector del 
comerç i la restauració en peu de guerra.  

Respecte a l’eix tres, una Barcelona més humana i urbanisme per als barris, explica 
que una ciutat més humana són també barris a gust i aquest Govern ha tingut 
prejudicis per actuar des de la seguretat i per això hem viscut una crisi sense 
precedents, per exemple, amb els narcopisos al Raval i la sensació d’inseguretat que 
tenen molts ciutadans i ciutadanes és més alta que mai, avui mateix ho hem vist. Diu 
que és una evidència l’existència d’un problema creixent d’inseguretat; no és cap 
invenció de l’oposició ni un error de percepció de la ciutadania. De fet, en els 
departaments d’Interior de la ciutat com en els mateixos sindicats policials ho han 
manifestat i denunciat en diverses ocasions, és a dir, els delictes pugen i també és 
evident que l’incivisme repunta de forma clara sense que per part del Govern hi hagi 
una resposta seriosa a aquest problema, que preocupa a veïns i a entitats i és una 
preocupació basada en dades objectives. 

Defensa que preservar un espai públic de qualitat és una obligació per a qualsevol 
Govern, però més per als que es defineixen d’esquerres i la seguretat i el manteniment 
és en aquest sentit imprescindible. La seguretat és un dret per a tothom, però sobretot 
per a qui menys recursos té. Manquen efectius de la Guàrdia Urbana i de Mossos i cal 
dotar-los de l’equipament tecnològic necessari per poder desenvolupar la seva feina 
en les millors condicions, i no per ells, pels guàrdies, que també, sinó sobretot per la 
ciutadania. Cal que la Guàrdia Urbana torni a tenir un paper rellevant a l’espai públic. 
No es pot ocupar només de la reacció, com passa ara. Ara, degut a la manca de 
recursos, trobem a la Guàrdia Urbana quan ja ha succeït un fet i el paper d’una policia 
moderna de proximitat és molt més que això. Diu que el Govern municipal acabarà el 
mandat amb menys policies dels que van començar; només amb el decret de jubilació 
als 59 anys, dels agents de policies locals es produiran fins a més de 270 baixes. 
Segons el seu grup, el Govern ha fet l’abandó de l’autoritat democràtica en l’espai 
públic i sense autoritat democràtica no és possible tornar a fer una més que 
necessària política de prevenció, encaminada a reduir els nivells d’inseguretat i 
d’incivisme que pateix la ciutat; per impulsar la prevenció i que aquesta sigui efectiva, 
que doni els seus fruits, cal autoritat municipal, autoritat pública i el Govern sembla que 
l’ha perdut, si és que algun dia la va tenir.  

Recorda que la regidora de Ciutat Vella, un dels districtes amb més problemes de 
seguretat i convivència, ha necessitat tres anys com a regidora per adonar-se de la 
importància de la Guàrdia Urbana, cosa que reconeix ella mateixa en una entrevista de 
La Vanguardia.  

I pel que fa a l’eix quatre, una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern, 
manifesta que des del primer dia han volgut ser els abanderats de la participació i la 



 

Districte de Sants-Montjuïc 
 
transparència com si haguessin descobert la sopa d’all, com si no hi hagués hagut vida 
abans de la seva arribada i al final, l’únic que han fet és mantenir els mateixos òrgans 
de participació que feia anys que existien i que havien desenvolupat governs anteriors, 
però a més, desvirtuant-los, menyspreant el fet de no donar continuïtat a la feina feta 
en anys anteriors per entitats i associacions a les comissions de seguiment dels 
consells de barri, a les taules de participació, als propis consells de barri sectorials, i 
ofegant i alentint la presa de decisions en processos eterns anomenats participatius, 
però a l’hora de la veritat tan sols consultius en la seva gran majoria. 

Opina que van arribar com els abanderats de la participació i la transparència i 
marxaran com els abanderats dels gomets: molta reunionitis, molta participació, quasi 
sempre consultiva, però al final paralització i eternització de temes i decisions; s’ha 
ofegat i empantanat les entitats i associacions amb processos participatius eterns, 
duplicats i quasi sempre merament consultius i després de quatre anys, les comissions 
de seguiment dels consells, els mateixos consells de barri i els consells sectorials, les 
comissions de seguiment i els plens i les audiències es convoquen tard i malament i es 
celebren amb menys gent i menys participació que mai. Remarca, finalment, que 
potser estan equivocats i realment des del Govern han aconseguit el que volien i 
aquest era l’objectiu.  

La presidenta dona la paraula al grup d’ERC, al senyor Jordi Fexas Massanés. 

El conseller del GMDERC saluda els veïns, veïnes, conselleres, regidors i regidores. 
Primer vol felicitar les entitats i veïns que han desenvolupat coses els darrers mesos, 
des del darrer Ple, i també denunciar la vulneració dels drets col·lectius i democràtics 
pel fet de tenir els representants legítimament escollits a la presó o a l’exili i vol 
expressar la solidaritat amb tots ells. Remarca especialment les mobilitzacions que 
s’han fet al llarg del 8 de març i lamentar la mort del veí arrel de l’incendi del carrer 
Súria. 

Dona les gràcies a la regidora per l’esforç de sintetitzar el balanç de l’obra de Govern, 
però comenta que no vol parlar en excés del que ha fet el Govern, perquè el més 
rellevant no és tant el què ha fet sinó com ho ha fet, com ha governat més enllà del 
que ha governat. Diu que de coses, el Govern, en aquests quatre anys, n’ha fet. 
Llegint les 77 pàgines de l’informe del mandat, es reafirmen en moltes coses que ja 
han dit sovint en aquesta sala. Primera, que hi ha hagut una voluntat decidida en 
intentar donar resposta a l’empitjorament durant aquest mandat, a totes les 
problemàtiques vinculades a l’accés a l’habitatge, això és veritat. Però que els resultats 
–potser no podria ser d’una altra manera–, han estat sovint pobres i modestos i amb 
prou feines pal·liatius, donades les dimensions de la tragèdia. Que hi ha iniciatives 
potents que s’han desenvolupat o que s’han començat a abordar, fruit de propostes o 
demandes, o interlocució amb el Govern, del seu grup. Des del primer dia, el tema del 
Pla de la muntanya ha estat fruit normalment de suggeriment nostre, Pla 
d’equipaments, la policia de proximitat, els agents cívics, els educadors de carrers, el 
dipòsit de Diputació, entre d’altres. O la seva intervenció i entesa en molts nivells, que 
ha permès en aquest mandat desencallar el finançament del metro a la Marina i el 
traspàs de la Magòria a l’Ajuntament, que ha permès desenvolupar-ne el planejament i 
poder engegar definitivament el projecte d’aquesta peça després de dècades.  

Reconeixen que hi hagut un avenç pel que fa a projectes vinculats a joventut, que 
potser no es poden encara avaluar resultats concrets, però sí que cal reconèixer una 
priorització que no es pot menystenir, i que hi ha hagut més sensibilitat en donar una 
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visió de gènere en l’acció de Govern. També que en les polítiques de memòria, si ho 
comparem amb tot el que s’havia fet fins ara, sí que hi ha hagut un salt important, per 
modestes que siguin les accions que s’han fet.  

Recalca que no s’ha fet cap referència als incompliments, totals o parcials, del que es 
plantejava el Govern abans de l’inici del mandat. Segurament la sorpresa hauria estat 
que ho haguessin fet. Reconeix que l’aposta del carril bici al territori del districte cal 
admetre que ha estat decidida i ha donat els seus fruits, malgrat els problemes que ha 
generat a vegades i les deficiències en molts casos en la seva implantació. Destaca un 
cop més la feina feta en el cas de la desafectació del Turó.  

Destaca que el quid de la qüestió no és com ha governat el Govern, i aquest és un 
punt cabdal i que té un balanç una mica més negatiu. El tarannà, l’actitud d’aquest 
Govern ha estat inversament proporcional a la que seria raonable per la seva 
representativitat. Si ens fixem en l’informe del balanç, hi ha una dada molt significativa: 
la immensa majoria dels projectes que s’hi referencien s’han iniciat, desenvolupat o 
inclús formulat a partir de finals del 2017 i sobretot del 2018. Això demostra que una 
part del mandat en part ha estat perdut, erràtic i fruit d’una certa paràlisi pel que fa a 
l’acció de Govern. Diu que s’atreviria a dir, entre altres coses, que el Govern ha estat 
devorat per les pròpies expectatives que ell mateix va generar i a què després no ha 
estat capaç de donar resposta, que prometre molt, o almenys aquesta va ser la 
percepció que va generar i que el va fer guanyar, però al cap i a la fi eren massa pocs 
per comportar-se com si fóssin molts, i a això, segons el seu parer, s’hi haurien d’afegir 
alguns dèficits que encara ho ha fet més palès: una cultura del pacte i del consens 
molt justeta, una capacitat d’interlocució amb els diferents actors, partits, entitats, 
etcètera, molt limitada o una visió sovint restringida de la complexitat del terreny i de la 
gestió que calia abordar; certa manca d’humilitat els ha mancat en molts moments.  

Això, segons el seu grup, ha portat el Govern a menystenir qüestions com ara la 
seguretat, que molts ciutadans amb més o menys raó percebien com a importants, i 
que requerien un lideratge polític i més empàtic per part del Govern. Opina que 
governar sovint vol dir ser empàtic i humil, si cal, amb aquells que no pensen ni veuen 
les coses com un mateix, encara que després siguem decidits i assertius en executar 
allò que creiem que cal fer, i aquí en molts moments també el Govern ha presentat 
mancances importants, amb decisions erràtiques o dubitatives o traslladant i 
posposant decisions que potser s’haurien d’haver pres amb més claredat i nitidesa.  

Diu que el Govern va arribar amb una caixa plena i una nevera, és a dir, la cartera de 
projectes mig buida, i acaba el mandat amb una nevera plena i una caixa més buida. 
Tot i així, i més enllà dels retrets i les crítiques, agraeix la feina feta i la dedicació 
aquests quatre anys. 

La presidenta li dona les gràcies i passa el torn al GMDDemòcrata.  

El senyor Sergi Sarri Camargo saluda veïns i veïnes, entitats, conselleres, regidores, i 
comença recordant que tenim nou presos polítics, set exiliats, que avui estan sent 
jutjats, un judici que no s’hauria d’haver produït i, per tant, recordar que els volem a 
casa i que demanem la seva llibertat.  

Se suma als condols fets i als reconeixements esmentats, i comenta que és el Dia 
Mundial de l’Endometriosi, que és una malaltia que afecta una de cada deu dones, és 
una malaltia d’aquelles invisibles, silenciades i, per tant, vol donar-los veu, explicar que 



 

Districte de Sants-Montjuïc 
 
existeix i esperar que en el futur vagin en augment els recursos per anar investigant i 
saber-ne més.  

Comenta que abans d’avaluar mandat vol fer dos apunts. El primer respecte a La Nau, 
el banc de productes no alimentaris, per al qual desitja i espera que el districte estigui 
treballant amb la ciutat per trobar una solució perquè La Nau pugui seguir fent la seva 
tasca que porta fent als barris de Sants-Montjuïc durant molts anys. I, en segon lloc, 
esmenta, respecte als veïns que es manifesten avui al Poble-Sec o als que avui han 
vingut de la Marina, demanant més seguretat, que això és un símptoma de la dèbil 
confiança i comunicació entre el triangle que hauria de funcionar a la perfecció que és 
Administració, veïns i policia de proximitat. S’ha trencat en diversos barris i, per tant, 
cal refer els ponts perquè es torni a recuperar la confiança entre les tres entitats.  

Pel que fa a l’informe que hem rebut per part del districte, explica que té una estructura 
en primer lloc totalment diferent a les línies d’actuació del Govern i, per tant, costa 
comparar i costa fer un seguiment real de les diferents situacions al PAD. Allà no 
explica si estava feta o no estava feta o està en marxa, a diferència de la ciutat, que la 
ciutat sí que ha fet un informe en què t’explica cada actuació si està en marxa, si està 
feta o si no està feta, i aquí ho has de descobrir, t’ho has de imaginar o has de parar 
molta atenció i anar comparant si se la troba, si és l’actuació que hi havia al PAD. A 
més a més, hi ha el problema afegit que es parla de projectes i en cap moment es 
desglossen quins projectes són en cap document. 

Vol començar parlant de bon govern, que té un 100%. Diu que cal reconèixer la feina 
d’un tècnic, que és en Gerard Lillo, que hi ha hagut un abans i un després al districte 
en participació amb la seva figura i, per tant, vol fer un reconeixement públic a la seva 
feina, però comenta que en tots aquells espais on no hi és en Gerard sí que es noten 
les deficiències des del principi de mandat i els problemes de la participació que en 
comissions de consells de barri, com esmentava el GMDPSC abans, són alarmants.  

Diu que el Govern de districte ha amagat durant temps informació a l’oposició i l’ha 
exclòs dels debats veïnals i això no és fer un bon govern, un Govern de districte que 
deixa a un calaix totes aquelles iniciatives que l’oposició guanya i no hi dona suport i 
això tampoc és fer un bon govern.  

Destaca que en l’informe es comenta només la situació dels desnonaments de 2018, 
però no en sabem res de la resta d’anys. No entén per què es prioritza el comentari 
sobre Serveis Socials amb el nombre de seguidors i no ens expliquen l’impacte de les 
publicacions, que és el realment important, saber a quants veïns s’arriba amb la 
informació del districte. Li sorprèn descobrir que el rumor de la Casa de la Premsa és 
cert i està explicat en l’informe, que el districte vol que es faci una biblioteca a la Casa 
de la Premsa. És una proposta que xoca frontalment amb el que la comissió ha 
treballat. Recorda que ho van dir des del principi, que abans de fer res calia 
consensuar els usos i no s’ha consensuat i ara es troben els problemes.  

També els sorprèn que parlin de l’Escola Municipal de Música, quan encara no s’ha fet 
res, és un mer anunci. Els sorprèn com es parla del projecte del carrer Energia, perquè 
s’arriba a afirmar que és bona notícia que la piscina no s’hagués fet en aquell moment, 
quan va ser un arma llancívola dels membres d’aquest Govern quan feien oposició en 
el passat mandat. Els sorprèn que es parli de la Satalia, si no s’ha fet res en aquest 
Govern sobre la Satalia. Els sorprèn també que es parli de renda familiar disponible 
com a indicador, perquè és un indicador que hauríem de reformular, és un indicador 
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que hauríem de repensar, és un indicador que al final ens està dient quins barris són 
més gentrificats que uns altres i, per tant, un Govern que defensa la lluita i que està en 
contra de la gentrificació, no pot posar en valor aquest indicador com un indicador de 
referència per saber si un barri millora o no millora. Va en contra del que realment 
estan proposant.  

Recorda que el Govern Trias, el 2014, ja va fer una suspensió de llicències per 
habitatges d’ús turístic. El 2015 es va ampliar a hotels i a altres tipus d’allotjaments, 
però el d’ús turístic, el d’habitatge es van fer el 2014. Els sorprèn també que l’informe 
no parli de l’increment del 50% del pressupost al carrer Química, els equipaments del 
carrer Química, un increment del 50% que encara no sabem per què s’ha dut a terme.  

Afegeix que els sorprèn que es parli d’un carril bici de la Zona Franca en què s’haurà 
de fer zig-zag, quan el Govern ha dit que aquest tipus de carril bici no es farà i es farà 
d’una forma diferent, per tant, els agradaria saber quin model hi haurà de carril bici, si 
el de zig-zag o una ampliació de voreres.  

Considera que s’ha perdut el temps amb la superilla, amb Magòria, no s’ha iniciat 
encara la remodelació ni cap projecte de remodelació del passeig de la Zona Franca, 
s’ha perdut el temps amb la construcció del CAP del carrer Roger, que ara s’està 
finalitzant, estava pendent de finançament de l’altra mandat i falta el poliesportiu i 
l’escola bressol, que s’ha de licitar. S’ha perdut el temps en la remodelació de l’edifici 
de l’Orfeó de Sants, encara tampoc s’ha licitat la remodelació, amb el col·lector del 
Poble-Sec, que estava iniciat i encara no l’hem finalitzat; amb la Casa de la Premsa, 
que encara no hi ha els usos pactats. I així s’han hipotecat dos anys del districte, 
perquè el proper Govern que vingui, els propers dos anys, ja els tindrà escrits, no 
tindrà marge de maniobra, perquè ja haureu iniciat els procediments per dur a terme 
aquests projectes. Per tant, creu que estan lligant de mans i peus mig mandat del 
proper mandat municipal, i això vol dir que un Govern que hauria d’haver fet una feina 
en quatre anys la farà en sis o set anys, i això és inadmissible per un districte que li fa 
falta recuperar temps perdut respecte a la resta de barris de la ciutat. 

La presidenta li dona les gràcies. Comenta que pràcticament tots els consellers han 
exhaurit i han passat una mica del temps, per tant, li han deixat a la regidora tot el 
temps perquè acabi de fer el seu informe. Comenta que li queden cinc minuts més sis. 

La Regidora del Districte diu que li agrada sentir com el GMDDemòcrata dona per fet 
que guanyaran el proper mandat i que estaran governant, que ha estat molt inspirador. 
Comenta que avui hi havia un informe i pensaven que era interessant poder fer el 
debat a partir d’aquí. 

Recorda que ells parteixen d’un moment on el Govern Trias deixa la ciutat en una 
situació d’emergència social, que no és només d’aquesta ciutat, que òbviament tenen 
un context absolutament complicat i estan al capdavant d’una crisi que obliga a revertir 
i a posar en aquest mandat un augment d’un 50% d’inversió social respecte al mandat 
anterior, amb mesures per intentar revertir aquests efectes més punyents de la crisi 
com la congelació de les tarifes del transport públic, la congelació de l’IBI pel 98% de 
la població, la rebaixa de la factura de l’aigua o el que estan impulsant ara, el Servei 
d’odontologia per a famílies vulnerables. Diu que durant el mandat han triplicat les 
beques menjador, han doblat les destinades a la renda infantil complementària per a 
infants i adolescents de 0 a 16 anys, i han passat, només en Serveis Socials al 
districte de 2 a 3 milions d’euros anuals, han fet un gran esforç per afrontar una gran 



 

Districte de Sants-Montjuïc 
 
problemàtica a moltíssimes famílies d’aquest districte que era la pobresa energètica, 
que està afectant ara mateix el 7% de la població barcelonina. 

En matèria d’habitatge, diu que s’ha parlat llargament en el Ple i que ells han intentat 
desenvolupar el Pla d’habitatge de Barcelona. Del que diuen els consellers que no han 
arribat a consensos, sí que el pla pot servir d’exemple d’acords amb altres forces 
municipals amb qui estan ben lluny ideològicament. Explica que venien d’una situació 
de gairebé nul habitatge públic i, per tant, mesures com el 30% d’habitatge protegit a 
totes les noves promocions o reformes que es facin a la ciutat suposa també un cop de 
puny a intentar revertir aquestes xifres absolutament insuficients per la població a 
Barcelona.  

Pel que fa a la Taula de Desnonaments del districte, recorda que cada setmana, 
desnonament a desnonament, han treballat un per un amb els equips d’intermediació, 
amb la SIPHO, que s’ha creat aquest mandat per no abandonar a ningú, per no deixar 
a ningú enrere. Recorda que només el 2018 han intermediat i resolt en situacions 
d’alguns tipus a més de 360 unitats familiars, han activat el Parc d’habitatge, noves 
construccions, Camí de la cadena, han acabat amb bon port, que ha estat un gran 
esforç de gestió urbanística. Poden dir que han acabat amb una zona d’infrahabitatge 
al districte amb la mediació del Centre Social, a qui vol agrair especialment, una zona 
d’infrahabitatge que feia més de 20 anys que esperaven el reallotjament i que han 
enllestit amb una feina que es pot dir gairebé quirúrgica. I també han llençat missatges 
importantíssims: la inversió en habitatge de nova construcció, però també el recurs de 
la compra estratègica en casos com el de Leiva, 37, com el de Elkano, com la 
d’Encuny, 7, compres que han permès que el veïnat es quedi al seu barri, i alhora 
també ha servit per enviar un missatge a compradors vinculats a fons d’inversió, que 
aquesta ciutat no és una barra lliure per especular amb el dret a l’habitatge. 

En turisme, assenyala que han apostat per la governança d’un tema que semblava 
que anava lliure i on ningú ni volia posar fre ni volia reactivar i que semblava que no 
havien de fer res com a Govern local. Es va aprovar el PEUAT, van marcar zones de 
decreixement al barri del Poble-Sec i d’Hostrafrancs, zones de contenció i, a més, han 
incrementat els recursos dedicats a la inspecció i a les sancions tant a propietaris de 
pisos turístics il·legals, com a les plataformes que donen sortida i això té números: s’ha 
passat dels 5.875 apartaments turístics sense llicència que s’estaven anunciant a 
diferents plataformes a només 272; des del 2016 s’han dictat 4.900 ordres de 
cessament d’activitats de pisos il·legals.  

Pel que fa a la seguretat, cal parlar de la policia de barri. Diu que es vol fer molt 
tremendisme, dient que no està funcionant, però la valoració que hi ha per part 
d’entitats i del veïnat, de la policia de barri, és molt i molt positiva. Recorda que han 
mobilitzat més 12 milions d’euros anuals i aquest districte ha posat recursos propis per 
incrementar la presència policial amb hores extra, millora urbana, espai públic, i un 
seguit de millores importants: posar les dones al capdavant de les reformes que 
s’estan fent en les transformacions urbanístiques al seu barri, les marxes exploratòries, 
Colònia Santiveri és un bon exemple, Joan Pelegrí, la pacificació dels entorns del 
Mercat de Sants, i també a través dels usos, i també la priorització del Pla d’usos del 
Poble-Sec, el Paral·lel o el triangle d’Hostafrancs o, com s’ha mencionat, la 
desafectació del Turó de Font de la Guatlla, que sí que era possible, també el PGM de 
la Marina del Prat Vermell, per afavorir el seu desenvolupament immediat, el PGM de 
Can Batlló, la seva futura urbanització, que estan treballant d’una manera molt activa 
amb el veïnat; les dues ordenacions de terrassa que sí que estan impugnades, per 
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reducció horària, però creuen que els veïns de la plaça Osca i que els veïns del carrer 
Blai també tenen dret a descansar i a dormir. Han convocat i han treballat amb el 
Consell del Parc de Montjuïc, gairebé enllestit, i el Pla de barris, que tindrà un resultat 
que podrem veure, però també una part ben invisible que són els projectes socials, el 
Caixa d’eines, o el treball de memòria històrica als centres públics i escoles bressol, la 
rehabilitació de finques d’alta complexitat, l’Art amb joves, treballar l’art amb joves que 
tenen problemàtiques de salut mental i un seguit d’obres que ja coneixeu de millores a 
les escoles, com a Bàrkeno, o com a Enric Granados.  

Recorda que han invertit en un Pla de desenvolupament econòmic del districte, 
reordenant la política de promoció econòmica i aterrant-la de manera descentralitzada 
en el districte, una inversió de més d’un milió i mig d’euros anuals. Diu que les dades 
també són positives, de baixada de l’atur i de nombre de persones aturades del 
districte, renda familiar disponible, en què es comencen a veure indicadors positius 
que no són els que teníem el 2015.  

Assenyala que han ampliat l’oferta pública d’educació al barri d’Hostafrancs, un 
equipament que havia tancat portes com a escola concertada que obrirà l’any que ve 
com a escola pública. Tenen en marxa el projecte de l’escola de Cal Maiol, com a 
institut escola. I acabaran el mandat amb les obres iniciades de la futura escola 
bressol del carrer Roger. Han encarat, sí, un projecte d’Escola de Música Municipal i 
reconeix que sí que s’ha de fer molta feina abans de començar a posar la primera 
pedra, que no hi ha varetes màgiques ni es podem saltar la llei que tenim en diferents 
matèries i, per tant, estan encara en aquest projecte i segur que el següent mandat es 
veuran els resultats.  

Continua esmentant beques i ajuts també en matèria d’extraescolars, més patis oberts, 
més camins escolars i una aposta més clara per la coeducació. Sobre Can Batlló - la 
Magòria, diu que sí, que el tema de les varetes màgiques està molt bé, que poden 
adquirir un sòl perquè era un solar abandonat per la Generalitat al nostre territori que 
ningú havia aconseguit ni alterar ni fer una proposta ni tenir cap projecte: una frontera, 
entre tres barris, perquè aquell solar és una frontera que serveix entre Font de la 
Guatlla, entre el barri de la Bordeta, entre els diferents barris. Diu que hi havia un 
abandonament absolut i han comprat, han desencallat l’espai de la Magòria. Que ara 
mateix és un projecte que parla d’equipaments sociosanitaris, d’equipaments 
esportius, d’habitatge públic i de zona verda i l’estan tirant endavant amb el treball 
conjunt del veïnat. No apareixeran els edificis en un mandat, s’ha de fer molta feina 
prèvia, però ja tenen l’EMAV, per exemple, un projecte per la nau central de Can 
Batlló, amb l’arxiu municipal, el projecte Coòpolis, que tindrà la seu definitiva al bloc 4. 
Ressalta que s’ha fet moltíssima feina en matèria de cultura: Barcelona, districte 
global; el programa Art i part; la Taula de Memòria Històrica, que ha tirat endavant un 
munt de projectes, 17 xerrades, exposicions, espais de memòria; la identificació i la 
retirada de les plaques d’habitatge amb simbologia feixista. 

Pel que fa als joves, comenta que aquesta també era una línia abandonada, en aquest 
districte i les subvencions municipals, entitats, projectes i col·lectius juvenils s’han 
incrementat en els darrers quatre anys un 50% en un districte que estava infradotat 
d’equipaments d’adolescents i joves. Explica que en aquest mandat s’ha fet un espai 
d’adolescents a Hostafrancs, La Clau, l’Espai Jove al carrer de Química, que aviat 
entrarà en funcionament a la Marina del Port, dos equipaments més cedits i amb obres 
de manteniment i de millora fetes; el Casal de Joves de Sants, a l’antic edifici de la 
cooperativa la Model al segle XX i l’esplai Turons a Font de la Guatlla.  
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Recorda els projectes de gent gran: el Vincles, en nova tecnologia, que era un 
programa complicat que s’està implementant al districte o el projecte Radars, els 
projectes que en aquest mandat, en aquest ple també han tingut oportunitat de 
comentar en matèria d’accessibilitat o diversitat funcional. 

Diu que s’ha fet un desplegament valent de la nova xarxa de bus i que han fet 
moltíssima feina i han vist també com el veïnat vivia les seves resistències i han 
mantingut els serveis que feia el bus 37 o el bus 91, assegurant també els serveis 
directes a centres de salut, que era un tema que creava òbviament molt de neguit. Han 
implementat una nova política tarifària, la congelació de les tarifes, la creació de la T-
16, els ajuts a la població aturada, per no dir que han desencallat un tema històric amb 
l’acord que va permetre l’arribada del metro a la Marina de la Zona Franca. 

Recorda que el Pla de promoció de la bicicleta és el més ambiciós que ha viscut 
aquesta ciutat. S’ha incentivat l’ús de la bici, s’ha baixat de la vorera a la calçada 
carrils bici, s’ha doblat el nombre de quilòmetres de carrils bici, ampliant també els 
llocs d’aparcament de la ciutat. Esmenta tot el seguit d’obres i de pedra, que en aquest 
mandat s’ha compartit de manera transparent amb el veïnat, de quant ha estat la 
inversió, en quin moment o fases del projecte ha estat Sant Fructuós, Indíbil, Eibar, 
Àliga, Tinent Flomesta, Jocs Florals, la plaça del Mig de Can Clos, Radas i Concòrdia, 
Joan Pelegrí, carrer Diputació, o el manteniment també, de la mà dels veïns, al Turó 
de la Font de la Guatlla.  

Creu que, donat que no els donen aquesta vareta màgica el primer dia del mandat i, 
per tant, no podem construir Magòries en quatre dies, crec que per no tenir-la i gràcies 
als esforços col·lectius, han fet moltíssima feina.  

La presidenta comenta que amb aquest punt donen per finalitzada la part informativa, 
amb l’Informe de la regidora, i passen al que és la part decisòria. 

C) Part decisòria: 

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

La presidenta recorda, per a les persones que normalment no venen, que aquests 
plans ja han estat debatuts en comissions informatives entre el Govern i els grups de 
l’oposició. Per tant, prega a tothom, que tant el Govern a l’hora de presentar com els 
grups de l’oposició siguin tan breus com sigui possible.  

1. Emetre informe preceptiu, sobre l’aprovació inicial del Pla especial 
urbanístic d’establiments de pública concurrència i altres activitats de 
l’avinguda del Paral·lel, d’iniciativa municipal 

La presidenta dona la paraula a Carolina López.  

La senyora Carolina López García, de GMDBComú comenta que el Pla d’usos del 
Paral·lel és una demanda de fa anys del barri del Poble-Sec. És una exigència que 
sorgeix del procés participatiu que es va fer en el mandat anterior, una exigència que 
abans d’acabar la reforma de Les Puntes es fes una redefinició dels seus usos. Van 
recollir aquesta demanda ciutadana, dins la mesura de Govern «El Paral·lel pels 
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barris» i després de la suspensió de llicències i el debat ciutadà corresponent, l’equip 
tècnic ha redactat aquest Pla d’usos, que presenten avui. 

Informa que l’objectiu principal és homogeneïtzar els tres plans d’usos del Poble-Sec, 
Sant Antoni i Raval a l’avinguda del Paral·lel. S’ha fet un estudi molt exhaustiu dels 
tres plans vigents, dels locals de pública concurrència actuals i en base a les 
demandes ciutadanes s’ha fet una proposta que introdueix diferents àmbits 
d’ordenació que es defineixen per distàncies, per densitat i per grandària del local. A 
més d’això, el pla defineix un àrea de tractament específic que inclou la zona històrica-
cultural, on es situen els teatres i afegeixen mesures per evitar la concentració de 
locals que afectin la convivència veïnal i deixa espai per a activitats comercials i 
culturals necessàries per al veïnat.  

La presidenta agraeix les paraules a la consellera i dona pas als posicionaments. 

El senyor José Antonio Calleja Clavero, del GMDPP diu que tot i que comparteixen la 
filosofia d’aquest pla d’usos, d’aquest i d’altres, s’abstindran, perquè no només en 
aquest Pla d’usos, sinó en plans d’usos anteriors, tenen certes recances respecte a la 
seva legalitat, tenint en compte que hi ha hagut plans d’usos anteriors que han 
contravingut o algú ha determinat que contravenien la Directiva europea de serveis del 
2006. Malgrat que tècnicament creuen que és impecable, tenen aquesta recança i és 
per això que s’abstindran.  

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

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, diu que en principi no s’hi oposen, però 
volen estudiar tot el que sigui aquest Pla especial urbanístic d’establiments, de 
concurrència pública, i per això, s’abstindran. 

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

El senyor Jordi Fexas Massanés, del GMDERC, expressa que el seu grup vota a favor.  

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata comenta que s’abstindran i volen 
fer una sèrie de reflexions: un Pla d’usos dels locals pot servir realment per impulsar el 
món cultural al Paral·lel? Tenim un problema de restauració al Paral·lel, ara mateix? 
Les restauracions causen problemes veïnals, al Paral·lel? És la segona pregunta que 
ens haurien de respondre. 

Comenta que la rebuda al barri del Pla d’usos, al Paral·lel, és d’indiferència. Aquest 
Pla d’usos s’havia plantejat inicialment fer-se tot seguit, després del Pla d’usos del 
Poble-Sec, que es va executar tard en aquest mandat quan estava tancat del passat 
mandat. I l’oportunitat tampoc s’ha explicat, des del districte, realment. La gent no ha 
anat a les reunions presencials, hi ha molt poca participació en aquest Pla d’usos.  

També insisteix que es fa un Pla d’usos per revitalitzar el comerç, per diversificar el 
comerç, per evitar que es posi més restauració, però hi ha d’haver adjunt un Pla 
d’impuls al comerç o un Pla d’impuls cultural, i això no hi és. Un Pla d’usos per si sol 
no farà res i, per tant, creuen que sí que cal prevenir abans de guarir. I en aquesta 
lògica entenen el pla, però no creuen que un Pla d’usos per si sol pugui solucionar 
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qualsevol cosa. Per tant, esperen d’aquí a quatre anys poder-lo avaluar i esperen que 
més aviat que tard puguin veure mesures complementàries i eficaces en favor de la 
cultura i el comerç perquè creuen que sense un nou acord en l’ús de l’espai públic per 
a temes culturals, no acabarem d’avançar.  

La senyora Carolina López García, de GMDBComú respon que sí, que efectivament 
un pla d’usos no serveix per afavorir res, de fet només serveix per ordenar; que per 
això van fer la mesura de Govern «el Paral·lel pels barris» i és en aquesta on hi ha 
totes les mesures de dinamització comercial i cultural, i no en el Pla d’usos. 

I també vol afegir, pel comentari del GMDPP, que no hi ha hagut cap al·legació a 
aquest Pla d’usos per part de cap entitat i, per tant, entenen que ha agradat a tot el 
veïnat en aquest sentit.  

El senyor José Antonio Calleja Clavero, del GMDPP, afegeix que li sembla perfecte 
que no hi hagi hagut cap al·legació, però recorda que per algun pla d’usos anterior 
que, per la directiva de serveis del 2006, algun pla d’usos sí que ha estat declarat no 
correcte i il·legal. Diu que una cosa és que tècnicament sigui impecable, una altra cosa 
és que no hi hagi hagut cap mena d’actuació o d’al·legació en aquest cas, perquè tots 
entenem que això s’ha de regular, malgrat que està totalment d’acord amb el que 
comentava el Sergi Sarri, que si no va acompanyat, lògicament no ho preveu el Pla 
d’usos, però ha d’acompanyar una sèrie de mesures complementàries alternatives 
d’acompanyament al comerç i a la cultura, si no, no aconseguirem el que tots volem, 
amb matisos, en el Poble-Sec, però sí que hi ha hagut anteriorment algun pla d’usos 
que han tombat. 

Creu que no té res a veure amb el tema que n’hi hagi hagut o no. Perfecte que no hi 
hagut al·legacions, però el grup municipal entén que el millor és abstenir-se. 

La presidenta informa que queda aprovat amb 12 vots a favor i 7 abstencions.  

2. Emetre informe preceptiu sobre l’aprovació inicial de la modificació del 
Pla general metropolità per la incorporació al sistema d’habitatges 
dotacionals dels sòls situats als emplaçaments carrer Ciutat, 3, Via 
Laietana, 8-10, Gran Via de les Corts Catalanes, 724-726 i Nàpols, 132-134, 
avinguda Paral·lel, 100-102B, carrer Sant Isidre, 5, carrer Alzina, 6-8, 
avinguda Santuari Sant Josep de la Muntanya, 31-35 i passeig de la Vall 
d’Hebron, 138-160, d’iniciativa municipal 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, explica que aquest Pla genera sòl 
disponible per ampliar el parc d’habitatge públic destinat a col·lectius específics o en 
greu situació de vulnerabilitat i, en total, suposen 512 pisos. En el cas del districte, al 
carrer Sant Isidre 1 i 5, els pisos ja estan construïts i són 41 habitatges que s’aniran 
incorporant en aquesta classificació de dotacionals a mida que vaig finalitzant els 
contractes existents. 

Creuen que per un barri com Poble-Sec, on hi ha un problema de sòl municipal per 
construir, i alhora un alt índex de gentrificació, és una mesura important de tirar 
endavant i que s’engloba en les polítiques per facilitar l’accés a l’habitatge, 
especialment als col·lectius més vulnerables. 
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El senyor José Antonio Calleja Clavero, del GMDPP, comenta que, malgrat que estan 
d’acord en la majoria dels solars que es faci aquesta consideració d’habitatge 
dotacional, esmenta que, per exemple, en un solar en concret, que és de la Vall 
d’Hebron, entén que no es va fer el procés participatiu pertinent i per això s’abstindran.  

Recorda que és una mesura molt bona, però que s’han aprovat aquí moltes propostes 
de diferents usos municipals i el problema és que després el Govern municipal, 
segurament per falta de tarannà conciliador, pactista, etcètera, doncs no ho ha dut a 
terme. 

Li agradaria que li expliquessin, aprofitant que es parla d’habitatge dotacional, com 
està el tema de La Capa, perquè en el tema de La Capa, el 2016, a l’abril, es van 
incorporar a habitatge dotacional un seguit de prestacions i aquestes prestacions, 
durant molt de temps, La Capa continuava exactament igual, els apartaments de La 
Capa, abans de la consolidació dotacional. Considera perfecta la mesura, però 
reclama que al final es dugui a terme, perquè si no, realment, queda molt maco 
administrativament dir que a partir d’ara aquest solar o aquests habitatges passaran a 
formar part de no sé què, però realment a La Capa, fins fa pocs mesos no s’havia 
notat absolutament res.  

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

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

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

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

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

S’aprova amb una única abstenció i divuit vots a favor.  

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, comenta que del tema de La 
Capa li passaran la informació per escrit. 

3. Emetre informe preceptiu sobre l’aprovació inicial del Pla de millora 
urbana, d’ampliació d’usos de la parcel·la situada a la carretera del Prat, 
núm. 8-14, promogut per HEPTAPRIM, S.A. Per part del Govern, presenta 
Maria Riba 

La senyora Maria Riba Albiach, del GMDBComú, explica que l’informe té l’objectiu 
d’afegir com a usos principals autoritzats el d’oficines, el comercial, el cultural, el 
recreatiu i l’esportiu, i així regular les condicions de l’edificació, accés i aparcament. 
Per tant, amplien els usos i reordenen volumètricament la parcel·la ajustant-se als 
valors del PGM. 
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El senyor José Antonio Calleja Clavero, del GMDPP, expressa el vot favorable del seu 
grup.  

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

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, expressa el vot favorable del seu grup. 

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

El senyor Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, expressa que el seu grup s’abstindrà.  

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

S’aprova amb 17 vots a favor i dues abstencions.  

4. Emetre informe preceptiu sobre l’aprovació inicial de la Modificació del 
Pla especial urbanístic de reordenació i de millora urbana del recinte de 
Mercabarna; promogut per Mercados de Abastecimientos de Barcelona, 
S.A. (Mercabarna) 

La senyora Maria Riba Albiach, del GMDBComú, explica que aquest informe té per 
objectiu reconèixer la realitat ja transformada, ajustant el Pla vigent aprovat el 2004, tot 
i mantenir l’estructura del mercat i ampliar el sòl destinat a activitats complementàries. 
Per això, cal establir unes condicions urbanístiques ajustant la normativa. Afegeix que 
la present modificació ve motivada pel canvi de model de desenvolupament urbà que 
es vol promoure, basat en la renovació i el reciclatge urbà.  

Explica que això millorarà la mobilitat interna, prepararà l’estructura de carrers 
preveient les futures transformacions de l’entorn i facilitarà el marc per promoure un 
canvi de model en alguns dels seus serveis; la modernització d’instal·lacions per fer-
les més sostenibles i eficients i la inclusió d’usos de caràcter cultural i docent de les 
activitats pròpies del Mercabarna: una nova política ambiental que suposa, a més, un 
important estalvi econòmic respecte a la proposta del planejament vigent.  

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

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

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

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

La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, manifesta el vot favorable del seu 
grup. 
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La senyora Irma Rognoni Viader, del GMDDemòcrata, expressa el vot favorable del 
seu grup. 

S’aprova per unanimitat.  

5. Emetre informe preceptiu sobre l’aprovació inicial del Pla especial 
urbanístic per a la regulació de l’equipament docent situat al passeig de 
l’Exposició, 5-23, també d’iniciativa municipal 

La senyora Maria Riba Albiach, del GMDBComú, explica que l’objectiu fonamental del 
Pla Especial Urbanístic és regular l’edificació per millorar el bon funcionament del 
Centre educatiu i per ampliar el seu abast d’influència en la ciutadania, regular els 
paràmetres d’ordenació i les condicions d’edificació per poder ampliar el volum edificat 
i satisfer les necessitats presentades pel Consorci d’Educació de Barcelona i així 
poder consolidar el grup addicional de l’escola.  

El senyor José Antonio Calleja Clavero, del GMDPP, manifesta el vot favorable del seu 
grup. 

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

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

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

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

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

S’aprova per unanimitat.  

6. Aprovar i acordar elevar la proposta de candidats a la Medalla d’Honor de 
Barcelona de 2019, individual i col·lectiva 

El senyor Joan Sanromà Baulo, de GMDBComú, explica que es van presentar als 
portaveus les dues propostes de Medalles d’Honor de Barcelona 2019. A nivell 
individual s’ha proposat Josep Carlos Vallejo Calderón, que va néixer al Poblenou el 
1950 i diu que va néixer quan va néixer la SEAT a Barcelona, i, potser ja li venia de 
família, tindria una relació amb l’empresa. Ingressa a l’Escola Industrial; es vincula al 
Sindicat Democràtic d’Estudiants. L’any 1968 participa en la creació de les Comissions 
Obreres del barri del Poblenou i entra a treballar a SEAT perquè venia de cultura 
italiana. Comença la seva relació amb el moviment obrer amb Comissions Obreres de 
SEAT i és responsable d’organització. Quan era responsable d’organització l’any 1970 
és detingut i empresonat, torturat i passa a la presó Model, on estarà durant sis mesos. 
Surt en llibertat provisional i prepara tota una campanya per la readmissió dels 
acomiadaments a SEAT. 
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El 18 d’octubre hi ha una forta repressió a SEAT, a la fàbrica de SEAT, amb la mort 
per part de la policia d’un company treballador, Antonio Ruiz Villalba. Des d’aquest dia, 
quan més tard el Carlos, juntament amb altres companys, organitzaran el Memorial 
democràtic dels treballadors de SEAT, instauraran el 18 d’octubre com a dia de lluita 
dels treballadors de SEAT i també demanaran que hi hagi una placa en 
commemoració d’Antonio Ruiz Villalba, cosa que s’aconsegueix uns anys després.  

Continua explicant que el Carlos va ser durant molts anys el president i organitzador 
d’aquest memorial de SEAT, que va organitzar xerrades i exposicions i és un dels 
difusors, juntament amb altres companys, de la cultura dels treballadors de SEAT. 
Actualment és el president de l’Associació d’Ex-presos Polítics de Catalunya. 

La presidenta comenta que millor fer la presentació de totes dues propostes i votar-les 
després en lots. 

El senyor Joan Sanromà Baulo, de GMDBComú, passa a explicar la proposta a la 
Medalla d’Honor al mèrit col·lectiu, als Castellers del Poble-Sec, que enguany celebren 
el vintè aniversari de la seva fundació. La colla va néixer el juliol del 1999, organitza 
tallers integradors de persones nouvingudes dins de la campanya «Tots som una 
colla», fan tallers a les escoles i va ser, juntament amb La Base, la primera entitat de 
les festes majors del barri en adherir-se al protocol de Poble-Sec feminista contra les 
agressions masclistes. Els seus objectius són assolir els objectius castellers i ser una 
entitat social i cultura de referència al Poble-Sec. Se’ls dona el nom de Bandarres. Es 
demana també la Medalla per als Bandarres. 

El senyor José Antonio Calleja Clavero, del GMDPP, manifesta que el seu grup votarà 
a favor tant de la proposta individual del senyor Carlos Vallejo com de la proposta 
col·lectiva dels Castellers del Poble-Sec.  

Comenta que li sap molt de greu que s’hagi trencat una tradició del districte, perquè 
sempre, abans de la Junta de Portaveus que precedia aquests nomenaments, se’ls 
oferia la possibilitat de presentar propostes alternatives, no alternatives a aquestes 
persones o a aquest col·lectiu, sinó simplement propostes i allà debatien tots i 
segurament hauria acabat sortint també els Castellers i el Carlos Vallejo. Lamenta que 
aquesta vegada això no s’hagi produït.  

Diu que dubtava de si això ho havia de dir, però creu que sí, perquè el Govern ha estat 
abanderat de la transparència i de moltes coses i a l’hora de la veritat és una llàstima 
que al final acabem d’aquesta manera. Abans sempre es trucava als portaveus, 
demanant-los que portessin les propostes. De vegades en portaven, com l’any passat, 
i es consensuava entre tots. I, en canvi, lamenta que aquest any només hagi portat 
propostes l’equip de Govern. Diu que els ha semblat una mica un parany, malgrat que 
comparteixen que en són mereixedors tant els castellers com el Carlos Vallejo, 
d’aquest premi. 

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

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, expressa que el seu grup votarà a 
favor de les dues propostes.  
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El senyor Albert Deusedes Perelló, del GMDPSC, manifesta que hi estan molt d’acord, 
perquè creuen que Bandarres fa una feina molt important al Poble-Sec. Fer castells no 
només és un hobby per passar l’estona sinó que hi ha una feina molt important de 
cohesió social i de teixit associatiu al barri, molt important. Creuen que fan una gran 
feina, i que la trajectòria del senyor Carlos Vallejo és més que mereixedora del premi.  

El senyor Jordi Fexas Massanés, del GMDERC, comenta que hi estan molt d’acord en 
el cas del Poble-Sec, que és ben merescut i, en el cas del Carlos Vallejo, també per la 
feina que ha fet, tot i que entenen, com a matís, però no volen que això desmereixi la 
seva nominació, que té prou mèrits perquè hagués estat una nominació directa de 
ciutat i haurien pogut escollir algú individualment més vinculat, nascut al territori i 
actuant al territori. Insisteix que això no desmereix el valor ni la vàlua d’això, sinó que 
segurament es mereixia més i tenir una nominació directa des de ciutat.  

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, expressa el vot favorable del seu 
grup a les dues propostes. Comenta que els castellers fan una feina increïble al barri 
de Poble-Sec, especialment de cohesió social, que és molt important per un barri tan 
divers. I respecte a Carlos Vallejo, diu que al final no deixa de ser un reconeixement 
individual, però també és un reconeixement col·lectiu a tota la gent que va lluitar amb 
ell en els anys de la transició a la SEAT. 

S’aprova per unanimitat.  

La presidenta aprofita per felicitar la persona i l’entitat, Carlos Vallejo i els Castellers 
del Poble-Sec, per haver obtingut el reconeixement unànime del Ple, que sens dubte 
és de moltes més persones, molts més veïns i veïnes d’aquest districte perquè 
realment s’ho mereixen. 

D) Part d’impuls i control: 

D.1 Proposicions/declaracions de grup 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Demòcrata: 

 Que es faci un pla de xoc a Creu coberta que tingui per objectiu: (1) Intentar 
Mantenir la mateixa activitat en aquests comerços tradicionals que quedin 
buits. (2) Incentivar que vinguin a l’avinguda activitats econòmiques d’alt 
valor afegit amb la capacitat d’esdevenir un clúster. (3) Que s’impulsi una 
remodelació del Mercat d’Hostafrancs que inclogui, entre altres actuacions 
de manteniment necessàries, canviar la teulada d’uralita, les façanes 
opaques per material translúcid, posar els lavabos en planta baixa, repintar-
lo així com consensuar amb els concessionaris l’ús de l’espai lliure de 
manera que reverteixi en la dinamització del Mercat. (4) Que en el marc 
d’aquest pla de xoc s’estudiï una possible peatonalització del carrer Creu 
Coberta des de plaça Espanya fins al carrer Consell de Cent. 

 

 



 

Districte de Sants-Montjuïc 
 
El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata afirma que la proposta fa 
referència al comerç de Creu Coberta, perquè ja fa uns anys que no acaba d’enlairar-
se i ha patit sobretot en els últims dos-tres anys, perquè el Pla d’usos, indirectament, 
ha afectat també la seva revitalització. Com que ara estem en un moment en el qual 
no acaba de remuntar i comencen a haver-hi molt locals tradicionals de molts i molts 
anys que es comencen a jubilar, creuen que no es pot deixar passar més el temps per 
intentar reaccionar i per això demanen un pla de xoc. L’objectiu del pla de xoc seria 
intentar reconduir aquestes jubilacions i que altra gent pugui agafar, si és possible, 
aquests locals amb tanta solera, que porten tant temps a Creu coberta.  

En segon lloc, afirma que cal evitar que augmenti la desertificació i, per tant, una bona 
manera que es pot plantejar és intentar que sigui reconeixible aquesta avinguda per a 
algun tema en concret, per tant, que esdevingui clúster d’una sèrie de comerços d’alt 
valor afegit, que faciliti que aquesta possible nova economia en aquests locals no sigui 
de curt termini, sinó que es pugui mantenir en el temps, per tant, estabilitat en el que 
seria el comerç a Creu Coberta.  

Pel que fa al mercat d’Hostafrancs, comenta que necessita unes remodelacions. Està 
al bell mig de Creu Coberta i, per tant, que el mercat es remodeli i que el mercat 
guanyi autoestima, que guanyi en llum, que guanyi en color, opina que seria una 
oportunitat que beneficiaria no només la gent que treballa al mercat, que vagi a 
treballar amb més alegria encara, sinó que revitalitzaria els voltants, el comerç de Creu 
coberta, faria de punt d’atracció i d’impacte, perquè el mercat no només ha d’anar bé, 
sinó que ha d’anar molt bé i ho ha de semblar, no ens podem conformar amb que els 
números quadrin. 

Conclou que la proposta estableix un pla de xoc que es desglossa en quatre punts: el 
primer, intentar mantenir, en la mesura del possible, els comerços tradicionals que ara 
queden buits; el segon, incentivar que vinguin activitats econòmiques que ens 
permetin fer de Creu Coberta un clúster de valor afegit; el tercer, impulsar aquesta 
remodelació d’Hostafrancs, que demanen els concessionaris i deixar-los a ells decidir 
què fer amb tot l’espai lliure que hi haurà dins el mercat i que ajudi a redinamitzar tot el 
mercat, i, finalment, que en aquest marc d’aquest pla de xoc, el districte estudiï la 
possibilitat de fer tota la part de l’avinguda de Creu Coberta de plaça Espanya, fins al 
carrer Consell de Cent, per a vianants.  

El senyor José Antonio Calleja Clavero, del GMDPP, manifesta que hi donaran suport 
perquè creuen que tot el que sigui afavorir el comerç, les botigues tradicionals, malgrat 
que és molt complicat perquè pots incentivar-ho però realment no pots obligar a qui es 
vulgui ja instal·lar, però sí que és veritat que hem de continuar avançant. Opina que 
s’han fet mesures, però hem de continuar avançant per preservar, fins i tot també des 
del punt de vista dels lloguers, aquestes botigues tradicionals. Qualsevol mesura que 
s’engegui a favor de Creu Coberta i els entorns els sembla perfecta i, per descomptat, 
el Mercat d’Hostafrancs. Recorda que el seu grup ha portat en els darrers mesos 
també un prec i seguiment del prec envers les mesures millores necessàries que 
necessita a nivell de manteniment el Mercat d’Hostafrancs, amb la qual cosa hi estan 
absolutament d’acord. 

La senyora Neus Roca Miró, del GMDCUP, expressa que els agradaria matisar la 
proposta, perquè consideren que totes aquestes remodelacions haurien d’anar sempre 
acompanyades i de forma vinculant a un nou pla d’usos específic tenint en compte 
aquestes perspectives de canvi futures per impedir processos de gentrificació que ja 
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han viscut altres parts del barri. També els agradaria posar de relleu en Ple perquè 
consti en acta que estan molt a favor de plantejar l’eix de Creu Coberta com una zona 
de clústers amb valors afegits, però especialment si aquests valors afegits són del 
sector educatiu, alimentari, biosalut, energies sostenibles o elements similars i que 
s’allunyin de models que puguin agreujar encara més la situació de turistificació que 
està vivint aquest tros del barri i que no estiguin específicament vinculats a l’extensió 
del Mobile World Congress, més encara en el districte.  

Diu que donen suport a la mesura, perquè consideren que és realment necessari 
plantejar un pla de futur per aquesta zona del barri per reforçar i millorar els comerços 
de proximitat i sabent que quan es desenvolupi podran negociar entre tots els grups 
polítics perquè aquestes coses tirin endavant. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, comenta que estan totalment d’acord 
que és molt necessari donar suport i impulsar accions per millorar, modernitzar i crear 
el marc idoni perquè el comerç tradicional de Creu Coberta –que coincideixen en el 
diagnòstic que passa per una situació difícil– no només no desaparegui sinó que tingui 
la possibilitat de modernitzar-se i adaptar-se als nous reptes que plantegen els canvis 
tecnològics del sector, els nous sistemes i hàbits de compra que actualment s’estan 
implantant a la societat i, en definitiva, estar a l’altura del que s’espera d’un eix 
comercial d’una ciutat moderna. 

Defensa que aquest pol econòmic que hi ha al barri s’ha de fer atractiu, tant per als 
compradors com per a possibles empresaris que decideixin establir-se en aquesta 
zona per continuar la tasca comercial que durant tants anys ha caracteritzat el barri.  

Coincideix que cal millorar el potencial i la imatge del mercat d’Hostafrancs, que hi falta 
manteniment des de fa bastant temps i que s’ha anat degradant.  

Comenta que no veuen gaire clara la part corresponent a la possible transformació del 
tram de Creu Coberta entre plaça Espanya i Consell de Cent en zona de vianants, ja 
que com que aquesta via és l’eix principal de mobilitat del barri, això pot produir unes 
incidències i efectes negatius en tot l’entorn. Per tant, creuen que hauria d’anar 
acompanyat d’un estudi en profunditat de l’impacte de mobilitat.  

Afirma que no estan en contra de transformar carrers en zones de vianants, però 
evidentment cal triar les més adequades. Expressa que el seu grup hi votarà 
favorablement.  

El senyor Albert Deusedes Perelló, del GMDPSC, manifesta que el seu grup també hi 
votarà a favor. Afegeix que, entre les moltes coses que inclou la proposició del 
GMDDemòcrata, també hi ha la remodelació del mercat d’Hostafrancs, tema del qual 
van portar una proposició a l’últim Ple del districte, que va ser aprovada. No confia 
gaire que les proposicions que s’aprovin en el Ple, vist el que ha passat en els últims 
quatre anys, serveixin per alguna cosa, i més quan la regidora ni els escolta. 

El senyor Jordi Fexas Massanés, del GMDERC, expressa que hi votaran 
favorablement. Diu que els semblen bé mesures que proposen, que segurament són 
necessàries en aquesta zona del districte, però que segurament hi ha moltes altres 
zones on la situació encara és més greu i més urgent que precisament aquesta. Opina 
que això no invalida que es prioritzi i s’hi posi el focus, però vol recordar que aquestes 
mancances, les dificultats que tenen en aquesta zona del districte en l’eix comercial, 
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en molts altres sectors dels districte la situació és igual o pitjor. Expressa que no ho 
manifesta en contra de la proposició sinó com a constatació de la realitat que viu el 
comerç de proximitat en general a la ciutat i al seu districte en particular.  

La senyora Carolina López García, de GMDBComú, comenta que des del Govern 
estan alineats amb la proposta. Destaca que en l’escrit se centren només en Creu 
Coberta, però que és a tota la ciutat on es pateix aquest fenomen, que és estructural i 
té moltíssimes complexitats. Com que coneixen les dificultats que pateixen les 
botigues de proximitat, recorda que el Govern en aquest mandat ha ofert tot un paquet 
de mesures per donar-hi suport, juntament amb la Direcció de Comerç i Barcelona 
Activa: han apropat els serveis i els han territorialitzat a través del Pla de 
Desenvolupament Econòmic i a la vegada els hem ofert tota una sèrie d’eines 
destinades a millorar la qualitat i la competitivitat, entre altres, els programes 
Digitalitza’t, Comerç a punt, Obert al futur, Òpera al comerç, Professionalització 
d’associacions comercials..., programes que s’han ofert als comerciants d’aquest 
districte durant aquests quatre anys. A més, explica que des del districte sempre hem 
estat al costat del comerç durant suport en les seves activitats i fires i diverses mostres 
que tenen lloc, entre d’altres, a la Carretera i a Creu Coberta.  

Sobre el Pla d’usos, remarca que sí que hi ha un Pla d’usos específic d’aquesta zona, 
es va fer justament a petició del sector per protegir els usos comercials a l’avinguda i 
evitar la concentració d’activitats de pública concurrència. 

Quant al Mercat d’Hostafrancs, explica que des dels aiguats de l’estiu, el districte, la 
Direcció de Mercats i la Junta de Paradistes han treballat de forma conjunta i han 
donat sortida a les reformes més prioritàries i necessàries, per exemple, el trasllat del 
passadís a banda dreta, per donar més vitalitat i continuïtat a les parades i han 
encarregat també un estudi i serà aquest el que determinarà quines són les actuacions 
necessàries i es pot o no fer les reformes sense el trasllat de les parades.  

Diu que accepten les propostes, perquè consideren que això no és un pla de xoc, un 
pla de xoc és molt més ambiciós i ha d’incloure moltíssimes més coses, però són 
propostes vàlides i que van en la mateixa línia del que ja estan fent i treballant amb 
l’entitat i el mercat i hi votaran favorablement.  

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata agraeix el suport i diu que espera 
que abans del 26 de maig es pugui posar la primera pedra tècnicament perquè això 
agafi volada. 

S’aprova la proposició per unanimitat. 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal ERC: 

- Que el districte de Sants/Montjuïc i els seus representants polítics es 
comprometin de manera ferma i efectiva a combatre, dins i fora de les 
institucions, tots aquells plantejaments, propostes polítiques i actituds 
autoritàries que atemptin contra els valors democràtics, de cohesió i 
convivència de què ens hem dotat, denunciant, si escau, tots aquells que 
les fomentin i/o hi actuïn amb connivència. 
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- Que el districte de Sants-Montjuïc i els seus representants polítics es 
comprometin de manera ferma i efectiva amb els drets socials i 
fonamentals dels seus ciutadans, els individuals i els col·lectius. 

- Que el districte de Sants-Montjuïc i els seus representants polítics es 
comprometin de manera ferma i efectiva a afrontar de manera compartida 
els reptes de l’agenda de ciutat tot respectant i defensant els principis 
esmentats. 

El senyor Jordi Fexas Massanés, del GMDERC, comença demanant disculpes perquè 
diu que normalment, quan substancia les proposicions, no acostuma a llegir-les, sinó 
que les explica, però, en aquest cas, com que té contingut de declaració, la llegirà:  

«El moment polític actual que viu la societat catalana i per extensió també l’espanyola, 
en el qual la regressió i la vulneració de drets fonamentals com el de reunió, expressió, 
manifestació, representació, etcètera, ha esdevingut quelcom perillosament habitual, 
impropi d’un sistema democràtic que es vulgui homologable a les democràcies 
avançades del nostre entorn. 

»Una conculcació de drets i garanties democràtiques que no només té la seva 
dimensió en els drets individuals sinó també en els drets polítics col·lectius, com el 
lliure exercici del dret a l’autodeterminació del poble català. La deriva autoritària dels 
poders de l’Estat i l’aparició dels nous discursos polítics que qüestionen els avenços 
de molts dels drets socials que com a societat tolerant, dialogant i democràtica, hem 
aconseguit en les darreres dècades és quelcom que ens obliga a actuar a tots els 
demòcrates.  

»Barcelona, els seus ciutadans i ciutadanes i les seves institucions ha estat, per 
tradició, per vocació i per convicció una societat, una ciutat compromesa i militant amb 
els drets i les llibertat democràtiques, sempre conscient que no es poden defensar les 
llibertats a Catalunya sense defensar les llibertats de Catalunya i viceversa. 

»Aquest reptes i amenaces de present i de futur, que el Cap i casal del país li pertoca 
liderar, cal sumar-li el que la mateixa ciutat ja té plantejats. La majoria dels quals, de 
solució complexa i que necessitaran un abordatge de visió integral, mirada llarga i 
basada en consensos amplis. La reducció de les desigualtats, reenfocar el nostre 
model turístic, garantir l’accés a l’habitatge, l’educació i la cultura com un dels eixos 
principals de les polítiques públiques, una mobilitat plenament sostenible, etcètera, són 
qüestions importants que la ciutat haurà de fer front els propers anys.  

»És per tot això que aquesta agenda de ciutat global i de país, a la qual Barcelona ha 
de fer front els propers temps, requerirà segurament de compromisos compartits per 
part d’actors polítics institucionals molt més ferms i decidits que no havíem tingut fins 
ara. I en conseqüència, demanem:  

»Que el districte de Sants-Montjuïc i els seus representants polítics es comprometin de 
manera ferma i efectiva a combatre, dins i fora de les institucions, tots aquells 
plantejaments, propostes polítiques i actituds autoritàries que atemptin contra els 
valors democràtics, de cohesió i convivència de què ens hem dotat, denunciant, si 
s’escau, a tots aquells que les fomentin i/o actuïn amb connivència.  
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»Que el districte de Sants-Montjuïc, i els seus representants polítics, es comprometin 
de manera ferma i efectiva amb els drets socials i fonamentals dels seus ciutadans, els 
individuals i els col·lectius.  

»Que el districte de Sants-Montjuïc, i els seus representats polítics, es comprometin de 
manera ferma i efectiva a afrontar de manera compartida els reptes de l’agenda de 
ciutat tot respectant i defensant els principis esmentats.» 

El senyor José Antonio Calleja Clavero, del GMDPP, comenta que des del seu punt de 
vista la proposició barreja qüestions del procés amb qüestions de lideratge de 
Barcelona, potser perquè Barcelona sigui la capital de la República que saben 
perfectament que no existeix. Expressa que no hi poden votar a favor. Troba una 
contradicció en la proposició: es parla de regressió i vulneració de drets fonamentals. 
Segons ell, s’han pogut reunir, manifestar, concentrar sempre que han volgut, no hi ha 
cap mena de problema i això potser en algun país de l’entorn no ho havien pogut fer. 
S’han pogut manifestar també de paraula allà on han volgut. Per això considera que 
estem més que homologats per qüestionar la qualitat democràtica d’Espanya i tractar 
de comparar-la amb els països de l’entorn a nivell global. Es pregunta si només són 
democràtics els que pensen com ells? Els que no pensen igual, no són igualment 
democràtics?  

Recalca que s’han pogut manifestar quan hi havia autorització, i quan no hi havia 
autorització també ho han pogut fer, i s’ha vist amb els fets davant de la conselleria el 
passat 20 de setembre, perquè malgrat no haver-hi autorització centenars de persones 
van poder fer el que van voler, secretària judicial inclosa. Es queixa que ningú s’ha 
solidaritzat amb ella pels atacs fastigosos que ha rebut a Twitter o a les xarxes socials, 
i que s’ha revelat la seva identitat. Repeteix que s’han pogut manifestar sempre.  

Esmenta que a la proposició es parla de la deriva autoritària pròpia dels poders de 
l’Estat però que tot i que els que defensen el que es diu a la proposició són una part 
important i majoritària, no és la part majoritària de tots els catalans. Diu que ells això 
ho apliquen a l’anterior Govern de la Generalitat i a l’actual, perquè segons ells 
realment demostren que amb el seu caràcter autoritari, sectari, supremacista, 
provocador no treballen per a ells, que són igualment catalans. 

Esmenta una contradicció de la proposició, perquè es diu que el districte de Sants-
Montjuïc, els seus representants polítics es comprometin de manera ferma i efectiva a 
combatre, i en critica el to bel·licista. Diu que es pensava que havien trencat amb 
Waterloo, però potser Waterloo i la Via eslovena del president Torra els ha confós i per 
això estan en la tesi bel·licista. Creu que les tesis bel·licistes no porten lideratge ni 
consensos ni porten ni fora ni dins de les institucions. Pregunta si això s’aplica a 
l’anterior Govern de Catalunya i a l’actual Govern de Catalunya, perquè segons ells 
són els primers que s’haurien de comprometre de manera ferma i efectiva a combatre 
dins i fora de les institucions tots aquells plantejaments, propostes polítiques i actituds 
autoritàries que tenen. 

Critica que els polítics que ens representen en el Parlament moltes vegades s’apropien 
del nom de Catalunya i parlen en nom de tots els catalans, quan la majoria dels 
catalans no pensen d’aquesta manera i s’apropien també de Catalunya. 

Pregunta a la regidora quan pensa retirar la pancarta que fa molts mesos que està en 
el districte amb el llaç groc. Diu que ho hauria de fer més enllà de la Junta Electoral 
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Central, i no només en tema de neutralitat electoral, perquè hauria de ser la regidora 
de tots els santsencs i santsenques o de tota la gent que viu en el districte de Sants-
Montjuïc, de la mateixa manera que l’alcaldessa hauria de ser l’alcaldessa de tots. 
Critica que s’hagin alineat amb l’independentisme i defensa que haurien de ser 
neutrals, cosa que espera que paguin a les eleccions.  

La senyora Josefina Macias Boada, del GMDCUP, expressa que el seu grup hi votarà 
a favor. Considera que no estem en un país democràtic, perquè hi ha lleis com la Llei 
Mordassa, que una de les coses principals que està perseguint és la protesta social, 
per exemple, amb la manera com el dia 21 o el dia 8 de març els Mossos d’Esquadra 
van reprimir i tractar la gent, impedint que exercís el seu dret de vaga i coaccionant els 
piquets informatius.  

La presidenta demana que no s’interrompi, demana respecte per qui té el torn de 
paraula, perquè hi ha un conseller que parla amb el micròfon apagat. 

La senyora Josefina Macias Boada, del GMDCUP, insisteix que quan es fan vídeos en 
els quals has de dir que ets democràtic potser és perquè no ho ets; cap país fa vídeos 
per dir que és democràtic; quan ho has de dir és perquè alguna cosa falla.  

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, manifesta que no està d’acord amb el 
que afirma la proposició, perquè es basa en conjectures falses, ja que Espanya està 
considerada com un país de democràcia plena, situada entre els primers països del 
món; d’una llista de 167, està situada al lloc 19, segons l’índex de democràcia establert 
internacionalment, i per sobre de països com els Estats Units, França, Japó, Portugal, 
Itàlia o Bèlgica.  

Opina que a Espanya hi ha separació de poders i garanties absolutes que tothom que 
cregui que se li han vulnerat els drets pot reclamar als tribunals. Afirma que el seu grup 
no està d’acord que s’estiguin vulnerant els drets fonamentals ni tampoc que hi hagi el 
dret a l’autodeterminació, perquè no figura a l’Estatut, ni a la Constitució espanyola, ni 
està emparat per la casuística a Catalunya ni per cap llei internacional, tal com ja ho 
ha declarat l’Organització de Nacions Unides amb relació al dret a decidir de 
Catalunya. Diu que estan en contra de tots els plantejaments, propostes polítiques i 
actituds autoritàries que atemptin contra els valors democràtics de cohesió i de 
convivència que, per exemple, alguns partits representats al Parlament i que governen 
solen tenir.  

Expressa que el seu grup s’abstindrà.  

El senyor Albert Deusedes Perelló, del GMDPSC, manifesta que estan d’acord amb la 
proposició amb contingut de declaració que presenta el GMDERC al Ple, tot i que no 
estarien d’acord en què són plantejaments que atemptin contra els valors democràtics 
de cohesió i convivència. Suposa que si entréssim en debat això, tindrien fortes 
diferències en què creu cadascú que són aquests tipus de plantejaments.  

Expressa que estan d’acord amb la proposició, tal com està redactada, però en total 
desacord amb l’exposició de motius que la precedeix. A més, entenen que aquesta 
exposició de motius ja està feta expressament perquè ells no puguin votar la 
proposició. Amb la qual cosa, manifesta que els donaran la satisfacció, no la votaran i 
s’abstindran.  
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El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, manifesta que hi donaran suport, 
primer de tot, perquè creuen que els representants públics han de donar exemple amb 
una sèrie de valors i actituds.  

Afegeix alguns comentaris a diversos grups. Al GMDPP, que la via eslovena que 
comentava era pacífica; el que no era pacífic era la via Iugoslava i la via sèrbia, que 
era la via de la repressió. Al GMDCs els comenta que li estranya que contínuament 
només vegin sempre el que passa a d’altres països, que pensin sempre massa enfora 
i s’oblidin del que passa al nostre país, davant dels seus nassos. Comenta que aquest 
grup presentava una declaració que no ha prosperat sobre presos polítics a 
Veneçuela, però sembla que per a ells els que hi ha Espanya no existeixin.  

Comenta que els demanaria que escoltessin Pedro Sánchez, el president del Govern 
espanyol, que, tot i no creure-s’ho, afirmava que una democràcia plena és aquella que 
no té presos polítics i, per tant, el GMDCs hauria de reconèixer que en té, perquè si 
fan aquest pas potser podran començar a veure les coses d’una altra manera.  

La regidora del GMDBComú manifesta que hi donaran suport. 

S’aprova amb 4 abstencions, 1 en contra i 14 vots a favor.  

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal PSC: 

 Instar la regidora del districte i el seu equip de Govern que agafi el 
compromís d’instar abans que acabi el mandat perquè TMB escolti les 
peticions tant dels usuaris com de la síndica i posi autobusos més grans a la 
línia D-20. 

El senyor Albert Deusedes Perelló, del GMDPSC, comenta que la proposició ha estat 
transaccionada amb el grup del Govern, amb GMDBComú.  

Comenta que tal com ja ha dit en la Junta de Portaveus prèvia al Ple, no llegirà els 
atesos i per anar més ràpid només llegirà la proposició que és la següent: «instar la 
regidora del districte i el seu equip de Govern que agafin el compromís d’instar abans 
que acabi el mandat a TMB perquè escolti tant dels usuaris com de la síndica de 
greuges de Barcelona i implementi amb mesures efectives la línia de bus D-20.» 

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

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

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, expressa que el seu grup hi votarà a 
favor.  

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

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, expressa que el seu grup hi 
votarà a favor. Creu que és una realitat que el D-20 en molt recorregut des de Paral·lel 
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justament fins a Creu Coberta va sempre a rebentar i no només en dies de platja, sinó 
durant tot l’any, i fora bo posar un bus articulat més gran o doblar la freqüència.  

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, explica que en aquests tres anys 
han augmentat justament la freqüència de pas d’aquesta línia, que és una de les que 
té l’interval d’espera més baix de tota la ciutat i, a més a més el mes de maig, quan 
comença la campanya de platges ja també es va implementar que tots els autobusos 
de cap de setmana fossin al 100% articulats, que la freqüència a més a més fos més 
alta que la de respecte els caps de setmana d’hivern i a més a més es va implementar 
el que anomenen carrusel, que és intercalar busos que facin el trajecte més reduït, 
justament en aquella part del trajecte que té més passatge, que és entre Barceloneta i 
plaça Espanya. D’aquesta manera, la freqüència passava a ser de tres minuts i 
descongestionàvem els autobusos, els cotxes que anaven a fer el trajecte sencer.  

Destaca que no només han fet això, sinó que al mes de juny, quan acaben les escoles, 
incorporen vehicles articulats en el 100% de tots els serveis, tant de cap de setmana, 
com de laborals. Afirma que aquestes mesures estan resultant, tenen les dades i estan 
funcionant bé, però és cert que s’ha de millorar. Comenta que no poden millorar amb 
uns vehicles més grans, perquè ja es passaria al de tres cossos, que el recorregut que 
fa ha de ser en línia recta i el recorregut del D-20 no és línia recta, per tant, és 
impossible i estan buscant altres millores. Per això, perquè s’ha de continuar millorant 
malgrat que hem fet molta cosa, afirma que el seu grup hi votarà també a favor.  

S’aprova per unanimitat. 

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal Cs: 

Que el Consell Plenari de Sants-Montjuïc acordi reprovar l’acció municipal 
del Govern en el districte de Sants-Montjuïc per inaplicació de les 
següents mesures: 

- Garantir la seguretat als carrers mitjançant l’increment de la presència 
policial i la coordinació entre els diferents cossos de seguretat, per 
acabar amb l’ocupació il·legal, la usurpació d’habitatges, els robatoris... 

- Dotar d’habitatge de lloguer social les persones vulnerables i les que 
pateixen situacions d’emergència. 

- Desenvolupar i impulsar els grans projectes que necessita el districte, 
com l’execució de la tercera fase del Calaix de Sants, Can Batlló, Magòria, 
etc. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, explica que han passat quatre anys des de l’inici de 
la legislatura, i és un bon moment per fer balanç de com ha anat, de com els ha anat 
als barcelonins aquest període de temps. 

Comenta que el que es demana bàsicament a un Govern municipal és sobretot que en 
acabar el seu mandat deixi la ciutat millor de com estava quan se la va trobar quan els 
ciutadans li van donar la confiança per a la gestió, però que el Govern actual no ho 
podrà fer, més aviat al contrari, perquè deixaran la ciutat bastant pitjor de com se la 
van trobar. Diu que amb el Govern actual Barcelona ha patit un retrocés; no només 
han perdut quatre anys, sinó que els efectes que han tingut el que han fet costarà de 
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revertir, com el prestigi que per a Barcelona havien aconseguit els barcelonins, durant 
molts anys d’esforç, de feina i de bon fer en molts àmbits, tant a escala nacional com 
internacional, que havien fet que Barcelona fos referent de capital mediterrània de 
modernitat, d’obertura, d’oportunitats, d’integració i d’avenç en tots els aspectes, 
econòmics i culturals, de benestar social, etcètera. 

Lamenta que tot això hagi quedat enrere i que durant els últims anys s’hagi retrocedit 
bastant en el rànquing de reputació mundial de ciutats del món. Manifesta que els 
barcelonins consideren majoritàriament que la ciutat està pitjor que abans, i l’augment 
de la inseguretat és la seva principal preocupació segons l’últim baròmetre municipal 
que el Govern ha publicat. El nombre de delictes ha augmentat de manera alarmant a 
Barcelona i també al districte de Sants-Montjuïc, i també la brutícia dels carrers.  

Diu que el Govern va prometre un canvi a la ciutat que la convertiria en una mena de 
paradís, que construirien més de 4.000 habitatges socials, i pregunta quantes se n’han 
construït. Explica que actualment hi ha més de 466 famílies a la Taula d’Emergència 
que no poden accedir a un habitatge social, i que el Govern va prometre acabar amb 
els desnonaments de persones en situació vulnerable i actualment se’n fan més de 
vint a la setmana; van prometre obrir desenes d’escoles bressol i no ho han fet, i s’han 
creat assentaments irregulars, més de 1.026 persones viuen i dormen al carrer, i més 
de cent al districte.  

Pel que fa al transport públic, diu que no s’ha implementat la targeta T-Mobilitat, ni 
tampoc la reducció de tarifes promesa, i tot i que sí que s’ha implementat una xarxa de 
carrils bici, s’ha fet en molts casos sense consens amb els veïns. Destaca que els 
equipaments municipals no han rebut la dotació pressupostària suficient, ni s’ha 
impulsat cap projecte d’equipaments, sinó que s’han limitat a acabar els que estaven 
en marxa en la legislatura. 

Pel que fa al districte, diu que el Govern va prometre millorar la mobilitat als barris, 
cosa que no s’ha aconseguit i que en alguns casos ha empitjorat. Assenyala que la 
mostra més evident d’això és la reivindicació dels veïns de la Bordeta, de la línia 91, la 
reclamació dels quals es va repetint constantment, consell de barri rere consell de 
barri, i que el Govern no ha estat capaç de solucionar-ho. Manifesta que el Govern ha 
perdut l’oportunitat de fer com a mínim algun dels grans projectes que el districte 
necessita i que tothom esperava des de feia anys, i que també eren promeses del seu 
programa electoral del 2015. 

Posa, com a exemples, el de Can Batlló, de gran envergadura, perquè la seva 
superfície és la quarta part del barri de la Bordeta, i que permetria millorar 
substancialment la vida dels veïns, no només de la Bordeta sinó de tot el districte. Es 
queixa que la majoria de l’espai de Can Batlló està pràcticament igual que fa quatre 
anys, i l’únic canvi potser és que les naus estan una mica més en runes que abans, 
pels efectes del pas del temps. Ressalta que és un espai que podria allotjar grans 
zones verdes i equipaments esportius i de tot tipus, habitatge social, etcètera, i que no 
s’hi ha fet pràcticament res, excepte la rehabilitació del bloc 7, para allotjar l’Escola de 
Mitjans Audiovisuals, de la qual el Govern s’atribueix el mèrit, però que era un projecte 
de l’antic mandat de l’alcalde Trias que s’hauria d’haver inaugurat el setembre de 2017 
i que a dia d’avui no s’ha acabat.  

Destaca també un altre projecte que s’hauria pogut fer, el de la Magòria, una altra 
reivindicació històrica dels veïns, als quals el Govern va prometre com a mínim reobrir 
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el camp de futbol, cosa que tampoc han complert. Comenta que a part del camp de 
futbol s’hi haurien pogut construir altres instal·lacions esportives, a part dels 
equipaments projectats, centre de salut, el COAB i sociosanitari, habitatges d’acollida, 
etcètera, però que s’acaba la legislatura i fins ara res de res.  

Manifesta que el Govern havia promès desenvolupar la tercera fase del cobriment de 
les vies del tren, solucionar les afectacions dels habitatges i trobar una solució per a 
Can Vies, però que el que ha passat en aquests quatre anys és que el projecte s’ha 
alentit i a dia d’avui no s’ha trobat cap solució, ni s’han solucionat els problemes dels 
veïns, que continuen afectats i continuen reclamant.  

Expressa que el Govern va prometre moltes més coses que també han incomplert, 
com per exemple aconseguir que la titularitat del passatge Súria fos pública, o 
rehabilitar el passatge i la plaça Súria, que estan en estat d’abandonament absolut, i 
on durant anys i anys no s’hi ha fet res.  

Pel que fa a la reorganització de la plaça Falset, els ascensors per pujar al Port Vell, el 
centre de Serveis Socials Can Farrero, la pista de skate i infinitat de petits projectes, 
comenta que alguns els han iniciat recentment a correcuita però perquè s’acosten les 
eleccions i ara volen donar l’aparença que han fet moltes coses.  

Passa a llegir literalment la proposta:  

«Reprovar la gestió municipal del Govern de GMDBComú en el districte de Sants-
Montjuïc, per inaplicació de les següents mesures: garantir la seguretat als carrers 
mitjançant l’increment de la presència policial i la coordinació entre els diferents cossos 
de seguretat, per acabar amb l’ocupació il·legal, la usurpació d’habitatges, els 
robatoris...; dotar d’habitatge de lloguer social les persones vulnerables i les que 
pateixen situacions d’emergència; desenvolupar i impulsar els grans projectes que 
necessita el districte, com l’execució de la tercera fase del Calaix de Sants, Can Batlló, 
Magòria, etc.» 

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

La senyora Neus Roca Miró, del GMDCUP, comenta que en relació amb el primer punt 
de la proposició i declaració de grup, volen plantejar i dir obertament que quan el 
sostre és un privilegi, ocupar és un dret; no comparteixen la visió que policialitzar 
l’espai públic sigui la fórmula per a millorar l’habitatge, i tampoc consideren que hi hagi 
voluntat política perquè, per generar un marc que garanteixi canvis en el que fa 
referència al dret a l’habitatge i, per tant, habitatge social per a persones vulnerables 
en situació d’emergència, si no canvien lleis estatals, difícilment podran fer cartes als 
reis pràctiques. Pel que fa al tercer punt, opina que sembla llençar a les escombraries 
la feina que han fet tots els col·lectius participant en el disseny de Can Batlló i de 
l’Espai esportiu de la Magòria. Comenta al grup proposant que potser parlant amb la 
gent de la Taula d’Esports canviarien la seva perspectiva, potser havent participat de 
l’Espai dels homes per donar suport a la vaga del 8 de març haurien pogut veure que 
l’interior de Can Batlló no només ha canviat, sinó que s’han fet molts projectes i 
senzillament és impossible aprovar això enlloc. 

Remarca que absolutament cada Ple totes les intervencions que s’excedeixen del 
temps, totes les faltes de respecte per interrupcions o pujades de to són 
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protagonitzades pels homes electes que estan asseguts a les taules, així que agrairia 
responsabilitat en l’execució dels seus càrrecs i en els temps de totes les companyes 
que fan política institucional. 

El senyor Albert Deusedes Perelló, del GMDPSC, comenta que el seu grup creu que 
és més que votable la reprovació de l’acció municipal del Govern i que en la proposició 
de GMDCs s’abstindran, perquè, tot i que creuen que l’acció municipal del Govern és 
reprovable, l’exposició de motius de GMDCs i els punts pels quals demana que 
aquesta acció municipal sigui reprovada no són més que posar el focus sobre el 
desconeixement total que té el grup de GMDCs sobre el districte de Sants-Montjuïc, 
els seus barris i els problemes que tenen els veïns i veïnes, entitats i associacions. 
Manifesta que el seu grup s’abstindrà.  

El senyor Jordi Fexas Massanés, del GMDERC, expressa el vot en contra del seu 
grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, manifesta que s’abstindran, 
perquè poden compartir part de l’exposició feta en l’escrit, no en la segona part de 
l’Informe de la regidora, i creuen que a cap Govern li agrada veure com els delictes al 
seu territori pugen. Troba evident que el Govern té molt marge de millora, 
especialment en la lenta execució dels projectes del districte, i que li poden retreure 
incompliments d’iniciatives aprovades en aquest Ple per unanimitat; li poden retreure 
també les estratègies, que han canviat en el tema de seguretat i que no comparteixen; 
li poden retreure que no s’hagi remodelat el centre per a sensesostres de la Zona 
Franca; li poden retreure que la majoria dels pisos que seran entregats siguin d’altres 
mandats i no s’estigui fent res en aquests 80 solars. Per tant, comenta que poden 
reprovar accions concretes, però que les dues primeres afirmacions exposades a la 
proposta són massa generals i no tenen les dades concretes per considerar si 
realment, com s’exposa, hi ha hagut inacció.  

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, expressa el vot en contra del seu 
grup. 

La proposició queda rebutjada amb tres vots a favor, deu en contra i sis abstencions.  

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal CUP: 

- Que s’iniciï abans de finalitzar el mandat un estudi dels entorns dels 
centres escolars i formatius del districte que reculli els problemes 
detectats en hores d’entrades i sortides escolars pel trànsit rodat, per un 
espai que no respongui al volum i característiques dels centres escolars, 
per mancances d’il·luminació, per absència de transport públic poper. 

- Que els resultats d’aquest estudi vagin acompanyats de propostes 
estructurals per revertir els problemes, centrant-se en solucions 
vinculades al planejament urbanístic amb perfil de gènere i a la millora 
dels accessos amb transport públic al centres. 

- Que es projecti de forma primerenca i en clau de pla pilot una resposta 
urbanística als problemes que s’han detectat i que denuncien les usuàries 
i l’escola del Poble-sec que suposi un canvi palpable per al curs vinent. 
Proposem ampliar la vorera del passeig de l’Exposició que correspon al 
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centre escolar, guanyant l’espai de les places d’aparcament, ja sigui de 
manera permanent o amb l’afegit d’una plataforma de fusta com les que ja 
s’han instal·lat a les portes d’algunes escoles del districte de Sant Antoni. 
Caldrà igualment millorar la senyalització i garantir el correcte 
funcionament del semàfor, que ha suscitat nombroses queixes per part 
de les famílies i l’alumnat del centre. 

La senyora Neus Roca Miró, del GMDCUP, exposa que, tenint en compte l’èxit de les 
intervencions urbanístiques al voltant de les zones escolars de Sant Antoni i així 
mateix considerant que el PMU 2013-2018 ja incorporava com a acció «promoure el 
Camí Escolar i la mobilitat sostenible i segura als centres educatius» i que actualment 
estem en procés d’aprovació d’un nou PMU, passa a llegir directament la 
proposició/declaració de grup que ha estat transaccionat: «Que s’iniciï abans de 
finalitzar el mandat un estudi dels entorns del centres escolars i formatius del districte 
que reculli els problemes detectats en hores d’entrades i sortides escolars pel trànsit 
rodat, per un espai que no respongui al volum i característiques dels centres escolars, 
per mancances d’il·luminació, per absència de transport públic poper, un estudi 
encarat a fer més amables i segurs els entorns escolars; que els resultats d’aquest 
estudi vagin acompanyats de propostes estructurals per revertir els problemes, 
centrant-se en solucions vinculades al planejament urbanístic amb perfil de gènere i a 
la millora dels accessos amb transport públic al centres, i que es projecti de forma 
primerenca i en clau de pla pilot una resposta urbanística als problemes que s’han 
detectat i que denuncien les usuàries i l’escola del Poble-sec que suposi un canvi 
palpable per al curs vinent. Proposem ampliar la vorera del passeig de l’Exposició que 
correspon al centre escolar, guanyant l’espai de les places d’aparcament, ja sigui de 
manera permanent o amb l’afegit d’una plataforma de fusta, essent vàlida qualsevol 
alternativa viable tècnicament i consensuada amb la comunitat educativa. Caldrà 
igualment millorar la senyalització i garantir el correcte funcionament del semàfor, que 
ha suscitat nombroses queixes per part de les famílies i l’alumnat del centre.» 

El senyor José Antonio Calleja Clavero, del GMDPP, comenta que comparteixen 
l’esperit de la proposta i també el contingut perquè és absolutament necessari fer 
aquest informe; el problema és per què no s’ha fet abans. Dubta de si l’aprovarà 
l’equip de Govern, comenta que li agradaria que sí, però dubta que, abans del final 
mandat municipal, quan no has fet els deures, puguis fer-los ara. 

Exposa que està molt bé fer l’informe, fer l’anàlisi, però després ha d’anar acompanyat 
de propostes i de mesures estructurals que acompanyin l’informe. Esperen que s’iniciï 
abans del mandat municipal o com a mínim que sigui una prioritat per al proper 
mandat.  

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

El senyor Albert Deusedes Perelló, del GMDPSC, manifesta que el seu grup hi vota a 
favor.  

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

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, felicita el GMDCUP, perquè és 
una molt bona proposició, excel·lent. Manifesta el vot favorable del seu grup i diu que 
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espera que sigui com un compromís de cara al següent mandat de tots els grups 
municipals per tenir-ho en compte i fer-ho possible.  

El senyor Joan Sanromà Baulo, de GMDBComú, comenta que ha estat transaccionada 
per l’equip de Govern; van poder parlar i comentar algun dels casos i sobretot vol 
comentar una mesura que no s’ha fet aquí, en el districte, però sí que s’ha fet al 
districte de l’Eixample que és «Omplim de vida els entorns escolars». Explica que 
probablement, les prioritats aquí, quant a educació i quant a entorns, no eren les 
mateixes prioritats que podien haver a l’Eixample però espera que en un proper 
mandat ho puguin portar a terme, amb la col·laboració de tots els grups. Manifesta que 
el seu grup hi votarà a favor.  

La senyora Neus Roca Miró, del GMDCUP, afirma que està contenta que sigui un 
compromís per al proper mandat.  

S’aprova per unanimitat.  

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal PP: 

Aquest Consell plenari de Sants-Montjuïc acorda que seran prioritàries de cara a 
dur a terme al proper mandat municipal les mesures que s’inclouen en els cinc 
punts següents: 

- Increment de Guàrdia Urbana, dotant de més personal i mitjans la policia 
de barri. Major control i sanció d’incivisme i del soroll. Millora del 
manteniment i la neteja. 

- Inici i impuls de la realització d’instal·lacions esportives de Magòria: 
camps de futbol 11 i 7, pavelló poliesportiu i 16 pistes de petanca. 
Execució piscina de la Marina i dues sales de fitnes al carrer Energia, 
recuperar el Palau dels Esports del carrer Lleida com a equipament 
esportiu.  

- Instar la Generalitat a finalitzar l’estació de Motors de la línia 10 Sud i les 
altres pendents, així com l’accessibilitat i adaptació/connexió de la parada 
de metro de plaça de Sants. Continuar millorant el servei de bus barris i la 
connexió amb les platges de la ciutat. 

- Finalitzar equipaments del carrer Roger a Sants-Badal, així com executar 
la ludoteca i espai juvenil a Font de la Guatlla, així com iniciar els que es 
decideixin fer al carrer Diputació d’Hostafrancs.  

- I, finalment, destinar la Casa de la Premsa a usos pel barri del Poble-Sec i 
recuperar l’Escola d’Adults. Desencallar la Residència de Gent Gran del 
carrer Energia. 

El senyor José Antonio Calleja Clavero, del GMDPP, comenta que aquesta proposició 
comença al primer full amb una llista, atès que GMDBComú portava en el programa 
municipal un seguit de qüestions que segons el seu grup no ha complert, ara que toca 
retre comptes en aquest darrer Ple.  
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Manifesta que les prioritats per al seu grup municipal s’engloben en cinc grans punts, i 
cadascun amb diferents mesures: un increment de la Guàrdia Urbana, un major control 
de l’incivisme i del soroll, del manteniment i la neteja; en un segon punt parlen de l’inici 
i impuls de les instal·lacions esportives de la Magòria, amb el camp de futbol, camp de 
futbol 7, club esportiu, les 16 pistes de petanca; també de la piscina de la Marina, del 
carrer Energia i també de la futura utilització del Palau dels Esports, del carrer Lleida, 
com un equipament esportiu; en el tercer apartat, instar la Generalitat a finalitzar 
l’estació de metro de la línia 10 Sud, del carrer Motors i les altres pendents en el barri 
de la Marina; resoldre el tema de l’accessibilitat de la parada de metro de plaça de 
Sants i l’intercanviador L1 i L5; finalitzar els equipaments del carrer Roger, a Sants-
Badal, també els de Font de la Guatlla, que s’han de fer, i iniciar els del carrer 
Diputació a Hostafrancs, el cinquè punt, fa referència a la Casa de la Premsa, en el 
barri del Poble-Sec, i recuperar també l’Escola d’adults d’allà mateix, i, per acabar, el 
tema del carrer Energia, la residència que també resta pendent. Comenta que la 
proposta també fa esment d’un seguit de propostes per als diferents barris. 

Llegeix la proposta d’acord, que bàsicament són aquests cinc punts, que serien: 
«increment de Guàrdia Urbana, dotant de més personal i mitjans la policia de barri. 
Major control i sanció d’incivisme i del soroll. Millora del manteniment i la neteja; inici i 
impuls de la realització d’instal·lacions esportives de Magòria: camps de futbol 11 i 7, 
pavelló poliesportiu i 16 pistes de petanca. Execució piscina de la Marina i dues sales 
de fitnes al carrer Energia, recuperar el Palau dels Esports del carrer Lleida com a 
equipament esportiu; instar la Generalitat a finalitzar l’estació de Motors de la línia 10 
Sud i les altres pendents, així com l’accessibilitat i adaptació/connexió de la parada de 
metro de plaça de Sants. Continuar millorant el servei de bus barris i la connexió amb 
les platges de la ciutat; finalitzar equipaments del carrer Roger a Sants-Badal, així com 
executar la ludoteca i espai juvenil a Font de la Guatlla, així com iniciar els que es 
decideixin fer al carrer Diputació d’Hostafrancs, i, finalment, destinar la Casa de la 
Premsa a usos pel barri del Poble-Sec i recuperar l’Escola d’Adults. Desencallar la 
Residència de Gent Gran del carrer Energia.» 

La senyora Josefina Macias Boada, del GMDCUP, expressa que el seu grup hi votarà 
a favor, tot i que discrepen en algun punt, sobretot en l’increment de la Guàrdia 
Urbana, ja que per acabar amb l’incivisme, per la convivència, el que s’hauria 
d’incrementar són els agents cívics; el treball del diàleg, a través del diàleg entre veïns, 
de mediació, és com es poden crear barris cohesionats i amables. Comenta que cal 
començar a entendre que només a través de la cultura de la pau i del diàleg podem 
crear barris cohesionats i amables.  

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

El senyor Albert Deusedes Perelló, del GMDPSC, agraeix al PP haver portat a votació 
el seu programa electoral aquí al Ple del districte. Diu que s’abstindran, perquè estan 
molt d’acord amb molts dels punts que posen, però sincerament no els sembla seriós 
portar una proposició de cara al proper mandat sense un pressupost, sense un pla 
d’inversions, sense saber qui governarà al districte, etcètera.  

El senyor Jordi Fexas Massanés, del GMDERC, valora molt l’esforç que ha fet el 
GMDPP per elaborar el PAD 2019-2023. Malgrat que comparteixen moltes de les 
coses de la proposta de PAD que fa el PP, creuen que al grup que surti en el proper 
mandat no li hem de donar la feina feta i que s’ho hauria de currar un mica i manifesta 
que s’abstindran. 
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El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, manifesta que s’abstindran, 
perquè bàsicament és la carta als reis, remarca que es fa a l’últim Ple, no com 
GMDERC, que ho va fer al primer Ple. Considera que no és seriós aprovar això, 
encara que estan d’acord en moltes coses, perquè no porta a res, no és cap 
seguiment d’un projecte concret, no és posar èmfasi en cap cosa especial, no és 
prioritzar; és un bagul on posem tot el que sembla que s’ha de fer i ja està. Opina que 
poden compartir la majoria de coses que s’han de fer, però al final governar implica 
prioritzar i implica també com gestionar la participació dels veïns i com gestionar els 
tempos, i el proper equip de Govern ha d’explicar com vol fer-ho diferent. 

La regidora del GMDBComú comenta que, en la línia de les últimes intervencions, no 
creuen que sigui l’espai per votar els programes electorals. Manifesta que el seu grup 
s’abstindrà.  

El senyor José Antonio Calleja Clavero, del GMDPP dona les gràcies als companys. 
Creu que les intervencions al llarg del Ple per part de tothom han estat exquisides. 
Destaca la qualitat de les intervencions respecte a d’altres districtes. Manifesta que ha 
estat un plaer compartir-ho amb els altres consellers.  

Comenta que cadascú juga les seves cartes com sap i vol. Diu que no pretenia ni molt 
menys que fos el programa del Partit Popular, però que són propostes molt raonables, 
que fa molt de temps que les estan debatent. Segons comenta, el 99% del que posa a 
la proposta ho comparteixen tots, ho portaran tots en el programa municipal, i per tant 
seran propostes per part de tothom. Dona les gràcies perquè la proposta s’ha 
acceptat, i creu que és per als veïns i les veïnes del districte.  

S’aprova la proposició, amb cinc vots a favor i 14 abstencions.  

D) 2. Precs 

Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata:  

Que el districte de Sants-Montjuïc proporcioni el suport econòmic 
necessari perquè la iniciativa de «L’Aula Gastronòmica» del mercat de 
Sants arrenqui amb força i sigui un èxit 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDDemòcrata, exposa que el mercat de 
Sants ha iniciat recentment un projecte, que s’anomena «L’Aula Gastronòmica» i que 
donarà una nova dimensió al mercat, com a plaça i també com a espai de trobada. 
Comenta que des del GMDDemòcrata valoren molt positivament la implicació de les 
escoles del barri de Sants, que en aquest sentit és la pedra angular d’aquest projecte 
perquè vol aportar el producte de mercat a la taula de les famílies de Sants.  

Explica que el projecte, a més a més, fomenta una bona dieta, promocionant el 
producte de temporada i de proximitat entre els més petits de la casa. Creuen que és 
un projecte que pot marcar un abans i un després en la manera que tenim a Barcelona 
de relacionar-nos amb els mercats i pot ser un revulsiu per enfortir els hàbits de 
consum, que semblen llunyans a vegades entre les nostres generacions. 
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En aquest sentit, demanen que el districte de Sants-Montjuïc proporcioni el suport 
econòmic necessari perquè la iniciativa de l’Aula gastronòmica de Sants arrenqui amb 
força aquí al districte.  

El senyor Joan Sanromà Baulo, del GMDBComú, comenta que des del Govern han 
donat suport des del primer moment a aquest projecte, que és un projecte que surt 
dels comerciants del mercat, però qui ha ajudat també a donar empenta ha estat el 
districte i també l’Institut Municipal de Mercats; aquest últim ha dedicat per fer la 
reforma de l’espai més de 250.000 euros, en aquests darrers sis mesos i es posarà en 
marxa. 

Considera que demanar que el Govern municipal aporti recursos econòmics ha estat 
important. Respecte als recursos econòmics que s’han plantejat per part del districte, 
comenta que no tot són recursos econòmics, que s’ha plantejat també i ja s’ha posat 
en marxa i està fent-se una Taula de Treball amb els responsables del programa de 
gent gran del districte. Creu que això també són recursos i són recursos econòmics 
perquè és personal que està treballant en aquest procés.  

Per tant, creu que si el tema és dedicar recursos i part de recursos econòmics, s’estan 
dedicant. Que hi poden haver més recursos econòmics com ara monitors, etcètera? 
Diu que és possible, però que això s’ha de veure en l’evolució del projecte, en què 
també hi intervindrà el districte, evidentment. Manifesta que el Govern accepta el prec, 
però tenint en compte que l’esforç i els recursos ja s’han esmerçat. 

La senyora Georgina Lázaro Fontanet, del GMDDemòcrata, comenta que la proposició 
anava en aquest sentit, o sigui, a part del suport econòmic amb què ja comptaven que 
s’havia fet des de mercats, se centraven únicament en el nivell econòmic del districte. 
Dona les gràcies que s’hagi acceptat. 

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal ERC:  

Que el Govern del districte resolgui, aclareixi i consensuï amb els veïns i 
entitats els futurs usos i definició d’espais de l’equipament (Casa de la 
Premsa) abans que finalitzi el mandat 

El senyor Jordi Fexas Massanés, del GMDERC, comenta que el prec és sobre el 
Palau de la Premsa. Diu que tothom sap que durant tot aquest mandat ha estat una 
demanda veïnal, ha estat un procés una mica complicat, erràtic, en la mesura que els 
usos encara en aquest moment no estan del tot clars ni estan consensuats. 

Recorda que primer no estava dintre del Pla d’equipaments, després s’hi va posar, hi 
ha hagut un estira-i-arronsa. Entén que no ha estat un procés fàcil, però en aquests 
moments, encara no hi ha un consens amb els impulsors, precisament, d’aquesta 
demanda, de quins han de ser els usos. No volen ficar-se en quins han de ser, però 
demanen al Govern que, després de quatre anys i que encara estem on estem, com a 
mínim, el mandat l’acabi amb un consens sobre els futurs usos.  

Insisteix que només demanen això, perquè fa quatre anys que dura, i el prec va en el 
sentit que, tot i que ja se sap que és complicat, que abans que s’acabi el mandat s’hagi 
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consensuat, és a dir, que en aquests dos mesos que tenen de Govern, acabin de 
tancar amb els veïns i la plataforma els futurs usos amb el millor acord per tothom.  

La senyora Carolina López García, de GMDBComú, comenta que l’edifici de la Casa 
de la Premsa és un edifici limitat, amb uns metres quadrats finits i amb protecció 
patrimonial molt alta. Saben que les veïnes i veïns del Poble-Sec tenen moltes 
necessitats i per això han fet un Pla d’equipament, del qual, aquest edifici, a més, és 
una peça clau. Explica que totes les necessitats del barri no hi caben i cal prioritzar i 
aquest és un procés que porta temps; l’associació ja s’ha reunit dues vegades amb 
l’equip d’arquitectes que porta la rehabilitació de l’edifici i confien que podran aclarir 
tots els usos que hi aniran abans d’acabar el mandat, però el consens depèn també de 
les veïnes i de les necessitats de tot el barri.  

Es queixa que en l’escrit es parli d’anomalia, de confusió i de caràcter erràtic, després 
de quatre anys i més de vint reunions, per ajudar, per posar en valor la feina de 
l’associació de la Casa de la Premsa, reunions en les quals s’han anat definint no 
només les peticions veïnals, que a vegades sí que han estat confuses. Recorda que 
en un inici fins i tot Castellers van preguntar si podien anar aquí i encara ara li estan 
demanant una sala per fer taitxí a la Casa de la Premsa. Per tant, creu que parlar de 
caràcter erràtic està una miqueta fora de lloc.  

Recalca que estan al mig de la redacció del projecte per part de l’equip d’arquitectes 
contractat; es tracta d’una rehabilitació força complexa i encara hi ha temps per 
treballar i això continuaran fent i per això accepten el prec. 

El senyor Jordi Fexas Massanés, del GMDERC, respon donant les gràcies al Govern 
per haver acceptat el prec. Recalca que ja ha dit que és un tema dificultós, perquè hi 
ha molts actors i tothom vol tenir el seu espai i la morfologia i les característiques de 
l’edifici són les que són. Però demana que una cosa com aquesta no la traspassin. 
Demana al Govern que facin intents, que premin la velocitat de creuer per buscar el 
consens. 

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal PSC:  

Instar el Govern del districte que abans de pronunciar-se sobre la data 
d’inici del projecte que es torni a asseure amb la Taula de Mobilitat de la 
Marina i escolti tots els veïns i les veïnes, usuaris i Amics de la bici, 
buscant un consens de quina és la millor manera de fer el carril bici, a la 
vegada que es repensi tot el passeig de la Zona Franca i no fer obres 
innecessàries que després s’hagin de desfer per arranjar tot el passeig 

La senyora Àngels Boix Junyent, del GMDPSC, comenta que els Amics de la bici ja 
van alertar del perill que corria el vial que obligava als ciclistes a fer ziga-zagues. El 
carril bici del passeig de la Zona Franca farà que les mitgeres hagin d’esquivar els 
arbrats. Passa a llegir els atesos: 

«Atès que la mobilitat del districte i la ciutat esdevé complicada pels usuaris de la 
bicicleta; atès que el Govern de la ciutat i del districte han construït carrils bici sense 
massa sentit, alguns; atès que els carrils bicis han d’esdevenir carrils segurs pels 
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usuaris, però també pels vianants; atès que han fet processos participatius per moltes 
coses, però han oblidat a voltes els usuaris veïns i veïnes dels barris; atès que el carril 
bici del carrer Mineria és un punt de conflicte que no agrada ni a vostès; atès que per 
prevenir no tornar a caure en el mateix error i atès que no tinguem notícies de com 
està el carril del passeig de la Zona Franca, ni per quan es preveu la seva construcció; 
atès que en aquest projecte, com molts altres, es recalendaritzaran, com ja ens tenen 
acostumats, instem el Govern, segons el reglament, que el Consell Municipal del 
districte acordi instar el Govern del districte a que abans de pronunciar sobre la data 
d’inici del projecte que es torni a seure amb la Taula de mobilitat de la Marina i escolti 
totes i tots els veïns i veïnes, usuaris i Amics de la bici, buscant un consens de quina 
és la millor manera de fer el carril bici i que aquest no sigui un impediment a l’hora de 
fer la reurbanització definitiva del passeig de la Zona Franca.»  

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, manifesta que el projecte del carril 
bici de la Zona Franca es va consensuar amb la taula de mobilitat, amb veïns, veïnes 
convidades i amb altres agents que també van assistir-hi perquè també havien estat 
convidats. És un carril bici que en aquell moment es va acordar fer davant d’una 
proposta que no tenia totes les garanties i a més a més els ciclistes havien dit que era 
perillós, i a més a més es va comentar com s’arreglaria el tema del ziga-zaga. Es va 
explicar que estava en fase d’avantprojecte perquè era una proposta que solucionava 
els problemes de seguretat que s’havien detectat en l’anterior proposta i que, per tant, 
encara quedava un temps per poder finalitzar el projecte, però que fins i tot quan 
estigués més avançada la feina i abans d’aprovar-lo es tornaria a presentar-lo a la 
Taula de Mobilitat.  

Per tant, comenta que estarà un altre cop damunt de la taula, perquè tots els 
col·lectius que vulguin assistir a la reunió, que se’ls convida, doncs puguin dir el que 
pensen. Expressa que és un carril bici necessari per la continuïtat del carril de la Gran 
Via i el carril de la Mineria i la connexió amb el del polígon de la Zona Franca i també 
la remodelació del passeig de la Zona Franca és més complexa del que a vegades 
aquí s’exposa. Per tant, costa preveure que estigui finalitzada a curt termini. 

Esmenta que el procés de participació que s’ha de fer, s’ha de preparar molt bé i no és 
qualsevol procés de participació, pels agents i per la importància que té el passeig en 
si. Per tant, coincideix que no poden perdre de vista aquesta futura remodelació, s’ha 
de tenir en compte en qualsevol actuació que es faci a partir d’ara en aquell passeig i 
per aquesta visió de tenir-ho en compte, accepten el prec.  

La senyora Àngels Boix Junyent, del GMDPSC, agraeix que acceptin el prec i que 
escoltin realment tots els actors implicats i també les recomanacions que fa la Síndica 
de Greuges. 

S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal Cs:  

Que el Govern del districte Sants-Montjuïc procedeixi a convocar una 
Taula de Seguretat específica per al barri de Poble-sec per tal que els 
veïns i entitats d’aquest barri puguin tractar els assumptes concrets del 
Poble-sec respecte a l’augment de la inseguretat (robatoris, agressions 
sexuals, incivisme...) o almenys facin una reunió de convivència i 
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prevenció com sí que va organitzar el Govern del districte a la Marina per 
una petició similar. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, exposa que des del seu grup, atès que 
a causa de l’increment de la inseguretat al barri del Poble-Sec, on s’han registrat 
últimament una sèrie de robatoris, agressions sexuals, mostres d’incivisme, etcètera, 
que han posat en alerta els veïns i que tenen relació amb l’augment del nombre de 
delictes a Barcelona en general i a Sants-Montjuïc en particular; atès que diversos 
veïns i entitats del Poble-Sec han demanat una Taula de Seguretat específica d’aquest 
barri al Govern del districte, en què hi participin representants dels Mossos i de la 
Guàrdia Urbana i s’hi puguin tractar específicament les queixes i situacions concretes, 
respecte a la falta de seguretat del barri en el Poble-Sec, i que s’ha rebut la negativa 
del Govern d’aquesta petició; atès que una petició similar sol·licitada pels veïns i les 
entitats dels barris de la Marina sí que fou atès pel Govern del districte, i es va 
convocar una reunió de convivència i prevenció en un centre cívic de la Marina, fan el 
prec següent:  

Que el Govern del districte Sants-Montjuïc procedeixi a convocar una Taula de 
Seguretat específica per al barri de Poble-sec per tal que els veïns i entitats d’aquest 
barri puguin tractar els assumptes concrets del Poble-sec respecte a l’augment de la 
inseguretat (robatoris, agressions sexuals, incivisme...) o almenys facin una reunió de 
convivència i prevenció com sí que va organitzar el Govern del districte a la Marina per 
una petició similar.  

Indica que són conscients que fer una Taula de Seguretat al Poble-Sec és una petició 
que han fet en altres plens altres partits, però com que veuen que al final no se n’ha fet 
cap i pel poc temps que queda de marge, intenten en aquest prec que es faci la reunió 
de convivència i prevenció que es va fer a la Marina, però en aquest cas al Poble-Sec. 

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, comenta que ja han dit reiteradament 
que les taules de seguretat no són sostenibles de forma periòdica; els cossos policials 
ho diuen així, perquè ells estan en contacte amb les entitats contínuament. Tenen la 
policia de barri, els cossos dels Mossos d’esquadra, de la policia comunitària també 
dels Mossos d’Esquadra, que fan referència continua a aquestes trobades que tenen 
amb moltes entitats, entre les quals alguna de les que s’han mencionat.  

Esmenta que amb aquesta associació de veïns en concret, l’alcaldessa en l’últim mig 
any s’hi ha reunit dos cops, a través d’una taula àmplia d’altres associacions de veïns i 
des del districte també la regidora i el grup de Govern s’hi ha reunit també diverses 
vegades. Diu que saben perfectament quines són les demandes, que hi posen tots els 
recursos que tenim i estan treballant i continuaran treballant, però demanen entre tots i 
totes una mica responsabilitat i coresponsabilitat, per no fer més gran un problema que 
tenim tots com a societat, si realment ens volem dir com a societat d’acollida; 
actualment hi ha una llei d’estrangeria que no dona cap tipus de sortida, de solucions 
legals.  

Manifesta que hi ha mancances pressupostàries en molts àmbits de l’Administració, 
especialment des del que serien els pressupostos de l’àmbit central i autonòmic, no 
estan donant resposta als reptes que planteja la societat democràtica com la nostra, 
per tant, el que demanem és ajuntar, aglutinar forces per treballar conjuntament. Diu 
que seguiran trenant aquestes aliances amb les entitats, no només amb solucions 
policials o securitàries, sinó també amb generar un tramat social que ens permeti com 
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a societat i com a barri seguir creixent. Diu que òbviament fan falta cossos de 
seguretat, que el Govern posa tots els que pot, en demanaran més, però aquesta no 
pot ser l’única solució que arribi des de determinats espais i demanen que es pugui 
treballar des d’altres objectius. Especifica que el que es va fer a la Marina va 
respondre a una qüestió molt concreta, amb un moment molt concret, d’una qüestió 
molt determinada i si ho veuen necessari a Poble-Sec no es neguen a fer-ho, però ara 
mateix no creuen que aquesta sigui la situació ni que sigui necessari en aquest sentit. 
Si es dona el cas, no es neguen a fer-ho. 

Com que centren la qüestió en la Taula de seguretat i prevenció, expressa que el seu 
grup no accepta el prec.  

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, respon que tenen constància de les 
reunions que el Govern ha tingut, de les poques reunions que han tingut amb 
associacions que reclamen per la falta de seguretat a Poble-Sec, però que no han 
estat fructíferes. I realment tampoc entenen per què no es pot arribar a fer la reunió de 
convivència i prevenció com es va fer en un altre barri, perquè unes entitats concretes 
del barri de la Marina van protestar per la falta de seguretat. Diu que no tenen la 
mateixa visió que el Govern i que creuen que s’equivoquen no fent-la. Demanen que si 
no es fa la taula de seguretat, com a mínim es faci la reunió de convivència que 
demanen els veïns.  

Es rebutja el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal Cs:  

Que el Govern del districte de Sants-Montjuïc procedeixi a estudiar, en la 
mesura del possible, sincronitzar els dos semàfors ubicats en els dos 
passos de zebra existents al passeig de Sant Antoni, confluència amb la 
plaça de Joan Peiró, just davant del cinema Palau Balañá, per facilitar el 
pas als vianants 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, exposa que atès que en el passeig de 
Sant Antoni, confluència amb la plaça de Joan Peiró, just davant del cine Palau 
Balañá, hi ha dos passos de zebra, un en el sentit de la plaça de Sants i l’altre en el 
sentit de l’estació de Sants, perquè els semàfors en el pas de vianants no estan 
sincronitzats, de manera que quan un està en verd, l’altre està en vermell, cosa que 
dificulta poder travessar, ja que alenteix la marxa i fa més propens que els vianants 
travessin un dels dos semàfors en vermell; ateses les queixes d’alguns veïns per 
aquest fet, des del GMDCs fan el prec següent: que el Govern del districte de Sants-
Montjuïc procedeixi a estudiar, en la mesura del possible, sincronitzar els dos 
semàfors ubicats en els dos passos de zebra existents al passeig de Sant Antoni, 
confluència amb la plaça de Joan Peiró, just davant del cinema Palau Balañá, per 
facilitar el pas als vianants 

La senyora Maria Riba Albiach, del GMDBComú, manifesta que accepten el prec, 
perquè ja han demanat que s’estudiï aquest semàfor; si hi ha possibilitat de millorar i 
solucionar aquest problema, ho faran al més aviat possible.  

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, agraeix al Govern que accepti el prec.  
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S’accepta el prec. 

Es planteja pel Grup Municipal PP:  

Que es posin en marxa les mesures i actuacions corresponents per tal 
d’iniciar la recuperació del Palau dels Esports del carrer Lleida com a 
equipament esportiu de barri i de ciutat, així com per l’adquisició per part 
de l’Ajuntament de l’edifici de l’avinguda Paral·lel, 63, per tal de destinar-
lo a equipament i donar-li un ús social i veïnal 

El senyor José Antonio Calleja Clavero, del GMDPP, llegeix textualment el prec: «Atès 
que el número 63 de l’avinguda del Paral·lel cantonada amb Nou de la Rambla, hi ha 
des del 2011 un edifici buit que al seu dia anava ser una residència privada per a gent 
gran amb places concertades; atès que a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
del passat mes de febrer, el GMDPP vam demanar que l’Ajuntament adquireixi aquest 
edifici per destinar-lo a equipament i/o donar-li un ús social i veïnal; atès que igualment 
en la Comissió d’Economia del mes de gener d’aquest any vam reclamar recuperar el 
Palau dels Esports del carrer Lleida, com a equipament esportiu de barri i de ciutat, 
com també vam demanar que es concreti el calendari d’execució i el pressupost 
previst, per això demanem: que es posin en marxa les mesures i actuacions 
corresponents per tal d’iniciar la recuperació del Palau dels Esports del carrer Lleida 
com a equipament esportiu de barri i de ciutat, així com per l’adquisició per part de 
l’Ajuntament de l’edifici de l’avinguda Paral·lel, 63, per tal de destinar-lo a equipament i 
donar-li un ús social i veïnal.» 

La senyora Carolina López García, de GMDBComú, exposa que amb el Palau 
d’Esports, des del districte hi estan d’acord i volen que l’edifici sigui per usos esportius 
i que el barri el pugui fer servir, tot i que recorden que encara no s’ha trobat un espai 
adient pel CECOP. Respecte a l’edifici al Paral·lel, comenta que efectivament és una 
llàstima que estigui buit. Diu que el Govern es va posar en contacte amb la propietat i 
malauradament no ho volen vendre i per aquesta raó no poden acceptar el prec. 

El senyor José Antonio Calleja Clavero, del GMDPP, agraeix les explicacions però diu 
que no li ha quedat clar la resposta. Pregunta en quin moment es troben ara mateix 
amb el tema del Palau dels Esports.  

La senyora Carolina López García, de GMDBComú, respon que el que hi ha damunt la 
taula és un estudi en el qual s’està avaluant quines possibilitats té l’edifici per fer usos 
esportius o d’altres tipus. 

Es rebutja el prec. 

D.3  Preguntes 

Es planteja pel Grup Municipal Demòcrata: 

Quin és l’estat de les demandes i mesures que han fet els veïns de la plaça 
Herenni, el carrer Torre d’En Damians, el carrer Forn, el carrer Callao i el 
carrer Consell de Cent? 
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La senyora Neus del Pilar de Haro Jarque, del GMDDemòcrata planteja una pregunta 
però com que hi ha una sol·licitud d’intervenció ciutadana diu que cedirà la meitat del 
seu temps perquè els veïns puguin parlar.  

Exposa que els veïns de la plaça Herenni, el carrer Torre d’en Damians, el carrer Forn, 
el carrer Callao i el carrer Consell de Cent han observat un augment de les conductes 
incíviques durant l’últim any. Aquest augment de l’incivisme fa més difícil una 
convivència que sempre ha estat complexa en un entorn amb un ús intensiu de l’espai 
públic. És per això que han demanat al districte de Sants-Montjuïc una sèrie de 
demandes i mesures per tal de reconduir la situació, entre les quals destaca saber 
quantes multes d’aparcament s’han tramitat al carrer Torre d’en Damians durant els 
últims sis mesos, saber quants educadors de carrer han intervingut a la plaça Herenni i 
quin és el seguiment que han realitzat durant aquest últim any, la realització d’una 
sonometria al carrer Torre de Damians i els habitatges de l’entorn per veure si 
l’església Evangèlica compleix amb l’impacte acústic, sobretot a la nit.  

El senyor Ferran Salla, explica que viu al carrer Torre d’en Damians, i ve com a 
representant de l’Associació de veïns d’Hostafrancs. Llegeix resumidament la resposta 
a la resolució 3.858VWK, que els va fer arribar la regidora que està intervenint en tots 
aquests problemes.  

Explica que l’equip de civisme de la plaça Herenni, quatre tècnics, se suposa, treballen 
el tema de la convivència. Diu que ell particularment fa molt de temps que no els veu. 
Comenta que per copsar perfectament la situació s’ha de viure al lloc i estar a les 
hores de reunió, quan funciona el culte o quan hi ha festivals que munten per allà a la 
plaça. Explica que el soroll per les activitats del culte han baixat d’intensitat, suposen 
que per alguna obra feta de la qual no tenen informació. Però continua el soroll per 
l’acumulació de persones al carrer.  

Sobre la utilització del local al culte evangèlic com a tanatori, diu que no és que els 
molesti, però sí el festival que es genera al carrer pels grups de vetlla. Consideren 
increïble que aquest local està en funcionament fa anys sense cap mena de permís de 
funcionament. Creuen que amb la posada de fitons nous ha millorat els aparcaments, 
ara ho fan al carrer Callao, on en els guals que hi ha a entrades de garatge. 

Sobre les molèsties, es queixen que els infants juguen a la pilota xutant amb 
insistència les persianes de les plantes baixes, patinen, a més a més, skaters, 
porreros, grafiters, etcètera. Això passa igualment a la plaça Celestina Vigneaux i a 
Joan Corrades, perquè la gent va corrent d’un lloc a l’altre. Diu que la plaça està bruta 
en moments puntuals per la venda de roses, i també per la palma, per Nadal, per reis, 
etcètera. De moment, ja no tenen el local que per una part va bé, però el perill ara és 
que ho facin a la plaça directament com altres vegades.  

Sobre l’actitud del culte i altres persones incíviques es queixa que alguns tiren bosses, 
llaunes, ampolles de plàstic, mocadors, bolquers, perquè canvien els nens al carrer i 
foten el bolquer allà on els va bé. Altres tiren les escombraries a les papereres, que ell 
personalment comenta que ho va veure i li va dir a un xicot i s’ho va emportar.  

Explica que els alumnes de l’Institut Joan Pelegrí surten al moment d’esbarjo i 
embruten els bancs, deixant totes les restes d’esmorzar, etcètera. Sobre les persones 
sense llar diuen que uns s’han solucionat però ara en venen uns altres, i fan les 
necessitats allà on els convé i va bé. Diu que han detectat elements que vigilen els 
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moviments del veïnat per aprofitar algun “despiste”. Demanen si es pot inspeccionar si 
els pisos turístics tenen llicència, perquè n’hi ha en què veus que surten i entren gent 
amb maletes.  

Explica sobre les bicicletes, repartidors de menjar, patinets i tota mena de vehicles que 
circulen per les voreres, que no respecten ni semàfors ni vianants i ahir, precisament, 
van estar a punt d’atropellar-lo.  

En nom dels veïns, demana que s’informi de tots els passos fets per l’Ajuntament, per 
no repetir les demandes de les solucions i que s’informi de totes aquelles decisions 
que afectin els veïns del lloc, que són els afectats al dia a dia del barri. Recorda que 
l’Ajuntament està al seu servei i no al contrari, per complir i fer complir les normes.  

Llegeix un resum que li ha fet arribar el senyor Jordi Clausell: «Resumint es podria dir: 
des de fa temps patim problemes d’incivisme a la plaça Herenni. Per més denúncies 
que hem fet, a l’Ajuntament no veiem cap solució al problema. Se’ns diu que s’han 
obert dos expedients a l’equipament del culte, ja que segons sembla no tenien llicència 
d’activitats. El nostre problema no és solament el soroll i l’impacte que poden tenir les 
activitats. D’aquests equipaments el problema real és el mal ús que algunes persones 
fan de l’espai públic, saltant-se totes les normatives municipals i amb el mínim 
respecte de convivència al veïnat. Des de l’Ajuntament poden fer moltes enquestes i 
fer volar coloms, però el que demanem són solucions i això passa per més control i 
vigilància. Sincerament creiem que la resposta que ens han enviat a la nostra instància 
amb recollida de signatures deixa molt que desitjar i l’únic que fa al nostre entendre és 
tirar pilotes fora. Volem solucions.» 

La presidenta li recorda que en un Ple tenen molt taxat el temps d’intervenció perquè 
no s’allargui excessivament i que hi ha determinades exposicions de fets i 
reivindicacions que són més propis d’una Audiència pública. Insisteix que li han cedit el 
temps, però que ha excedit molt. 

El senyor Domingo de Guzmán Alonso Chapa, del GMDBCcomú, comenta que hi ha 
dues coses: per una banda és les preguntes del GMDDemòcrata i per l’altra banda el 
senyor Ferran Salla, que el que fa bàsicament és una demanda d’actuació de districte, 
perquè sembla que no està gaire content amb les actuacions que s’han fet a 
l’Ajuntament.  

Considera que el senyor Ferran Salla ha respost gairebé les preguntes que havia fet el 
GMDDemòcrata, com ara la quantitat d’agents cívics que tenim treballant a la plaça, 
que són quatre i el tema de les accions que s’han fet per reduir els aparcaments 
incívics a Torre d’en Damians, que ha estat posar uns fitons. Explica que estan en 
contacte i en comunicació, gairebé constant, amb l’associació de veïns; que han fet 
reunions molt diverses i sempre estan oberts a escoltar oferiments per millorar la 
convivència a l’espai públic i, en concret, a la plaça Herenni.  

Es planteja pel Grup Municipal ERC: 

- Quin és en aquest moment l’estat real en què es troben els diferents plans 
d’equipaments que s’han engegat en aquest mandat?  

- Quins són els terminis per poder-ne disposar com a eina operativa i de 
planificació, anàlisi i orientació? 
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La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, explica que la pregunta està 
relacionada amb els plans d’equipaments del districte, tant a principis de mandat com 
durant els quatre anys, que han entrat diferents iniciatives relatives a aquest assumpte, 
perquè creuen que és molt important, i formula la pregunta. 

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú respon que pel que fa al Pla 
d’equipaments de la Zona Centre, que és l’últim que han estat treballant, Zona Centre-
Sants, està enllestit, i el procés participatiu no cal dir-ho. Diu que s’està fent el redactat 
d’aquest pla d’equipaments, que estarà enllestit abans d’acabar el mandat i estarà a 
disposició del següent Govern que el vulgui implementar. Entenen que sí, perquè s’ha 
fet amb una alta participació i, per tant, creuen que serà una eina útil per poder fer-ne 
ús de cara a projectar nous equipaments futurs. 

Pel que fa al de Poble-Sec, comenta que sí que és cert que el van acabar abans i no 
van treure el redactat final per prudència i en vista que una part del veïnat es va 
manifestar amb una forta oposició a un possible ús del talús de la Satalia, un talús que 
està qualificat d’equipament però que aquests veïns consideraven que era una zona 
verda intocable. Un dels arguments dels veïns era que el procés participatiu no havia 
estat suficientment obert i llavors, de forma preventiva i per no malmetre el procés 
participatiu, perquè havia estat molt participat i havia tingut molt de treball i molta 
intensitat, el Govern va considerar que el més prudent era no treure un redactat que es 
pogués impugnar o buscar una voluntat d’impugnar el conjunt del procés participatiu i 
obrir-se a treballar com els demanaven, a buscar alternatives de solars i possibles 
espais per posar-hi equipaments. 

Esmenta que saben que això al Poble-Sec és molt complicat, però que sí que és cert 
que han continuat treballant, amb equipaments que han d’obrir també, més enllà del 
Pla d’equipaments, a opcions per poder recol·locar d’altres equipaments que han sortit 
en el procés participatiu del Pla d’equipaments, com per exemple és la Casa de la 
Premsa. Explica que si a la Casa de la Premsa finalment s’hi poden encabir una sèrie 
d’equipaments que en la priorització del Pla d’equipaments estaven en un nivell molt 
alt, això els obriria també a recol·locar peces i potser arribar a un redactat una mica 
més consensuat.  

Recalca que segueixen considerant el solar de la Satalia un solar dedicat a 
equipaments; no estan definits els equipaments però saben que a Poble-Sec hi ha una 
mancança molt elevada de sòl d’equipaments i, per tant, consideren que aquell és un 
solar que ha de poder ser utilitzat com a equipament. Pot ser una escola bressol, 
adaptada a la muntanya, però hi ha moltes necessitats a cobrir i aquella n’és una.  

Recalca que la raó per la qual no ha sortit al redactat és aquesta: preservar el procés 
participatiu que es va dur a terme i que es va fer de forma exemplar amb molta 
participació i que tot així ja és útil com a eina útil sense el redactat final, perquè tothom 
sap quines són les mancances, quines són les prioritats que es donen al barri del 
Poble-Sec pel que fa a equipaments.  

La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, afirma que entén, doncs, que el de 
Poble-Sec no està finalitzat i el de Zona de Centre de Sants, està finalitzat el procés 
participatiu, però el redactat final ens vindrà en els dos mesos que resten. Pregunta 
per Badal i la Marina.  

La presidenta recorda que la resposta ha superat llargament el temps corresponent. 
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La senyora Marta Alonso Izquierdo, del GMDERC, insisteix que es pot esgotar el 
temps però no contestar la pregunta. Pregunta si els ho entregaran en dos mesos, 
almenys el de zona centre?  

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú demana fer l’aclariment.  

La presidenta li recalca que sigui breu.  

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, respon que la Marina no està previst 
perquè ja existia i Badal està dins de la zona...  

La presidenta comenta que respondran per escrit. 

Es planteja pel Grup Municipal PSC: 

Quin és el capteniment que té el districte de Sants-Montjuïc i quines són les 
gestions que està duent a terme perquè aquesta família i concretament, a la 
Macarena, no li sigui retirada la prestació econòmica i se’ls pugui facilitar un 
habitatge amb les condicions accessibles que li correspon per la seva 
condició? 

La senyora Àngels Boix Junyent, del GMDPSC, explica per què porten aquesta 
pregunta. Suposa que el nom de Macarena Jiménez deu sonar a alguns veïns del barri 
d’Hostafrancs, una família que té una nena tetraplègica. Comenta que els han sobtat 
molt les notícies que han llegit i que parlant amb ells també els han manifestat. Passa 
a llegir els atesos i formular la pregunta: 

«Atès que hem rebut notícies no gaire agradables sobre la situació que viu la família 
de la Macarena Jiménez; atès que aquesta família porta vint-i-set anys lluitant per 
cuidar cada hora la seva filla tetraplègica; atès que li correspon una prestació 
econòmica per la seva situació i necessitat de cures; atès que l’habitatge en el què 
viuen no reuneix les condiciones òptimes per l’atenció necessària per dur una vida 
com correspon; atès que Serveis Socials els vol retirar la prestació demanant que la 
família signi una renúncia a la prestació i d’acord amb el reglament: quin és el 
capteniment que té el districte de Sants-Montjuïc i quines són les gestions que està 
duent a terme perquè aquesta família i concretament, a la Macarena, no li sigui 
retirada la prestació econòmica i se’ls pugui facilitar un habitatge amb les condicions 
accessibles que li correspon per la seva condició?» 

La regidora diu que és un tema que personalment l’ha preocupat molt. Li sobta que al 
GMDPSC li sobti, perquè significa un desconeixement absolut de la seva pròpia Llei de 
la dependència de l’any 2006. Diu que quan des del feminisme parlen de cures, 
d’economia feminista –cosa que el GMDPSC ha qüestionat durant aquest mandat com 
una prioritat ideològica i que podien compartir o no per al proper mandat–, no parlen 
dels astres ni de la profunditat del cosmos: parlen de cures, de persones, de persones 
com la Macarena, que tenen una prestació, i que la Llei de dependència, el Sr. 
Zapatero, que després va prioritzar les retallades al Sr. Rajoy, tenen incompatibilitats 
absurdes, injustes i que segurament té a veure amb la priorització dels recursos, que 
no tenen recursos. Justament aquest apartat de la llei, que diu que han estudiat molt 
bé fent la mesura d’economia de les cures, el que està dient és que és incompatible 
ser cuidadora principal i rebre, per tant, la prestació que en aquest moment està rebent 
aquesta família amb portar el teu fill o la teva filla o la persona dependent a un centre 
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d’ocupació, un centre ocupacional com és aquest cas, un centre que, en aquest cas, 
està valorat positivament tant per la família com pels professionals que estan atenent 
aquesta família.  

Per tant, recalca que és un principi d’incompatibilitat que no es pot canviar a les 
comunitats autònomes. La Llei de la dependència parteix amb un 50% que assumia 
l’Estat i que ara mateix a nivell català no està assumint, no arriba ni al 14% de l’Estat, 
per tant unes retallades contínues, que la Llei de dependència, que va ser una bona 
notícia en el seu dia, després es va convertir en un martiri, i es va convertir en xifres de 
18.500 persones en llista d’espera, 11.000 persones que van morir des del 2013 
pendents de rebre la prestació de dependència a Catalunya. Diu que la història al 
darrere d’aquesta família de la Macarena, que la coneixen, és la història de milers de 
persones amb una Llei de dependència fallida, amb un estat del benestar que no està 
donant resposta a cuidadors i a cuidadores principals. Fa el següent plantejament: 
«Ara que la Junta Electoral ens permet fer balanços del Govern del PSOE, podem 
tenir un viernes social i un dia d’aquests pot sortir la ministra Batet a dir després d’una 
Comissió de ministres que això varia». Diu que mentrestant no es poden saltar la llei 
però es comprometen a facilitar, treballar, parlar com estan fent amb Serveis Socials, 
amb Habitatge, per intentar que la situació d’aquesta família no sigui tan desesperada 
com ho és ara mateix i com ho ha estat els darrers anys.  

La senyora Àngels Boix Junyent, del GMDPSC, agraeix les explicacions de la regidora 
però considera que realment no ha respost la pregunta, perquè estaven plantejant quin 
és el capteniment perquè aquesta gent pugui obtenir un habitatge, no parlaven tant de 
la prestació que se li ha de retirar. Creu que discrepen amb el Govern i espera que ho 
pugui entendre i posar-se del cantó d’aquesta família i la puguin acompanyar, perquè 
només saben el problema que representa les famílies que tenen fills, parents amb 
aquestes situacions. 

La presidenta comenta que li sobta la resposta de la regidora. 

La regidora diu que no està fent de presidenta, perquè comenta les intervencions, i li 
demana que faci de presidenta i respecti el seu rol com a presidenta. (Parlen alhora.)  

La presidenta no hi està d’acord i li diu que ha d’obeir la presidència, i fer el favor de 
restringir-se al seu rol.  

La regidora li respon que opini, que opini de la Llei de dependència.  

La presidenta defensa que en pot opinar quan li doni la gana i li recrimina que hagi fet 
un discurs que no tenia res a veure amb la pregunta que se li formulava i un discurs 
polític contra la Llei de la dependència, cosa que és absolutament al·lucinant, quan no 
tenia res a veure la Llei de la dependència. 

La regidora li pregunta si se l’ha llegit.  

La presidenta respon que se l’ha llegit perfectament. 

La regidora diu que la pregunta va sobre la retirada de Serveis Socials de les 
dotacions de la Llei de la dependència. I que ha contestat la pregunta que se li ha fet. 



 

Districte de Sants-Montjuïc 
 
La presidenta respon que no, que no ha contestat la pregunta que se li ha fet i que la 
presidència avalua, i diu que si la regidora vol fer de presidenta ella se’n va i la 
regidora pot fer els dos papers. 

Es planteja pel Grup Municipal CUP: 

En aquest marc de desgràcia habitacional i de gènere quines mesures està 
impulsant el Govern per poder posar-hi alguna solució? Existeixen 
percentatges o projeccions de revertir la situació? Quines xifres d’habitatge 
protegit per a dones tenim i quina és la demanda real, si és que hi ha estudis 
fets? 

En aquest context i veient la ineficàcia institucional multinivell, des del 
sistema judicial i de recollida de denúncies, l’assistència social, la manca 
d’inversió per generar infraestructures, quina serà la postura del Govern de 
la ciutat, Administració de màxima proximitat per a aquestes dones, quan 
desesperades s’organitzin per trobar solucions habitacional que no els dona 
el sistema? Perquè ser dona i voler sobreviure al maltractament, totes 
coincidirem, no és cap delicte 

La senyora Neus Roca Miró, del GMDCUP, manifesta que té seriosos dubtes al voltant 
de si realitzar la pregunta o aprofitar el temps d’intervenció per fer una altra cosa, vista 
que és la dinàmica del Ple saltar-se el temps, saltar-se les educacions i saltar-se els 
rols. 

Expressa que, amb molt de respecte, cadascú té la seva feina i que hi ha un manual 
del bon assemblearisme i dinamització dels espais de participació en què es diu que 
les persones que exerceixen les figures de moderació no poden fer intervencions 
valoratives, només metodològiques per facilitar i dinamitzar el bon debat. Opina que li 
ha resultat bastant violenta l’escena anterior. Li sembla extraordinari poder utilitzar 
aquest temps perquè la regidora que pertany a la regidoria i que l’ha desenvolupada 
molt bé durant aquesta legislatura i aquest mandat al voltant del gènere pogués 
il·lustrar a la resta de veïnes i grups municipals amb les mesures preses. Diu que ella 
ja les conec, però que si la presidenta del Ple considera que ha exhaurit el seu temps, 
doncs no la planteja, i si la regidora s’ha preparat la resposta, pot procedir a fer-la, i la 
resta de grups poden consultar el document per saber la pregunta. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, respon que se l’han llegit, s’han 
preparat la resposta i, per tant, creu que a més a més és una intervenció que ha de ser 
coneguda i la gent ha de prendre consciència. 

Explica que en aquests quatre anys de mandat, en què es parlava del greu problema 
habitacional, de les dones en situació de violència de gènere, han doblat les places 
d’allotjament per a dones amb situació de violència: passen de 104 a 226. Recorda 
que també hi ha les facilitades pels serveis municipals, com la UTE o el servei 
d’acollida SARA i, a més a més, en els protocols habituals d’adjudicació d’habitatge hi 
ha hagut un augment significatiu del 0,63% d’habitatges adjudicats al 2015 al 3,85% al 
2018.  

Comenta que tot això ha estat fruit d’una feina, una feina molt feixuga de posar el 
criteri de violència com a prioritari i continuar el treball perquè pugui augmentar en els 
propers anys, però entenen que és totalment insuficient i per això van prenent mesures 
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que continuen sent insuficients, si no les continuen fent, com el que s’ha aprovat al Ple 
de classificar més habitatges dotacionals o facilitar els requisits d’accés a les 
adjudicacions d’habitatges pel protocol existent.  

Manifesta que la postura de l’Ajuntament en tots els casos és trobar la resposta més 
adequada per a tots ells, mirant les casuístiques que tenen i també sobretot mediar en 
aquells casos que siguin més complicats per arribar a acords que permetin aquesta 
estabilitat habitacional.  

La senyora Neus Roca Miró, del GMDCUP, agraeix que s’hagi donat temps i dades de 
visibilitzar un problema més vinculat a l’estructura patriarcal de la societat en la qual 
vivim i una de les cares de la feminització de la pobresa que estem patint a dia d’avui 
les dones.  

Es planteja pel Grup Municipal CUP: 

En aquest context d’augment d’impunitat de les accions i actituds feixistes a 
l’espai públic, en un marc d’absència de responsabilitat per part de l’Estat i 
de la resta de les forces polítiques, quin paper pensa jugar el Govern de la 
ciutat per protegir la ciutadania d’aquesta violència?  

Està disposat a no cedir espais públics de titularitat municipal i/o gestionats 
per empreses municipals per a que es duguin a terme actes d’extrema dreta 
en aquest marc de precampanya i campanyes electorals, així com de forma 
sistemàtica com a fórmula de cordó sanitari?  

En cas de que les juntes electorals decideixin cedir espais propers a població 
per actes de campanya, quines mesures prendrà el Govern per garantir la 
protecció de les veïnes i no la dels convocants abans, durant i després dels 
actes?  

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

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, expressa que voldria fer un recull 
breu, del que ha estat fent l’Ajuntament de Barcelona en aquest mandat, perquè creu 
que han desplegat en els darrers quatre anys una sèrie de polítiques que mai s’havien 
fet amb tanta contundència, respecte de la memòria, dels drets i de les llibertats.  

Explica que s’han fet accions i activitats culturals ambicioses per recordar i honorar les 
lluites antifeixistes que ha viscut la ciutat per denunciar els crims del franquisme i per 
remoure la seva impunitat tant simbòlica com judicial. En matèria de lluita contra 
l’extrema dreta, el Govern municipal ha impedit que es segueixin fent misses 
franquistes al castell de Montjuïc, com es feien fins que van arribar ells al Govern, i ha 
aconseguit que no tornin a obrir la llibreria Europa, una llibreria marcadament nazi. 
També s’ha reforçat la formació en matèria dels drets humans al conjunt dels 
treballadors de l’Ajuntament. Així mateix, s’han reforçat o posat en marxa serveis que 
vetllen per defensar una ciutat diversa on tothom pugui gaudir dels seus drets i 
llibertats i que sensibilitzin i treballin contra els actes d’odi. Esmenta, entre altres, la 
renovada oficina per la no discriminació o el recent inaugurat centre municipal de 
LGTBI, que va patir un atac que va ser rebutjat de forma massiva per nombroses 
entitats i persones. Recorda que el Govern ha passat de personar-se com a acusació 
popular contra activistes, manifestants i antifeixistes per motius de manifestacions a 
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personar-se com acusació defensant a les víctimes del racisme i atacs feixistes contra 
persones LGTBI.  

Per tant, creu que el paper de l’Ajuntament els darrers anys en aquest mandat al 
respecte de la protecció de la ciutadania per construir una Barcelona oberta, diversa i 
compromesa contra l’odi, el racisme i la xenofòbia és contundent i inequívoc. 

Pel que fa a la cessió o l’ús d’espais per part de determinats col·lectius o partits, diu 
que tothom sap que és un acte reglat i que, per tant, és impossible prohibir, no poden 
fer de jutges i determinar qui pot i qui no pot, però el compromís inequívoc està en 
vetllar perquè les organitzacions que fan ús de l’espai públic o equipaments municipals 
no promoguin activitats i discursos que fomentin l’odi o atemptin contra els drets 
humans. Manifesta que ni els discursos d’odi ni de discriminació estaran permesos 
dins d’aquestes i, si això es produeix, l’Ajuntament serà el primer en denunciar-los i a 
partir d’aquell moment s’obrirà un expedient que generarà la impossibilitat de seguir 
llogant dit equipament o qualsevol altre a la ciutat. 

Remarca que ho han fet en altres ocasions, alguna de molt recent, com en el cas del 
bus patrocinat per Hazte oír, la setmana passada, que pretenia circular per la ciutat 
amb mitjans que contenia discursos d’odi, que van denunciar i van sancionar. 

Creu necessari instar el Govern de la Generalitat de Catalunya que exerceixi les seves 
competències en seguretat i ordre públic, que sigui proactiu a l’hora de prevenir atacs 
feixistes, racistes, contra persones LGTBI, especialment quan aquestes es cometen en 
el marc de manifestacions autoritzades pel Departament d’Interior.  

La senyora Josefina Macias Boada, del GMDCUP, afegeix que espera que les ordres 
que es donin a la Guàrdia Urbana siguin les de protegir i no reprimir les persones que 
puguin anar a aquest acte a exercir el seu dret de llibertat d’expressió, i pregunta si, en 
actes com el que van passar la nit anterior, en què un grup de persones van anar a 
l’Ajuntament de Barcelona, van pujar per baixar una pancarta i que aquestes persones 
des de l’Ajuntament s’ha fet alguna mesura per identificar aquestes persones i per 
evitar que això torni a passar en les properes nits.  

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, demana fer un aclariment i diu que es 
van detenir aquestes cinc persones, se les va identificar, es va recuperar la pancarta i 
a partir d’aquí fer una denúncia i veurem cóm evoluciona. 

Es planteja pel Grup Municipal PP: 

Cóm poden explicar la paràlisi municipal, la falta d’inversions i de gestió als 

barris que ha patit Barcelona i el districte de Sants-Montjuïc al llarg d’aquest 

mandat municipal? I com poden pensar vostès que això es soluciona només 

presentant avui un informe de mandat i un pla de futur? 

El senyor José Antonio Calleja Clavero, del GMDPP, llegeix la pregunta: «Atès que un 
cop finalitzada la liquidació del pressupost municipal del 2018, les dades indiquen que 
l’alcaldessa ha retallat un 34,3% la inversió al Pla de barris; atès que tal com diu 
Alberto Fernández, els barris estan sent els principals afectats per la paràlisi de 
Govern d’Ada Colau i de la seva incapacitat per aprovar uns pressupostos, la qual 
cosa hem aconseguit durant tot el mandat; atès que el Pla de barris al 2018 tenia 
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assignats 49 milions, gairebé 49.800.000 euros pressupostats i en canvi només han 
liquidat 32.700.000 euros; atès que el nostre grup va proposar un llistat d’actuacions 
concretes per executar al llarg del 2019 als barris de la nostra ciutat per un import de 
87 milions d’euros; atès que els barris de Sants-Montjuïc incloïen dins d’aquest llistat 
l’adequació de la Casa de la Premsa, la reforma dels carrers Mata i Piqué, la redacció 
del projecte d’obres a la piscina municipal, i les dos sales fitness al carrer Energia i una 
major dotació econòmica per les instal·lacions esportives de Magòria, la pregunta que 
formulem és: com poden explicar la paràlisi municipal, la falta d’inversions i de gestió 
als barris que ha patit Barcelona i el districte de Sants-Montjuïc al llarg d’aquest 
mandat municipal?, i com poden pensar vostès que això es soluciona només 
presentant avui un informe de mandat i un pla de futur? 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, respon que parlar de que el Pla 
de barris de la Marina ha quedat retallat és no saber què s’està fent amb el Pla de 
barris, tot i haver tingut una reunió amb el grup impulsor a la qual es van convidar tots 
els partits polítics i se’ls va donar la llista. 

Detalla el que han fet respecte a ajuts al pagament de lloguer: de 918 famílies ateses 
l’any 2015, prop de 1.100 el 2018. 352 habitatges de protecció oficial i cohabitatge en 
aquest mandat finalitzats o en construcció, més 320 pisos que ja estan finalitzant-se la 
redacció del projecte. En el mandat anterior, un total de 310. L’arribada del metro de la 
Marina, i el que ha significat per al barri, i el que ha suposat en inversió, 44 milions 
d’euros. La incorporació de dos cotxes més a les línies 13 i 91. L’ampliació dels 
serveis de busos del barri als festius i dissabtes. La Taula d’Empreses de la Marina, el 
Pla de desenvolupament econòmic del districte.  

El senyor José Antonio Calleja Clavero, del GMDPP, diu que la regidora ha contestat 
el que li interessa, i per això demana que li passin, perquè així almenys s’assabentarà 
del que s’ha fet d’aquests quatre anys. Diu que en les 77 pàgines no ho ha trobat, i 
potser ho trobarà en les seves explicacions per escrit, i estaria bé que en aquests dos 
mesos, a part de fer els deures també amb la proposta magnífica de les companyes de 
la CUP, d’abans, dels centres escolars, poguessin també anar pensant en el pla de 
futur, que per cert van anunciar que presentarien avui i no l’han vist per enlloc.  

Diu que suposa que el Pla de futur són les promocions d’habitatge pel 2020 a la 
Marina, per exemple, o el 2021 l’Escola de música, però volen realitats, no propostes, 
que ja les van tenir amb els companys de Convergència. Manifesta que el document 
hauria d’incloure el que han fet, no el que faran d’aquí a quants anys, perquè és molt 
fàcil vendre fum, però el que caldria és detallar el que han fet. Li torna a demana que li 
passi el que han fet. 

D. 4 Seguiments de proposicions/declaracions de grup i precs: 

Seguiment de proposicions/declaracions de grup del GMDDemòcrata: 

La senyora Núria Izquierdo Simó, del GMDDemòcrata, explica que el passat 5 de juliol 
de 2018 es va acceptar el prec següent: que el districte, conjuntament amb entitats 
vinculades al ciclisme, al transport i al civisme treballarien diferents accions, activitats o 
jornades per tal d’apropar la ciutadania a les bones pràctiques necessàries a l’hora de 
circular pels nostres barris. Pregunta quin és l’estat actual de la proposició i quines 
accions o programes s’han treballat o preparat per al 2019.  
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El senyor Joan Sanromà Baulo, de GMDBComú, explica que des del districte s’han fet 
actuacions encaminades a millorar les activitats que citen a la proposició, és a dir, 
vinculades al ciclisme, al transport i al civisme. Destaca, per exemple, coses que s’han 
fet, jornades, com el Dia sense cotxes, tant del 2017 com del 2018. Diu que s’estalvia 
totes les activitats que s’han fet, i que si ho vol, l’hi passarà, encaminades a una bona 
mobilitat i afavorir anar en bicicleta, o bé, les Jornades de Parking Day del 2018.  

Comenta que, si la consellera es refereix a altres qüestions, com la situació de la 
proposada Escola de ciclisme, també l’hi podria comentar. S’ha fet un treball en 
escoles, en espais per trobar llocs adients per millorar l’aprenentatge de la circulació 
en bicicleta, que és el que van proposar. Però de moment no s’ha aconseguit el lloc 
idoni. Creuen que cal sumar esforços entre Administració i entitats per poder fer 
activitats conjuntes en diades programades, com les que ha comentat, i també estudiar 
la possibilitat de donar continuïtat a bones pràctiques en espais concrets. Diu que el 
problema és trobar els espais concrets, però que ni l’entitat ni els espais encara s’han 
pogut sumar per portar-ho a terme. Espera que properament es pugui fer. 

La senyora Núria Izquierdo Simó, del GMDDemòcrata, diu que tot i el que estava 
previst, es referien a unes altres accions i no concretament a l’Escola de ciclisme, sinó 
totes aquelles entitats que tenen a veure amb l’esport, amb el ciclisme, una 
col·laboració amb el districte per trobar sinergies per poder tenir una educació viària en 
aquests nous temps, que són patinets, bicicletes, etcètera. Insisteix que es referien a 
això.  

El senyor Joan Sanromà Baulo, de GMDBComú, respon que li farà la llista de les 
entitats que han col·laborat en aquestes diades per saber què és el que s’ha fet i en 
què han participat. 

Seguiment de proposicions/declaracions de grup del GMDPP: 

El senyor José Antonio Calleja Clavero, del GMDPP, exposa que al passat Ple del 
districte, celebrat el 13 de desembre de 2018 van presentar una proposta envers els 
problemes d’inseguretat al barri del Poble-Sec; atès l’increment de la delinqüència i de 
la inseguretat ciutadana; atès que a tot el barri hi ha una preocupació al voltant dels 
temes relacionats amb la inseguretat; atès que fa anys ja funcionava la Taula 
Territorial del Poble-Sec que es reunia cada dos mesos; atès que en el barri de la 
Marina hi ha una preocupació creixent, presenten el seguiment de la proposició 
aprovada en el passat Ple, celebrat el mes de desembre: «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 o a altres barris.» 

El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, comenta que el GMDCs ha plantejat la 
mateixa qüestió fent referència a l’aprovació que s’ha estimat i, per tant, s’atén a la 
mateixa resposta que li ha fet abans.  

El senyor José Antonio Calleja Clavero, del GMDPP, diu que, res a dir, si el conseller 
considera que l’explicació anterior ja és prou, però que hi tornen a ser una altra 
vegada, perquè s’han aprovat, no només en aquest mandat, sinó també en anteriors, 
propostes que a vegades no són del gust de l’equip de Govern però s’hi hauria de 
donar compliment. Manifesta que espera que els qui formin part del proper mandat 
municipal, això ho puguin canviar i arribi a ser realment vinculant.  
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El senyor Xavier Farré Perisé, del GMDBComú, conclou que políticament, en algun 
moment podrien estar d’acord de forma periòdica, però que no sols és un 
posicionament polític, sinó que ni els cossos dels Mossos d’Esquadra ho volen fer en 
aquest sentit i la Guàrdia Urbana també té un criteri que està bastant alineat amb el 
dels Mossos d’Esquadra per poder fer aquest tipus de taules, per tant, no només és un 
criteri polític el fet de fer-ho o no. Diu que, més enllà d’això, estudiaran si estan en 
situació de fer no una taula, però sí un espai de trobada amb les entitats.  

E) Declaracions institucionals 

Declaració institucional en suport i adhesió a la vaga general feminista 
convocada pel 8 de març de 2019 

La senyora Neus Roca Miró, del GMDCUP, llegeix la declaració. 

«Primer. Donar suport explícit a la vaga general feminista convocada el passat 8 de 
març, havent facilitat que les treballadores del districte es puguin adherir a la vaga i 
difonent la convocatòria de vaga general feminista a través dels mitjans del districte.  

»Segon. Treballar per la remunicipalització i extensió dels serveis públics relacionats 
amb la sanitat, Serveis Socials i atenció a les dones i atenció a la infància, des 
d’escoles bressol i hospitals fins als serveis de dependència i orientació a les 
persones.  

»Tercer. Establir clàusules per evitar l’escletxa salarial entre homes i dones en els 
contractes i licitacions que efectuï el districte, evitant la contractació amb aquelles 
empreses amb les quals es detecti aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus 
estaments.  

»Quart. Establir un protocol d’actuació per evitar la discriminació laboral de les 
persones trans.  

»Cinquè. Establir la necessitat de personació del districte en els casos penals 
d’assetjament laboral. 

»Sisè. Exigir la recuperació immediata dels articles, en matèria laboral, de la Llei 
d’Igualtat catalana suspesos pel Tribunal Constitucional. Així mateix, exigim que siguin 
plenament desplegats i executats la resta d’articles de la Llei d’Igualtat efectiva entre 
homes i dones no suspesos, així com l’erradicació de la violència masclista per part de 
la Generalitat.  

»Setè. Exigim l’arxivament dels expedients incoats a dia d’avui per les mobilitzacions 
del 8M. Que s’aturi la repressió i persecució del moviment feminista, així com la 
campanya de deslegitimació i estigmatització d’un moviment que només busca la 
igualtat de drets. Volem la llibertat de les preses polítiques i el retorn de les exiliades.» 

La presidenta comenta que és el darrer Ple del mandat i vol fer unes paraules 
d’acomiadament. 

Agraeix el bon to que hi ha hagut. Reconeix que en algun moment ha estat a punt de 
trencar-lo, però creu que en aquest districte, si alguna cosa ha caracteritzat el 
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desenvolupament de tots els plens és el bon to per part dels consellers i conselleres i 
els agraeix a tots la seva feina, a tots i a totes, el seu compromís, la seva generositat, 
la seva estimació del districte. Creu que s’ha vist reflectit en totes les intervencions que 
han fet i després sempre que s’han trobat pel districte. 

De cara al futur, opina que segurament caldrà fer una reflexió perquè tant el que és la 
Carta municipal com el Reglament orgànic municipal com els reglaments de districte, 
segurament estan pensats per a un nombre més reduït de grups polítics, i amb set 
grups polítics és evident que es fa molt, molt llarg i realment és un format que és poc 
atractiu per a la ciutadania i és bastant comprensible que la ciutadania no els 
acompanyi tant com agradaria en el Ple. 

Reconeix, però, que el districte de Sants no és el que està en pitjor situació en aquest 
punt perquè hi ha plens que acaben a les dues, a les tres de la matinada. Diu que no 
és el seu cas, però segurament caldrà fer una reflexió de cara al futur, que hi ha dinou 
consellers i conselleres, a part de les dues regidores, i segurament de cara al futur 
alguns i algunes no continuaran i alguns altres sí, però en tot cas agraeix als que no 
continuin la feina feta, els desitja moltíssima sort en les noves ocupacions que tinguin 
de cara al futur i als que continuïn els diu que es trobaran tots sempre treballant per la 
ciutat de Barcelona i pel districte. 

Conclou expressant que li agradaria que el vessant personal que creu que s’ha anat 
conreant al llarg d’aquests anys continués, perquè ha vist que en el districte relacions 
que en un moment complicat com ara de fractura s’han donat al districte no, i li 
agradaria que això continués de cara al futur.  

Dóna les gràcies a tothom per haver-ho posat fàcil. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 22.40 h. 

 

El secretari       Vistiplau 

        La presidenta del Consell 

 

 

 

 

 


