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Desenvolupament de la sessió 
 
La presidenta saluda els assistents i comunica que la celebració del Ple extraordinari 
obeeix la petició del GMDPPC en la darrera sessió, la qual va obtenir un ampli suport.  

Recorda que a l’inici de les sessions caldrà fer un esment en el canvi de polítiques de 
privacitat de l’Ajuntament de Barcelona, que s’ha adaptat al nou Reglament europeu 
de protecció de dades. Indica que la sessió serà enregistrada i emesa en directe pel 
canal de Youtube de l’Ajuntament de Barcelona i per la corresponent gravació al web 
del Districte. Apunta que els assistents poden expressar prèviament qualsevol voluntat 
de privacitat respecte a l’enregistrament. 

Tot seguit, obre la sessió. 

Part informativa: 

 Informe 

Únic. Estat de les línies d’actuació del Districte de Sants-Montjuïc 2016-2019 

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

La regidora del Districte dóna la benvinguda als assistents i manifesta que a l’hora del 
Ple s’han concentrat les 26 famílies afectades per l’endarreriment del Registre de la 
Propietat de la UP4 i la UP8 a Can Batlló. En aquest sentit, puntualitza que avui s’ha 
plantejat una solució provisional per als pisos en dret de superfície adjudicats, una 
proposta que treballada amb la Regidoria d’Habitatge i amb l’impuls del Districte. En 
aquest sentit, anuncia que cada quinze dies se celebra una reunió sobre aquesta 
problemàtica. Indica que les solucions són provisionals i que tot just s’inicien els 
tràmits per tal que durant aquest període es pugui entrar a viure als edificis, fins i tot 
abans de la inscripció de les finques, i es pugui utilitzar les places d’aparcament i els 
trasters. Matisa que aquest punt es desenvoluparà al Consell Plenari ordinari per tal de 
donar tranquil·litat a les famílies afectades abans d’adquirir els immobles de manera 
definitiva. 

Indica que, a instància del GMDPPC i amb el consens de tots els grups, s’ha elaborat 
unes línies d’actuació de les quals es proposa destacar-ne unes quantes, ja que al 
web del Districte hi consten totes. Celebra que s’hagi avançat satisfactòriament en 
certs assumptes, especialment els que estan relacionats amb equipaments. A mode 
d’exemple, cita els equipaments per a la joventut, la memòria històrica dels barris i la 
reducció de les desigualtats entre barris mitjançant el Pla de barris de la Marina o el 
Pla de desenvolupament econòmic, entre d’altres. Afegeix que s’ha inclòs una mirada 
feminista en totes les iniciatives i assegura que el Districte de Sants-Montjuïc pot 
presumir de l’impuls portat a terme a la Bordeta amb l’obertura del carrer del Corral, 
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l’adquisició de Magòria, el Pla especial i la remodelació de Can Batlló. Informa que 
s’ha ampliat projectes socials d’importància fonamental a la ciutat, com ara «Radars» 
als barris de Sants Centre i la Marina, que servirà com a acompanyament per a les 
persones grans i com a lluita per a la solitud no desitjada. Manifesta que s’està 
treballant en l’obertura del punt d’assessorament energètic i amb la definició del nou 
Centre d’Atenció Integral (CAI) de la Marina. Admet que hi ha certs punts pendents, si 
bé en d’altres s’ha avançat amb rapidesa. 

Pel que fa a l’accessibilitat, comenta que en el mandat anterior es va fer molt bona 
feina, especialment en qüestions de senyalització d’alguns equipaments públics per a 
persones amb discapacitat visual, adequació de comerços, col·laboració 
d’associacions de comerciants, acords amb Creu Coberta, l’ampliació de l’Eix de Sants 
- Les Corts i el projecte dels bicons. 

Respecte a l’educació i el coneixement, afirma que el districte és capdavanter en els 
resultats de les tasques dels equips de direcció i de la comunitat educativa. Destaca 
que s’ha projectat una nova escola de música municipal a l’antic espai de l’Orfeó de 
Sants, a més de nous espais d’assaig a la Lleialtat Santsenca i estudis de gravació al 
carrer de Leiva, 64. Afegeix que s’ha ampliat l’oferta de lleure educatiu per a infants i 
joves, amb programes com «Convivim esportivament», casals d’estiu i d’hivern i els 
«Patis oberts», entre d’altres. Recalca que s’ha incrementat les beques escolars, de 
menjador i d’ajuts en una època de precarització del mercat laboral i amb un gran 
nombre de famílies amb dificultats econòmiques. Apunta que s’ha implementat un pla 
escolar d’èxit que està consolidant els projectes «Vincular x educar» i «Aposta per tu». 
Manifesta que també s’està consolidant l’oferta en matèria de reforç escolar gràcies a 
la col·laboració amb diverses entitats del districte. 

Quant a l’àrea de feminismes, igualtat de gènere i diversitat sexual, exposa que des de 
Poble Sec Feminista ha sorgit una iniciativa que s’ha estès per tota la ciutat amb 
l’objectiu de treballar en els protocols contra l’assetjament sexual a les festes del barri. 
Destaca que aquest moviment ha guanyat un premi i ha servit perquè les institucions 
aprenguin i desenvolupin unes eines potents dirigides a l’oci nocturn. A mode 
d’exemple, apunta que al Plataforma i a l’Apolo s’estan formant per poder actuar en el 
seu espai. Indica que el districte disposa d’una persona referent en matèria de 
transversalitat de gènere pel que fa a les clàusules de contractació i la comunicació del 
Districte. 

Pel que fa a la joventut i la gent gran, afirma que s’han incrementat les subvencions a 
entitats, projectes i col·lectius juvenils, com el del carrer de la Dàlia, el de Química, el 
de Violant d’Hongria o el 12@16 a Leiva. Informa que els espais esmentats estan 
adreçats a la reunió, activitats i projectes del jovent, de la gent gran i en l’evolució dels 
plans d’equipaments dels barris. 

Manifesta que s’ha incrementat les promocions d’habitatge públic. Lamenta que Sants-
Montjuïc sigui el districte que més ha de recórrer a la Taula de Coordinació de 
Desnonaments i al Servei d’Intervenció en la Pèrdua d’Habitatge i Ocupació (SIPHO), 
creada per proporcionar atenció a una gran part de famílies del barri amb la cessió de 
solars a les cooperatives d’habitatges d’ús social, com ara a Rossend Arús, Ulldecona, 
Constitució, passeig de l’Exposició, i també amb el projecte APROP. 

Pel que fa a sanitat, informa que falten dos mesos per a la finalització del CAP de 
Sants-Badal. Manifesta que s’ha impulsat el primer Pla de salut mental de la ciutat, 
amb un impacte destacable a la Marina, en què també s’està actuant mitjançant el Pla 
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de barris per integrar programes d’oci saludable, interculturalitat, acompanyament a 
persones nouvingudes, suport a projectes interculturals al Poble-sec i la Marina, ajut a 
associacions que treballen en l’esmentada matèria i incorporació del col·lectiu gitano 
en els programes d’ocupació a través del Pla de desenvolupament econòmic. 

Respecte a la cultura, exposa que s’ha creat la Taula de Memòria Històrica per a 
l’adequació del saló de plens amb l’objectiu d’acollir una gran quantitat d’activitats 
culturals. Alhora, comunica que s’ha dissenyat el Pla funcional als casals de barri, com 
la Vinya, Sant Cristòfol, i que s’elaborarà un inventari de les plaques d’habitatge amb 
iconografia franquista per retirar-les. 

Quant a l’esport, assegura que s’està arranjant els espais esportius que s’incloïen en 
el PAD, com ara Can Farrero, la pista de la plaça la Farga, l’skatepark de la Marina, la 
finalització del poliesportiu de la Marina, l’inici de la piscina municipal en el mateix 
espai i les obres del poliesportiu del carrer de Roger. 

En matèria de convivència, afirma que s’està aplicant la mesura acordada pels grups 
municipals i afegeix que al Ple ordinari s’abordarà el nou Pla director de la Guàrdia 
Urbana. 

Amb relació a qüestions econòmiques, apunta que el Pla de desenvolupament 
econòmic està cridant nous actors a treballar, com ara la Taula d’Empreses de la 
Marina. Indica que s’està professionalitzant l’associacionisme relacionat i s’està 
treballant amb el programa «Comerç a punt» i el Pla de dinamització comercial del 
Paral·lel, en què també s’ha inclòs comerciants d’origen xinès o paquistanès. 
Assenyala que s’està consolidant tres fires d’economia cooperativa i solidària al Poble-
sec, a la Marina i a Sants, el Mercat de Pagès de la terra, les iniciatives Zumzeig o 
CooperaSec i la taula d’artistes i artesans al Poble-sec amb el treball de Fase 0 a Can 
Batlló. Afirma que s’ha inclòs una nova mirada en qüestions de contractació i ocupació, 
especialment amb els punts de defensa laboral, programes com «Precàries», suport a 
projectes de cures amb iniciatives com «Cooperacures», i també espais de criança. 

Manifesta que s’ha portat a terme un projecte de turisme inclusiu amb la taxa turística, 
la qual es destina a la cultura comunitària, a la difusió de la memòria als barris, al Pla 
estratègic de turisme o la senyalització als barris de Sants i entorns, entre d’altres. 
Quant a ecologia, exposa que s’està treballant amb el Consell del Parc de la Muntanya 
de Montjuïc i impulsant el projecte de finançament de les cobertes verdes i els horts 
urbans, com el de Font-trobada, el terrat de la seu del Districte, l’Hort d’en Queni i 
d’altres. Destaca la feina feta a Font de la Guatlla amb el projecte de desafectació del 
turó i millores inicialment no planificades. Indica que, en matèria de reurbanitzacions, 
s’ha assolit un percentatge elevat de la planificació inicial. 

Finalment, adverteix que tota la informació sobre bon govern i participació ciutadana 
està penjada al web del Districte. Afirma que s’està agilitzant les gestions de cara a la 
ciutadania i millorant la sala i els temps d’espera de l’OAC, entre d’altres. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, corrobora que el Ple 
extraordinari respon a una proposició del seu grup, transaccionada amb el GMDERC. 
Lamenta la poca participació i assistència de veïns i entitats i demana que al Ple 
ordinari no es repeteixin les mateixes intervencions. Agraeix a l’equip de govern que 
hagi acceptat la proposició, si bé critica que se li hauria hagut d’atorgar més 
importància. 
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Denuncia que una gran part de punts del programa electoral del GMDBComú no s’han 
complert en els tres anys de mandat, com ara l’accessibilitat de la plaça de Sants en 
les línies 5 i 1, el perllongament de la línia 91 de bus o la seva pervivència, el carril bici 
que està pendent de desaparèixer de la vorera del carrer de Tarragona i baixar a la 
calçada, o el de la plaça de Cerdà, que passa per la vorera de Gran Via i fins a plaça 
d’Espanya. Assenyala que no s’està elaborant cap Pla d’usos per als barris i que el del 
Paral·lel no ha tingut el seguiment esperat. 

Es mostra favorable a la construcció d’una escola de música a l’Orfeó prevista per al 
2022, si bé critica que no s’està concretant gaires aspectes. D’altra banda, indica que 
no s’ha portat a terme cap procés participatiu perquè les entitats i el veïnat decidissin 
el futur de l’Orfeó. Reclama també que s’elabori el Pla d’equipaments del districte, en 
el qual s’ha estat treballant durant els darrers mesos. 

Indica que no s’ha iniciat les comunicacions per acostar la muntanya de Montjuïc als 
barris, intervenir el Pla Paral·lel de manera més integrada i afavorir els carrers de 
vianants temporals els dies festius o amb motiu d’activitats del barri que s’organitzin 
durant la reforma del Paral·lel. Recorda que els dos extrems de l’avinguda queden 
pendents d’urbanitzar i destaca que en els mandats anteriors ja es tallava el Paral·lel 
per portar a terme esdeveniments com la Mostra d’Entitats o la Mostra de Comerç. 

Pel que fa a la millora d’equipaments del Poble-sec, anuncia que no s’ha acomplert el 
centre de dia per a persones grans, el centre públic de formació per a adults, 
l’ampliació de l’horari de superfície de la ludoteca de Francesc Boix, la residència 
pública, l’arranjament de Font de la Guatlla, la recuperació de Can Cervera i l’obertura 
d’una biblioteca a Rubió i Tudurí. Demana que en un futur proper s’ofereixi informació 
sobre la finalització del PERI d’Hostafrancs. Agraeix el desencallament del carrer de la 
Diputació, si bé recorda que això continua marcant el procés participatiu que ha de 
decidir quin equipament ocuparà aquell espai. 

Amb relació a Can Batlló, indica que el projecte es va iniciar el mandat anterior, en una 
col·laboració entre GMDCiU i GMDPPC, en què es van desencallar molts aspectes. 
Reconeix que l’equip de govern actual n’ha desencallat d’altres, si bé reitera que s’està 
esperant una proposta de futur seriosa per a les instal·lacions esportives de Magòria. 
Recorda que no hi ha cap data estipulada per al poliesportiu del carrer de Roger. 

En el marc de la mobilitat, afirma que s’ha avançat en la informació que es trasllada a 
les entitats i als ciutadans pel que fa als esdeveniments celebrats a la muntanya de 
Montjuïc, si bé no s’ha comunicat cap avenç pel que fa al Pla de mobilitat de Font de la 
Guatlla, del Poble-sec ni de la Marina. Recalca els avenços al passatge de Súria i 
admet que les comunitats del territori hi tenen una certa responsabilitat, però hi 
reclama una solució definitiva. 

Demana informació sobre el Capri, el casal infantil promès a Font de la Guatlla i dels 
equipaments previstos al carrer de l’Energia, com ara la piscina i la residència. Exigeix 
arribar a un acord consensuat entre totes les parts implicades en el conflicte de Can 
Vies i el de reobrir les urgències nocturnes en col·laboració amb la Generalitat. Indica 
que cal arranjar les voreres de l’avinguda de Madrid, les del carrer de Juan de Sada i 
entorns. Puntualitza que a les línies del programa s’instava a diversificar l’oferta 
educativa de 0 a 3 anys. En aquest sentit, pregunta què s’ha portat a terme respecte a 
aquesta qüestió. Finalment, pregunta quines estratègies adreçades al poble gitano 
s’han portat a terme en els darrers tres anys. 
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La senyora Neus Roca Miró, del GMDCUP, admet que s’ha avançat en l’espai de 
joves. Indica que en el Pla d’equipaments i en el debat de la comissió de seguiment es 
va exposar que el Consell de Joves representa un espai difícil de dinamitzar per tal 
d’arribar al col·lectiu, cosa que es materialitza en la problemàtica de trobar espais per 
als caus. Opina que es tracta d’un punt substancial que cal treballar fins al final de la 
legislació perquè són espais d’educació en lleure, fonamentals per estructurar la xarxa 
veïnal, la joventut i una gran quantitat de valors. 

Critica que les mesures amb relació a l’habitatge no s’hagin traduït de manera 
pragmàtica als barris. Informa que hi ha dos barris on es cancel·len més contractes de 
lloguer que no pas se’n signen de nous. En aquest sentit, denuncia que els 
treballadors del SIPHO no proporcionen un cert tipus d’informació que sí que es facilita 
a Ciutat Vella, com ara l’existència de col·lectius de veïns que s’organitzen i donen 
suport en les problemàtiques d’habitatge. Puntualitza que aquest dubte també el tenen 
els treballadors del Departament d’Habitatge. 

Celebra l’establiment de l’escola municipal de música com a projecte de ciutat i la 
futura obertura del CAP de Badal. En aquest sentit, recorda que no només es tracta 
d’un equipament públic, sinó també d’una oportunitat per generar espais de gestió 
nous, tal com es fa amb el Consell Escolar. Afirma que el veïnat de Badal ha demanat 
en consells de barri generar un Consell de Sanitat que englobi usuaris, treballadors i 
l’ICS. Adverteix que certs col·lectius del món de la música, especialment el 
professorat, plantegen mancances estructurals a nivell de territori a tot Catalunya, en 
el model d’escoles municipals, pel que fa als continguts i la manera d’estructurar-los, 
alhora que intenten plantejar una proposta alternativa per a la nova escola de Sants. 
Considera que el Districte té l’oportunitat de portar a terme una millora estructural en 
àmbit de pla pedagògic a una escola municipal que pugui servir per a la resta 
d’escoles del territori. Manifesta que alguns agents veïnals ja han expressat el seu 
interès a participar-hi. 

Celebra que s’estigui produint un canvi en el tipus de cultura que es promou i mostra la 
seva alegria pel fet que la celebració del centenari del Congrés de Sants hagi tingut 
una importància notable malgrat l’aforament reduït a causa de les dates i les múltiples 
activitats simultànies. Puntualitza que a les xarxes se n’ha fet molt de ressò i que els 
col·lectius hi han donat suport. Demana que el marc cultural s’estengui a l’àmbit 
arquitectònic per conservar la memòria del districte. 

Pel que fa a les terrasses, corrobora que el Pla d’usos i la normativa de les terrasses 
són necessaris, si bé critica que arribi a tard i no plantegi la problemàtica base de 
l’excés de terrasses. Admet que la restauració representa un col·lectiu molt fort, però 
opina que el Districte pot aportar millores abans de la finalització de la legislatura. 
Mostra la seva alegria pel fet que s’estigui implementant mesures feministes reals en 
espais que no haurien de ser perillosos però ho són, tant en àmbit municipal com 
privat. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, indica que troba a faltar dins la 
documentació facilitada les dates de finalització previstes de totes aquelles actuacions 
que encara resten pendents, ja que s’ha hagut de guiar pel que s’havia comentat en 
anteriors reunions sectorials, consultives o consells de barri per fer-se’n una idea. 

Celebra que s’hagi previst el projecte d’instal·lació d’una piscina municipal a la Marina, 
una reivindicació del seu grup i d’altres formacions polítiques. Recorda que al principi 
de la legislatura el Govern del Districte hi posava obstacles, fins al punt de suggerir 
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que els veïns es podien desplaçar fins a l’Hospitalet o a les piscines Picornell. Matisa 
que el projecte de la piscina es podria haver anunciat abans. Mostra el seu acord 
respecte al turó de Font de la Guatlla que s’iniciarà en un futur proper. Lamenta que la 
reurbanització del solar de la Pèrgola no hagi resultat satisfactòria pels veïns i exposa 
que la futura reforma per la degradació de la plaça de Falset es portarà a terme a llarg 
termini, tal com han informat els veïns que han parlat amb el Districte.  

Considera interessant que s’instal·lin ascensors al Polvorí per donar solució a la 
reclamació del veïnat des de fa diversos mandats. Es mostra a favor del Meeting Point 
de l’Associació de Comerciants de la Creu Coberta i proposa que a la planta baixa de 
l’equipament que s’instal·li en el seu lloc s’hi construeixi l’oficina d’informació del 
Meeting Point per donar servei al barri i a les entitats, tal com sol·licita la mateixa 
associació. 

Respecte a l’educació, recorda certes carències en les polítiques del Govern, com ara 
la tarificació social de les escoles bressol públiques, cosa que considera un error 
perquè l’increment de més de 100 euros mensuals perjudica la classe mitjana. 
Manifesta que des de la presentació de la mesura de tarificació social que el Govern 
va plantejar fa més d’un any, els grups municipals han sol·licitat una revisió, cosa que 
no s’ha produït. 

Es mostra atent a l’expectativa respecte a les noves instal·lacions per a l’escola de 
Can Maiol, per la qual el Districte pretén donar sortida a l’AMPA i a la direcció del 
centre. Comunica que s’han celebrat reunions i considera lògic que amb l’increment de 
població que es produirà a la zona d’edificis nous de Can Batlló hi hagi un compromís 
per part del Govern per tal que es pugui crear l’escola i l’institut. Matisa que s’ha 
previst els cursos de 3 a 16 anys, si bé no s’ha aclarit si es construirà en un sol edifici 
o en edificis separats. D’altra banda, exigeix que no s’oblidi el projecte de l’escola 
bressol, per a infants de 0 a 3 anys, i l’institut, per a alumnes de 16 a 18 anys. 

Felicita el Govern pel projecte «Radars», una xarxa de prevenció i d’acció comunitària 
dirigida a detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans i pal·liar els 
efectes negatius de la solitud no desitjada. Assenyala que hi ha molts veïns del 
districte que viuen sols, si bé cal estudiar-ne la situació per tal de vigilar-los. Demana 
al Govern que en alguna reunió es comenti l’evolució i l’aplicació del projecte al 
districte. Opina que el projecte de millora dels equipaments d’atenció social a la Marina 
és correcte tal com es presenta a l’informe, sempre que vagi acompanyat de la millora 
dels serveis socials de la ciutat, els quals acumulen 25 dies en llista d’espera segons 
les estadístiques. Indica que la implementació de les millores equipararan el districte al 
model de ciutat. 

Recorda que cal adequar els comerços per a les persones amb mobilitat reduïda i 
afirma que s’ha portat a terme proves en diverses zones, com ara la Creu Coberta. En 
aquest sentit, espera que es pugui aplicar la mesura en tot el districte. Demana que el 
CAP de Roger es pugui inaugurar a finals d’any. D’altra banda, es fa ressò de les 
queixes per comportaments incívics que els veïns de les Hortes de Sant Bertran han 
presentat als consells de barri malgrat la taula de treball que s’ha constituït per mitigar-
los. Pel que fa a la superilla d’Hostafrancs, agraeix que el Govern no s’hagi precipitat 
de la manera que ho va fer amb el Poblenou i resta a l’espera de veure el resultat del 
procés participatiu. 
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El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, lamenta ser l’únic portaveu que no 
ha rebut el PDF del Ple, ja que hi havia un error tipogràfic en la seva adreça 
electrònica. En aquest sentit, demana que s’esmeni l’errada. 

Tot seguit, manifesta que la victòria del GMBComú a les eleccions municipals del 2015 
va suposar una sorpresa agradable pel seu grup, ja que desallotjava la dreta de 
l’Ajuntament, si bé actualment es mostra decebut per les falses expectatives. Titlla la 
gestió del Govern de perjudicial, improvisada, sectària, desordenada i mancada de 
criteri, i afegeix que fins ara la marca de l’esquerra al capdavant de l’Ajuntament era 
garantia de bona gestió. Puntualitza que pretén fer crítica constructiva, ja que el 
GMPSC va investir l’alcaldessa amb el convenciment de fer el correcte i expulsar la 
dreta de la ciutat. Recorda que des de l’oposició van votar els pressupostos i el PIM 
per responsabilitat amb la ciutat, i van entrar al govern gràcies a un pacte del qual no 
es penedeixen, malgrat que el GMBComú el va trencar unilateralment per qüestions 
alienes a la ciutat. 

Indica que el primer any de mandat va resultar dificultós per al GMBComú, ja que no 
tenien experiència amb l’administració, un fet comprensible tenint en compte que es 
tractava d’una força política acabada de crear i estructurada per fer oposició. 
Comunica que Sants-Montjuïc va quedar en mans del «pitjor regidor de districte», el 
senyor Jaume Asens, tot i que la seva substitució va donar pas a una millora 
substancial. 

Denuncia que el Govern no comencés a actuar fins el segon any, en què es va aprovar 
la primera mesura al Ple del 5 de maig del 2016. Reconeix que s’ha impulsat iniciatives 
importants, si bé lamenta que el Govern doni lliçons i hagi venut la participació com 
una gran innovació, mentre que ja es practicava en temps dels alcaldes Maragall i 
Hereu, amb regidors de Sants-Montjuïc com Mercè Sala, Pere Alcober o Jordi Martí. 

Critica que s’ha fet massa promeses i s’ha aprofitat massa projectes iniciats en el 
mandat anterior sense comunicar-ne la data de finalització. Assenyala que a un any de 
la finalització del mandat es planteja una dificultat de pressupost que obligarà a 
retardar alguns projectes, o bé a cancel·lar-los. Per aquest motiu, pregunta a la 
regidora si finalment es portaran a terme projectes com el nou Orfeó de Sants, els 
equipaments del carrer de Roger, els equipaments per a persones sense sostre a la 
Zona Franca, l’adequació de Can Maiol o la reurbanització de Carreras i Candi. 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, corrobora que el Plenari extraordinari 
suposa una oportunitat perduda, ja que es podria haver consensuat un espai de 
col·laboració amb el veïnat. D’altra banda, agraeix el llistat de mesures de govern 
presentades. 

Recorda que els tres eixos del mandat del GMDBComú passaven per reduir les 
desigualtats, millorar l’accés a l’habitatge i portar a terme processos de participació, si 
bé cap dels tres no ha millorat ni ha aportat resultats positius més enllà dels que ja hi 
havia en els darrers mandats. Indica que la part més substantiva dels projectes i 
accions dinàmiques dels darrers tres anys han estat sostingudes per allò que 
l’Administració ja fa d’ofici, pel desenvolupament i execució dels projectes provinents 
del mandat anterior o bé per la pressió i les propostes de veïns i grups polítics. Nega 
que el present mandat hagi estat marcat per una millor sintonia amb veïnat, entitats i 
oposició que en mandats anteriors, i afirma que en algun cas fins i tot ha empitjorat. 
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Lamenta que no s’hagi enviat un PowerPoint amb tota l’obra de Govern basada en les 
iniciatives aprovades pel Consell Plenari. Reconeix que s’ha notat un cert esforç per 
part de l’equip de govern, com ara en qüestions de memòria històrica, suport al jovent, 
protecció i suport a les diversitats. Pel que fa a «Radars», considera imprescindible 
que es desenvolupi el projecte ja existent, i pregunta quan es pretén licitar el CAI. 
Felicita l’equip de govern per la senyalítica per a discapacitats visuals en equipaments 
públics, els projectes de reforç escolar, els patis oberts i el projecte de l’escola de 
música, malgrat que s’hagi frustrat algunes expectatives de molta gent que volia que 
l’edifici hostatgés altres funcions o que fossin compartides i decidides per tothom. 

Respecte a les accions per la igualtat de gènere i diversitat sexual, així com la creació 
dels espais oberts per a joves a Leiva, Violant d’Hongria i Química, felicita l’equip de 
govern. D’altra banda, afirma que les qüestions d’interlocució amb els veïns o la 
resposta de demandes d’espais intergeneracionals, entre d’altres, han quedat 
pendents. En aquest sentit, demana que es posi data a projectes com la piscina de la 
Marina o el poliesportiu de Roger. 

Quant a convivència i seguretat, considera que la majoria de mesures es queden a 
mitges, com ara algunes taules de veïns, consells de barri o àrees de gossos. Afegeix 
que en molts casos tampoc no s’arriba a solucions definitives. Amb relació a la 
promoció econòmica, es nega a fer una valoració, ja que encara és aviat per avaluar 
els resultats respecte a la futura sostenibilitat. 

En matèria de transició ecològica, puntualitza que algunes actuacions van ser 
proposades pel GMDERC, i mostra la seva esperança que en el futur prenguin 
extensió i ambició. Pel que fa a l’urbanisme, indica que l’apartat ofereix poc marge de 
valoració política, ja que gairebé totes les mesures són reurbanitzacions de carrers 
que el pressupost permet, malgrat que les necessitats i les demandes són abundants. 
D’altra banda, felicita el Consell per la rehabilitació i els premis de la Lleialtat. 
Respecte a qüestions de sostenibilitat, reclama que es reconegui el mèrit de la resta 
de grups municipals i als veïns de la Marina per la implantació de les dues estacions 
del metro. 

Recorda que el PAD no es va arribar a aprovar i mostra la seva preocupació pel fet 
que no s’estigui complint les promeses. Apunta que, basant-se en la situació dels 
ingressos per plusvàlues, base del creixement pressupostari, en inversions dels 
darrers tres anys, comprova que les inversions promeses són preocupants. Finalment, 
planteja els seus dubtes sobre el fet que s’hagi desenvolupat tots els potencials i 
l’efectivitat de l’acció de govern en els darrers tres anys de mandat. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, lamenta no haver pogut disposar 
de més temps per avaluar la matèria del Ple, i opina que dos o tres dies són 
insuficients per a una tasca que reclama com a mínim una setmana. Confirma que 
s’hauria d’haver presentat un informe a part amb les propostes i els precs aprovats en 
ple, i critica que la versió del PowerPoint enviada als grups de l’oposició diferia a la 
que s’ha presentat al PDF de la present sessió. 

Exposa que en un ajuntament modern com el de Barcelona mai no es parteix des de 
zero, de manera que certes tasques plantejades es van iniciar fa molts anys. Es nega 
a excusar els primers anys de mandat de l’equip de govern amb el pretext que eren 
nous a les institucions, ja que una gran quantitat de càrrecs procedien del GMDPSC i 
el GMDICV-EUiA. Corrobora que el primer any de legislatura va ser nefast, cosa que 
queda reflectida en les estadístiques. Admet que no ha estat fàcil remuntar un inici 
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d’aquestes característiques, si bé s’ha aconseguit en certa mesura. D’altra banda, 
reclama elements per poder avaluar els darrers tres anys en conjunt, ja que es 
desconeix la inversió executada en cada cas, el termini de les accions finalitzades i si 
hi ha mesures d’acció contínua.  

Per aquesta raó, considera que el grau d’execució de les accions no és representatiu 
de la seva importància, ni per impacte econòmic, ni per impacte social. Indica que es 
desconeix el percentatge de pressupost executat cada any i quina quantitat no es 
podrà executar per acomplir les línies d’actuació, per la qual cosa proposa que al 
desembre es torni a avaluar l’anàlisi amb tots els indicadors esmentats. Pregunta si 
s’ha pres mesures que no apareguin a les línies d’actuació i reclama que es faci arribar 
als grups de l’oposició unes línies d’actuació ordenades en el mateix esquema que el 
de l’anàlisi. 

Reclama que s’informi de la implementació dels esmentats punts d’actuació per tal de 
confirmar si els processos de participació fan servei. Pregunta si el Districte segueix 
alguna priorització a l’hora d’executar l’acció política segons els suports. D’altra banda, 
reconeix la tasca fonamental que l’equip de govern ha estat portant a terme en matèria 
d’accessibilitat. Per aquest motiu, vol saber quants barris del districte encara no 
disposen del projecte «Radars». Lamenta, però, el retard del projecte de la Casa de la 
Premsa, del qual ja s’hauria d’estar preparant la licitació, amb el debat sobre els usos 
ja tancat. Considera que la mala gestió del Govern ha fet alentir el Pla d’equipaments 
del Poble-sec. Afegeix que a aquesta situació s’hi suma el retard en el CAP de Sants-
Badal, en la MPGM de Font de la Guatlla, en l’execució contínua de diversos carrers 
del barri i en la decisió sobre els usos de l’Orfeó de Sants. Considera que s’està 
apressant excessivament la implementació de carrils bici sense la participació de veïns 
i comerciants necessària. En aquest sentit, reclama mesures per incrementar la 
participació. 

Pregunta per l’estat del PGM de la Marina del Prat Vermell i del parc Central, 
l’arranjament del qual havia de ser imminent segons les promeses del Govern. 
Finalment, expressa la seva sensació pel fet que s’ha produït una barreja de projectes 
acabats i en execució, com és el cas de la línia 10 del metro i el projecte de piscina 
municipal de la Marina. 

La regidora agraeix els comentaris i afirma que ha apuntat les propostes dels 
portaveus. Assenyala que s’ha parlat de dades generals del PAD, si bé reconeix que el 
Districte encara ha d’abordar centenars de reptes que no es poden assumir en un 
mandat. Afirma que s’ha finalitzat 150 dels 311 projectes marcats, mentre que 154 
estan iniciats. Defensa la gestió de planificació del senyor Asens i recorda que durant 
el primer any no s’acostuma a executar cap mesura, si no que es defineixen alhora 
que s’intenta conèixer a fons la institució. En aquest sentit, manifesta que a partir del 
segon any el ritme d’execució s’accelera. 

Apunta que el lleure educatiu suposa un repte en àmbit de ciutat i per al qual s’està 
buscant una solució. Matisa que els centres de 0 a 3 anys no només inclouen les 
escoles bressol, sinó també els espais de criança. En aquest sentit, es compromet a 
resoldre qualsevol dubte sobre aquesta temàtica. 

Pel que fa a la mobilitat, destaca l’ampliació dels quilòmetres de carril bici, l’increment 
de les estacions de bici, la implementació de la xarxa ortogonal, la millora de la 
freqüència dels busos D20 i 52, i la recuperació del bus de barri els dies festius. 
Informa que s’està treballant en la millora de l’aparcament de bicis i motos, la definició 
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del bus 91 i el finançament de la línia 10 a la Marina. En aquest darrer punt, afirma que 
existeixen altres administracions responsables del finançament, un obstacle que s’ha 
desencallat en el present mandat. D’altra banda, recalca el lideratge veïnal que han 
tingut les reivindicacions del metro de la Marina des de bon principi. 

Considera que al final del mandat es farà notable al canvi d’estratègia respecte a 
anteriors legislatures, en què no es parlava de gentrificació. Assenyala que actualment 
s’està utilitzant eines contra l’especulació i nous serveis, com ara el SIPHO. Destaca 
que a final del mandat es publicaran les xifres de les famílies en processos de 
desnonament que han rebut un acompanyament, el qual no considera comparable al 
que va tenir lloc en el mandat anterior, com tampoc les limitades aliances que la 
Generalitat i l’Estat espanyol han ofert en aquest àmbit.  

Nega que el GMDBComú es tracti d’un equip de govern sectari, ja que s’ha reconegut 
una gran quantitat de projectes procedents de l’època socialista i convergent, els quals 
s’han desenvolupat i impulsat per tal que arribessin a la finalització. 

Acusa el senyor Deusedes d’haver aportat la intervenció menys constructiva tot i haver 
format part del Govern. Per aquest motiu, li recomana que consulti el Baròmetre 
semestral per tal d’assabentar-se de les dades i l’opinió de la ciutadania en termes de 
gestió municipal. Finalment, critica la seva rebequeria i l’atribueix al fet de no conèixer 
aquest concepte d’esquerra. 

El senyor Deusedes nega que la seva intervenció hagi estat una rebequeria. Admet 
que el darrer Baròmetre resulta favorable a BComú, amb valoracions força positives, si 
bé adverteix que els darrers baròmetres dels alcaldes Hereu i Trias eren semblants. 

El senyor Fexas demana humilitat front els grups de l’oposició amb l’objectiu 
d’intervenir de manera constructiva. Comunica que en la seva intervenció anterior s’ha 
reconegut els avenços portats a terme per l’equip de govern. D’altra banda, opina que 
en la visió global tots els grups haurien estat més constructius si el Govern els hagués 
involucrat en els projectes, com en el cas de Can Maiol, pel qual només s’ha celebrat 
una reunió en tres anys. 

El senyor Sarri pregunta si el Govern pretén incloure les propostes en un informe més 
complet per tal d’avaluar més bé la tasca dels darrers anys. Demana que es convoqui 
un consell ciutadà per explicar a la majoria d’entitats en quin sentit avança el pla de 
govern. 

El senyor Labrador demana intervenir per a criticar que el responsable de Twitter del 
Districte hagi resumit la seva intervenció amb la piulada «El portaveu de Ciutadans 
aplaudeix les fites assolides durant aquest mandat». Considera que no s’ajusta a les 
seves paraules, per la qual cosa demana que es modifiqui la piulada. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 18.35 h. 

 

 
El secretari       Vist i plau 

La presidenta del Consell 


