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ACTA DE L’AUDIÈNCIA PÚBLICA 

DE L’ESTAT DEL DISTRICTE 

Identificació de la sessió 

Núm. 5 
Data: 22 d’octubre de 2020 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 18.35 h a 20 h 
Lloc: Sala d’Actes de la seu del Districte i plataforma digital. 
 
Assistents 
 
Presidenta del Consell 
Il·lma. Sra. Neus Munté i Fernández 
 
Regidor del Districte 
Il·lm. Sr. Marc Serra Solé  
 
Consellers i conselleres membres de la Mesa 
Assistència presencial: 
Sra. Carolina López García (GMBComú) 
Sr. Xavier Farré Perisé (GMBComú) 
Sr. Albert Deusedes Perelló (GMPSC)  
Sr. Eudosio Gutiérrez García (GMPSC) 
Sra. Maria Isabel Sánchez Loran (GMPSC) 
 
Assistència plataforma digital: 
Sra. Esther Pérez Sorribas (GMBComú) 
Sr. Ancor Mesa Méndez (GMBComú) 
Sr. Jaume Gaixas Querol (GMBComú) 
Sra. M. Àngela Boix Junyent (GMPSC) 
Sra. Ling Ling Masferrer Lletjós (GMPSC) 
Sr. Saoka Kingolo Luzolo(GMPSC) 
 
Gerent del Districte 
Sònia Frias Rollón 
 
Secretari de la Mesa 
Juan Carlos Parejo Perogil 
 
També hi són presents 
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Consellers i conselleres del Districte 
Assistència plataforma digital: 
 
Sr. Josep Joaquim Pérez Calvo (GMERC) (virtual) 
Sr. Antonio Lázaro Martínez Carmona (GMERC) (virtual) 
Sra. Lourdes Vidrier Torralba (GMERC) (virtual) 
Sra. Georgina Lázaro Fontanet (GMJxCAT) (virtual) 
Sra. Neus del Pilar de Haro Jarque (GMJxCAT) (virtual) 
Sr. David Labrador Gabriel (GMCs) (virtual) 
Sra. Alba Gómez Rodríguez (GMBxCanvi) (virtual) 
 
Tècnic de l’Àrea de Paticipació 
Sr. Gerard Lillo. 

Desenvolupament de la sessió 

La presidenta exposa que, abans de començar l’Audiència Pública vol explicar els canals de 
participació de la ciutadania en aquesta Audiència, que en l’actual context sanitari són dos: de 
manera anticipada, enviant per escrit, digitalment, la pregunta o petició per a l’Audiència, fins 
vint-i-quatre hores abans que comenci; o bé intervenint en directe a l’Audiència, per exposar les 
preguntes, queixes o propostes que es volen fer. Aclareix que per participar-hi d’aquesta 
segona manera cal haver-s’hi inscrit, també fins vint-i-quatre hores abans de l’Audiència. 
Especifica que en aquestes vint-i-quatre hores se’ls ha enviat un correu electrònic amb l’enllaç 
corresponent. Disposa que si les participacions en directe no permeten una connexió de 
qualitat, se seguirà l’ordre de recepció de les sol·licituds.  

Afegeix que, dit això, ja es pot donar inici a l’Audiència Pública, però recordant que és molt 
important que les persones que hagin d’intervenir o segueixin l’Audiència a través de 
videoconferència, mantinguin els micròfons apagats, i que ja se’ls avisarà quan l’hagin 
d’encendre per fer la seva intervenció. Explica que es faran torns de dues intervencions en 
directe i dues d’escrites que es llegiran, i a continuació el regidor o l’equip de Govern les 
respondran, i així successivament. Recorda que l’Audiència té una durada màxima de dues 
hores, com quan es feia presencialment, i que si quedessin preguntes per respondre passades 
aquestes dues hores seran respostes posteriorment per escrit.  

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, del 18 de juny de 2020 

La presidenta declara que, si no hi ha intervencions, esmenes o comentaris en contra, 
s’aprova l’acta de la sessió anterior. 

Recorda que l’esborrany de l’acta i les respostes per escrit que es van donar són a la web del 
Districte des del 19 d’octubre del 2020. 

2. Torn obert de paraules 

La presidenta obre el primer torn d’intervencions virtuals per tres minuts. 
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El senyor Joaquim Garreta Rana anuncia que vol fer dues preguntes i una proposta. Diu que 
ha passat la seva intervenció per escrit, de manera que la tenen a la seu del Districte. Exposa 
que la primera pregunta, en nom de la Taula d’Esports, és saber com estan les obres del 
pavelló de Joan de Sada i quan preveuen que s’acabaran, que estava previst que fos al 
començament del 2021 i tem que la pandèmia hagi canviat el programa.  

En segon lloc, pregunta si es manté, malgrat la pandèmia, l’assignació necessària del projecte 
executiu del complex de Magòria, de manera que es respecti el projecte guanyador del 
concurs, de Connecta 4. Vol saber com encaixarà tot el que hi ha previst en aquell espai 
d’acord amb el projecte de Connecta 4, i diu que estaria bé que les diverses licitacions que han 
de fer possible que es gaudeixi de tot l’espai, tinguessin ben present –està segur que ho faran– 
de respectar els espais destinats a les necessitats projectades per Connecta 4. Creu que no 
convé a cap de les parts que ningú vagi per davant de l’altre. Insisteix a saber si el projecte ja 
està en marxa i si es farà tot alhora, respectant la idea de Connecta 4, el projecte guanyador 
del concurs que es va fer. 

Finalment, la proposta, que també va enviar per escrit, la fa en nom del col·lectiu Can 70, 
constituït fa quatre anys i han format una cooperativa per poder donar una solució alternativa al 
que fins ara es coneixia com a «cura de la gent gran». Explica que són un col·lectiu amb edats 
compreses entre els cinquanta-cinc i els setanta anys, que aspiren a tenir una vellesa digna, 
amb cura de les seves necessitats. Diu que les gestionen ells mateixos en règim de cooperativa 
i pensant en una solució de cohabitatge per a gent gran, decidit col·lectivament entre ells, i per 
això necessiten un solar adequat per a un edifici que pugui donar resposta a les seves 
necessitats. Reconeix que, com a col·lectiu, no poden aspirar a ajut d’habitatge de protecció 
oficial, però sí que pretenen autogestionar-se. Tenen clar que avui no són un col·lectiu de 
persones vulnerables, però sí que volen empoderar-se de cara al seu futur. No tenen afany 
d’especulació ni de lucre. Assegura que són part del gran col·lectiu que aposta per les 
economies comunitàries. Són conscients que l’Ajuntament aposta per una manera diferent 
d’enfrontar el futur i la vellesa... 

Continua dient que esperen, per a aquesta nova experiència, l’ajut de la ciutat, amb un solar on 
puguin construir la seva futura llar, un espai en règim de cessió d’ús que estarà vinculat al barri 
i consegüentment a la ciutat. Es tracta de cohabitatge de gent gran, on puguin gaudir de 
companyia i dels serveis necessaris. Assegura que la proposta es farà realitat segur... 

Espera que l’Administració assumeixi aquesta necessitat, aquesta mena de proposta que 
empodera la gent interessada, i que se’ls faciliti que puguin construir el seu habitatge sense 
haver-lo de compartir amb persones vulnerables per altres motius. Diu que parla d’una franja de 
població que és vulnerable per l’edat, no només per pobresa, i a la qual les condicions per a 
accedir a habitatges de protecció oficial no li són favorables.  

La presidenta torna a insistir que ha depassat de molt el seu temps i que ha d’acabar. Recorda 
que ja li ha dit que el temps màxim d’intervenció s’havia exhaurit, tot i que potser ell no el 
sentia.  

El senyor Leo Ferran Herrero diu que és veí de la Font de la Guatlla i demana que, arran de 
les obres de mobilitat que es fan actualment a la plaça d’Espanya, es millori la sortida de la 
boca del metro d’Espanya que dona a la Creu Coberta, habilitant-hi una escala mecànica per a 
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una plaça, de manera que sigui més fàcil l’accés de la gent que va amb maletes a l’Aerobús o 
que va a la Creu Coberta a comprar. 

La presidenta dona la paraula al regidor.  

El regidor saluda tota la gent que participa en l’Audiència, sigui a través de YouTube o sigui 
formulant preguntes. Creu que en situacions com aquesta, enmig d’una crisi sanitària, amb 
mascareta, amb distància, a través d’una pantalla, estan demostrant un enorme exercici de 
cultura democràtica, perquè defensen que, malgrat tot, la participació també pot ser segura. 
Pensa que, com a Govern i, en conjunt, com a Consell Plenari del Districte, tenen un grau de 
proximitat que considera més important que mai en un context com l’actual.  

Responent a la primera pregunta del senyor Garreta, assegura que les obres del pavelló de 
Joan de Sada continuen segons l’evolució prevista i que està previst acabar-les el primer 
trimestre del 2021, de manera que pensen que podrà començar a funcionar al començament 
del curs pròxim, al setembre del 2021, perquè un cop lliurades les obres s’hi hauran de fer una 
sèrie de proves per comprovar el funcionament de tot l’equipament esportiu.  

Respecte a la segona pregunta, sobre Magòria, assegura que també compliran els 
compromisos previstos, malgrat la situació de pandèmia, i que continuen treballant amb el 
mateix calendari. Reconeix que encara no s’hi pot fer el projecte executiu dels equipaments 
esportius de Magòria, perquè estan en una fase urbanística encara prèvia. Recorda que aquest 
solar va ser comprat per l’Ajuntament a la Generalitat el mandat passat i que estava en situació 
d’abandonament, de manera que el que han fet ara ha estat iniciar tots els tràmits urbanístics 
per poder activar-los. Explica que ara es treballa en el Pla de millora urbana, que ja està 
contractat, i que s’avança segons el calendari previst. Sobre la disponibilitat de les inversions, 
exposa que ara és aviat per dir quan s’hi podran fer les inversions. Creu que ara el que toca és 
seguir avançant segons el calendari previst i que, segons la profunditat de la crisi –la pandèmia 
sanitària i la crisi econòmica que se’n deriva–, veuran si hi ha d’haver una reprogramació de les 
inversions o no. Insisteix, però, que encara no estan en fase d’inversió, pròpiament, sinó en la 
fase urbanística.  

Pel que fa a la proposta de cooperativa d’habitatge especialment per a gent gran, diu que, vist 
des del Districte i des del Govern de la Ciutat, creuen que cal pensar-ho, perquè aquestes 
propostes d’habitatge cooperatiu per acompanyar la gent gran i que puguin d’alguna forma 
beneficiar-se de la cessió de sòl públic per desenvolupar un projecte d’habitatge compartit són 
una gran estratègia. Sap que Can 70 no ha tingut encara l’oportunitat d’accedir-hi, tal com 
manifestava el senyor Garreta, i el que li pot dir és que hi ha unes bases per poder accedir a sòl 
públic d’habitatge cooperatiu i que s’han de complir aquestes bases. Li recorda que tractant-se 
de sòl públic, hi ha una sèrie de criteris, com són els que calen per accedir a habitatges de 
protecció oficial, la qual cosa implica entrar en la qüestió de la situació econòmica. Assegura 
que comparteix al cent per cent la reflexió que ha fet el senyor Garreta i creu que cal impulsar 
aquest nou model d’habitatge cooperatiu. Recorda que, de fet, ja hi ha 11 solars d’habitatge 
cooperatiu repartits pel Districte, i diu que volen finalitzar el mandat amb 600 habitatges. 

Responent al senyor Leo Ferran, pensa que les obres d’accessibilitat de la plaça d’Espanya 
són molt benvingudes pel Districte. Explica que s’ha lluitat molt, sobretot els veïns, perquè 
poguessin executar-se. Concreta que impliquen la instal·lació de 6 ascensors a l’estació de 
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metro i a la de Ferrocarrils de la plaça d’Espanya, una inversió de 10,5 milions d’euros amb un 
termini d’execució de 42 mesos. Detalla que qui lidera el projecte és la Generalitat de 
Catalunya, perquè és competència de la Generalitat desenvolupar la infraestructura de 
transport públic, i especifica que el paper de l’Ajuntament és traslladar a la Generalitat les 
diverses propostes que fan els veïns. Reconeix que no és la primera vegada que se’ls diu el 
mateix i que, per exemple, els ho va comunicar l’Eix de Creu Coberta, perquè a la sortida de 
metro de la Creu Coberta no hi ha prevista avui dia ni ascensor ni escala mecànica. Assegura 
que aquesta qüestió l’han traslladat a la Generalitat en diverses reunions de treball tècnic que 
han tingut. Admet que el projecte, ara com ara, ja està licitat i ja hi ha les obres en marxa, però 
creuen que hi ha marge, potser no per a un ascensor però sí per a una escala mecànica. 
Promet que ho estan negociant amb la Generalitat, garanteix que, com a mínim, han complert 
amb la seva obligació de comunicar-ho i esperen que d’alguna manera pugui modificar-se el 
projecte sense comportar una modificació substancial ni una paralització. Insisteix que és una 
qüestió que els preocupa i que hi treballen.  

La presidenta agraeix les respostes del regidor i dona pas a dues intervencions per escrit, que 
llegirà una persona de l’equip tècnic de Participació.  

El tècnic de Participació llegeix les preguntes: 

La primera és d’un ciutadà o ciutadana amb les inicials A. O., que es queixa de la brutícia del 
carrer sobretot en un moment on les mesures d’higiene haurien de ser prioritàries. I pregunta a 
què es deu aquesta deixadesa, com ho solucionarà l’Ajuntament i quan. 

La segona intervenció són quatre preguntes d’un ciutadà que signa Joakim, que demana el 
següent: 

Primera: «Donat l’èxit del tancament els caps de setmana al trànsit del c/ de Sants i del c/ de la 
Creu Coberta amb la iniciativa “Obrim Carrers”, quins avenços es plantegen per a la conversió 
en zona de vianants d’aquest eix viari?» 

Segona: «Hi ha previstes noves superilles a curt i mitjà termini al Districte?» 

Tercera: «Està previst reformar el carrer Mossèn Amadeu Oller per fer-lo més amigable?» I 
sol·licita ampliar-ne la part per a vianants, incloure-hi carril bici de doble sentit i eliminar-hi els 
aparcaments de cotxes. 

I, finalment, pregunta si està previst algun canvi per impedir el trànsit que travessa per Consell 
de Cent i Moianès per arribar a la Gran Via. Diu que és molt molest per als veïns que viuen en 
aquella zona.  

El regidor agraeix les preguntes, que diu que han arribat per escrit abans de l’Audiència a 
través de la plataforma Decidim.Barcelona. 

Al senyor A. O., que es queixa de la brutícia al carrer, li admet que la neteja és una de les 
qüestions que més els preocupen com a Administració local, perquè entra al cent per cent dins 
de les seves competències. Considera que la neteja pública té a veure moltes vegades amb 
percepcions, i per això han volgut els darrers anys posar dades a la neteja, fer una avaluació de 
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l’estat de neteja dels carrers. A Sants-Montjuïc, la puntuació de l’espai públic –que és un 
seguiment que es fa precisament per detectar possibles anomalies generals de neteja– durant 
la quinzena del 16 a 30 de setembre ha estat de 7,59 sobre 10, per sobre de la mitjana ciutat, 
que és de 7,41. Reconeix que, per descomptat, podrien tenir millor neteja, però comparats amb 
altres districtes creu que la neteja està funcionant.  

Són conscients que la falta de neteja crea malestar, i reconeix que durant el confinament de 
part de les plantilles que netegen l’espai públic, per la pandèmia, es va notar més la brutícia als 
carrers, però considera que ara estan recuperant el nivell. Pensa que es pot fer un salt en la 
neteja de Barcelona amb el nou contracte de neteja, que els donarà un marc molt més ampli 
per poder treballar de manera molt més eficient. Explica que ara estan en el tram final del 
procés d’adjudicació de la contracta de neteja, que és un contracte molt gran, de 307 milions 
d’euros anuals, que els permetrà sumar a la plantilla de neteja 250 persones. Assegura, per 
tant, que el canvi el veuran quan aquesta adjudicació ja estigui feta i el servei comenci, al llarg 
del 2021. Pensa que és un tema del qual ja parlaran en altres ocasions.  

Respon al senyor Joakim, sobre la continuïtat de la iniciativa «Obrim carrers», dient que, com 
està anunciat, es mantindrà cada cap de setmana fins al juny del 2021. Sobre els avenços en la 
conversió en zona de vianants d’aquest eix viari, recorda que el carrer de la Creu Coberta i de 
Sants és conegut com «la carretera», popularment, i els agradaria canviar de concepte i que 
sigui un passeig, però que passar de la carretera al passeig requereix temps, o sigui, el canvi 
ha de ser gradual. Explica que el que s’hi ha fet fins ara ha estat limitar la velocitat a 30 
quilòmetres per hora, reduir la capacitat de mobilitat privada implantant-hi un carril bus i un 
carril bicicleta, i s’ha pacificat tots els caps de setmana. Insisteix que el que els agradaria a 
mitjà/llarg termini seria intervenir urbanísticament a la carretera de Sants perquè realment pugui 
ser un passeig, com deia abans, però que s’ha de treballar de manera gradual i generant 
consensos amb els veïns.  

La pregunta sobre si estan previstes noves superilles a curt o mitjà termini la contesta dient que 
en aquest mandat el que està previst i el compromís que tenien amb els veïns era acabar 
l’execució de la superilla d’Hostafrancs, que començarà per la part de Consell de Cent fins a la 
Creu Coberta. Respecte a noves superilles, diu que avaluen les propostes que els havien 
arribat a través del PAM i del PAD, perquè hi havia veïns que proposaven futures superilles de 
Sants-Badal, a la Marina, al Poble-sec, i que tot això s’haurà d’anar treballant amb el màxim de 
consens veïnal. Promet que, en qualsevol cas, en el conjunt de la ciutat multiplicaran per cinc el 
nombre de superilles i que passaran dels 3,3 km2 als 15 km2.  

Sobre el carrer Amadeu Mossèn Oller diu que no està previst avui dia fer-hi cap intervenció, 
però aclareix que no és perquè no sigui necessària, perquè és conscient que cal intervenir-hi 
urbanísticament, sinó perquè aquest carrer limita amb les obres de Can Batlló, que tindran una 
afectació al carrer. Assegura que quan acabin aquestes obres, especialment les obres del parc, 
llavors es podran posar a fer obres al carrer, perquè el que no poden fer és intervenir en un 
carrer en el qual han d’entrar camions, de manera que és una qüestió de lògica organitzativa.  

La presidenta diu que tot seguit hi haurà dues intervencions en directe. En primer lloc dona la 
paraula a la senyora Maria Cardús Moya. 



 

 

 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 
La senyora Maria Cardús Moya diu que ja va enviar les preguntes i una era sobre la neteja. 
Admet que ja l’han explicat, però insisteix que en aquesta qüestió hi ha barris i barris, i que al 
Poble-sec –sobretot al seu carrer, Blasco de Garay i Blai– hi ha aquesta necessitat.  

Una segona qüestió que formula és com tenen previst solucionar l’allotjament de la gent que 
malviu als parcs, que ara amb la covid és més evident. 

En tercer lloc, demana si es farà l’ampliació de la biblioteca, tal com es demana, al carrer Blai.  

I es refereix finalment als habitatges buits que hi ha al Poble-sec, que diu que n’hi ha molts. 
Pensa que l’habitatge és un problema que s’ha complicat molt i no sap si l’Ajuntament té 
controlats aquests espais, que potser podrien servir com a allotjament. 

La presidenta dona la paraula a la senyora Mercedes Martínez Jordán. 

La senyora Mercedes Martínez Jordán exposa que parla com a representant de l’AMPA de 
l’Escola Can Clos i expressa el següent: «Manifiesto nuestro malestar por la noticia recibida del 
inminente cierre del colegio. Nos gustaría conocer qué opinión tiene el distrito y qué acciones 
han llevado a cabo para frenar o amortiguar la decisión del Consorcio. ¿Creen que 
desprenderse de un equipamiento educativo favorecerá los indicadores de vulnerabilidad que 
tenemos en el barrio? Nosotros opinamos que no. Dado el nuevo escenario que encontramos 
con la crisis del COVID-19, la comunidad educativa reclama más centros para bajar la ratio. La 
demanda de escuela pública va en aumento, y además se han tenido que reajustar 
presupuestos por la crisis económica que sufrimos. ¿Podrían asegurar qué intención tiene el 
Consorcio con el cierre de nuestras instalaciones, qué proyecto hay para ese espacio y qué 
viabilidad tiene actualmente? Muchas gracias.» 

La presidenta agraeix les intervencions i dona la paraula al regidor.  

El regidor es refereix a la qüestió de la neteja, que pensa que ja ha contestat abans. Tot i això, 
assegura a la senyora Cardús que recorreran també a l’avaluació de neteja a què s’ha referit 
abans per garantir que no hi ha hagut cap desajust les darreres setmanes al carrer Blasco de 
Garay.  

Respecte a les persones sense llar, reconeix que al Poble-sec n’hi ha bastantes. Explica que 
durant aquesta crisi sanitària l’Ajuntament ha obert 700 places per a persones sense llar a 
Barcelona i que, per tant, han tret 700 persones del carrer, que se sumen a les 2.100 places ja 
existents, de manera que hi ha a Barcelona gairebé 3.000 places per a persones sense llar. 
Declara que a l’àrea metropolitana i al conjunt de Catalunya no hi ha equipaments per a 
persones sense llar, de manera que Barcelona rep tota la pressió d’altres municipis del voltant 
per aquesta absència de polítiques de sensellar, també de la Generalitat de Catalunya. Creu 
que això toca explicar-ho de manera clara i transparent. Proposa posar-se a treballar 
conjuntament amb la Generalitat i en l’àmbit de l’àrea metropolitana perquè hi hagi una 
estratègia metropolitana per lluitar contra el sensellarisme. I això passa, diu, perquè la 
Generalitat de Catalunya hi posi més recursos dels que hi posa ara, perquè si no, confessa que 
no se’n sortiran, com ja s’ha vist amb les 700 places noves per a sensellars, perquè diu que 
continua arribant gent, enviada d’altres municipis que no tenen ni tan sols serveis especialitzats 
per a persones sense llar.  
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Sobre la possible ampliació de la biblioteca Francesc Boix del Poble-sec, afirma que aquesta és 
una qüestió que encara no està resolta, però que quan n’han parlat amb els veïns sempre han 
dit que ni el Districte ni el Consorci de Biblioteques no tenien la intenció de tancar la biblioteca 
del carrer Blai, perquè pensen que al carrer Blai hi ha d’haver una biblioteca de proximitat. 
Admet, però, que la biblioteca actual s’ha fet petita i que pensaven ampliar-la en algun altre lloc. 
Exposa que treballen en un projecte perquè a la Casa de la Premsa també hi pugui haver una 
biblioteca amb molt més espai. 

Pel que fa a l’habitatge, ressalta que és una qüestió que els preocupa molt. Respecte a 
l’afirmació de la senyora Cardús que al Poble-sec hi ha habitatges buits, respon que ara tenen 
el Cens d’habitatges buits, que vol dir que s’han recorregut tots els districtes de Barcelona per 
identificar tots els possibles habitatges buits, i segons aquest cens menys de l’1% dels 
habitatges estan buits –1.200 habitatges buits a tota la ciutat de Barcelona, molt per sota de la 
percepció i de les previsions que podem tenir. Explica què es fa quan es detecta un habitatge 
que fa més de dos anys que és buit, i diu que se li incoa un procediment sancionador perquè el 
propietari d’un habitatge buit durant més de dos anys incompleix la funció social de l’habitatge. 
Assegura que aquest és el primer Govern de l’Ajuntament de Barcelona que ha començat a 
posar multes pels habitatges buits. Reconeix que, amb la crisi sanitària, ha començat a haver-hi 
apartaments turístics buits, però afirma que són apartaments amb llicència, que no poden 
llogar-los. Revela que han començat a treballar amb la Regidoria d’Habitatge per arribar a 
acords amb els propietaris d’aquests apartaments turístics de manera que els posin per a 
lloguer social. Augura que les pròximes setmanes s’anunciarà un conveni a la ciutat –que 
afecta també els nostres barris, i per tant el Poble-sec–, conveni en el qual s’ha treballat els 
darrers mesos.  

Admet que els preocupa també molt el tema dels baixos buits, no només per la qüestió de 
l’habitatge sinó per la dinamització comercial i de l’espai públic, i fins i tot per seguretat. Creu 
que han d’intentar que el màxim de baixos estiguin plens de vida i dinamitzin també l’economia 
i el comerç. Pensa que aquesta qüestió segur que la podran treballar en el Pla de barris del 
Poble-sec que van anunciar fa ben poc.  

Responent a la senyora Martínez Jordán, vol deixar clar que la política d’obertures, tancaments 
i fusions de centres educatius depèn del Consorci d’Educació, que és un òrgan mixt entre la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. En dedueix, per tant, que no depèn del 
Districte, tot i que entén que hi hagi preocupació de veïns i veïnes. El que saben sobre aquesta 
escola és que té una matrícula molt i molt baixa, que el Consorci intenta millorar això perquè no 
sigui una escola desaprofitada i que no se’n surten. Exposa que el que planteja el Consorci no 
és un tancament de l’escola i del projecte, sinó una fusió de l’Escola Can Clos amb l’Escola 
Enric Granados, per fer un projecte nou que es traslladaria a l’Escola Enric Granados. Admet 
que aquest projecte no acaba de convèncer, perquè s’han reunit amb l’AMPA moltes vegades, i 
per això volen construir qualsevol alternativa al projecte, sobretot en un context de crisi 
econòmica com l’actual, que afecta tota aquesta política educativa. Informa que dimarts vinent 
es reunirà amb l’AMPA de Can Clos, juntament amb la gerent del Consorci d’Educació, i que 
llavors podran tractar a bastament aquesta qüestió. 

La presidenta demana al tècnic de Participació que llegeixi dues intervencions escrites més.  

El tècnic de Participació llegeix les intervencions. 
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La primera és de la senyora Cristina Terrón, que, en primer lloc felicita pel tall del carrer de 
Sants els caps de setmana. Però a continuació es queixa dels carrers Torns i Bassegoda. 
Pregunta si no es podrien aprofitar les obres de la companyia d’aigües que hi ha ara al carrer 
Torns per fer les millores i no tornar a aixecar el carrer. I, pel que fa al carrer Bassegoda, 
demana que sigui per als veïns i no per als cotxes. 

El tècnic de Participació, tot seguit, ajunta les intervencions de quatre persones, que fan 
referència a l’avinguda de Madrid: 

En primer lloc, el senyor Josep Maria Guitart Tarrés demana l’ampliació de la vorera de 
l’avinguda de Madrid, costat mar.  

Segonament, la Plataforma Carril Bici Avinguda de Madrid - Berlín demana també 
l’ampliació de la vorera de l’avinguda de Madrid, costat mar i, com que eixamplar voreres és un 
tema que requereix estudi i consens, pregunta per què no hi fan una actuació tàctica com la 
que s’ha fet a les Corts. I diuen que els preocupa especialment el tram de davant de l’Escola 
del Carme. 

En tercer lloc, la senyora Nuria Molins demana igualment la remodelació de l’avinguda de 
Madrid, costat mar, ampliant-hi voreres i habilitant-hi carrils bici. I, d’altra banda, sol·licita que 
s’eliminin les barreres per als passos de sota les vies a la rambla de Sants, perquè diu que són 
molt incòmodes i s’hi acumula molta gent. I també pregunta quan hi haurà el carril bici al 
passeig de la Zona Franca.  

Finalment, la senyora Laura A. sol·licita també l’ampliació de les voreres de l’avinguda de 
Madrid i la incorporació d’un carril bici, i aprofita l’ocasió per preguntar quan s’eixamplaran les 
voreres del carrer Tenor Massini, que diu que estan en mal estat. 

La presidenta dona la paraula al regidor. 

El regidor admet que la senyora Terrón no és l’única veïna que els ha felicitat pel tancament 
del carrer de la Creu Coberta i la carretera de Sants. Pensa que ha estat un gran èxit col·lectiu, 
compartit també amb els eixos comercials i amb el moviment associatiu del Districte. Espera 
que continuï anant bé.  

Respecte a una eventual intervenció per pacificar dos carrers, el carrer Bassegoda i el carrer 
Torns, diu que el primer, tot i ser una connexió entre el barri del Badal i la Torrassa de 
l’Hospitalet, disposa d’un sol carril estret que ara ja té una limitació de 30 km/h. Promet que 
continuaran explorant qualsevol altra possibilitat. Entén que potser la voluntat de la veïna seria 
avançar cap a una pacificació total i diu que això s’ha d’estudiar, però afegeix que hi ha altres 
zones en què la preponderància del vehicle privat és superior. Pel que fa al carrer Torns, 
reconeix, per una banda, que hi ha problemes d’incivisme puntuals que s’han de corregir i, per 
l’altra, que les dimensions de les voreres actuals són insuficients. Diu que és per això que 
estudien mesures que puguin millorar la convivència i la seguretat dels vianants, perquè quan 
parlem de la situació dels carrers hem de posar al centre el vianant, i a partir d’aquí fer que la 
resta d’agents que hi intervenen es relacionin amb el vianant d’una manera el màxim de 
segura. Recorda que, en qualsevol cas, l’objectiu de les mesures adreçades a ampliar l’espai 
de vianants per preservar les distàncies físiques ha de ser implementar corredors segurs, 



 

 

 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 
estratègics, que facilitin el desplaçament de persones a peu. Per tant, afegeix que en el cas del 
carrer Torns ho poden estudiar i veure si s’hi pot fer algun tipus d’intervenció potser més 
tàctica, per evitar que els vianants puguin tenir aquesta sensació de perill pel trànsit del vehicle 
privat.  

Anant a les tres intervencions del senyor Guitart, de la Plataforma Carril Bici Avinguda de 
Madrid - Berlín, i de la senyora Molins, que demanen la reforma de l’avinguda de Madrid, costat 
mar, ja sigui per introduir-hi un carril bici o ja sigui per ampliar voreres, exposa que és una 
qüestió que han estat treballant amb el Districte de les Corts, que es va decidir començar per la 
vorera de les Corts i que s’ha dissenyat una intervenció tàctica per ampliar-la. Reconeix que és 
veritat que en algun moment també caldria ampliar la vorera del cantó de Sants, però diu que 
ho volen fer amb el màxim consens possible i que faran consultes amb la ciutadania per mirar 
de resoldre-ho de la millor manera possible. Creuen que el problema no és només que les 
voreres siguin estretes, sinó que tampoc hi ha carril bici i això provoca que moltes bicicletes 
acabin anant per la vorera envaint l’espai del vianant. Admet, per tant, que aquesta és una 
intervenció pendent. Recorda que es van reunir amb la Plataforma Carril Bici, amb la qual van 
poder comentar-ho a bastament, i sap que és un dels temes que els toca treballar al llarg 
d’aquest curs.  

Respecte al que preguntava la senyora Laura, sobre les voreres del carrer Tenor Massini, 
reconeix que és molt necessària la reforma d’aquest carrer, però diu que ara mateix, amb la 
crisi sanitària, les inversions estan congelades esperant que l’impacte econòmic d’aquesta crisi 
es pugui aclarir. Admet que és un d’aquells carrers que surten en tots els fòrums de debat i de 
treball amb els veïns i veïnes, i que la intervenció és més que justificada. Assegura que no 
n’han de convèncer el Govern del Districte, perquè quan tinguin els recursos per fer-la, la faran.  

La presidenta presenta dues intervencions digitals més, la primera de la senyora Conxita 
Pérez Solera. 

La senyora Conxita Pérez Solera diu que parla en nom de l’Associació de Veïns 
d’Hostafrancs i que té quatre punts per tractar.  

El primer fa referència a la mobilitat. Pensen que és urgent demanar una reglamentació a 
l’Estat, perquè bicis i patinets agafen unes velocitats... Diu que hi ha al barri d’Hostafrancs uns 
punts molt negres, que encara que s’hi hagin pintat escaquers continuen sent negres, com són 
la plaça dels Països Catalans, el carrer Tarragona, la Gran Via o la plaça d’Espanya.  

Volen demanar també si han fet una valoració de la repercussió del tancament de la Creu 
Coberta i la carretera en els carrers contigus, perquè la carretera de la Bordeta de vegades 
queda col·lapsada. I ofereixen una possible solució intermèdia i equitativa, que seria que els 
que col·lapsen, que són els busos –perquè la carretera de la Bordeta és estreta–, poguessin 
passar –d’anada i tornada–, amb barreres, perquè hi ha gent gran a qui li va millor el bus. 

La segona qüestió té a veure amb la higiene pública, tema que ja ha sortit. Accepta que no tots 
els carrers estan bruts, però a Rector Triadó, com que la poda dels arbres no es fa bé, a terra 
s’hi fa un llit de fulles. Es queixa que hi ha altres carrers que són més bruts per altres 
circumstàncies, com són 26 de gener, Vilardell, Àliga, algunes zones de la carretera de la 
Bordeta..., diu que hi han detectat això. Pensen que han de ser més sistemàtics amb la 
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desinsectació i la desratització, perquè els veïns tornen a veure per la part de Països Catalans 
rates grosses. Reconeix que Sanitat ja ha contactat amb ells, que ja coneixen els punts i que ja 
ho faran, però diu que això és continu. Pensa també que els contenidors s’haurien de netejar 
més. Ara que el regidor ha dit que hi havia una nova licitació amb més gent, insisteix que aquí 
s’ha de fer fort, perquè estem en una època de pandèmia.  

També demanen que el mercat d’Hostafrancs torni a posar a l’hidrogel a les dues entrades, 
perquè l’han tret i pensen que tots els mercats l’haurien de tenir, i, si cal, també guants.  

Un tercer tema, diu, és el de la plaça Herenni. Explica que veïns de les plantes baixes van 
demanar que s’hi fes una mica de barrera, ni que fos provisional, perquè els nois de l’escola, 
amb la qual ja han parlat, es queden per allà, es treuen les mascaretes i de vegades molesten 
el veïnat. La petició és que es faci una petita remodelació, que no ha de ser cara, per evitar que 
es molesti les plantes baixes.  

Finalment afegeix, que hi hagi una planificació una mica més àmplia sobre les persones sense 
llar per la qüestió del coronavirus, que a Hostafrancs hi han detectat força gent.  

La presidenta dona la paraula al representant de l’Associació de veïns de la plaça de les 
Navas. 

El senyor Diego Polo, representant de l’Associació de Veïns de la Plaça de les Navas, es 
lamenta de l’incivisme a la plaça, que diu que és endèmic. Relata que els veïns han passat un 
estiu amb molts incidents causats per grups de persones que es reuneixen tota la nit, cridant, 
cantant i escoltant música, i que fins i tot hi ha hagut alguna baralla entre grups. Diu que també 
dia i nit hi ha patinets elèctrics i bicicletes que passen pel centre de la plaça a tota velocitat, i 
furgonetes que hi aparquen amb total impunitat durant hores.  

Es queixa que la resposta de l’Ajuntament fins ara ha estat que diversos departaments treballen 
conjuntament en el tema de l’incivisme i que en casos puntuals s’avisi la Guàrdia Urbana. I 
afegeix que no li sembla acceptable que una hora o dues després de cridar la Guàrdia Urbana 
truquin ells per comunicar que no hi poden anar perquè atenen altres serveis. Accepta que no 
hi puguin anar, li sembla que trucar a un veí a altes hores de la matinada, quan en aquell 
domicili pot haver-hi altres persones descansant, és una falta de respecte. 

La seva pregunta és com i quan solucionaran aquests actes incívics, que s’arrosseguen en 
aquesta plaça des de fa anys. 

I fa un seguit de propostes, que són: 1) Que hi hagi més presència de la Guàrdia Urbana en 
hores discrecionals, per crear intranquil·litat entre els incívics i, quan calgui, demanar-los 
identificació i imposar-los sancions, si escau. Informa que aquests dies hi ha reunions a la plaça 
de més de sis persones, que es troben per menjar i beure. 2) Retirar els bancs, que faciliten 
aquestes trobades, i substituir cada banc per una o dues cadires. 3) Incrementar l’enllumenat 
públic, perquè la poca intensitat de llum i les ombres de l’arbrat fan que hi hagi zones molt 
fosques on passen més desapercebuts. 4) Col·locar càmeres de vigilància, perquè 
dissuadeixen les persones incíviques... 
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Reitera la queixa de les reunions, els patinets i bicicletes a gran velocitat i els vehicles aparcats 
indegudament, i reclama la presència de la Guàrdia Urbana.  

Conclou proposant: remodelar la plaça amb més zona verda, amb parterres o jardineres, 
aprofitant la voluntat d’aquest Ajuntament de crear espais més verds i saludables a Barcelona. 

La presidenta dona la paraula al regidor.  

El regidor respon a la senyora Pérez Solera, de l’Associació de Veïns d’Hostafrancs, 
assegurant que estudiaran la proposta de millorar els impactes que produeix el tancament de la 
Creu Coberta i la carretera de Sants els caps de setmana amb algun tipus d’intervenció en 
l’entorn. Creu que la proposta aportada podria ser una bona solució, i promet que en 
continuaran parlant amb l’associació.  

Respecte a la poda del carrer Rector Triadó, diu que està programada per a la campanya 2020-
21 i que per tant es farà les setmanes o mesos vinents. Afirma que les podes sempre van 
programades i no cal que els veïns els ho recordin. Entén que en el cas de Rector Triadó la 
poda és necessària i que és per això que la senyora Pérez ho deia.  

Pel que fa a la neteja del parc de l’Espanya Industrial, assegura que es neteja cada dia des de 
primera hora fins a les deu del matí: es buiden papereres i es retira qualsevol cosa impròpia 
que hi pugui haver. A la tardor, a més, un dia per setmana s’hi passa una escombradora per 
recollir la fulla dels plataners.  

Sobre els contenidors, diu que el que cal fer quan n’hi ha un de molt brut és escriure a la Bústia 
Ciutadana o trucar al Telèfon del Civisme i que miraran de repassar-lo, però assegura que tots 
els contenidors es netegen periòdicament: tant a l’estiu com a l’hivern, cada dos mesos els de 
rebuig i cada quinze dies els d’orgànica, i els de paper, envasos i vidre es fan un cop l’any, 
perquè acumulen molta menys brutícia. Insisteix, però, que si hi ha cap contenidor que estigui 
especialment brut, per un vessament o pel que sigui, facin servir la Bústia Ciutadana i es mirarà 
de fer-hi una neteja específica. 

Explica que la ubicació del gel hidroalcohòlic al mercat d’Hostafrancs depèn de la direcció del 
mercat i dels paradistes, que són els encarregats de subministrar-lo. Admet que potser ara no 
són a les portes d’entrada, però li consta és que sí que n’hi ha al passadís central, potser per 
alguna qüestió organitzativa, de falta d’espai, d’evitar aglomeracions... Promet que en parlaran 
amb els paradistes i la direcció del mercat per veure si es pot posar en algun lloc més visible. Sí 
que pot garantir que els caps de setmana, que tenen un reforç de seguretat a la porta, els 
agents porten gel i s’asseguren que tothom se’l posa a l’entrada. Fa també una crida, en aquest 
punt, a la responsabilitat ciutadana. 

No es vol allargar per comentar la qüestió de les persones sense llar, perquè recorda que ja ho 
ha explicat abans a bastament: s’han obert 700 places per a sensellars i ara el que toca és 
treballar conjuntament amb la Generalitat perquè ampliïn també les places de persones sense 
llar en altres ciutats de l’àrea metropolitana o del país.  

Responent al senyor Polo, afirma que la plaça de les Navas té sobretot un problema de soroll, i 
que aquestes qüestions són molt difícils de resoldre. Entén el malestar dels veïns, però diu que 
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moltes vegades el soroll ve determinat per la composició o l’urbanisme de la plaça. Recorda 
que es va intervenir en aquesta plaça, que la modificació es va inaugurar el 2013-14 i que va 
passar de ser una plaça verda, en la qual els arbres feien una mica de muralla del soroll que hi 
podia haver, a una plaça totalment grisa, molt diàfana, que acaba fent una mica d’altaveu, de 
manera que qualsevol activitat que es fa a la plaça produeix molt de soroll per als veïns. Diu 
que tornar a tenir una plaça verda, com demana el representant de l’Associació de Veïns, és 
complicat, perquè s’hi va intervenir amb l’acord d’una majoria de veïns en el seu moment, 
durant el mandat Trias. Pensa, de tota manera, que això ens ha de fer reflexionar que el verd 
és molt important a l’espai públic per prevenir i reduir el soroll.  

Sobre la intervenció policial a la plaça, afirma que hi ha més intervenció que mai de la Guàrdia 
Urbana, perquè tenen dos dispositius que passen per la plaça cada dia: un és el dispositiu de 
vigilància de l’espai públic, que fan un reforç especialment a la nit, de les 10 a les 3 de la 
matinada, perquè saben que hi ha moltes queixes i trucades per soroll, i que també hi ha hagut 
trenta-dues nits de vigilància, civisme i seguretat al Poble-sec, passant per la plaça de les 
Navas; i l’altre dispositiu diu que és el del Recer, que treballa, juntament amb Neteja i Serveis 
Socials, amb les persones sense llar per evitar assentaments a l’espai públic. Creu que les 
darreres setmanes i mesos s’ha vist un increment de la Guàrdia Urbana a la plaça. És 
conscient que amb això no ho solucionaran tot, perquè un problema de sorolls o d’activitats 
incíviques en una plaça se soluciona amb activitats promogudes pel veïnat. I aquí posa 
d’exemple l’espai de joc que s’hi ha creat els dijous a la tarda, de juliol a octubre, que permet 
que s’hi acostin altres veïns i famílies amb altres nens que, com que es juga molt a futbol en 
aquesta plaça, potser no s’hi acostarien, i en canvi així fan un ús diferent de la plaça, menys 
invasiu, amb menys soroll. Anima a treballar en aquesta mena de canvi d’usos.  

Finalment, respecte a les propostes que fa, suggereix que com que encara no s’han vist, 
almenys recentment, amb l’Associació de Veïns de la Plaça de les Navas, es trobin un dia, 
passegin per la plaça i comentin aquestes qüestions, i així els donarà resposta a cadascuna de 
les propostes.  

La presidenta demana al tècnic de Participació que llegeixi noves intervencions.  

El tècnic de Participació llegeix les preguntes escrites. 

En primer lloc, el senyor Marc pregunta quines actuacions hi ha previstes per pacificar el trànsit 
al Districte, davant de la situació sanitària actual de la covid i la contaminació climàtica. 

I el senyor Vicente R. demana si podrien col·locar coixins berlinesos al carrer Galileu, tal com 
s’ha fet en altres carrers de la zona, per reduir la velocitat del trànsit. 

El regidor respon al senyor Marc que li enumerarà les mesures per a la pacificació del trànsit i 
espera que un dia en puguin parlar a bastament, perquè aquesta qüestió els preocupa molt. 
Primer, parla del programa «Protegim les escoles», que implica l’ampliació de les voreres i la 
pacificació dels entorns escolars. Diu que al Districte es vol arribar a 20 escoles, de les quals 
aquest 2021 se’n faran 9. En segon lloc, es refereix a «Obrim carrers», que afecta Sants - Creu 
Coberta i que, tal com ha dit abans, implica que cada cap de setmana obren el carrer als veïns 
perquè puguin passejar-hi sense trànsit i sense fum. En tercer lloc, parla de totes les reformes 
de carrer que fan –reconeix que ara estan una mica aturades per la pandèmia–, que impliquen 
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transformar al màxim l’espai urbà i avançar cap a la pacificació, ampliant voreres i intentant fer 
la conversió a zones per a vianants allà on és possible. Finalment, posa els exemples de la 
superilla d’Hostafrancs, que va en aquesta línia de pacificar i reduir la contaminació climàtica, o 
el carril bici del passeig de la Zona Franca –que recorda que abans li ho han preguntat i no ho 
ha contestat–, que és un carril bici potent, nou, molt desitjat pels veïns de la Marina i que 
facilitarà molt l’arribada en bicicleta dels treballadors dels polígons de la Zona Franca. Assegura 
que començaran les obres aquest novembre i espera que es puguin acabar ben ràpidament.  

Creu que, en termes generals, han de continuar avançant cap a aquesta transformació del 
Districte i del conjunt de la ciutat, perquè sigui més segura per als vianants i també menys 
contaminada. 

Responent al senyor Vicente, coincideix que reduir el trànsit de vehicles és importantíssim i que 
només si fóssim capaços de tocar la velocitat dels vehicles ja seria suficient per evitar dues 
coses: una, contaminació, perquè els vehicles, com més corren, més contaminen, de manera 
que si avancem cap a una «ciutat 30» tindrem molta menys contaminació a l’aire; i després, la 
sinistralitat, els accidents de trànsit, perquè sabem que com més a poc a poc va un vehicle més 
difícil és que tingui un accident i sobretot, si té un accident, que aquest accident sigui molt 
menys greu. Per això estan molt d’acord amb el senyor Vicente.  

Sobre el carrer Galileu, diu que el fet que s’hi aparqui a banda i banda de manera alterna 
implica una complexitat per als coixins berlinesos, perquè costa d’ubicar-los. Assegura que ho 
estan estudiant tècnicament per veure quin tipus de solució s’hi pot donar. Expressa que 
treballen també en el pas de vianants elevat a la cruïlla entre Galileu i Violant d’Hongria, i que 
serà una realitat ben aviat perquè no l’afecta l’aparcament altern. Confirma, doncs, que la 
qüestió d’aquest carrer els preocupa i que treballen per intervenir-hi a curt termini.  

La presidenta dona la paraula a l’última intervenció digital que li consta, i que serà del senyor 
José Ramón Casas. 

El senyor José Ramón Casas afirma que els seus veïns li diuen, després de tots els 
problemes que han tingut al Poble-sec, que per als polítics el col·lector s’acaba a les Tres 
Xemeneies i que de les Tres Xemeneies fins al port és terra de ningú. Es lamenta dels 
atracaments que han tingut a gent gran, de les narcosales, de les plagues de rates al col·legi, i 
acusa els polítics i els consellers del Districte de no haver passat per allà. Insisteix que, segons 
els seus veïns, ni el regidor s’ha molestat a anar-hi. Pregunta què ha passat. 

La presidenta passa la paraula al regidor.  

El regidor respon que l’obra del col·lector de Vila i Vilà, la segona fase, que s’executa per 
millorar la recollida i sobretot la canalització d’aigües residuals de la pluja, per evitar 
inundacions al barri del Poble-sec, és una obra d’un gran abast, que va del carrer Palaudàries –
si no s’equivoca– fins a Drassanes. Exposa que el Govern del Districte ha parlat amb molts 
veïns i ha intentat consensuar al màxim el tipus d’intervenció que es feia, i que en una de les 
qüestions en què han treballat ha estat a restituir la zona d’obres que ocupava part del passeig 
de Montjuïc i que comportava el tall del trànsit en aquest carril, cosa que produïa col·lapses a 
Palaudàries i a l’avinguda Paral·lel. Assegura que sempre han intentat estar com més a prop 
millor dels veïns per poder resoldre les coses.  
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Concedeix que de vegades passa, a les obres, que el carrer queda una mica més fosc, hi ha 
més zones on resguardar-se, i a vegades pot pujar la inseguretat i poden pujar els delictes. En 
qualsevol cas, assegura que estan molt a sobre del barri del Poble-sec, tant en Mossos 
d’Esquadra, que són els qui tenen la competència en la persecució dels delictes, com també en 
Guàrdia Urbana, i s’han fet intervencions en aquesta zona.  

Finalment, admet que quan es fa una gran obra d’aquesta mena en un lloc on hi ha rates pot 
afectar aquesta qüestió, però explica que s’hi ha fet una desratització, perquè sap que aquestes 
qüestions com la de les rates a l’espai públic preocupen, i molt.  

La presidenta dona la paraula al tècnic de Participació perquè llegeixi les intervencions. 

El tècnic de Participació llegeix les intervencions. 

El senyor Carles Real, de l’Associació de Veïns de la Plaça de la Farga, fa dues preguntes: 

La primera, com segueix el procés de valoració dels pressupostos participatius, que va acabar 
a l’agost. Demana també mesures perquè es protegeixin espais com la plaça Ibèria, el carrer 
Rossend Arús o el carrer Ibèria de l’aparcament il·legal. 

I la segona, com es pot agilitzar l’atenció ciutadana a l’OAC del Districte. Diu que s’està donant 
hora presencial a dos mesos vista per a l’entrega de sol·licituds i instàncies. I explica també 
que, amb les ventades que hi ha hagut i el pas de l’huracà Glòria, molts arbres de la plaça de la 
Farga van caure; pregunta quan està prevista la replantació. 

La senyora Rosa Puig pregunta per què l’Ajuntament no està aplicant l’Ordenança municipal 
sobre estacionament de motos a  les voreres i què pensa fer el Districte per retirar les motos. 
Diu que cal un pla integral i zones d’estacionament. Demana si s’ampliaran les zones 
d’estacionament per a les motocicletes, si es multaran les motos mal aparcades i si hi haurà 
campanyes de sensibilització. 

La presidenta dona la paraula al regidor. 

El regidor explica que els pressupostos participatius eren una política molt ambiciosa, pensada 
en un context de certa normalitat, que implicava destinar 75 milions d’euros d’inversió, en els 
tres anys vinents, perquè els veïns poguessin presentar projectes i aquests projectes fossin 
votats i executats en els barris i districtes. Al·lega, però, que en el context de pandèmia en què 
ens trobem tot això ha quedat congelat, perquè ara mateix la prioritat és reforçar el sistema 
sanitari i els serveis socials. Espera que ben aviat arribi la vacuna i es pugui sortir d’aquesta 
situació, de manera que es pugui reformular el projecte i adaptar-lo al nou escenari. Garanteix 
que als veïns i veïnes que han presentat projectes se’ls contestarà, però diu que el que no 
poden fer és comprometre pressupost –i un pressupost de 75 milions d’euros– en un context en 
què les prioritats són unes altres.  

Pel que fa a les oficines d’atenció ciutadana, reconeix que hi ha hagut molta més demanda i 
que hi ha hagut canvis en els protocols derivats justament de la situació de pandèmia. Vol 
compartir algunes dades. Diu que durant el 2020 s’ha incrementat un 90% –gairebé s’ha 
doblat– el total de demandes a l’OAC per telèfon i que, per tant, hi ha molta més activitat, 
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vinculada també a la situació de crisi econòmica i social, perquè moltes persones han de fer 
tràmits i si, per fer-los, necessiten el volant de l’empadronament o qualsevol altre document que 
expedeixi l’Ajuntament, això fa que hi hagi molta més pressió als equips. Explica també que 
s’ha intentat no tancar les OAC –han estat obertes durant tota la pandèmia–, s’han reforçat els 
equips –s’hi han incorporat 73 professionals més, per atendre aquest increment de trucades–, 
s’han ampliat també les línies del 010, i garanteixen que avui mateix, si un veí del Districte truca 
al 010 i demana ser atès a l’OAC –que evidentment s’ha de fer per cita prèvia–, li donaran hora 
per al 2 de novembre, de manera que són deu o quinze dies d’espera. Explica que, pel portal 
de tràmits, en aquests moments no es pot demanar cita presencial a l’OAC de Sants-Montjuïc, 
perquè ha canviat el sistema i ara es demana cita a «L’OAC et truca», des d’on els 
professionals d’atenció ciutadana truquen al ciutadà i, a partir d’aquí, valoren i orienten quin 
grau de priorització té el tràmit que ha de fer aquella persona: si és una qüestió que es pot 
resoldre telefònicament, es resol el mateix dia; si requereix una cita prèvia, se li dona, i si cal 
derivar-ho a algun altre lloc, es fa. Pensa que d’aquesta manera han introduït millores per 
agilitzar al màxim els tràmits, en un context complicat en què es genera molta frustració quan 
algú necessita accedir a l’Administració pública i s’ha d’esperar.  

Pel que fa a l’arbrat, admet que a causa de la pandèmia s’han anat retardant algunes tasques 
que calia fer per al manteniment del verd o de l’arbrat, tasques que fa l’equip de Parcs i Jardins. 
Anuncia un pla nou d’actuació d’aquí a finals d’any, que implica un increment dels treballadors 
d’arbrat. Reconeix que amb el temporal Glòria hi va haver desperfectes que s’havien d’arreglar, 
i espera que a la plaça de la Farga aquesta intervenció es podrà fer les pròximes setmanes. 
Assegura que hi ha previst plantar 151 arbres al Districte i 1.073 a tot Barcelona abans 
d’acabar l’any. 

La presidenta demana al tècnic de Participació que llegeixi altres intervencions per escrit. 

El tècnic de Participació informa que són les dues últimes. 

La primera és de l’Associació de Veïns del Poble-sec, que demanen si els poden informar de 
les obres del col·lector de Vila i Vilà: quan està previst que s’acabin i quan està previst fer la 
fase següent. 

I finalment, la senyora Josefina Flores fa quatre comentaris: es queixa d’inseguretat als 
carrers del Poble-sec; vol saber la data de finalització de la canalització d’aigües pluvials al c/ 
Vila i Vilà; es queixa de manca de neteja als carrers; i demana informació sobre la situació 
administrativa de la mesquita del c/ Cabanes. 

El regidor diu que contestarà aquestes dues qüestions i també a la senyora Puig, que se l’ha 
descuidat abans.  

Recorda que la senyora Puig preguntava per les motos a la vorera i assegura que comparteix 
que cal fer un canvi cultural. Rememora el temps en què els cotxes aparcaven al damunt de la 
vorera i tothom ho tenia normalitzat, i diu que ara és el moment de treure les motos de la vorera 
i portar-les o bé a la calçada o bé als aparcaments subterranis. La senyora Puig demanava 
quan s’hi posarien i respon que fa temps que s’hi van posar, perquè hi ha una campanya des 
del 2017 i s’han fet moltes millores. Reconeix que encara hi ha motos a la vorera en alguns 
punts del Districte i que cal canviar la cultura de veïns i veïnes. Explica que actuen a través de 
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la Guàrdia Urbana, que s’han fet campanyes d’informació, primer, i després també de sanció, i 
pot dir que al Districte hi ha intervencions previstes en diversos carrers –Viriat, plaça 
d’Espanya, Tarragona, Callao - Ermengarda, passeig de Sant Antoni - Olzinelles, Vila i Vilà, 
Joan Peiró...–, fins a onze fases que aniran desplegant en funció de la conflictivitat per als 
vianants d’aquests aparcaments de motos a la vorera. Insisteix que hi estan treballant i que 
s’ha de tenir una mica de paciència, perquè cal aquest canvi cultural dels veïns i veïnes i cal 
també que s’ofereixin alternatives a les motos per aparcar a la calçada, i diu que en això també 
hi treballen.  

Respecte a la pregunta de l’Associació de Veïns del Poble-sec, diu que la segona fase del 
col·lector de Vila i Vilà va avançant. Ara bé, matisa que és una obra al subsol i que quan 
s’aixeca el terra hi poden sorgir imprevistos, i això és el que ha passat. Explica que aquests 
imprevistos han comportat que s’hagués de reajustar el calendari, però que la segona fase de 
la qual han parlat abans és previst que acabi al començament de l’any que ve. Assegura que 
treballen ja en el projecte i la contractació de la tercera fase, i que per tant la màquina no 
s’atura. Admet que són obres que poden resultar molestes, però demana comprensió perquè hi 
ha un bé superior, que és evitar les inundacions al barri del Poble-sec quan hi ha aiguats.  

Finalment, respon a la senyora Flores que de la inseguretat als carrers del Poble-sec ja n’han 
parlat al llarg de l’Audiència, igual que sobre la manca de neteja als carrers. Recorda que el salt 
qualitatiu en aquest punt es farà amb la nova contracta de neteja, que permetrà incrementar el 
nombre de treballadors, i que això serà durant aquest 2021 i, per tant, podran avaluar-ho amb 
els veïns i veïnes.  

I sobre la situació administrativa de la mesquita del carrer Cabanes –entén que vol dir l’oratori 
que hi ha en aquest carrer–, explica que és un centre de culte i que al barri del Poble-sec tenen 
la sort que hi hagi centres de culte de tota mena de religions, entre els quals un centre de culte 
islàmic, com n’hi ha de catòlics o d’evangèlics, perquè tenen una gran diversitat d’orígens i una 
gran diversitat religiosa al barri.  

La presidenta informa que han acabat l’ordre del dia de l’Audiència Pública i que només li falta 
donar les gràcies a totes les persones que hi han intervingut, a les persones que s’hi han 
connectat, als consellers i conselleres municipals –tant els que han seguit l’Audiència 
telemàticament com els que són presents al Saló de Plens del Districte–, i a tots els tècnics i 
totes les persones que han fet possible aquesta Audiència telemàtica. Expressa el desig que 
tothom es cuidi molt i que es puguin retrobar aviat. 

Com que no hi ha altres assumptes a tractar, aixeca la sessió a les vuit del vespre.  

 

El Secretari       Vist i Plau 

        La Presidenta 


