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ACTA DEL CONSELL PLENARI 

 

Identificació de la sessió  

Núm.: 4 
Data: 5 de juliol de 2017 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 19.00 h a 23.10 h  
Lloc: Consell de Districte de Sant Martí 

 
Assistents 

President del Consell 
Raimond Blasi i Navarro (GMDDemòcrata) 
 
Regidor del Districte 
Josep M. Montaner Martorell (GMBComú-E) 
 
Regidors/es adscrits/es 
M. Magdalena Barceló Verea (GMCs) 
 
Consellers i conselleres  
Marc Andreu Acebal (GMDBComú-E) 
Francesc Carmona Pontaque (GMDBComú-E) 
Carlota Falgueras Marsal (GMDBComú-E) 
Montserrat Barnils i Santanach (GMDBComú-E) 
Jordi Martín López (GMDBComú-E) 
Eva Campos Paladio (GMDBComú-E) 
Jordi Marzo Fitó (GMDBComú-E)  
Genís Boadella i Esteve (GMDDemòcrata) 
Maria Arenillas Picañol (GMDDemòcrata) 
Fernando Gómez Carvajal (GMDDemòcrata) 
Margarita Planas i Liébanas (GMDDemòcrata) 
Javier Heredero Esteban (GMDCs)  
M. Eugenia Angulo López (GMDCs) 
Lourdes Arrando Bellés (GMDERC-AM) 
Oriol Puig i Morant (GMDERC-AM) 
Sergi Alcon i Gibert (GMDERC-AM) 
Francesc Xavier Bañón Fàbregas (GMDPSC-CP) 
Sílvia López Serrano (GMDPSC-CP) 
Manuel Gallardo Martínez (GMDPPC) 
Ramón Sabaté Puig (GMDPPC) 
Ainhoa Ruiz Benedicto (GMDCUP-PA) 
 
Excusen la seva absència 
 
Sra. María Rovira i Torrens (GMCUP –PA) 
Sr. Daniel Mòdol i Deltell (GMPSC-CP) 
Sra. Trini Capdevila i Burniol (GMERC-AM) 
 
 
Gerent 
Josep Garcia Puga  
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Secretària tecnicojurídica 
Rocío Benito 
  

Desenvolupament de la sessió 

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior: 

Acta de les sessions celebrades el dia 10 de maig de 2017, ordinària, i el dia 8 
de juny de 2017, extraordinària 

Aprovades per unanimitat.  

B) Part informativa: 

Despatx d’ofici 

El Consell se n’assabenta. 

 Informe del regidor  

El regidor del Districte dona la benvinguda a tots els assistents. Assenyala que aquest 
és l’últim plenari abans de les vacances d’estiu i que, a més, coincideix amb l’equador 
del mandat. Explica, però, que no s’estendrà sobre això perquè ja han comentat i 
valorat aquests dos anys de mandat. Indica que se centrarà en sis qüestions que 
afecten la quotidianitat del districte. 

Destaca l’avanç dels plans de barris que corresponen al districte de Sant Martí. 
Recorda que el Pla del Besòs i el Maresme es va acabar de preparar el 2016 i ja s’està 
executant, i que el de la Verneda i la Pau s’està començant a tirar endavant. 
Assenyala que la dotació conjunta dels dos plans és d’uns 23 milions d’euros. Explica 
que encara no es veu gran part del que s’ha fet, però que s’han produït fets molt 
importants, com la convocatòria per part de BIMSA del concurs de projectes per a la 
nova seu del districte en el lloc de l’antic cinema Pere IV, que serà un edifici 
emblemàtic, i moltes altres activitats programades de cara a les festes majors, algunes 
de les quals ja s’han realitzat. Destaca que una de les primeres activitats més visibles 
que es faran a l’estiu serà el primer Festival de Circ al Besòs. 

Afirma que les obres d’infraestructures s’estan intensificant. Explica que s’està a punt 
d’acabar el primer tram del projecte de Pere IV i que la data de recepció de l’obra serà 
el 14 de juliol. Manifesta que, de fet, ja es veu aquest tram del carrer Pere IV més 
pacificat, amb molta més vorera, més arbres i un nou mobiliari urbà. Recorda que ja 
s’està licitant el projecte executiu del següent tram, que es farà a partir de principis del 
2018. Assenyala que aquest tram començarà a la rambla Prim i que comprendrà com 
a mínim tres illes fins al carrer Selva de Mar. Manifesta que això es complementa amb 
l’obertura de diversos trams dels carrers Bolívia, Marroc i Cristóbal de Moura, cosa que 
permetrà que es comenci a completar la segona fase del 22@.  

Assenyala que, tot i que les obres de Glòries restaran aturades durant uns mesos, el 
projecte de la Canòpia seguirà endavant. Indica que ja s’ha lliurat el projecte executiu i 
que a principis del 2018 començaran les obres d’aquest parc, així com dels futurs 
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equipaments i els 280 habitatges. Remarca que, de fet, a l’últim ple de l’Ajuntament de 
la ciutat es va aprovar la inversió de 53 milions d’euros per a aquestes obres.  

Explica que també s’ha avançat en la redefinició de l’avinguda Meridiana pel que fa al 
procés participatiu, l’ampliació de carrils per al transport públic i la creació de més 
verd, entre altres coses. D’altra banda, es refereix a la remodelació d’una part del 
carrer Xifré i a l’obertura d’un tram del carrer Concili de Trento. Recorda que entre 
finals del 2017 i principis del 2018 també s’iniciaran les obres a l’avinguda Icària, amb 
un projecte que es va triar en un procés participatiu en el mandat anterior, així com les 
obres de la nova biblioteca Gabriel García Márquez i de l’escola bressol Pere Calafell, 
que reforçaran tot un eix cultural i d’ensenyament al barri de Sant Martí. 

Pel que fa als equipaments educatius, destaca que la ciutadania del districte ha 
apostat per l’ensenyament públic de qualitat. Explica que les obres per ampliar l’escola 
de la Mar Bella estan a punt de començar amb l’enderroc, en primer lloc, de l’església 
de Sant Bernat Calbó. Recorda que l’Ajuntament de Barcelona ha comprat aquesta 
església, que passarà a ser un edifici escolar amb molts serveis orientats al barri. 
Afirma que això té a veure amb tots els esforços que han fet en els darrers mesos per 
coordinar-se amb el Consorci d’Educació. En aquest sentit, assenyala que també 
començaran molt aviat les obres del nou institut Maria Espinalt. A més a més, anuncia 
que ja s’ha arribat a un acord amb el Consorci d’Educació i amb els Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Barcelona perquè s’utilitzin com a àrees educatives les dues plantes 
buides de Can Saladrigas, amb un pressupost destinat a aquest efecte. 

Recorda que l’habitatge és un dels eixos centrals de la política de l’Ajuntament, que té 
un pla d’habitatge molt ampli i ambiciós, tot i que reconeix que encara no avança amb 
la celeritat que seria desitjable. Destaca que Sant Martí, junt amb Sant Andreu i Sants-
Montjuïc, són els districtes on s’estan fent més noves operacions d’habitatge públic de 
lloguer. En aquest sentit, assenyala que ja s’han acabat les obres a Ca l’Isidret, on a 
més a partir del 31 de juliol ja funcionaran tots els serveis de la planta baixa, així com 
els edificis dotacionals del carrer Bolívia. Així mateix, explica que s’estan fent dos 
edificis a l’eix Tànger-Alí Bei; que estan a punt de començar els habitatges de la plaça 
Dolors Piera, i que s’estan licitant projectes al Maresme, al Besòs i a Glòries, entre 
altres zones. D’altra banda, recorda que s’estan fent inspeccions dràstiques als pisos 
turístics i que s’està avançant en el cens de pisos buits. Pel que fa a això, indica que 
abans de finals d’any ja s’hauran resseguit a fons setze barris de Barcelona. 

En relació amb el turisme, assenyala que aquest àmbit exigeix corresponsabilitat social 
i de totes les administracions. Afirma que, tot i així, ja es poden veure alguns efectes 
del Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT), com ara la denegació de 
dues llicències d’hotel, un al carrer Àvila 66, de 190 habitacions, i un altre al carrer 
Pere IV 128-130, de 45 habitacions, que no han estat aprovats d’acord amb el que 
dictamina el PEUAT com a zones de decreixement. Explica que també s’han denegat 
permisos a dos albergs a partir del PEUAT: en un cas es tracta d’una residència 
d’estudiants que no podrà passar a ser alberg aquest estiu, i en l’altre, d’un alberg que 
es volia ampliar al carrer Freser. 

Pel que fa a l’alberg de la Vila Olímpica, explica que un informe recent de la síndica de 
greuges acredita que l’Ajuntament ha obrat de manera correcta en aquest cas, atès 
que era una llicència reglada concedida prèviament sobre la qual l’Ajuntament no ha 
pogut fer res més que seguir el procés reglat que ja s’havia iniciat. 

En relació amb els pisos turístics, destaca que la mateixa Associació d’Apartaments 
Turístics de Barcelona (Apartur) ha reconegut, a través d’uns estudis que ha fet una 
empresa privada, que el Govern de la ciutat ha aconseguit que 1.000 apartaments 
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turístics il·legals deixin de ser-ho i tornin a ser de lloguer. Assenyala que el districte de 
Sant Martí és el tercer on s’han fet més intervencions, després de Ciutat Vella i 
l’Eixample. Explica que al districte s’han obert 232 expedients, 172 dels quals han 
portat a l’obertura d’expedients sancionadors, amb més d’una quarantena d’ordres de 
multa en els casos que s’ha comprovat que eren apartaments turístics il·legals.  

Pel que fa a l’ús de l’espai públic i a la seva qualitat, manifesta que estan molt satisfets 
de la feina que s’ha fet en relació amb la reordenació singular de la rambla del 
Poblenou, que assenyala que ha estat una feina molt de pacte i de treball minuciós. 
Destaca que han aconseguit una convivència entre el veïnat, els comerciants i els 
visitants, i que aquest equilibri ha fet que aquests dies, ja de ple estiu, no hi hagi hagut 
queixes. Assenyala que s’estan gestionant altres espais públics importants que estan 
sotmesos a pressió, com les platges, els parcs, la zona del Port Olímpic o el Fòrum, on 
es continuen realitzant inspeccions sobre el nivell de soroll que generen les activitats 
que s’hi fan, com ara el Primavera Sound. 

Manifesta que totes aquestes qüestions són molt importants per al Govern perquè 
tenen a veure amb la millora de les condicions de vida de les persones que viuen, 
treballen o visiten el districte.  

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que volen insistir una 
vegada més en la necessitat de regular el turisme i incentivar un canvi de model 
perquè aquesta activitat sigui més respectuosa, integradora i sostenible en relació amb 
la vida de la ciutat i el medi ambient. En aquest sentit, recorda que les enquestes diuen 
que la principal preocupació de les veïnes ja és el turisme.  

Assenyala que, davant la presentació que ha fet el Govern d’un pla estratègic per un 
turisme sostenible, consideren que aquest pla és prou important per parlar-ne als 
districtes i barris, cosa que no s’ha fet, i que caldria valorar i situar aquestes mesures 
segons les problemàtiques de cada barri. Afirma que, en aquest sentit, encara no s’ha 
adoptat cap mesura per controlar els comerços només destinats al turisme ni els 
espais de la ciutat «regalats» al turisme i que la ciutat ha de recuperar.  

Opina que s’han aconseguit avanços amb l’aprovació del PEUAT, però que cal fer un 
seguiment públic a tots els districtes i barris de Barcelona per garantir-ne el 
funcionament i control i valorar-ne l’efectivitat. Remarca que encara hi ha un greu 
problema amb els pisos turístics il·legals i la comercialització de l’habitatge. Pel que fa 
a això, afirma que cal que el Govern sigui rotund i incentivi encara molt més l’habitatge 
públic. Recorda que Barcelona té un 1,6% d’habitatge públic, en contrast amb grans 
ciutats europees com París, amb un 17%; Berlín, amb un 30%; o Amsterdam, amb un 
48%. Afirma que també cal donar resposta al greu problema dels pisos buits, de la 
Sareb i dels «fons voltor», que estan expulsant les veïnes de la ciutat. Opina que el 
Govern hauria de ser molt més ràpid i eficient en aquest tema, que és prioritari. Explica 
que són conscients que la manca d’habitatge públic és fruit de la deixadesa de 
governs anteriors, però que, tot i així, calen mesures urgents que incloguin els 
col·lectius socials amb més necessitats. D’altra banda, manifesta que esperen una 
resolució en breu de la situació que es viu a les finques del carrer Llull. 

Demana al Govern més valentia pel que fa a la reforma de l’avinguda Meridiana. 
Afirma que no és fàcil aturar l’entrada de cotxes a la ciutat, però que s’ha de fer, ja que 
la Meridiana ha d’esdevenir un espai per a la gent on els cotxes siguin minoritaris. 
Manifesta que volen que aquesta avinguda sigui un eix verd amb llocs de trobada i de 
gaudi, i on es desenvolupi una xarxa potent de transport públic i bicicletes i de 
connexions entre barris. Remarca que la Meridiana divideix completament el Clot i que 
la cruïlla de la Meridiana amb el carrer Aragó és un espai agressiu per als vianants on 
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l’urbanisme està al servei dels cotxes. Afirma que cal una aposta clara per un 
urbanisme per a la gent que viu a la ciutat, ja que, tot i que s’avança en aquest sentit, 
creuen que es fa massa a poc a poc. 

Assenyala que en les valoracions que ha fet el Govern sobre els dos anys de mandat 
parla de dues coses interessants: l’elaboració d’un estudi i mesures per evitar l’impacte 
de la gentrificació i l’impuls de polítiques contra la xenofòbia. Respecte al primer, 
explica que pensen que arriba tard, però que esperen que s’enllesteixi aviat i que es 
presentin mesures que incloguin plans d’usos, urbanisme, recuperació d’espais i 
desplegament urgent d’habitatge, entre d’altres. Pel que fa a la segona qüestió, afirma 
que no s’han determinat mesures concretes. Explica que saben que s’ha presentat un 
pla per lluitar contra la islamofòbia, però que creuen que s’ha d’adaptar a la realitat 
social de cada barri. Afirma que, per tant, esperen mesures en aquest sentit.  

Finalment, manifesta que esperen que el Govern sigui al seu costat els dies abans i 
després del referèndum, i que, si no és així, almenys els deixin pas. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, opina que el regidor no parla mai 
dels temes de què parlen els veïns als consells de barri, com la neteja, la inseguretat 
ciutadana, la superilla del Poblenou, els conflictes a la platja de gossos, els problemes 
de trànsit o els ocupes.  

Manifesta que avui vol dedicar la seva intervenció a parlar d’un problema que afecta i 
preocupa molt cinc comunitats de 184 propietaris del carrer Pujades amb Josep Pla, 
que és l’ocupació il·legal del local número 3. Explica que els propietaris han lliurat un 
document en el qual descriuen els problemes que pateixen a causa d’aquesta 
ocupació: treballs de desballestament al local, brutícia i ús indegut de la via pública, 
utilització de serveis comunitaris, sorolls i robatoris a locals que hi ha al costat, com el 
del Club Esportiu Pujades. Demana que se’ls digui quines seran les solucions a 
aquesta situació. Pregunta si potser el Govern comprarà el local per donar-lo a aquest 
col·lectiu, com acostuma a fer, o pensa fer gestions per desallotjar-lo i posar-hi ordre.  

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, assenyala que els grups 
acostumen a rebre un esquema de l’informe del regidor, però que després la 
intervenció del regidor no s’ajusta a aquest esquema. Afirma que ella es cenyirà als 
temes que figuren en aquest document, que remarca que se’ls ha fet arribar 24 hores 
abans del plenari. 

Opina que el Govern ha d’explicar als veïns que els diners que s’utilitzaran per habilitar 
l’antic cinema Pere IV com a part de la seu del Districte corresponen al Pla de barris. 

Felicita els treballadors, els voluntaris i les associacions que participen en el Servei 
d’Escales del Pla comunitari, que destaca que treballen sense descans per al seu bon 
funcionament i que són els autèntics responsables que aquest pla sigui un èxit. 
Manifesta que consideren pretensiós atribuir-ne l’èxit al Govern o als grups de 
l’oposició, que el que han de fer és dotar el pla dels mitjans necessaris per al seu bon 
desenvolupament. 

Afirma que la Verneda dista molt de ser un barri dignificat, i recomana als membres del 
Govern que s’hi passegin a diferents hores del dia per comprovar-ho. Explica que els 
veïns pateixen la manca de neteja i de civisme, i se senten abandonats per part de les 
administracions públiques, que són les que han de vetllar pel seu benestar. Opina que 
això és fruit d’una gestió ineficaç i d’una manca d’empatia per part del Govern.  
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Manifesta que s’alegra que s’ampliïn escoles i que al final es pugui executar la plaça 
Bernat Calbó tal com estava previst. Remarca, però, que encara queden molts 
barracons. En aquest sentit, opina que Barcelona, malgrat tenir moltes possibilitats, 
s’està quedant enrere respecte a moltes ciutats d’Espanya. 

Explica que consideren que el Pla pel dret a l’habitatge és poc ambiciós i insuficient, ja 
que no cobreix la necessitat dels ciutadans. A més, afirma que el Govern està 
incomplint les seves promeses en matèria d’habitatge social, perquè Barcelona 
continua sense tenir el parc de pisos públics que necessita i, a més, s’ha produït una 
bombolla que ha encarit els preus dels pisos de lloguer més que mai.  

Opina que el discurs radicalitzat sobre el turisme i la criminalització del sector han 
convertit el turisme en un dels principals problemes de la ciutat. Afirma que és 
inconcebible que el Govern rebutgi el turisme quan és el sector més dinàmic i que més 
ocupació genera a Barcelona. Lamenta que el Govern ignori les aportacions positives 
del turisme a la ciutat i que no hagi estat capaç d’escoltar el sector per adoptar les 
mesures necessàries per garantir oportunitats de negoci i de creació d’ocupació en 
aquest àmbit. 

Afirma que el fet que el Govern digui que està satisfet d’una bona gestió pel que fa a 
l’espai públic és una mostra més que no escolta els veïns, els comerços i els 
restauradors. Opina que sembla que al Govern només el preocupin els interessos 
partidistes i que es comporta de manera dictatorial, amb un resultat nefast per a 
l’economia de la ciutat i, en aquest cas, del districte. 

Es refereix a la manca de neteja i a l’excés de flexibilitat del Govern davant dels actes 
incívics, cosa que ha provocat fins i tot enfrontaments entre els veïns.  

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, recorda que Barcelona en 
Comú es va presentar a les eleccions prometent transparència i canvi, i que d’això en 
deia «nova política». Afirma, però, que la política que fa aquest partit s’assembla 
massa a «la vella política» municipal dels darrers quaranta anys.  

Manifesta que, per al seu grup, la bona política és escoltar la ciutadania, ser sensible a 
les seves demandes i donar-hi resposta, cosa que no està passant al districte. Explica 
que a l’Audiència Pública d’ahir els veïns ja van dir que no viuen de notícies i titulars, 
sinó de realitats als seus barris. Afirma que la bona política també és reconèixer les 
pròpies limitacions. En aquest sentit, remarca que al Govern li cal el suport d’altres 
grups perquè està en minoria.  

Pregunta al Govern per què fa veure que les idees dels altres són seves, i si la nova 
política és imprimir uns «pamflets de partit» on es confon l’acció de l’Ajuntament amb 
la del partit. Pel que fa a això, remarca que no ha estat l’alcaldessa Colau qui ha tirat 
endavant el PEUAT o el Pla pel dret a l’habitatge, sinó una majoria del Ple municipal. 
Assenyala que, fins i tot, el Govern s’atribueix els compromisos adquirits amb altres 
partits o els projectes provinents de mandats anteriors. Afirma que, en definitiva, la 
bona política és la que és humil, i no pas la superba de sempre. 

Respecte a l’informe del regidor, opina que dir que alguns projectes avancen a 
velocitat de creuer és com a mínim autocomplaent, i que adjudicar-se en exclusiva el 
mèrit d’obres iniciades en mandats anteriors, o atribuir als plans de barri dinàmiques 
quasi històriques, com l’acció comunitària, els equips d’escales o les activitats de festa 
major, és «lleig» i diu molt del Govern. 
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Afirma que, tot i que l’habitatge era el punt fort de la campanya electoral de Barcelona 
en Comú, els desnonaments, l’augment del preu del lloguer, els pisos turístics i la 
gentrificació continuen sent una constant. Assenyala, però, que d’això el Govern no en 
parla, cosa que els recorda l’antic estil d’ICV-EUiA, propi de la vella política. 

Recomana als membres del Govern que passegin per la banda de Prim. Afirma que, 
d’aquesta manera, potser no estaran tan satisfets respecte a la seva gestió de l’espai 
públic. D’altra banda, manifesta que els sobta molt que en l’informe no s’esmenti com 
a espai públic sotmès al repte de la bona gestió la superilla del Poblenou. 

Opina que el Govern es delata quan demana corresponsabilitat de totes les 
administracions públiques pel que fa al turisme. Manifesta que suposen que el Govern 
ja està preparant el discurs per dir que la culpa de tot la té un altre, que és el que 
acostuma a fer últimament. A més, explica que creuen que el Govern fa broma quan 
diu que «controla a fons» els pisos turístics. Aconsella al Govern que vagi a explicar 
això al Clot-Camp de l’Arpa, on dia rere dia augmenten els pisos turístics il·legals.  

Assenyala que avui el Govern fa tuits i retuits del titular que diu «Barcelona 
aconsegueix que tanquin mil apartaments turístics il·legals», que prové d’un estudi 
encarregat per Apartur. Afirma que és irònic que el Govern es faci ressò d’un titular 
que prové de la patronal i que, en aquest sentit, el Govern no ha perdut la capacitat de 
sorprendre-la. Manifesta que, per fer balanç, voldrien saber quants pisos turístics s’han 
obert en el mateix període en què se n’han tancat 1.000. 

Explica que esperaven més compromisos del regidor, en comptes d’un informe sense 
cap mena d’autocrítica i ple d’autocomplaença. En relació amb això, reitera que la 
bona o la nova política és la que és humil. 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, afirma que cada punt de 
l’esquema de l’informe del regidor que es facilita als grups mereix un adjectiu. Opina 
que es pot qualificar els plans de barri de «frau en tota regla», tenint en compte que es 
destinaran diners d’aquests plans a les oficines del Districte que es faran a l’antic 
cinema Pere IV. Pel que fa a les obres en infraestructures, observa que l’informe parla 
de l’avinguda Icària, que és un projecte que prové del mandat anterior, o del carrer 
Pere IV, on el darrer cap de setmana queien els arbres. Quant als equipaments 
educatius, manifesta que exigeixen planificació al Govern. Remarca que, si avui es fa 
l’escola Pere Calafell o l’institut Maria Espinalt és perquè algú va començar a posar en 
marxa aquests centres. Respecte a l’espai públic, opina que els restauradors no tenen 
molt bon concepte del pacte al qual es refereix el Govern i que aquest terme no és la 
manera com ells resumirien el que ha passat amb l’ordenació de la rambla del 
Poblenou. 

Quant a l’habitatge, assenyala que en parlaran quan tractin la proposició sobre els 
lloguers. Pel que fa al turisme, opina que ara el regidor s’ha agafat a l’informe de la 
síndica sobre l’alberg de la Vila Olímpica per dir que l’Ajuntament ha actuat molt bé en 
aquest cas, però que feia molt que el Govern intentava responsabilitzar el seu grup 
d’aquest projecte. Pregunta al Govern com és que ha aconseguit que un hotel de luxe 
hagi renunciat a establir-se a la torre Agbar i, en canvi, no fa cap gestió respecte a 
aquest alberg. En aquest sentit, pregunta per què s’impedeix el turisme de qualitat i es 
deixa entrar un turisme que pot acabar suposant un greu impacte a la Vila Olímpica.  

Opina que, en el balanç dels dos anys de mandat, el Govern confon l’agenda del partit 
amb la de l’Ajuntament, igual que fent un acte del partit a la plaça Josep M. Huertas 
Claveria. Afirma que això és molt greu i que, a més a més, el Govern encara no els 
han contestat les preguntes que han presentat per escrit sobre aquest tema. Explica 
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que, a banda d’això, creuen que els dos anys de mandat mereixien un balanç més a 
fons que el que es va fer amb quatre persones assegudes a una plaça. 

D’altra banda, pregunta al regidor què farà l’1 d’octubre i si el Districte participarà 
activament en la cessió de locals perquè es pugui celebrar el referèndum.  

Assenyala que, a banda dels dos anys del mandat i del referèndum, volen parlar dels 
problemes de la gent. Afirma que la neteja és un tema que preocupa als veïns i que 
dona lloc a situacions lligades a l’incivisme, com l’acumulació de tones de brossa a la 
platja durant la revetlla de Sant Joan. Explica que ja sap que la platja és responsabilitat 
de Parcs i Jardins, però que té un impacte molt gran sobre els barris del districte. 

Finalment, remarca que el Govern apujarà l’IBI, així com el preu de les escoles bressol 
a les classes mitjanes.  

Conclou que, després de dos anys de govern, el regidor podria donar més explicacions 
de fons en el seu informe. 

El president assenyala que el regidor ha exhaurit el seu temps d’intervenció, i pregunta 
si algun dels grups que disposa de temps vol tornar a fer ús de la paraula. Davant els 
comentaris d’alguns consellers, manifesta que comença a estar cansat que es 
qüestioni com controla el temps. Explica que s’ha descarregat una aplicació similar a la 
que es fa servir a l’Ajuntament de la ciutat, atès que al Districte no disposen ni d’un 
comptador, malgrat haver-lo reclamat diverses vegades. Tot seguit especifica els 
minuts que han utilitzat el regidor i els consellers en les seves intervencions.  

El Consell se n’assabenta. 

Homenatge al sostinspector de la Guàrdia Urbana de Sant Martí, Sr. José 
Luis Martín Cela 

El president informa de la jubilació imminent del senyor José Luis Martín Cela, 
sotsinspector de la Guàrdia Urbana, a qui qualifica de persona incondicional tant 
respecte a la seva feina de servei a les persones i a la ciutat com respecte a 
l’assistència al Consell Plenari del Districte.  

El regidor del Districte explica que el senyor Martín Cela va néixer a Barcelona a finals 
de l’any 1952, i va estudiar a Montcada i després a l’institut professional Mare de Déu 
de la Mercè. Assenyala que amb vint-i-tres anys va entrar a l’acadèmia de la Guàrdia 
Urbana i el 1976 es va incorporar al servei actiu, amb el número 2 de la promoció 41. 
Manifesta que a principis dels anys vuitanta va ingressar a la Unitat Territorial de 
l’Eixample, on va treballar onze anys. Destaca que, durant aquest període de temps, 
va ascendir a caporal, a sergent i a sotsinspector, i a continuació es va traslladar al 
districte de Sarrià-Sant Gervasi, on va treballar un any i mig. Afirma que més tard va 
ser nomenat sotscap de la Unitat Territorial d’Horta-Guinardó. Assenyala que, durant 
els Jocs Olímpics de 1992, va ser sotscap de l’Anella Olímpica de la Vall d’Hebron.  

Explica que es va incorporar a la Unitat Territorial del Districte de Sant Martí el 1999, 
quan es va fer el desplegament de la policia comunitària a Barcelona. Destaca que 
això va permetre un contacte més directe i proper amb totes les entitats socials del 
barri i amb els veïns i veïnes, que és una cosa que ell ha desenvolupat magníficament 
durant els darrers divuit anys. Destaca que els va ajudar molt a resoldre i a mitjançar 
en el problema de la foguera de la colla del Drac del Poblenou, i que sempre ha 
col·laborat en les festes majors, les cercaviles, les cavalcades de Reis, les rues de 
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Carnestoltes i altres festes populars. Afirma que durant aquests divuit anys també s’ha 
ocupat dels problemes de trànsit i dels conflictes del districte. D’altra banda, destaca 
que ha rebut diversos premis, com la Medalla d’Honor de la ciutat el 2005 i cinc 
medalles de mèrit.  

Manifesta que agraeixen enormement la feina que ha fet, que ha estat un luxe i un 
privilegi tenir-lo al districte i que el trobaran a faltar. A més, explica que, per als 
membres del nou Govern que hi ha a la ciutat des de fa dos anys, el senyor Martín 
Cela és una de les moltes persones del districte que els ha fet estimar i valorar la feina 
que fa la Guàrdia Urbana, que destaca que és una de les institucions que els ajuden 
més en la seva feina quotidiana. 

Finalment entrega al senyor Martín Cela un obsequi. 

El senyor José Luis Martín Cela, sotsinspector de la Guàrdia Urbana de Sant Martí, 
afirma que per a ell ha estat un honor i un privilegi poder treballar amb les autoritats, 
els tècnics i tots els companys de la Guàrdia Urbana, i més al districte de Sant Martí. 
Destaca que una singularitat del districte són les entitats. Afirma que una vegada es 
coneixen les persones de les entitats tot és molt fàcil, i que entre tots plegats sempre 
han acabat trobant una sortida a tots els problemes. Manifesta que se’n va com si 
deixés una família, i que agraeix de tot cor tot el suport que ha rebut, sobretot dels 
companys. Afirma que ell sempre serà a Sant Martí, que és el seu districte.  

El Consell se n’assabenta. 

Informes i/o mesures de govern 

- Informe sobre la modificació puntual del Pla especial d’usos del Port 
Olímpic de Barcelona 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, recorda que el 2 de 
desembre de 2016 l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya van signar 
un protocol que delega al consistori les competències de gestió del Port Olímpic per tal 
que sigui l’ens municipal qui pugui definir el model d’aquest àmbit, reservant-se la 
Generalitat les facultats en matèria d’inspecció i règim sancionador. Explica que 
aquest protocol preveu la creació d’un grup de treball conjunt per a la seva gestió i el 
seu seguiment i per a l’impuls de les actuacions que estableix, en concret un Pla 
director urbanístic del Port Olímpic. En aquest sentit, assenyala que, el març del 2017, 
la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar 
per unanimitat una proposició per tal que es treballin conjuntament els plans de 
definició d’usos del Port Olímpic i dels locals d’oci de primera línia del front marítim de 
la Barceloneta i del Port Olímpic. Afirma que el 8 de juny de 2017 es va constituir 
aquesta comissió de seguiment.  

Recorda que els usos actuals del Port Olímpic provenen del 1997 a proposta de 
Pobasa, que és l’empresa que es va encarregar de la gestió del port. Assenyala que 
aquests usos han estat modificats molt puntualment amb un reglament particular de 
policia, gestió i explotació del port esportiu del Port Olímpic, l’aprovació definitiva del 
qual es va produir el 21 de juliol de 2006. Remarca, però, que la ciutat i el Port Olímpic 
han canviat molt des d’aleshores. Afirma que la realitat actual és una ocupació de 
l’espai públic per part de terrasses que incompleix manifestament la regulació vigent, 
cosa que genera problemes de seguretat. A més, assenyala que la normativa actual 
de terrasses fa urgent una modificació del Pla especial d’usos del Port Olímpic.  
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Manifesta que, amb el temps, els problemes en aquest espai han degenerat i que, per 
tal d’adequar l’actual normativa a la situació d’aquesta part de la ciutat, és necessari 
fer una modificació puntual del Pla especial. Afirma que, per tant, proposen als grups 
municipals i a les entitats veïnals que col·laborin en aquesta modificació. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que durant tres 
dècades al Port Olímpic s’ha fomentat l’activitat centrada només en el turisme, sobretot 
la restauració i l’oci nocturn. Afirma que els arrendaments dels locals, i especialment 
els subarrendaments existents, han deixat fora de control la situació, en un espai on es 
podrien dur a terme activitats esportives tant en l’àmbit educatiu com en els àmbits 
professional o d’oci no consumista, sobretot pel que fa a les activitats nàutiques i a 
l’aprenentatge de la relació de la ciutadania amb els recursos naturals a la ciutat. 

Opina que les activitats privades han fomentat un model abusiu i un port desconnectat 
de l’entorn i del respecte al mar, i aliè a la ciutat. Manifesta que, des del seu grup, 
sempre han defensat la titularitat i la gestió pública del Port Olímpic per tal que aquest 
espai presti un servei a la ciutat i respongui a les necessitats socials i d’interès públic, i 
pugui desplegar tota la seva potencialitat d’usos sense estar condicionat per l’ànim de 
lucre. Afirma que, per tant, insten el Govern a impulsar un debat sobre aquest model i 
a aplicar el Pla d’usos vigent mentre no se n’aprovi un altre de nou. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, assenyala que el Port Olímpic és 
un espai singular, també pel que fa a la restauració. Demana al Govern que sigui 
especialment cautelós per no crear un conflicte més gran del que hi ha actualment, tal 
com acostuma a fer. 

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, assenyala que aquesta modificació 
puntual arribarà fins a l’any 2020, que és quan finalitzarà la concessió actual i haurà de 
plantejar-se tot de nou. Manifesta que creuen que aquesta modificació s’ha de fer amb 
el consens i la informació dels veïns i s’ha de plantejar d’una manera global, sense 
centrar-se només en les terrasses i l’ocupació de l’espai públic, per tal de deixar ja 
preparades les modificacions de cara a l’any 2020. 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, manifesta que agraeixen la 
feina de l’equip tècnic que ha dut a terme aquest informe i celebren la voluntat política 
d’abordar la problemàtica del Port Olímpic, encara que sigui tard i a través d’un 
informe de situació i no d’una mesura de govern. Remarca que diu «tard» perquè 
s’han perdut dos anys, durant els quals els veïns i veïnes de la Vila Olímpica, i en 
concret del carrer Moscou, han vist empitjorar la seva qualitat de vida.  

Manifesta que consideren necessari que es prenguin decisions per tal de modificar el 
Pla d’usos, i que demanen exigència màxima en el compliment del pla vigent. Explica 
que esperaran que se’ls presentin les mesures concretes per avaluar la modificació 
puntual, i que volen que tot això es faci amb el màxim diàleg i consens amb els veïns. 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, manifesta que el Govern 
podrà comptar amb el seu grup per a aquesta modificació si treballa de manera 
diferent de com ho ha fet en la superilla del Poblenou i en la remodelació de la rambla 
del Poblenou. Demana al Govern que intenti fugir dels «tics» habituals pel que fa a 
aquest tema, que remarca que no només afecta el Port Olímpic sinó també la Vila 
Olímpica. Afirma que, per tant, és un tema que els preocupa tant des de la perspectiva 
de ciutat com des de la perspectiva de front marítim.  

Assenyala que, no obstant això, no entenen el sentit d’haver inclòs aquest punt en 
l’ordre del dia del Consell Plenari del Districte. 
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El president assenyala que el Govern ja ha exhaurit el temps d’intervenció. Pregunta si 
algun grup de l’oposició vol tornar a fer ús de la paraula. 

El senyor Boadella recomana a la resta de membres del Consell que es baixin una 
aplicació per controlar els temps d’intervenció. D’altra banda, aclareix que ha dit que 
no trobava sentit a incloure aquest punt en l’ordre del dia perquè, més enllà d’un 
anunci publicitari, no és res concret. Demana, doncs, que el Govern presenti propostes 
amb més detall en aquest i tots els altres temes. 

El Consell se n’assabenta. 

- Informe sobre els equipaments de proximitat i els solars municipals del 
Districte 

El conseller tècnic assenyala que aquest informe respon a la línia que ha seguit el 
Govern en els dos darrers anys de mirar d’ordenar i de presentar amb la màxima 
transparència tot allò que permeti, tant al Govern com als diferents grups municipals i a 
la ciutadania en general, organitzar-se i veure exactament quins són els diferents 
elements que hi ha al districte de cara a poder millorar la bona convivència, el bon 
servei i la qualitat de vida. A més, afirma que aquest informe respon també a una 
petició feta pel GMDCUP-PA en el Consell Plenari i a la necessitat que tenia el 
Districte de fer un inventari d’equipaments i solars municipals de cara a poder afrontar i 
reflexionar sobre les necessitats actuals i futures. Assenyala que aquest diagnòstic no 
es refereix només als equipaments municipals, ja que han cregut que era important 
incloure-hi tots els elements de proximitat, fins i tot aquells que són competència 
d’altres administracions, com residències, centres de salut o equipaments educatius. 

Manifesta que d’aquest informe, que és molt ampli i que ja s’ha presentat als grups 
municipals, se’n desprèn que hi ha 28 projectes definits, amb un pressupost de més de 
59 milions d’euros, i 10 projectes també definits i pendents de concreció 
pressupostària, en l’horitzó del 2021. Precisa que, d’aquests gairebé 60 milions 
d’euros, uns 47 corresponen a dotació pressupostària municipal i 12 a dotació 
pressupostària amb altres administracions, com el Consorci d’Educació, integrat per 
l’Ajuntament i la Generalitat.  

Afirma que tot això els permet orientar diferents línies estratègiques de treball amb els 
equipaments, com les escoles, diferents eixos de desenvolupament, com l’eix de Ca 
n’Oliva, la Verneda i Guipúscoa, l’eix de Pere IV, l’eix de Concili de Trento-Andrade o 
el 22@, els plans de barris, el sector Prim, el front litoral, el patrimoni industrial i Palo 
Alto, entre d’altres.  

Conclou que consideren que aquest estudi els permetrà treballar, no només ara, sinó 
de cara al futur per millorar el districte.  

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, assenyala que l’esperit de la 
proposta que va presentar el seu grup en un plenari era fer un pla d’equipaments amb 
visió de futur per preveure necessitats i, alhora, actualitzar el Pla d’equipaments 
existent. Afirma que, tot i així, el document presentat és una bona diagnosi de la 
situació actual del districte pel que fa a equipaments i els permet avaluar certes 
necessitats i millorar la transparència, ja que mostra les mancances que poden tenir 
els diferents barris. 

Manifesta que, des del GMDCUP-PA, creuen que per avaluar els probables nous 
equipaments s’han de tenir en compte més factors que els que hi ha en aquest 
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informe, d’acord amb una anàlisi més política. En aquest sentit, afirma que, més enllà 
del nombre d’habitants, les necessitats socials dels barris han de ser cabdals a l’hora 
de desenvolupar polítiques d’equipaments. Precisa que factors com l’envelliment, la 
joventut de la població, la renda familiar, les necessitats socials més urgents i el nivell 
de cohesió social han de formar part d’aquestes polítiques. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, opina que amb aquest informe el 
Govern té una eina magnífica per conèixer el nivell d’accessibilitat, l’estat de seguretat 
i l’estat de salubritat dels equipaments i solars; per fer avaluacions de risc, i per poder 
aplicar les ordenances municipals. Afirma que, d’aquesta manera, no hauran de ser els 
veïns els qui hagin de recordar contínuament al Govern a l’Audiència Pública els 
incompliments diaris que hi ha al districte pel que fa a edificis i solars.  

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, opina que l’estudi que s’ha presentat 
és aproximat, però que recull bastanta informació. Assenyala que alguna d’aquestes 
informacions no és correcta, però que, de tota manera, els pot servir de referent.  

Opina que el que ha de quedar clar és que els equipaments públics que s’han 
d’implantar a la ciutat han de donar servei als veïns que més ho necessiten i menys 
recursos tenen. En aquest sentit, afirma que no es tracta d’anar «repartint prebendes» 
o ubicant equipaments en funció de les sol·licituds. Remarca que aquest informe 
mostra que hi ha barris que pateixen un gran dèficit d’equipaments, com Camp de 
l’Arpa o Diagonal Mar, mentre que d’altres en tenen molts més perquè pot ser que ho 
requereixin per realitats socioeconòmiques com l’atur o l’envelliment de la població. 
Destaca que allò veritablement important és veure quina política d’equipaments es vol 
fer, buscant on tindran un millor ús i seran més necessitats pels veïns.  

El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, agraeix la feina dels tècnics i 
l’explicació del gerent del Districte respecte a aquest informe de 160 pàgines. 
Manifesta que sempre és d’agrair que s’expliqui una mica un informe, i més quan es 
dona una setmana abans del plenari. 

Planteja dues preguntes: si el Govern té també previst adequar els equipaments 
existents per fer-los accessibles, i si creu que el jovent té menys dret a tenir 
equipaments que la resta de la ciutadania. 

El senyor Fernando Gómez i Carvajal, del GMDDemòcrata, se suma a l’agraïment per 
la feina que han fet els tècnics. Assenyala que aquest informe reflecteix el que ha estat 
la política de trenta anys dels grups municipals del PSC i ICV-EUiA, d’acord amb la 
qual el Poblenou ha gaudit d’una gran inversió, mentre que la situació d’altres barris és 
lamentable. Remarca que, a més dels barris que sempre esmenten, com la Verneda, 
el Besòs o Sant Martí, hi ha barris com la Vila Olímpica i Diagonal Mar que també 
tenen un dèficit flagrant d’equipaments. Opina que això demostra que, als barris que 
surten de les requalificacions urbanístiques fetes durant l’època de govern del PSC i 
ICV-EUiA, aquests dos grups no han tingut mai la capacitat de preveure la gran 
arribada d’habitatge i d’oferir un bon servei d’equipaments als veïns i veïnes.  

Manifesta que se suma a l’oferiment que el Districte de Sant Martí faci un nou pla 
d’equipaments o actualitzi l’existent. Assenyala, però, que aquest oferiment significa 
que el Govern s’ha d’apropar al seu grup, perquè en els dos anys de mandat encara 
no ha volgut negociar res amb ells en l’àmbit de districte. 

Finalment, adverteix que calen equipaments a la Verneda, on ara s’activa el Pla 
Cobega, així com a la Sagrera, que també s’activarà d’aquí a uns anys.  
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El conseller tècnic celebra que l’oposició trobi que, en general, aquest instrument és 
útil i interessant.  

Assenyala, en resposta a la intervenció del GMDCUP-PA, que sí que hi ha una anàlisi 
política, però que volen fer aquesta reflexió col·lectivament, no només com a Govern, 
sinó també amb la resta de grups municipals i amb els veïns. Afirma que, per tant, 
plantegen unes tasques estratègiques que entenen que es poden treballar 
conjuntament amb tothom. D’altra banda, assenyala que l’informe preveu eI Pla 
Cobega, que és una de les línies estratègiques a treballar. 

El president pregunta si algun dels grups que no han exhaurit el temps d’intervenció 
vol tornar a fer ús de la paraula. 

El senyor Heredero precisa que agraeixen molt la informació, però que troben a faltar 
cap a on vol anar el Govern i quina serà la seva política d’equipaments. 

El senyor Puig assenyala que no s’han contestat les dues preguntes que ha fet, i que 
els grups de l’oposició s’estan acostumant a aquesta manca de resposta, sobretot als 
plenaris. Remarca que, de fet, després plantejaran el seguiment d’una pregunta que ja 
fa un any que van fer i que encara no se’ls ha respost.  

Explica que s’ha referit al jovent perquè hi ha una gran manca d’equipaments juvenils. 
En relació amb això, assenyala que fa aproximadament uns dotze anys, amb el regidor 
Florensa, es va aprovar un pla d’equipaments que establia que hauria d’haver-hi un 
punt d’informació juvenil a cada barri, però que això no s’ha aplicat. Afirma que al 
districte falten dos casals de joves i un espai jove, i que el Govern actual no té voluntat 
de fer-los. A més, opina que en l’àmbit de ciutat també s’ha demostrat que no s’ha 
volgut fer un pla d’equipaments juvenils que complementi el Pla jove, com s’ha fet 
sempre, perquè no hi ha la voluntat de dotar els joves dels espais que necessiten per 
socialitzar i continuar fent millor la ciutat. 

El Consell se n’assabenta.  

C) Part decisòria/executiva: 

a) Propostes d’acord:  

1. Informe sobre el Pla de millora urbana per a l’ajust dels paràmetres 
urbanístics de la unitat d’actuació núm. 7 delimitada pel PERI del sector Eix 
Llacuna, promogut per la Junta de Compensació UA7 PERI Eix Llacuna 

El senyor Francesc Carmona i Pontaque, GMDBComú-E, manifesta que l’objectiu 
d’aquest punt és ordenar la volumetria de l’espai esmentat, i que el seu grup hi vota a 
favor. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, assenyala que, tot i que a priori 
sembla que hi ha més sensibilitat amb les volumetries, això s’haurà de concretar 
després en el tipus de construcció de l’edifici. Afirma que, de tota manera, el seu grup 
hi votarà en contra perquè s’oposa al model de projecte de desenvolupament del 22@. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, explica que volen estudiar amb 
determinació aquest pla de dues illes de superfície i veure com es resolen els diversos 
conflictes entre propietats que hi ha. Afirma que, per tant, tot i que s’alegren que es 
presenti aquest punt, de moment s’abstindran. 
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El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, manifesta que el seu grup votarà a 
favor de la proposta. Destaca que en aquest pla s’ha fet un esforç molt gran per 
aconseguir una ordenació i una estètica que afavoreixen la ciutat, que uniformitzen els 
volums i que donen més qualitat als carrers. 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, expressa l’abstenció del seu 
grup. 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, manifesta que el seu grup 
votarà a favor de la proposta, que destaca que ha estat promoguda per la mateixa 
Junta de Compensació. 

S’informa favorablement la proposta amb el vot en contra del GMDCUP-PA, 
l’abstenció del GMDPPC i del GMDERC-AM, i el vot a favor de la resta de grups. 

2. Informar sobre el Pla de millora urbana per a la transformació de l’edifici 
industrial consolidat situat al carrer Pallars 191, promogut per Afex 
Electronics, SA 

El senyor Francesc Carmona i Pontaque, del GMDBComú-E, indica que aquest pla té 
com a objectiu la modificació d’usos i l’augment del coeficient d’edificabilitat de l’edifici 
esmentat, que passarà del 2 al 2,2. 

S’informa favorablement la proposta amb el vot en contra del GMDCUP-PA, 
l’abstenció del GMDERC-AM i el vot a favor de la resta de grups. 

3. Informar sobre el Pla especial urbanístic per a la regulació de l’equipament 
situat a la cantonada dels carrers de Concili de Trento i Treball, a Sant Martí 
de Provençals, d’iniciativa municipal 

El senyor Francesc Carmona i Pontaque, del GMDBComú-E, recorda que aquest pla 
es refereix a la futura biblioteca Gabriel García Márquez i es planteja a iniciativa de 
l’empresa municipal BIMSA. Expressa el vot a favor del seu grup. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que estan totalment a 
favor d’aquest nou equipament.  

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, assenyala que aquesta biblioteca 
s’ubicarà al solar contigu a la comissaria de la Policia Nacional. Recorda que el solar 
va ser cedit pel Ministeri de l’Interior i que això va ser possible gràcies al senyor 
Manuel Martínez, del Grup Municipal del PP, que va portar les negociacions per a la 
cessió i va impulsar el projecte. Expressa el vot a favor del seu grup. 

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, afirma que votaran a favor de la 
proposta, que respon a un anhel del barri de fa molts anys. 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, manifesta que voten a favor de 
la proposta i que es congratulen que tiri endavant. 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, expressa el vot a favor del seu 
grup. 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, manifesta el suport del 
seu grup a la proposta.  
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S’informa favorablement la proposta per unanimitat.  

4. Informar sobre la Modificació de les Normes urbanístiques del Pla general 
metropolità que regulen l’aparcament al terme municipal de Barcelona, 
d’iniciativa municipal 

El senyor Francesc Carmona i Pontaque, del GMDBComú-E, manifesta que aquesta 
modificació té com a principal objectiu acabar amb l’excés de places d’aparcament que 
hi ha actualment i no incentivar amb les normes urbanístiques que depenen de la 
ciutat més places de les necessàries. Expressa el vot a favor del seu grup. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, explica que el seu grup aposta 
per un canvi de paradigma en la política de mobilitat de la ciutat.  

Assenyala que aquesta mesura tracta dues qüestions: la mobilitat en transport privat i 
l’explotació del subsòl. Respecte a la primera qüestió, manifesta que estan d’acord que 
s’ha de frenar la creació de noves places d’aparcament en habitatge dotacional i de 
protecció oficial. Remarca que, a més d’encarir el preu de l’habitatge, no s’entén que 
es faci una previsió àmplia d’aparcament de vehicle privat de quatre rodes en dos 
col·lectius que majoritàriament no disposen d’aquest tipus de vehicles, com són els 
joves i la gent gran. Afirma que aquesta modificació que es presenta ha de ser una 
eina més per fer de Barcelona una ciutat on el transport privat contaminant sigui l’últim 
recurs i per evitar el seu ús en la mobilitat dins dels barris o en entorns propers. 

Pel què fa al subsòl, opina que cal repensar si és necessari que es perfori més i aturar-
ne l’ús privatiu, tenint en compte l’elevat nombre d’aparcament subterranis que hi ha 
actualment, tant els explotats per l’Ajuntament com els privats dels habitatges i altres 
equipaments. Afirma que, no obstant això, cal seguir repensant els espais dedicats a 
aparcament a la via pública per recuperar els carrers per a les veïnes.  

Conclou que, per tot l’exposat anteriorment, voten a favor de la proposta. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, afirma que l’actual Govern 
municipal «extremista d’esquerres» té fòbia a la iniciativa privada, al turisme i al cotxe, 
i parteix d’una fal·làcia, intentant enganyar els ciutadans. Remarca que del 2012 al 
2015 s’han reduït un 5% les places d’aparcament, que han passat de 136.686 a 
129.805. Explica que, amb aquest pla, de cada quatre veïns dels habitatges privats, 
només un tindrà dret a tenir una plaça d’aparcament, i es reduirà també el nombre de 
places als centres comercials. Afirma que, d’aquesta manera, el que farà el Govern és 
encarir el preu dels lloguers dels aparcaments i crear una bombolla que explotarà i no 
servirà per a res. Manifesta que, per tant, voten en contra de la proposta. 

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, afirma que comparteixen la idoneïtat 
de refondre tota la normativa existent i adaptar-la a les noves circumstàncies. Explica 
que creuen que en alguns casos no cal implementar les places d’aparcament existents 
a la ciutat, però que hi ha excepcions que cal tenir en compte i que plantejaran com a 
al·legacions. Pel que fa a això, assenyala que hi ha barris amb un dèficit estructural 
d’aparcament, com el Clot o el Camp de l’Arpa. Afirma que, per tant, les normes 
urbanístiques haurien de permetre un increment suficient per atendre les necessitats 
dels residents d’aquestes zones, ja que no parlen de places de rotació, sinó de places 
per als residents. Opina que, en el cas d’actuacions promogudes per l’Administració, 
hauria de ser obligatori dotar aquests edificis de places d’aparcament destinades a les 
persones que hi viuen. 
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D’altra banda, explica que també els semblaria interessant incloure en aquesta 
modificació una previsió de places per a vehicles de mobilitat personal i, sobretot, 
aclarir les condicions que permetin superar els màxims de referència a les promocions 
per tal de garantir la seguretat jurídica. 

Conclou que, per tot l’exposat, s’abstindran. 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, manifesta que per al seu grup 
és indispensable realitzar un estudi de demanda de places d’aparcament de vehicles 
privats a la ciutat, tenint en compte les places en superfície que s’eliminaran i les que 
seran necessàries per instal·lar punts de càrrega elèctrica. Afirma que, per tant, 
s’abstindran per donar temps al Govern perquè els faci arribar aquest estudi. 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, opina que el Govern parteix 
de la premissa errònia d’acabar amb l’excés de places d’aparcament, quan no és 
veritat que hi hagi aquest excés. Afirma que aquest plantejament es deriva de la 
guerra del Govern municipal contra el cotxe, que dona titulars com «Colau declara la 
guerra als aparcaments subterranis». A més, opina que això demostra una manera de 
fer política que busca el conflicte permanent i que adopta mesures l’efecte immediat de 
les quals va justament en contra d’allò que es vol aconseguir. En aquest sentit, 
assenyala que, tal com ha apuntat el senyor Gallardo, aquesta modificació generarà 
una bombolla en l’àmbit dels pàrquings de compra i de lloguer. Afirma que, per tot 
l’exposat, votaran en contra de la proposta. 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, expressa el vot a favor 
del seu grup. 

El senyor Carmona remarca que la mesura reduirà el nombre de places per habitatge 
només en els casos de l’habitatge protegit, l’habitatge dotacional, els equipaments de 
proximitat i, en certa mesura, el comerç. Afirma, però, que als habitatges privats, 
oficines, hotels, etc., es mantenen les dotacions mínimes ja previstes. Assenyala que, 
per tant, es podran seguir construint places allà on es cregui oportú i sigui d’interès 
públic, però que caldrà un informe.  

D’altra banda, diu al Sr. Gallardo que aquesta proposta és molt moderada, ja que 
només busca evitar un excés d’oferta, tenint en compte que el nombre de places 
d’aparcament fora de calçada ha crescut en 300.000 places des de l’any 1992.  

S’informa favorablement la proposta amb el vot en contra del GMDPPC i del 
GMDDemòcrata, l’abstenció del GMDCs i el GMDERC-AM, i el vot a favor de la resta 
de grups.  

D) Part d’impuls i control:  

a) Proposicions / declaracions de grup  

Presentada pel GMDDemòcrata: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

Que el Govern del Districte i l’Ajuntament de Barcelona apostin per una 
mobilitat sostenible enfocant-la des de tots els seus fronts: ordenant i fent 
complir les normes pel que fa al trànsit de bicicletes; instaurant una línia 
potent de subvencions per als particulars que apostin per adquirir nous 
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vehicles de consum elèctric; i, sobretot, millorant la gestió del transport 
públic existent tant terrestre com subterrani 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, presenta la proposició. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, explica que els sobta que en la 
proposta es demanin subvencions per afavorir el canvi de vehicle a un d’elèctric, 
mentre que per a les bicicletes només es demana complir les normes. Afirma que 
pensen que cal afavorir la bicicleta i facilitar-ne l’ús, prioritàriament amb mesures com 
més carrils bici, augment dels aparcaments, facilitats per combinar-la amb el transport 
públic i, fins i tot, per a la seva adquisició, a més d’una potenciació del transport públic. 
Manifesta que un dels principals problemes de mobilitat que té la ciutat és l’abús en 
l’ús del cotxe. En aquest sentit, assenyala que el cotxe elèctric pot afavorir la reducció 
de la contaminació, però no els problemes de mobilitat. 

Afirma que restringir l’accés a certes zones de la ciutat, tallar carrers en dies festius i 
reduir els aparcaments són mesures que faciliten la mobilitat sostenible, i que el canvi 
de model dels cotxes ha de ser l’últim recurs. Conclou que, per tot això, votaran en 
contra de la proposició. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, expressa el vot a favor del seu 
grup. 

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, manifesta que comparteixen la idea 
que la mobilitat s’ha d’abordar de manera global, ja que no serveix de res ordenar la 
mobilitat privada si la col·lectiva no funciona. A més, assenyala que la mobilitat de la 
ciutat no depèn només dels ciutadans que viuen a Barcelona, sinó dels fluxos que es 
produeixen al voltant de l’àrea metropolitana. 

Explica que els sembla interessant implementar l’ús de la bicicleta, però que no els 
agrada que es prohibeixi la circulació de vehicles, ja que això no millorarà la mobilitat 
de la ciutat i només provocarà nous conflictes, la demonització del cotxe i la 
radicalització de les posicions entorn d’aquest tema. Opina que aquest debat s’hauria 
d’enfocar des d’un punt de vista constructiu per beneficiar-se tots d’una mobilitat més 
sostenible. Afirma que, per aconseguir una societat més sostenible, cal veure sobretot 
com el transport públic pot recollir els fluxos que es produeixen dins de la ciutat i com 
complementar aquests moviments amb vehicles sostenibles, unipersonals i col·lectius.  

Manifesta que no comparteixen el que diu la proposició sobre la vaga de metro i els 
viatges de transport públic sense validació. Afirma que consideren que el dret a la 
vaga és innegociable i que cal sancionar el mal ús d’allò públic. Explica que són 
conscients de la «poca cintura política» del Govern municipal actual per resoldre 
problemes com el de la vaga i de la seva ineficàcia per solucionar conflictes, però que 
ja hi ha mitjans previstos per afrontar aquestes situacions. Manifesta que, des del seu 
grup, reclamen concreció, diagnòstics i terminis, i no només intencions que sovint 
queden només en bones paraules. 

Conclou que, atès que comparteixen el fons de la proposició, hi votaran a favor. 

El senyor Sergi Alcon Gibert, del GMDERC-AM, afirma que el seu grup és conscient 
del greu problema de mobilitat que pateix la ciutat i creu que falta un diàleg efectiu que 
resolgui el problema de les vagues de metro. Explica que es pregunten on és la nova 
política que anunciava el Govern, quan s’ha perpetuat aquest problema.  
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Manifesta que creuen que la proposició del GMDDemòcrata és adient i hi votaran a 
favor, però que és també molt genèrica i aborda tres temes molt diferents. Explica que 
consideren que el tema de la bicicleta no està ben resolt i que els conflictes amb altres 
vehicles de mobilitat personal no estan ben regulats. Assenyala que agraeixen el fet 
que la proposició parli de vehicles en sentit ampli, i no només de cotxes, i que els 
agradaria sentir propostes més concretes. En aquest sentit, opina que a la proposta li 
falta una mica de consistència, ja que segurament està formulada per poder parlar 
més àmpliament del tema de la mobilitat. D’altra banda, explica que creuen que, més 
que subvencions, s’haurien d’instaurar incentius o deduccions fiscals.  

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, manifesta que no 
comparteixen l’argumentari que acompanya la proposició però sí el text, motiu pel qual 
hi votaran a favor. 

El senyor Boadella agraeix el vot a favor del GMDBComú-E, i opina que tots 
coincideixen que el problema de la mobilitat és global. Afirma que això significa que 
aquest problema no s’afronta només des de la guerra al cotxe.  

Opina que és un escàndol que els ciutadans pateixin nou dilluns consecutius de vaga 
de metro i els que queden, que hi hagi un augment del 20% en el frau als autobusos i 
que les persones que viuen fora de Barcelona no puguin entrar amb Renfe i Rodalies a 
la ciutat i, per tant, optin pel cotxe, que remarca que és el que causa un gran problema 
de mobilitat a la ciutat. Afirma que aquests escàndols obliguen a fer una tasca de 
«cirurgia fina» en tots els fronts per entendre on rau la solució a la mobilitat. Remarca 
que aquesta solució no passa només per l’obsessió del Govern de lluitar contra el 
cotxe, sinó per posar ordre a la convivència amb les bicicletes, per gestionar 
eficaçment els transports públics existents i per donar suport explícit al pas de 
qualsevol tipus de vehicle de benzina al vehicle elèctric. 

Manifesta que, de la mateixa manera que al seu dia hi havia subvencions per 
rehabilitar façanes o per contractar persones, avui cal que l’Ajuntament faci una aposta 
clara per donar subvencions perquè la gent es pugui canviar el vehicle. Precisa que 
parlen de subvencions i no pas d’incentius perquè la rebaixa de l’impost de circulació 
ja existeix. Explica que volen que l’Ajuntament reverteixi el superàvit que té en els 
ciutadans donant-los facilitats per adquirir un vehicle elèctric, tenint en compte que en 
el futur es prohibirà entrar amb un cotxe dièsel a la ciutat. 

Agraeix que la majoria de grups s’hagin manifestat a favor de la proposició i demana 
que es tingui en compte la visió global exposada. 

La senyora Ruiz assenyala que troben una gran contradicció en la proposició, ja que 
no es pot parlar de millorar la mobilitat sense reduir l’ús del cotxe. Remarca que no es 
tracta de demonitzar el cotxe, sinó de començar a plantejar un canvi de paradigma, tal 
com s’ha fet a moltes ciutats europees, com Praga o Copenhaguen. 

Pel que fa a la vaga de metro, expressa tot el suport del seu grup a les treballadores i 
treballadors de TMB. Afirma que el que és un escàndol és tenir 500 directius a TMB 
sense saber el sou que cobren. 

El president pregunta als grups si volen tornar a fer ús de la paraula.  

El senyor Alcon afirma que el seu grup dona suport a qualsevol vaga dels treballadors, 
però que el que és inadmissible és que les persones que actuen com a mitjanceres en 
el conflicte del metro no arribin a acords, tal com és la seva responsabilitat.  
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El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, expressa el vot a favor 
del seu grup. 

El senyor Carmona diu al senyor Boadella que el que fa actualment el Govern és 
complir seriosament el Pla de mobilitat que va impulsar el Govern anterior. En aquest 
sentit, destaca els 308 quilòmetres de carril bici previstos i l’aposta decidida pel 
tramvia i les superilles. Assenyala que, si es volen assemblar a Dinamarca, cal tenir en 
compte que a Copenhaguen la gent va amb bicicleta i que Comsa, una empresa 
catalana, ha guanyat la construcció d’un tramvia en una ciutat danesa. 

Pel que fa al metro, afirma que per al Govern aquest mitjà de transport és tan 
important que dona diners a la Generalitat per construir les línies 9 i 10. Respecte a 
l’autobús, destaca que treballen per completar la xarxa ortogonal. D’altra banda, 
remarca que el vehicle elèctric no resoldrà el problema de l’ocupació de l’espai públic i 
que, per tant, cal treure cotxes d’aquest espai. 

Manifesta que lamenta molt la vaga de metro i que els treballadors hagin rebutjat la 
mediació de la Generalitat. Afirma, però, que no faran com l’alcalde Trias, que davant 
d’una vaga va donar immediatament als treballadors el que volien per aturar-la, i ara 
això està en mans de la Sindicatura de Comptes.  

El senyor Boadella agraeix novament el suport de la majoria de grups a la proposició, i 
assenyala que el GMDCUP-PA es queda sol amb el seu canvi de paradigma.  

Manifesta que cal donar suport a la gent que fa vaga, però sobretot als ciutadans que 
la pateixen cada dilluns. En aquest sentit, opina que és una autèntica vergonya de 
gestió pública que els ciutadans s’hagin d’aixecar cada dilluns més d’hora per anar a 
treballar i entrar en vagons on no hi caben, i que no hi hagi cap mena de solució. 
Explica que no sap a quin exemple concret es referia el senyor Carmona quan ha 
parlat del senyor Trias, però que el que no farà el proper alcalde del PDeCAT de la 
ciutat és fer-se una foto amb els treballadors de Movistar i després renovar el contracte 
amb aquesta companyia «per la porta del darrere», tal com ha fet la senyora Colau.  

S’aprova la proposició amb el vot en contra del GMDCUP-PA i el vot a favor de la resta 
de grups. 

Presentada pel GMDERC: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

Instar l’ICUB i la Segona Tinència d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona 
per tal que conjuntament amb el Govern de Sant Martí estableixin el marc 
adequat per a dur a terme les negociacions suficients i necessàries amb els 
hereus de Josep Maria Subirachs, fill de Sant Martí, en concret del barri del 
Poblenou, i estudiar el millor acord possible perquè la volguda cessió de la 
col·lecció particular sigui una realitat 

Impulsar la participació de la resta d’administracions, Diputació i Generalitat, 
en les negociacions, si es considera necessari, per a poder assolir un acord, i 
vetllar per tal que si s’assoleix aquest acord sigui exposada parcialment o 
total, de forma permanent, a Sant Martí 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, explica que Josep Maria 
Subirachs va néixer al barri del Poblenou el 1927 i que, a través de la seva obra, es va 
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convertir amb el temps en un dels artistes catalans més importants de la segona meitat 
del segle XX. Manifesta que, durant la seva vida, l’artista va aplegar una important 
col·lecció personal de la seva obra, formada per més de 400 peces de diferents 
tècniques: escultura, dibuix, gravat, pintura, obra gràfica... Destaca que, en paraules 
de la seva filla Judit, a qui dona la benvinguda al Consell Plenari, Subirachs era un 
artista polièdric.  

Assenyala que va ser un artista controvertit, tal com ho mostra el debat que va generar 
la façana de la Sagrada Família que li va ser encarregada. Afirma que, al parer del seu 
grup, això encara el fa més gran, tot i que remarca que no els correspon a ells jutjar la 
seva obra, sinó garantir que la ciutat conserva el seu llegat i el posa a l’abast de la 
ciutadania. Explica que presenten aquesta proposició per aquest motiu i atesa la 
voluntat manifesta i reiterada per part dels hereus d’arribar a un acord amb la ciutat de 
Barcelona per cedir la col·lecció particular de l’artista. 

Manifesta que demanen que, si l’Ajuntament no és capaç de fer-ho tot sol a causa del 
volum d’aquest llegat, impulsi la participació de la Diputació i la Generalitat en 
aquestes negociacions. En aquest sentit, avança que aquestes dues administracions 
estan disposades a participar-hi, en cas que fos necessari. Així mateix, explica que 
demanen de forma molt especial al regidor del Districte que vetlli perquè, si s’assoleix 
aquest acord, la col·lecció particular de l’artista sigui exposada de forma permanent al 
districte de Sant Martí, ja sigui parcialment o íntegrament. 

Assenyala que ja van presentar un prec a l’Ajuntament de la ciutat en aquesta línia, 
que va ser acceptat, però que, atès que s’ha obert l’Espai Subirachs, han considerat 
que era adient involucrar el Districte i el mateix regidor. Pregunta al Govern si 
s’imagina un titular que digués que la col·lecció particular de Josep Maria Subirachs ha 
estat adquirida per l’ajuntament de qualsevol ciutat xinesa. Manifesta que, atès que 
estan convençuts que ni Barcelona ni Sant Martí es poden permetre això, demanen als 
grups un vot a favor de la cultura, a favor de la democratització de l’art i a favor que els 
veïns i veïnes gaudeixin del que sovint està reservat a unes elits. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, afirma que estan totalment a 
favor de lligar la cultura als barris i de descentralitzar-la de totes les maneres 
possibles. Manifesta que, per tant, voten a favor de la proposició. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, expressa el vot a favor del seu 
grup. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, manifesta que valoren molt 
positivament aquesta proposta. Afirma que Josep Maria Subirachs té una notable 
projecció internacional i seria una llàstima que no s’arribés a un acord per a la cessió 
de la seva col·lecció. Assenyala que, no obstant això, no entenen per què la família no 
arriba a un acord amb l’Ajuntament del Districte.  

Afirma que donen suport a la proposició perquè és a favor de la cultura i el patrimoni, i 
perquè seria una gran pèrdua que aquest reconeixement a l’artista s’acabés fent fora 
de la ciutat. 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, manifesta que el seu grup 
dona ple suport al reconeixement d’una figura històrica del Poblenou com és Josep 
Maria Subirachs. D’altra banda, opina que tots plegats han de fer autocrítica respecte 
al fet que avui hagin de reivindicar això perquè ha passat desapercebut anteriorment. 
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El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, expressa el vot a favor 
del seu grup. 

La senyora Montserrat Barnils Santanach, del GMDBComú-E, saluda la filla de Josep 
Maria Subirachs. Assenyala que l’espai inaugurat fa poques setmanes al Poblenou és 
un espai que té la família i que s’ha establert el termini d’un any per mantenir-lo obert i 
veure si pot continuar.  

Recorda que el 2014 l’aleshores conseller de Cultura de la Generalitat, el senyor 
Mascarell, va prometre a la família que el MNAC acolliria part de l’obra de l’artista, i 
que el 2015 l’alcalde Trias i el regidor Ciurana van oferir la planta superior de Can 
Saladrigas a aquest efecte. Afirma que, des de llavors, l’ICUB ha mantingut contactes 
amb el director general de Patrimoni amb la intenció que el patrimoni es quedi al 
districte de Sant Martí. Assenyala que l’ICUB també ha exposat aquest tema al director 
del MNAC i manté contactes amb la família.  

Conclou que des de l’ICUB i des del Districte treballen amb els familiars de Subirachs 
per aconseguir que aquesta cessió sigui una realitat. Assenyala que, no obstant això, 
també cal pressionar la Generalitat i veure què fa el nou conseller de Cultura. 
Finalment expressa el vot del seu grup a favor de la proposició. 

La senyora Arrando agraeix el posicionament de tots els grups. Destaca que la 
proposta ha estat aprovada per unanimitat i, per tant, encoratja el regidor del Districte 
a seguir molt de prop aquest tema. 

Diu a la senyora Angulo que ells també es pregunten per què l’Ajuntament no ha 
arribat a un acord amb la família, quan fa un any que es va acceptar un prec del seu 
grup al Ple municipal. Assenyala que la senyora Barnils no ha esmentat això i, en 
aquest sentit, opina que és molt fàcil parlar de la Generalitat i de l’alcalde anterior, 
obviant un cop més allò que l’Ajuntament actual no fa bé o amb prou celeritat. 

Manifesta que confien que el 2017 sigui l’any en què es pugui assolir aquest acord i en 
què Barcelona pugui gaudir de l’obra de Subirachs com a patrimoni cedit. Afirma que, 
coneixent la voluntat que té la família en aquest sentit, agrairien el màxim esforç per 
part del Govern. A més, avança que al plenari del mes d’octubre presentaran un 
seguiment d’aquesta proposició.  

El president pregunta si algun grup vol tornar a intervenir.  

La senyora Angulo agraeix a la senyora Arrando que hagi contestat la pregunta que 
volia que li aclarís el Govern, i afirma que li queda clar que els grups estan més 
assabentats d’aquest tema que els membres del Govern. 

La senyora Barnils reitera que l’ICUB i el Districte continuaran treballant perquè 
aquesta cessió sigui una realitat. 

La senyora Arrando diu a la senyora Barnils que no cal que qüestioni les intencions de 
la Generalitat, atès que tant la Generalitat com la Diputació estan disposades a parlar 
d’aquest tema. 

S’aprova la proposició per unanimitat.  
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Presentada pel GMDCs 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

Instar el Govern municipal que se’ns presenti per escrit, en el termini màxim 
de tres mesos, el diagnòstic en matèria de civisme, d’higiene i neteja, com de 
la situació socioeconòmica actualitzada en els barris de la Verneda i la Pau, 
especialment als carrers de Ca n’Oliva i Camp Arriassa, entre la rambla 
Guipúscoa i el carrer Santander 

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, agraeix la presència dels veïns. 
Manifesta que la Verneda i la Pau són barris aïllats amb l’índex d’atur més alt de la 
ciutat i on es concentren els pitjors resultats de salut de la ciutat, d’acord amb 
conclusions del mateix Govern en el Pla de barris. Afirma que les administracions 
públiques han d’atendre les necessitats dels veïns, tant amb mesures 
socioeconòmiques com amb mesures perquè es compleixin les normes de civisme, 
que són essencials per garantir la bona convivència. D’altra banda, subratlla el bon 
tracte que han rebut de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra del districte, que 
en tot moment els han respost correctament. Finalment presenta la proposició. 

El president dona la paraula a una veïna.  

La senyora Blanca Gotor Carrasco, en nom propi, agraeix a la senyora Angulo que els 
hagi acompanyat durant uns dies pel barri de la Verneda.  

Explica que mentre esperava per entrar a la seu del Districte s’ha adonat que era en 
una plaça on hi havia nens que jugaven, una gran diversitat i tota una sèrie d’elements 
que fan que una plaça sigui una plaça. Afirma que, en canvi, a la Verneda, on paguen 
els mateixos impostos que tothom, no saben què és anar a una plaça, ja que una sèrie 
de famílies desestructurades han decidit ocupar-la. Remarca que, de fet, no sap ni 
quin nom té la plaça del seu barri perquè és anomenada «plaça Paco», que és un fet 
que ja parla per si sol.  

Demana que hi hagi més vigilància al barri i que aquesta vigilància s’apropi als 
problemes reals, com el fet que moltes persones que perceben el PIRMI creuen que 
això els eximeix de tot. Reclama una intervenció més propera i directa i que el seu 
barri sigui tan digne com qualsevol altre. Manifesta que vol que el senyor Subirachs 
tingui el seu espai al districte, ja que ella prové del món de l’art i li agrada molt, però 
que també voldria unes condicions de barri artístic per a la Verneda. Demana que les 
intervencions siguin immediates, de manera que quan demà es llevi tingui la sensació 
que és a una ciutat i que paga impostos. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que comprenen i 
coneixen les problemàtiques que es plantegen, però que no comparteixen que el punt 
de partida de l’informe sol·licitat es basi en part en l’ordenança de civisme, amb la qual 
el seu grup no està d’acord perquè criminalitza molts sectors socials. Afirma que, per 
tant, s’abstindran. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, opina que la veïna que ha 
intervingut té tota la raó i que cal actuar de manera immediata, i no pas d’aquí a tres 
mesos. Recorda que, en l’informe del regidor, ja ha dit que el regidor parla de coses 
que els veïns no comprenen, i li demana que es dediqui a resoldre els problemes dels 
veïns del districte i a posar-hi ordre. Afirma que el fet de no adoptar mesures perjudica 
la gran majoria de veïns, que pateixen les conseqüències del «passotisme» del 
Govern. Finalment expressa el vot del seu grup a favor de la proposició. 
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El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, manifesta que votaran a favor de la 
proposició, malgrat no compartir alguns punts de la normativa de civisme.  

El senyor Fernando Gómez i Carvajal, del GMDDemòcrata, recorda que fa uns mesos 
van presentar una proposició que parlava de la manca d’higiene i de neteja que hi 
havia a la Verneda, generada, d’una banda, per la deixadesa de l’Ajuntament i, de 
l’altra, per l’incivisme. Afirma que, per tant, voten a favor de la proposició i esperen que 
aquest problema es resolgui com més aviat millor. 

La senyora Eva Campos Paladio, del GMDBComú-E, opina que és sorprenent que la 
proposició relacioni la situació socioeconòmica amb el civisme, com si la manca de 
diners equivalgués a ser incívic. A més, remarca que, si el GMDCs s’hagués llegit el 
Pla de barris, veuria que conté totes les dades que es demanen a la proposició, de 
manera que les pot facilitar ara mateix.  

Manifesta que, com a Govern, estan molt tranquils amb el reforçament i el suport que 
suposarà el Pla de barris a la Pau i la Verneda, ja que inclou zones verdes i 
equipaments que revertiran en el barri. Assenyala que en les properes jornades 
parlaran amb els veïns per fer allò que demanin. 

Explica que, en matèria de civisme, el Pla de barris ha ampliat els recursos de 
prevenció i mediació, així com l’equip d’espai públic i de neteja, que s’ha reforçat amb 
l’escombrat manual per part de tres operaris els matins de dilluns a dissabte i 
l’aigualeig els dissabtes a la nit. En relació amb això, observa que resulta confús que el 
grup proposant parli d’higiene en comptes de neteja de l’espai públic. 

Pel que fa a la plaça a la qual s’ha referit la veïna que ha intervingut, explica que s’hi 
està actuant tant amb el Pla de barris com amb els cossos de seguretat i els 
mediadors. 

La senyora Angulo agraeix que la senyora Campos li doni ara l’informe que han 
demanat.  

Afirma que és vergonyós posar en dubte la paraula d’una veïna que viu a la zona, i 
que el primer que cal fer és escoltar els veïns, cosa que opina que la senyora Campos 
no ha fet.  

Assenyala que la senyora Campos els va donar dades socioeconòmiques del 2014 i el 
2015, però que volen aquestes dades actualitzades. A més, remarca que aquestes 
dades sí que tenen a veure amb la situació que es viu a la zona.  

El president pregunta als grups si volen tornar a fer ús de la paraula.  

El senyor Gallardo subratlla que Ca n’Oliva, Camp Arriassa, la rambla Guipúscoa i el 
carrer de Santander apareixen a tots els plens des de fa anys. Opina que el que ha de 
fer el Govern és treballar més per resoldre els problemes i fer menys «paperassa» i 
crear menys comissions. 

El senyor Gómez afirma que tant a la Verneda i la Pau com al Besòs hi ha persones 
que no canvien el seu comportament per més normes de civisme i per més mediadors 
que hi hagi, ja que forma part del seu estil de vida. Opina que en aquests casos cal 
actuar mitjançant els cossos de seguretat, i que no serveix de res reforçar la neteja si 
no s’actua contra el focus que la genera.  
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El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, expressa el vot en 
contra del seu grup. D’altra banda, pregunta al senyor Gallardo si els informes que es 
demanen en la proposició també són «paperassa». 

La senyora Campos assenyala que en el plenari anterior es va donar la informació que 
demana la senyora Angulo. D’altra banda, diu al senyor Gallardo que li respondran 
amb fets. 

Pregunta al Grup Municipal Demòcrata si no confia en la feina de la Guàrdia Urbana i 
dels Mossos, atès que ja l’estan fent. Assenyala que, no obstant això, el Govern està 
disposat a escoltar noves idees i propostes.  

Finalment expressa el vot en contra del seu grup. 

La senyora Angulo explica que el que li han donat és el Pla de barris, que ja el tenen, 
mentre que el que volen és l’informe que van demanar al senyor Andreu. 

S’aprova la proposició amb el vot en contra del GMDPSC-CP i del GMDBComú-E, 
l’abstenció del GMDCUP-PA i el vot a favor de la resta de grups.  

Presentada pel GMDPPC: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

Proponemos que el skatepark ubicado junto a las instalaciones del pabellón 
de la Mar Bella sea la mejor instalación deportiva, por su ubicación y práctica 
del deporte del skate, para que lleve el nombre de Ignacio Echeverría como 
mejor homenaje de la ciudad de Barcelona a esta gran persona 

El senyor Ramón Sabaté Puig, del GMDPPC, recorda que el seu grup ha aconseguit 
que l’Ajuntament de Barcelona hagi acceptat la seva proposta de dedicar un skatepark 
de Barcelona a Ignacio Echeverría, assassinat durant els atemptats de Londres del 
passat 3 de juny. Manifesta que consideren que aquest homenatge servirà per honrar 
des de Barcelona una persona que va donar la seva vida per salvar moltes d’altres i 
que s’ha convertit en un heroi per la seva noblesa i valentia. Assenyala que ja hi ha 
diversos skateparks que poden rebre el nom d’Echeverría i que no cal esperar que 
transcorrin cinc anys després de la seva mort per fer-ho perquè aquesta mesura 
només s’aplica a carrers i parcs, però no pas a instal·lacions esportives. Finalment 
presenta la proposició. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que el seu grup no 
només vol fer ús de «l’empatia propera», ja que els països que pateixen més atacs 
terroristes d’ISIS són els de l’Orient Mitjà, com Líban, l’Iraq o Síria, o d’altres propers, 
com Egipte, que tenen un nombre molt més gran de víctimes que les que es 
produeixen als països occidentals.  

Afirma que, al seu grup, li dolen tant els atacs terroristes al Líban com les víctimes 
d’ISIS a l’Iraq, els bombardejos de totes les potències occidentals sobre Síria, o els 
bombardejos sistemàtics de l’Aràbia Saudita sobre el Iemen, que fan que més del 80% 
de la seva població pateixi una greu situació humanitària. Explica que creuen que el 
món occidental no s'ha de victimitzar ni més ni menys del que li toca, i que en aquest 
sentit ha de desplegar una solidaritat molt més internacionalista i una escolta molt més 
activa dels que sobreviuen a la guerra i al terrorisme. Manifesta que estan segures que 
hi ha molts herois i sobretot heroïnes, ja que les dones són les que més pateixen la 
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violència de la guerra i les que més apoderen la població civil per construir la pau, tot i 
ser silencioses i silenciades.  

Conclou que, des de tot el respecte cap a Ignacio Echeverría, com una víctima més de 
la intolerància, la violència i la guerra que es desenvolupa arreu del món, però també 
des de tot el respecte cap als que pateixen i no tenen veu, creuen que Ignacio 
Echeverría ja té un reconeixement públic dels governs occidentals i de la seva ciutat, i 
que cal ampliar la mirada més enllà del món occidental. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, manifesta que el seu grup 
considera més que just honrar des de Barcelona una persona que va donar la vida per 
salvar moltes d’altres. Destaca que Ignacio Echeverría va dedicar la seva vida 
professional a vigilar possibles operacions bancàries per finançar el terrorisme, i que 
sense la seva intervenció el balanç de víctimes en l’atemptat de Londres avui seria un 
altre. Afirma que aquest exemple de valentia i solidaritat no ha de quedar sense 
reconeixement, i que cal recordar sempre que gràcies a persones com ell avui n’hi ha 
d’altres que continuen amb les seves vides. Expressa el vot del seu grup a favor de la 
proposició i lamenta que aquest reconeixement no rebi el suport de tots els grups. 

El senyor Sergi Alcon Gibert, del GMDERC-AM, subratlla que el seu partit sempre ha 
lluitat activament contra qualsevol tipus de terrorisme i ha demostrat que defensa les 
idees i l’assoliment d’objectius a través de l’acció pacífica i democràtica. Manifesta que 
volen reconèixer l’acció valenta i heroica d’Ignacio Echeverría a l’hora d’auxiliar les 
persones que tenia a prop, cosa que li va costar la vida, i posar en relleu que la lluita 
contra qualsevol forma de violència és una causa universal i que hi ha milers de 
persones en molts llocs que poden representar també aquesta acció.  

Finalment assenyala que posicionarà el seu vot al següent torn de paraula. 

La senyora Maria Arenillas Picañol, del GMDDemòcrata, afirma que, en una societat 
en què sovint la manca de solidaritat és notícia i notòria, creuen que una acció d’ajut 
incondicional i altruista, com la que va fer Ignacio Echeverría, mereix molts 
reconeixements, ja sigui posant el seu nom a un skatepark o amb una acció de 
qualsevol altre tipus. Manifesta que, com a ciutadans, els honora donar a un espai 
públic el nom d’una persona que ha contribuït amb la seva pròpia vida que una altra 
persona pugui seguir viva gràcies a la seva gran valentia. Conclou que, per tant, 
donaran suport a la proposició.  

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, manifesta que creuen 
que l’acte que va dur a terme Ignacio Echeverría va ser admirable, i que en un context 
com l’actual cal també el reconeixement de persones anònimes que en moments com 
aquests estan a l’altura, generen cohesió i donen una resposta davant de fets 
horrorosos que van més enllà de pensaments o d’ideologies. Afirma que, per tant, 
creuen que cal tenir en consideració la proposta.  

Assenyala que, tot i que no tots els equipaments o espais esportius del districte tenen 
nom, sí que s’ha posat nom a alguns d’aquests espais, com el de Francesc Abad al 
complex esportiu del Besòs en record a la seva lluita veïnal; el de Joan Alentorn al 
CEM Vintró, o el d’Agapito Fernández al camp de futbol del Poblenou, en 
reconeixement del president de l’històric club Monopol. Remarca que es tracta de 
noms de persones amb un fort arrelament a Sant Martí i als seus barris, i que sempre 
s’han posat a petició dels veïns i veïnes. 

El senyor Francesc Carmona i Pontaque, del GMDBComú-E, expressa l’abstenció del 
seu grup. 
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El senyor Gallardo llegeix el segon punt de la proposició del GMDCUP-PA, que diu: 
«mostrar el compromís del Districte de Sant Martí amb la defensa dels valors vinculats 
a la memòria, veritat, justícia i reparació». Opina que aquest grup, amb el seu vot en 
contra, ha negat aquest punt de la seva proposició. 

Davant l’observació que es fa al senyor Gallardo que el GMDCUP-PA encara no ha 
expressat el seu vot, es disculpa i manifesta que resta a l’espera del vot d’aquest grup. 

La senyora Ruiz explica que saben que no és gaire popular qüestionar aquest tipus de 
propostes, però que no han entrat a l’Ajuntament per fer polítiques populars. Afirma 
que, tal com ha dit, creuen que cal donar veu a la gent que no en té i que també pateix 
la guerra i el terrorisme. Explica que, tot i que pensen que Ignacio Echeverría es va 
comportar com molt poques persones ho farien, votaran en contra de la proposició 
perquè estan parlant d’una persona que ja ha tingut un reconeixement públic per part 
de tots els estats occidentals, de la primera ministra britànica i del Govern espanyol, 
cosa que no tenen altres víctimes a països que pateixen molt més el terrorisme. 
Assenyala que, si Ignacio Echeverría no hagués tingut un reconeixement, donarien 
suport a la proposició, però que ja el té al seu municipi i pensen que ara cal fer una 
reflexió que vagi més enllà d’Europa i dels països occidentals. 

El president recorda que altres grups han de posicionar també el seu vot.  

El senyor Alcon manifesta que creuen que hi ha molts herois i que és impossible 
dedicar espais a cadascun d’ells. A més, assenyala que coincideixen amb el 
GMDCUP-PA que Ignacio Echeverría no té una vinculació directa amb la ciutat i ja ha 
rebut altres homenatges. Opina que segurament seria més adient fer-li, per exemple, 
un reconeixement per part del Consell Plenari, o bé una declaració institucional que 
esmentés directament el seu acte heroic. Conclou que, per tant, s’abstindran. 

El senyor Bañón recorda que el Grup Municipal del PPC va portar a la Comissió de 
Drets Socials del passat 20 de juny un prec en aquest mateix sentit i que el que va dir 
la tinenta d’alcalde Laia Ortiz en la seva intervenció va ser: «Vehicular a través del 
comissionat de Memòria Històrica la millor manera de fer-ho possible.» Tot seguit 
expressa l’abstenció del seu grup. 

El senyor Gallardo agraeix la posició dels grups que s’han abstingut i dels que han 
donat suport a la proposta. D’altra banda, lamenta el discurs del GMDCUP-PA. Explica 
que algun dia li agradaria sentir la senyora Ruiz parlar del que pateixen les dones als 
països musulmans, els ciutadans de Veneçuela, o els ostatges a Corea del Nord. 
Opina que aquest grup sempre parla malament de la situació a Espanya i de les 
actuacions del Govern de l’Estat, i sempre fa costat als qui utilitzen la violència per 
imposar els seus criteris, mentre que no ho fa mai en el cas de les persones raonables 
i amb sentit comú. A més, afirma que cada vegada que escolta la senyora Ruiz li 
sembla que està en el segle passat. Li demana que es regeneri, ja que és bastant jove 
per continuar mantenint aquest discurs. 

La senyora Ruiz demana tornar a intervenir per al·lusions. 

El president afirma que no hi hagut una al·lusió perquè el senyor Gallardo i la senyora 
Ruiz han format part del debat d’aquesta proposició. 

S’aprova la proposició amb el vot en contra del GMDCUP-PA, l’abstenció del 
GMDERC-AM, del GMDPSC-CP i del GMDBComú-E, i el vot a favor de la resta de 
grups.  
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Presentada pel GMDCUP: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

Primer: mostrar des del Districte de Sant Martí la nostra solidaritat i 
recolzament a la família de Pedro Álvarez en la lluita constant i exemplar que 
mantenen per l’esclariment de la mort del seu fill, i a les campanyes 
d’informació de la Plataforma Pedro Álvarez, facilitant l’ús de la via i dels 
equipaments públics d’acord amb la normativa vigent 

Segon: mostrar el compromís del Districte de Sant Martí amb la defensa dels 
valors vinculats a la memòria, veritat, justícia i reparació 

Tercer: instar totes les autoritats competents i els síndics de greuges de 
l’Hospitalet, Barcelona i Catalunya per tal que facin tot el possible per tal 
d’esclarir definitivament l’autoria de l’assassinat d’en Pedro Álvarez, i 
examinar els fets per determinar si s’ha pogut produir un mal funcionament 
de l’Administració 

Quart: donar trasllat d’aquests acords al Consell de Ciutat, als consells de 
districte i a la Plataforma Pedro Álvarez, així com també a la resta de grups 
municipals del consistori, i als grups parlamentaris amb representació a la 
Generalitat de Catalunya i al Congrés dels Diputats 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, assenyala que, abans d’entrar 
en la proposició, vol respondre al senyor Gallardo, que creu que l’ha interpel·lat d’una 
manera bastant agressiva. Li diu que deixi de banda el paternalisme i les lliçons 
perquè ella és jove però no pas idiota, és pacifista i fa molts anys que està implicada 
en la lluita antimilitarista. A més, remarca que és basca i sap el que és patir el 
terrorisme, a diferència del senyor Gallardo.  

Manifesta que, després de vint-i-quatre anys, la justícia continua sense resoldre el cas 
de la mort del jove Pedro Álvarez, veí de la Verneda assassinat a l’Hospitalet el 15 de 
desembre de 1992. Explica que el cas està a punt de prescriure, de manera que més 
de cent pàgines de recerca quedaran arxivades a causa d’un sistema judicial que ha 
estat incapaç de donar resposta efectiva a la família del jove que des del dia de la mort 
ha demanat justícia en un cas ple d’interrogants. Recorda que la nit del 15 de 
desembre de 1992 aquest jove de vint anys acompanyava la seva parella, Yolanda, 
fins a casa seva, i uns instants després d’acomiadar-se’n un cotxe que circulava a gran 
velocitat va estar a punt d’atropellar la noia. Explica que aquest incident va 
desencadenar una discussió amb el conductor, que va disparar tres trets al jove a 
poca distància, a causa dels quals va ingressar ja mort a l’Hospital de Bellvitge. 

Assenyala que la investigació del cas la va dur a terme la Policia Nacional, que pocs 
dies després va detenir un membre d’aquest mateix cos, José Manuel SF, com a 
presumpte autor dels fets. Explica que a la causa consta que el sospitós havia 
protagonitzat un incident violent instants abans de l’assassinat amb un guarda de 
seguretat de l’Hospital de Bellvitge, en el qual havia exhibit la seva arma. Així mateix, 
assenyala que també hi consta que els testimonis oculars de l’assassinat recordaven 
tres números de la matrícula del cotxe coincidents amb la del seu cotxe i que fou 
identificat en una roda de reconeixement com l’autor dels trets. Afirma que, no obstant 
això, el cas no va arribar a judici i fou arxivat per falta de proves concloents contra 
aquest policia, entre altres motius perquè la Policia Nacional no pot determinar amb 
certesa absoluta que la seva arma fos la del crim. 
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Destaca que el cas de Pedro Álvarez ha rebut des de l’inici el suport d’un ampli 
moviment social, que s’ha convertit en un dels més emblemàtics i constants dels 
darrers temps. Explica que el desembre del 1996 el pare del jove, que avui els 
acompanya, va iniciar una vaga de fam i va recollir 5.000 signatures perquè es reobrís 
el cas. Assenyala que el jutjat finalment va reobrir la investigació però es va tornar a 
tancar en fals per considerar que no hi havia suficients proves concloents. 

Explica que la Plataforma Pedro Álvarez surt als carrers de Barcelona cada 15 de 
desembre per recordar la impunitat d’aquest assassinat i mostrar el ferm rebuig a com 
s’ha portat el cas. Tot seguit presenta la proposició. 

El president dona la paraula al senyor Juan José Álvarez. 

El senyor Juan José Álvarez, veí de la Verneda i pare de Pedro Álvarez, agraeix a 
totes i tots l’oportunitat de poder ser al Consell Plenari, i al GMDCUP-PA, la 
presentació de la proposició. Afirma que no és la primera vegada que parla en el 
Consell Plenari, però que l’última vegada va ser fa molts anys, quan va venir a 
demanar ajuda a l’Ajuntament del districte on havia viscut durant molt de temps i havia 
participat en moltes lluites veïnals a la Verneda Alta.  

Manifesta que simplement vol agrair la col·laboració de tothom, ja que el temps 
d’intervenció és massa breu per poder explicar la lluita que fa vint-i-quatre anys que du 
a terme. Assenyala que a vegades cal reconèixer que les forces de seguretat, siguin 
de l’àmbit que siguin, cometen grans atrocitats que queden totalment impunes i en 
l’oblit. Opina que, per tant, és hora que també es parli d’això. En aquest sentit, remarca 
que no només hi ha terrorisme a l’exterior, sinó també terrorisme encobert dins l’Estat, 
sobretot terrorisme d’estat, tal com ho demostren molts casos que s’estan donant 
darrerament a Catalunya per part de diferents cossos, fins i tot la mateixa Guàrdia 
Urbana. Afirma que cal tenir en compte que les persones del carrer són les que 
veritablement pateixen tots aquests danys.  

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, manifesta que lamenta la pèrdua 
que va patir el senyor Juan José Álvarez i la indefinició del cas durant tants anys. 
Explica que no comparteix una part de la seva intervenció, però sí el seu dolor i la 
necessitat que es resolgui el cas i es faci justícia. Afirma que per això votarà a favor de 
la proposició, ja que el rellevant és que s’aclareixi el crim i no es tanqui el cas.  

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, recorda que va expressar al senyor 
Álvarez el condol per la pèrdua del seu fill al seu moment perquè és del barri i va viure 
aquesta mort, així com les primeres mobilitzacions, molt de prop. Explica que entenen 
el dolor per la pèrdua d’un fill i la reivindicació del senyor Álvarez, ja que és 
completament lògic que vulgui que es faci justícia.  

Manifesta que ells sempre han dit que la política i la justícia no poden anar juntes i 
que, si això fos així, segurament la justícia funcionaria molt millor. Afirma que ella no 
qüestionarà mai la tasca de la Guàrdia Urbana i de la Policia, però que és cert que hi 
ha un dubte per aclarir en aquest cas. Assenyala que no ha quedat demostrat per 
manca de proves fefaents que el culpable d’aquest assassinat va ser un policia, però 
que cal condemnar el delicte. Remarca, però, que no han de ser els polítics els qui ho 
facin sinó un jutjat. Afirma que, de tota manera, el seu grup dona suport a la família i li 
farà costat, tal com ella fa des de fa vint-i-quatre anys. Manifesta que, per tant, votaran 
a favor de la proposició perquè es donin les facilitats necessàries perquè aquest cas 
s’aclareixi.  
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El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, explica que justícia i reparació és el 
primer que li ve al cap en aquest cas, i que està convençut que si la víctima hagués 
estat d’un altre barri o d’una altra classe social ja estaria resolt. Manifesta que el seu 
grup no pot fer res més que fer costat a la família i donar-li el màxim suport possible, 
tal com ha fet des del principi. Destaca que el senyor Álvarez i la plataforma que fa 
tants anys que lluita perquè es faci justícia en aquest cas són un exemple de 
perseverança i constància per a molta gent en moltes altres lluites. 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, destaca el consens que 
aplega aquest tema. Afirma que el fet que la justícia funcioni correctament també fa 
que els ciutadans tinguin unes administracions públiques de les quals sentir-se 
orgullosos. Manifesta que ells confien en la Guàrdia Urbana, en els Mossos 
d’Esquadra i, fins i tot, en la policia espanyola, però que és cert que de vegades hi ha 
episodis que causen vergonya aliena. Afirma que en aquests casos és quan es 
demostra que un estat potent i que funcioni correctament ha de tenir també uns jutjats i 
tribunals capaços de dirimir els fets i les responsabilitats.  

Manifesta que, des de la petita parcel·la que els correspon al Districte, donen suport al 
fet que es faci la investigació corresponent i que aquest cas continuï viu. Afirma que 
els toca a tots, per responsabilitat, posar a la balança el correcte funcionament dels 
poders públics i l’esclariment dels fets i les reparacions que puguin correspondre. 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, expressa el vot a favor 
del seu grup. 

El senyor Jordi Marzo i Fitó, del GMDBComú-E, assenyala que la proposició que 
presenta avui el GMDCUP-PA té uns continguts quasi idèntics als d’una declaració 
institucional que es va aprovar a finals de l’any passat a l’Ajuntament de la ciutat a 
proposta de Barcelona en Comú. Explica que la ciutat tenia un deute pendent amb la 
família de Pedro Álvarez i que l’Ajuntament els ha obert les portes per reconèixer la 
seva lluita i els acompanya en tot el que pot per a la reparació d’un crim davant el qual 
el sistema va fallar. Recorda que en la declaració institucional que van aprovar tots els 
grups municipals, excepte el PP i Cs, s’especificava la voluntat de garantir el suport a 
les campanyes d’informació, facilitant l’ús d’equipaments o espai públic, d’acord amb la 
normativa vigent. Remarca que el Govern de la ciutat mai no havia rebut, atès i 
defensat la família com ho està fent ara.  

Destaca que el cas de Pedro Álvarez és un símbol en contra de l’abús de poder, la 
impunitat i l’opacitat, una lluita sempre recolzada pels moviments socials de la ciutat, 
que un cop més mostra el seu compromís amb la defensa dels valors vinculats a la 
memòria, la veritat, la justícia i la reparació. D’altra banda, explica que aquest mateix 
mes s’ha enviat, d’acord amb la família i la resta de municipis que van aprovar 
mocions similars, una carta a la Fiscalia perquè es tingui present el moviment 
municipalista, i una altra a la presidenta del Parlament català, Carme Forcadell, perquè 
es traslladi als grups la necessitat de presentar una moció també al Parlament. 
Finalment expressa el vot del seu grup a favor de la proposició. 

La senyora Ruiz agraeix el suport dels grups i, sobretot, tota la lluita social que du a 
terme el senyor Juan José Álvarez. Afirma que sense persones com ell no 
s’aconseguirien moltes coses als barris. D’altra banda, explica que ja sabien que 
s’havia presentat una iniciativa semblant a l’Ajuntament de la ciutat, però que la volien 
apropar al barri d’on és la família. Manifesta que esperen que això pugui contribuir una 
mica a aconseguir l’aclariment del cas.  

El president felicita la família i la plataforma. 
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S’aprova la proposició per unanimitat.  

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional  

Sobre el lloguer assequible i la Llei d’arrendaments urbans 

El president assenyala que una declaració institucional del GMDBComú-E s’ha 
reconvertit a proposició amb contingut de declaració institucional. 

El regidor del Districte exposa els motius pels quals presenten aquesta proposició. 
Manifesta que a la ciutat de Barcelona el 31% dels habitatges són de lloguer, cosa que 
implica que mig milió de persones a la ciutat viuen de lloguer, i que això comporta un 
esforç cada cop més gran per a les famílies amb relació als seus ingressos, atès 
l’increment del lloguer en els últims anys. A més, remarca que aquest increment no 
només es dona a Barcelona, sinó que s’estén per l’àrea metropolitana a municipis com 
Santa Coloma, Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Sabadell i Terrassa. D’altra banda, 
assenyala que a Barcelona s’està produint el fenomen de moltes compres de finques 
senceres amb un ànim especulatiu i amb la voluntat de fer fora els veïns i les veïnes, 
tal com succeeix en altres ciutats.  

Recorda que el Govern de l’Estat va modificar la Llei d’arrendaments urbans fa tres 
anys, que va significar passar el lloguer de cinc a tres anys i que, a més a més, el 
propietari pot dur a terme pujades indiscriminades del preu de lloguer o fer fora els 
llogaters sense causa justificada. D’altra banda, assenyala que la Generalitat de 
Catalunya acaba de presentar un indicador dels índexs de referència dels preus de 
lloguer i està preparant una nova llei d’arrendaments catalana per al setembre o 
octubre, i que aquest índex s’hauria d’utilitzar no només com a instrument d’informació 
i transparència, sinó també per dur a terme polítiques de regulació del lloguer. 
Finalment, destaca que hi ha ciutats i països de l’entorn que disposen d’una legislació 
que facilita viure dignament del lloguer mitjançant contractes indefinits i amb uns 
increments limitats dels preus dels lloguers.  

Conclou que per tot això proposen el següent: 

«Instar el Govern de l’Estat a derogar les modificacions de la Llei d’arrendaments 
urbans del 2013, que són clarament restrictives per als drets dels arrendataris, i 
recuperar així els contractes de cinc anys en lloc de tres. Alhora, limitar la possibilitat 
que el propietari augmenti indiscriminadament el preu del lloguer o faci fora els 
llogaters sense causa indiscriminada.  

»Instar el Govern de l’Estat a eliminar els beneficis fiscals de les SOCIMI o vincular-los 
a la promoció del lloguer assequible, de tal manera que es posi fre a les inversions 
especulatives que expulsen veïns i veïnes de les seves cases i dels seus barris. 

»Instar el Govern de la Generalitat a introduir l’índex de preus de referència en la 
futura Llei d’arrendaments urbans catalana que té previst presentar a partir de 
setembre. 

»Instar que la Generalitat faci servir aquest índex com a eina que permeti limitar els 
preus dels lloguers i no només com a instrument de transparència. 

»Instar la Generalitat que l’esforç de les famílies per pagar el lloguer s’inclogui com un 
indicador indispensable vinculat a l’índex, de tal manera que es puguin articular 
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polítiques d’habitatge encaminades a regular el preu dels lloguers tot tenint en compte 
els ingressos familiars.» 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que, d’una banda, 
creuen que les propostes són raonables i accepten les limitacions que s’esmenten, 
però que, de l’altra, pensen que calen moltes més mesures en l’àmbit municipal, atesa 
la situació d’emergència habitacional que té la ciutat. En aquest sentit, es refereix a la 
necessitat d’adoptar mesures respecte als pisos buits i la Sareb, així com de millorar 
considerablement els mecanismes de la Taula d’Emergència Social. Afirma que, per 
tant, a banda d’instar altres institucions, també cal reforçar les capacitats d’actuació 
que té l’Ajuntament. A més, assenyala que la proposta interpel·la l’Estat espanyol, del 
qual no esperen res i volen marxar. Conclou que, per tot l’exposat, s’abstindran. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, assenyala que l’Ajuntament 
disposa de 75 solars a Barcelona on es podrien construir 4.000 habitatges de lloguer. 
Recorda que en el plenari anterior ja va demanar al Govern que no fes habitatges de 
venda per a cinquanta anys sinó habitatges de lloguer. Afirma, però, que l’Ajuntament 
no ha fet això i ara s’escuda en un altre document i «tira pilotes fora», com fa sempre. 
Demana al Govern que contribueixi a fer que la legislació protegeixi el propietari 
davant de situacions d’impagament, que ajudi a regular el lloguer d’habitacions, cosa 
que també faria abaixar els preus, i que impulsi polítiques per incentivar que els pisos 
buits es posin en lloguer i es creï habitatge. D’altra banda, assenyala que els lloguers 
poden ser de més de tres anys si així ho acorden les parts.  

Subratlla que la majoria de pisos de lloguer que hi ha a Barcelona són de famílies de 
classe mitjana i no pas de grans multinacionals ni de bancs, tal com el Govern intenta 
fer veure. Opina que el que cal és donar facilitats i protegir aquestes famílies perquè 
lloguin els seus pisos. Conclou que, per tot l’exposat, votaran en contra de la proposta. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, manifesta que pensen que és 
convenient que s’estudiïn mesures per evitar els efectes de l’increment excessiu dels 
preus del lloguer. Explica que no creuen que l’ampliació dels contractes de tres a cinc 
anys resolgui el problema que tenen els residents regulars que es veuen afectats per 
aquests augments i no poden trobar una alternativa residencial al seu barri ni en el 
parc públic d’habitatge.  

Afirma que l’increment dels preus del lloguer ha estat motivat en part per la renovació 
dels contractes que es van fer el 2013 amb un valor molt baix. Explica que, amb la 
recuperació econòmica, aquests augments han tornat a situar els lloguers als nivells 
anteriors a la crisi immobiliària del 2008. Opina, però, que l’accés a l’habitatge no 
millorarà mentre no hi hagi un parc públic de lloguer d’entorn del 15%, com a altres 
ciutats europees amb les quals Barcelona es vol equiparar, i que la resta de mesures 
que es volen impulsar han de ser complementàries.  

Assenyala que ja s’ha aprovat l’índex de preus a Catalunya i que la futura llei 
d’arrendaments haurà de determinar com s’aplica. Manifesta que poden acceptar que 
s’apliquin aquests índexs a l’habitatge públic i que serveixin com a referència per 
afavorir el lloguer assequible del mercat privat mitjançant incentius, però que, en canvi, 
no creuen que hagin de servir per aplicar mesures coercitives.  

Explica que estan d’acord a estudiar algunes mesures, però que dubten de l’eficàcia 
d’altres i aprecien moltes incògnites pel que fa a com poden concretar-se i els seus 
resultats. Afirma que la regulació de preus s’ha de plantejar amb molta precaució. En 
aquest sentit, assenyala que a París i Berlín s’han iniciat experiències que no saben si 
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donaran resultats, ja que poden tenir conseqüències indesitjables si no s’apliquen bé. 
Conclou que, per tant, s’abstindran. 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, afirma que el que es va 
presentar com a declaració institucional semblava més aviat una autolloança que 
obviava tot allò que el Govern municipal no ha fet. Explica que per això el seu grup va 
demanar al Govern que suprimís les dues primeres «pàgines publicitàries» d’aquesta 
declaració, que no van signar perquè no tenen costum de signar el que consideren 
pamflets d’altres partits. 

Assenyala que el Govern diu que ha fet un cens, però que la realitat és que com a molt 
l’ha començat, ja que al districte el continuen esperant, tot i que el Govern es va 
comprometre al Ple municipal a tenir-lo acabat ja fa mesos. Explica que per això una 
de les esmenes que van presentar al text de la declaració era fer el cens d’habitatges 
buits del districte en tres mesos. Opina que és una qüestió de voluntat que sembla que 
no hi és per part del Govern, ja que en podrien haver parlat. D’altra banda, manifesta 
que, davant la manca de sòl públic a Barcelona, no troben que el Govern municipal 
tingui una política clara de recuperació de sòl privat, tot i el superàvit municipal de 100 
milions d’euros l’últim any. Explica que per això també van demanar incloure una 
esmena per definir les zones de tempteig i retracte de cada barri, que és una mesura 
que es va acceptar a l’Ajuntament de la ciutat però que no s’acaba de definir. 

Assenyala que, pel que fa al punt sobre l’índex de preus de referència, van proposar 
afegir-hi el terme útil i el fet d’incentivar-ne la contenció, ja que entenen que hi ha 
diverses maneres d’aplicar aquest índex i caldria arribar a un consens amb tots els 
agents implicats, tal com s’ha fet a tots els països on funciona. Opina que, si no, 
aquest índex no serà l’eina que necessiten tots per regular el mercat de lloguer. 

Afirma que el Govern, des del seu sectarisme ideològic, no ha estat capaç d’acceptar 
les esmenes que proposaven i ni tan sols de contestar-les. Explica que comencen a 
pensar que ni les ha llegit, ja que troben incomprensible la seva actitud. Remarca que 
aquestes esmenes milloraven el text i no proposaven coses inassolibles. Manifesta, 
però, que el seu grup no és com el Govern i que, atès que comparteixen gran part dels 
punts de la declaració, s’abstindran. 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, comença la seva intervenció 
amb una gravació d’àudio que assenyala que reflecteix el que plantejava el Govern fa 
aproximadament un any, mentre que ara «tira pilotes fora». Opina que el que avui 
proposa el Govern és una autèntica vergonya, que comença pel fet que presenti la 
proposició el regidor, i no pas el grup municipal o un conseller. Afirma que la vergonya 
continua en el fet que el text presentat era una declaració institucional que s’ha canviat 
a una proposició cinc minuts abans de la sessió, quan les proposicions serveixen per 
impulsar l’acció de govern. Demana al Govern que executi les polítiques que abans 
deia que «sí que es podien» fer, i remarca que, a més a més, té les eines per fer-ho. 
En aquest sentit, recorda que el seu grup municipal va votar a favor del Pla pel dret a 
l’habitatge perquè el Govern disposés de les eines necessàries per actuar en matèria 
d’habitatge, tot i que ell personalment no ho hagués fet.  

Opina que avui el Govern fa «un exercici de mesquinesa» en passar de dir que allò 
que feia de motu proprio ara ho ha d’impulsar el Consell Plenari del Districte. Recorda 
l’època en què la senyora Ada Colau, vestida d’abella, rebentava els actes d’ICV-EUiA, 
així com els quaranta anys de govern del PSC i ICV-EUiA, i també d’ERC durant un 
període, en els quals no es va fer cap habitatge públic en la transformació de tot el 
litoral de la ciutat. Remarca que, en canvi, el seu grup només va governar quatre anys 
i, per tant, no és responsable de les mancances actuals d’habitatge públic a la ciutat. 
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El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, demana l’empara del 
president perquè al Consell Plenari no es poden fer servir mitjans aliens a la paraula, 
segons els acords de la Junta de Portaveus. En aquest sentit, afirma que li ha semblat 
de molt mal gust la gravació que ha presentat el portaveu del GMDDemòcrata. 

El president manifesta que no tenia coneixement d’aquest fet, i demana que no consti 
en acta el contingut de la gravació.  

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, expressa el vot a favor 
del seu grup. 

El regidor assenyala que el que a la senyora Arrando li sembla autopromoció del 
Govern és tot el que està fent l’Ajuntament en matèria d’habitatge, d’acord amb les 
competències que té en aquest àmbit. Destaca que han iniciat obres noves, han 
comprat pisos i edificis, han aconseguit la cessió de pisos i tenen un pla per ajudar els 
propietaris, «Tu tens la clau», amb unes condicions molt favorables. Assenyala que 
han aconseguit que hi hagi uns 160 habitatges a la borsa de lloguer, i que aquesta 
xifra anirà creixent. Pel que fa al cens d’habitatges buits, explica que ja han fet el de 
Besòs-Maresme i que a finals d’any tindran setze barris fets. Subratlla que és la 
primera vegada que es fa aquesta actuació sistemàtica d’anar pis per pis per veure si 
estan buits o no. També destaca que ja han posat gairebé tots els solars disponibles a 
concurs i estan preparant nou sòl a la Marina del Prat Vermell, el triangle de Prim i la 
Sagrera, entre d’altres. A més, assenyala que aquest any l’Ajuntament inverteix 176 
milions en habitatge, mentre que l’Estat inverteix 440 milions a tot Espanya. 

Remarca que, tot i això, la competència d’habitatge és de la Generalitat de Catalunya. 
A més, subratlla que les lleis les fa la Generalitat, tot i que malauradament moltes són 
revocades pel Tribunal Constitucional, així com el Govern espanyol. Manifesta que, 
per tant, en la proposició únicament reclamen coses que tenen a veure amb la 
legislació, i no pas amb les competències de l’Ajuntament. Assenyala que plantegen 
aquestes reclamacions amb bones paraules a la Generalitat de Catalunya, amb la qual 
comparteixen moltes qüestions, i de manera molt bel·ligerant a un Govern espanyol 
que, al seu parer, és còmplice de l’especulació i de la destrucció del dret a l’habitatge, 
en contra del que estableix la Constitució. Afirma que el Govern espanyol ha 
desmantellat en gran part l’estat del benestar i posa les ciutats a la disposició dels 
especuladors perquè siguin devorades i destrossades, començant per Barcelona. 

El president pregunta als grups si volen fer una segona intervenció. 

El senyor Gallardo agraeix al regidor que hagi parlat del triangle de la Diagonal, ja que 
el conseller Martín va dir a l’Audiència Pública que no es podia fer res en aquest àmbit 
perquè era de l’Estat. Afirma que, per tant, el regidor li ha confirmat que en aquest 
espai hi ha un solar per fer habitatge.  

La senyora Angulo precisa que en la seva intervenció també es referia a l’àmbit 
estatal. D’altra banda, recorda que ja han dit abans que consideren que el Pla pel dret 
a l’habitatge és poc ambiciós i no cobreix les necessitats reals dels ciutadans. A més, 
opina que el Govern està incomplint les seves promeses en matèria d’habitatge social. 
Explica que entenen que la voluntat és bona, però que no n’hi ha prou de «tirar sempre 
la pilota al terrat dels altres». A més, remarca que això ja està aprovat pel Govern i que 
el que falta és aplicar la llei.  

La senyora Arrando recorda a la portaveu del GMDCs que el pla d’habitatge que ara 
critica va ser aprovat amb els seus vots. D’altra banda, diu al senyor Boadella que el 
Grup Municipal d’ERC sempre s’ha sentit molt orgullós de totes aquelles àrees que ha 
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dirigit quan ha format part del Govern municipal. Finalment, agraeix al regidor que 
esmenti que el Tribunal Constitucional aniquila constantment les lleis que intenta fer la 
Generalitat de Catalunya. 

El senyor Boadella opina que al Govern no l’ofèn la gravació que han presentat, sinó el 
contingut del que diu el seu grup. Explica que el que a ell l’ofèn és que el regidor no 
lideri aquest tema. Afirma que els lloguers estan alts a tota la ciutat i que hi ha més 
desnonaments que mai a Sant Martí, l’Eixample i Sants. Diu al regidor que, si no és 
capaç de liderar aquest discurs a l’Ajuntament de la ciutat, no el porti a Sant Martí, 
perquè aquesta no és una reivindicació del districte sinó de tota la ciutat.  

El regidor afirma que, quan van pactar el Pla pel dret a l’habitatge amb el Grup 
Municipal Demòcrata, els deu regidors d’aquest grup van demostrar ser molt 
intel·ligents perquè aquest era un pacte per a la ciutat i beneficiós també per al grup 
que havia governat en el mandat anterior. Opina que el fet que el senyor Boadella 
digui que ell no hauria votat aquest pla demostra la poca vergonya i la poca qualitat 
política que té i com és d’ignorant. 

El senyor Boadella demana intervenir per al·lusions, ja que se l’ha insultat. 

El president explica que no hi ha al·lusions pel mateix motiu que ha expressat en un 
altre punt, que és que hi ha hagut un debat entre dues persones que han participat 
d’aquest. D’altra banda, diu a la senyora Falgueras que no cal que li vagin dient 
constantment com ha d’organitzar el debat. 

Demana al senyor Boadella que expressi el vot del seu grup. 

El senyor Boadella manifesta que voten en contra de la proposició. 

S’aprova la proposició amb el vot en contra del GMDPPC i del GMDDemòcrata, 
l’abstenció del GMDCUP-PA, del GMDCs i del GMDERC-AM, i el vot a favor del 
GMDPSC-CP i del GMDBComú-E.  

c) Precs  

Presentat pel GMDDemòcrata: 

Que el Govern del Districte lideri una campanya per executar un pla policial 
extraordinari contra la delinqüència organitzada al barri del Besòs Maresme, 
a fi d’evitar una major guetització dels seus carrers 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDDemòcrata, manifesta que aquest prec 
té com a objectiu plantejar les queixes que es produeixen des de l’inici del mandat, i 
segurament en mandats anteriors, respecte a un incivisme que supera la barrera de la 
legalitat i esdevé delinqüència a la zona popularment anomenada «el Besòs profund». 
Explica que es tracta de grups de delinqüents organitzats que, a més de traficar amb 
droga des de fa anys, ara també es dediquen a fer negoci amb les ocupacions, 
aprofitant-se de les necessitats més bàsiques de les persones desfavorides.  

Manifesta que presenten aquest prec perquè pensen que els esforços de mediació que 
fa el Govern es mostren insuficients. Afirma que, davant una il·legalitat, el que cal és la 
intervenció policial. Assenyala que aquesta intervenció es fa espontàniament, però que 
no hi ha una campanya específica per erradicar definitivament aquesta problemàtica. 

El president dona la paraula a una veïna. 
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La senyora Rosalía Sánchez, en nom propi, manifesta que suposa que la majoria dels 
presents la coneixen perquè fa molts anys «que dona la tabarra». Explica que viu al 
número 8 del carrer Catània, que és una zona que sembla la «ciutat sense llei», 
sobretot als carrers Marsala, Catània i Palermo. Afirma que els han fet un parc 
meravellós on ahir a la nit hi havia una barbacoa, mentre que al matí hi havia una 
piscina al carrer Catània. Opina que es pot fer servir l’espai públic, però que això s’ha 
de fer amb civisme. A més, explica que al seu edifici hi ha pisos que ja són del banc i 
on continuen vivint persones. 

Manifesta que, davant d’aquestes situacions, en el seu cas és molt difícil trucar a la 
policia perquè ja ha estat amenaçada. Afirma que potser no l’agredirien, però que ja li 
han trencat la bústia i li han ratllat la porta de casa. Explica que sap que s’estan fent 
coses per resoldre aquesta situació, però demana que es faci una mica més perquè 
les persones de llei es troben indefenses.  

El senyor Jordi Marzo Fitó, conseller de Memòria Històrica, Seguretat i Prevenció, 
assenyala que és cert que no hi ha una situació ideal en aquest barri, però que no ha 
estat mai un gueto. Afirma que el Govern està liderant el Pla de barris i executant les 
mesures previstes per revertir les mancances que pateix el barri. 

Manifesta que, al contrari del que el GMDDemòcrata pensa, no tot ha de ser 
intervenció policial, sinó que s’han de fer actuacions a l’espai públic amb serveis de 
mediació i acció cívica. A més, assenyala que l’article 164.5 de l’actual Estatut 
d’autonomia de Catalunya determina que els Mossos d’Esquadra exerceixen, entre 
d’altres, les funcions pròpies d’un cos de policia en matèria de seguretat ciutadana. 
Recorda que en el seu moment es va establir un conveni entre la Generalitat i 
l’Ajuntament de col·laboració mútua i d’intervenció mínima obligada, pel qual qualsevol 
agent, sigui de la Guàrdia Urbana o dels Mossos d’Esquadra, pot intervenir. Afirma 
que, malgrat que les competències de seguretat són dels Mossos i, per tant, de la 
Generalitat, treballen de manera coordinada.  

Conclou que, per tot l’exposat, no accepten el prec. 

El senyor Gómez agraeix la valentia que demostra la senyora Sánchez des de fa anys, 
així com un veí que els ha enviat una carta que demà presentaran a l’oficina per 
justificar encara més aquest prec.  

Assenyala que amb la mediació no es resolen els problemes de delinqüència, de 
drogues i de negoci amb les ocupacions. Explica que és cert que hi ha un conveni de 
col·laboració amb els Mossos, però que demanen que el Govern del Districte es 
comprometi a liderar una acció coordinada de totes les institucions per poder resoldre 
definitivament aquest problema. A més, adverteix que aquest problema es pot 
estendre, ja que les denúncies que es fan al barri del Besòs des de fa temps es 
comencen a escoltar al barri de la Pau. 

El senyor Marzo afirma que s’està treballant des del principi en aquest tema. A més, 
recorda que la setmana passada van presentar l’enquesta de victimització de 
Barcelona, segons la qual l’índex global de victimització a Sant Martí ha baixat gairebé 
dos punts entre el 2014 i el 2016. D’altra banda, reitera que l’Ajuntament no té 
competències en matèria de seguretat. 

No s’accepta el prec. 



 

36 

 

Presentat pel GMDDemòcrata: 

Que el Govern del Districte de Sant Martí doni reconeixement i suport 
explícits als tècnics i funcionaris per la seva bona feina, deixi de 
responsabilitzar-los de la mala gestió i incompetència del propi Govern, i els 
proporcioni els mitjans i les accions necessàries perquè aquest Districte 
pugui funcionar adequadament i els seus veïns es puguin sentir 
completament atesos en les seves demandes i necessitats 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, del GMDDemòcrata, manifesta que, atès que el 
prec tracta dels funcionaris i els tècnics del districte, celebra que avui s’hagi tingut el 
detall d’agrair al senyor Martín Cela la seva dedicació al districte.  

Explica que presenten aquest prec perquè pensen que el Govern actual deriva sovint 
les seves responsabilitats polítiques en els tècnics i funcionaris quan no pertoca o les 
circumstàncies els són adverses. Tot seguit formula el prec. 

El conseller tècnic manifesta que no acceptaran el prec ni per la forma ni pel fons. 
Explica que, pel que fa a la forma, no acaben d’entendre què és exactament el que es 
planteja. Afirma que pot entendre que el GMDDemòcrata ha d’intentar exposar certs 
relats com a tàctica d’oposició, i també admetre que el seu portaveu pot arribar a ser 
vehement i, fins i tot, en algun moment brillant o hàbil a l’hora de plantejar 
determinades crítiques. Opina que, no obstant això, aquest prec és impropi d’una força 
que ha tingut responsabilitats de govern i en vol seguir tenint.  

Pel que fa al fons del prec, explica que entén que el GMDDemòcrata vol intentar 
instal·lar en l’imaginari col·lectiu un relat d’incompetència i, fins i tot, de divisió entre 
tècnics i Govern. Afirma, però, que la realitat ho desmenteix, tal com la mateixa 
senyora Arenillas ho acaba de reconèixer amb l’exemple de l’homenatge que avui s’ha 
fet al sotsinspector Martín Cela. 

La senyora Arenillas manifesta que veuen sovint com el Govern culpabilitza o atribueix 
responsabilitats als tècnics, quan aquests compleixen perfectament les seves tasques i 
és el Govern el que no governa adequadament. Afirma que el Govern ja acostuma a 
retreure coses que no venen al cas al Govern anterior i fins i tot al del PSC, però que 
fer això respecte als funcionaris i els tècnics és una conducta infantil i fora de context. 

El conseller tècnic manifesta que constata que al Grup Municipal Demòcrata li dol que 
el seu grup governi. Afirma que ell, com a conseller tècnic del Districte, treballa 
estretament amb els tècnics, igual que la resta de consellers. Explica que, com en tot 
col·lectiu humà, hi pot haver tensions i divergències, de la mateixa manera que hi ha 
enteses i empaties. Remarca que, de tota manera, reconeixen la feina que fan els 
tècnics, tot i que potser no ho diguin contínuament, com fa algun grup que sembla que 
es vegi obligat a incloure en cada intervenció l’afegitó de felicitar els tècnics.  

A més, explica que proporcionen als tècnics i funcionaris els mitjans necessaris per 
treballar adequadament, tal com ho mostra, per exemple, el fet d’haver canviat tots els 
ordinadors o d’haver reformat espais, o el desafiament a la llei Montoro amb 
l’ampliació de la plantilla per tal que els tècnics puguin treballar en millors condicions i 
perquè els ciutadans puguin ser millor atesos. 

No s’accepta el prec. 
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Presentat pel GMDERC: 

Que el Govern del Districte de Sant Martí elabori un pla per tal d’eliminar les 
males herbes que han aparegut en retirar l’ús de glifosats, per tal que el que 
ha estat un benefici per a la salut pública no esdevingui el contrari, i que ens 
el lliurin en un termini màxim de dos mesos o, en el cas que ja l’hagin 
redactat, que ens el presentin i lliurin en el curs d’aquest plenari 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, assenyala que, per les 
paraules del conseller tècnic, sembla que l’únic agraïment sincer als tècnics prové de 
l’equip de govern, mentre que en el cas de la resta de grups és un simple «afegitó».  

Recorda que el glifosat és una substància amb una toxicitat tipus A que pot tenir 
efectes en la salut i en el medi ambient. Explica que el seu grup considera que ha estat 
una bona decisió retirar l’ús dels glifosats, però que aquesta decisió ha d’anar 
acompanyada de mesures per tal d’evitar el que està passant. Afirma que cal fer 
pedagogia entre la ciutadania per tal de fer entendre els beneficis ambientals i en la 
salut de les persones que té aquesta mesura, així com els canvis que suposarà en la 
imatge de la jardineria del districte. Manifesta que creuen que cal ser molt exigents en 
l’adequació dels escocells dels arbres i, sobretot, en el manteniment de la neteja i el 
bon estat d’aquests espais, a diferència del que succeeix actualment. Afirma que si la 
gent percep la retirada dels glifosats com un augment de la brutícia, difícilment 
n’entendrà els beneficis, de manera que una cosa que ha de ser un benefici acabarà 
sent un problema, que és una situació a la qual els porta sovint el Govern actual. Tot 
seguit formula el prec.  

La senyora Eva Campos Paladio, consellera de Salut, Medi Ambient, Neteja, 
Cooperació Internacional i Habitatge, recorda que aquest pla va començar el 2016 
amb proves pilot a deu barris i que fins al 2020 no finalitzarà el desplegament de totes 
les mesures, ja que han d’estudiar el desenvolupament de les herbes i el seu 
tractament, que és molt diferenciat a les diferents zones de Barcelona. Explica que 
aquest pla va arribar després d’un estudi profund i que reflecteix, a banda del benefici 
de no fer servir els glifosats i altres productes altament cancerígens, les bondats de les 
mal anomenades males herbes, que són en bona part autòctones i el refugi d’espècies 
que ajuden a controlar malures i plagues, que s’incrementen amb el canvi climàtic. 
Manifesta que també cal ser conscients del canvi de model de gestió fitosanitària, i que 
amb aquesta mesura també vetllen per la salut dels treballadors del sector de la 
jardineria.  

Explica que a les zones on cal treure les herbes o evitar-ne l’aparició es posarà 
encoixinat als escocells amb material orgànic, que a més a més estalviarà aigua i 
mantindrà la temperatura. Afirma que una altra alternativa és plantar gramínies i 
vivàcies. Assenyala que tot això es farà del 2016 al 2020, amb l’encoixinat de mil 
escocells i la plantació de gramínies cada any. A més, explica que la recerca per al 
control químic de les plagues i les malures, i perquè aquest sigui més respectuós amb 
el medi ambient, es fa en conjunt amb diverses universitats. Afirma que hi ha un 
pressupost de 138.000 euros per a la maquinària del desherbatge, i que han fet la 
campanya comunicativa, jornades amb entitats municipals i no municipals, jornades de 
treball amb col·lectius de jardineria i particulars, i propostes d’ecogestió per al 
manteniment d’escocells i altres espais verds amb escoles i diverses entitats. 

La senyora Arrando precisa que el seu grup no dubta de les bondats de les herbes, 
sinó del fet que aquestes acumulen brutícia. Explica que fa poc ella mateixa va anar a 
veure un espai del districte amb herbes molt altes que atrapen tot allò que vola. 
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Remarca que el que demanen és si hi ha un pla per combatre això, cosa que el 
Govern no ha respost. 

La senyora Campos afirma que sí que hi ha un pla i que el lliuraran ara mateix a la 
senyora Arrando, però que és massa llarg per explicar-lo en el temps de què disposa. 
Assenyala que també han reforçat tot el sistema de neteja, però que no s’han tallat les 
herbes altes a causa de l’estudi que ha esmentat. Conclou que no accepten el prec. 

No s’accepta el prec. 

Presentat pel GMDERC: 

Que el Govern del Districte de Sant Martí ens presenti i lliuri el pla de 
mesures extraordinàries per a la campanya d’estiu 2017, tenint en compte 
que es preveu un estiu rècord pel que fa a la presència de turistes en els 
barris del nostre districte 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, exposa els motius pels quals el 
seu grup presenta aquest prec. Assenyala que el darrer baròmetre municipal, publicat 
el 23 de juny, dona com a primera preocupació de la ciutadania de Barcelona el 
turisme, que remarca que és una qüestió en la qual el Govern sí que se n’ha sortit. 
Explica que hi ha un increment continuat del turisme als barris del districte i que, a 
més, es preveu que aquest estiu serà un any rècord en aquest sentit. També recorda 
que el mateix comissionat de Seguretat de l’Ajuntament, el senyor Amadeu Recasens, 
atribueix l’augment de problemes i de delictes menors a la massificació de l’espai 
públic fruit del turisme. Explica que també cal tenir en compte el deteriorament del 
benestar diari dels veïns i veïnes que comporta haver de conviure amb aquest 
augment del turisme. 

Formula el prec, i manifesta que lamenten haver de presentar aquesta demanda al 
Consell Plenari, ja que consideren que el Govern els hauria de fer arribar i explicar 
aquest pla de mesures extraordinàries per pròpia iniciativa. 

El president dona la paraula al president de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Vila 
Olímpica. 

El senyor Jordi Giró i Castañer, en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Vila 
Olímpica, explica que, atès que el barri de la Vila Olímpic és molt turístic, estan 
preocupats perquè darrerament, a més del gran increment de gent al barri, també ha 
augmentat molt l’aparcament d’autocars, que a més aparquen en zones regulades que 
no es controlen. Manifesta que, a banda d’aquests autocars, tenen dues línies de bus 
turístic que col·lapsen l’avinguda d’Icària, que només té un carril de circulació. Explica 
que els agradaria saber per què els busos turístics de la ciutat no poden fer servir el 
carril bus, que és una qüestió que ja han demanat diverses vegades. 

D’altra banda, explica que, als «botellons» que ja hi ha al barri habitualment quan 
arriba el bon temps per part de gent autòctona, s’hi afegeixen ara els anomenats pub 
crawlings per part principalment d’estrangers a espais públics com els parcs de Carles 
I i Salvador Espriu.  

Assenyala que aprofita l’avinentesa per parlar també del Port Olímpic, que és una 
qüestió que els afecta molt, sobretot a l’estiu, que és quan hi ha més afluència tant de 
turistes com d’autòctons. Manifesta que això els preocupa molt, atès que no es 
compleix el Pla d’usos actual. Explica que han detectat que hi ha locals que tenen 
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doble llicència de restaurant i discoteca, quan el Pla d’usos no ho preveu, i que això 
significa que tenen una terrassa amb horari de restaurant. A més, remarca que els 
horaris no es compleixen. Afirma que, per tant, a banda que es modifiqui el Pla d’usos, 
cal procurar que de moment es compleixin els horaris establerts, així com revisar la 
qüestió de les llicències. Pel que fa a això, opina que no té gaire sentit que al moll de 
Mestral, que és de bars musicals, hi hagi locals amb doble llicència. 

Finalment, assenyala que l’Associació de Veïns i Veïnes de la Vila Olímpica ha donat 
resposta a l’informe de la síndica de greuges sobre l’alberg i que els agradaria que el 
llegissin el Govern i els grups.  

La senyora Carlota Falgueras Marsal, consellera d’Ensenyament, Immigració i Dona, 
agraeix a la senyora Arrando que hagi dit que en el tema del turisme el Govern se n’ha 
sortit. 

Explica que l’Ajuntament de Barcelona ha presentat una bateria de mesures per a la 
campanya d’estiu en l’àmbit de ciutat, i que bona part d’elles estan destinades també 
al districte de Sant Martí. Facilita a la senyora Arrando el document i fa un resum de 
les mesures adoptades: increment de 40 agents cívics, amb un total de 76, per 
informar veïns i veïnes i visitants sobre normes de convivència; reforç dels 
visualitzadors amb 20 més, fins a arribar a 40, així com dels inspectors amb 10 més, 
fins a arribar a 34, per lluitar contra els allotjaments turístics il·legals; acords amb 
plataformes de lloguer d’allotjament turístic per erradicar oferta il·legal d’habitatges 
d’ús turístic; reforç a les platges dels serveis de vigilància, prevenció, informació i 
neteja de sorra i del mar, i estrena d’una nova megafonia a les platges del districte; 
reforç d’estiu a la nova xarxa de bus, i reforç de plantilla de les oficines de turisme amb 
15 joves i 5 plans d’ocupació.  

Pel que fa a la Guàrdia Urbana, manifesta que es reforça la vigilància de metro i de 
venda ambulant, i s’amplia el grup de platges, entre altres mesures. Afirma que també 
hi ha la campanya de comunicació «Compartim Barcelona» per al foment de la 
convivència entre residents i visitants, sobretot als espais de gran afluència com les 
platges. Finalment, assenyala que davant de l’Hospital del Mar s’ha instal·lat un punt 
d’informació, amb personal professional, per a tot tipus d’agressions sexistes. 

El president pregunta a la senyora Falgueras si s’accepta el prec. 

La senyora Falgueras respon que sí que s’ha acceptat, ja que han donat l’informe a la 
consellera. 

El president demana que, en tots aquells precs i preguntes en què es demana 
resposta per escrit, aquesta es faci extensiva al conjunt de grups municipals. 

La senyora Arrando agraeix la presentació de les mesures i demana que es facin 
arribar a tots els grups. Remarca que, de tota manera, el seu grup demanava les 
mesures previstes per a Sant Martí, i no pas per a tota la ciutat. Afirma que, per tant, 
entenen que Sant Martí no ha pensat per si sol què ha de fer, sinó que s’adapta a les 
mesures de ciutat. A més, lamenta que es vegin obligats a demanar aquests informes 
en el Consell Plenari del Districte, quan el Govern els hauria de facilitar d’ofici.  

Finalment, precisa a la senyora Falgueras que, quan abans ha felicitat el Govern pel 
turisme, es referia al fet que hagi aconseguit que aquest fos el primer problema dels 
ciutadans al baròmetre municipal. 

S’accepta el prec. 
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Presentat pel GMDCs: 

Que el Gobierno municipal tome las medidas necesarias para que se cumpla 
la Ordenança de civisme vigente en la ciudad de Barcelona relativa a los 
horarios, los ruidos, la conflictividad en las calles y la utilización de espacios 
públicos para orinar y defecar; y que se controlen las actividades de venta 
ambulante de alcohol, rutas de borrachera, etc., que incentivan la falta de 
civismo. Que se presenten en el próximo pleno las medidas efectuadas 

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, opina que en el prec anterior ha 
quedat clara la situació que viuen especialment els barris litorals del districte per 
l’afluència de turistes i ciutadans durant l’estiu i, per tant, no hi insistirà. A continuació 
formula el prec. 

La senyora Sílvia López Serrano, consellera d’Infància, Joventut, Acció Social i 
Ciutadania, assenyala que, a l’hora de parlar de civisme i d’espai públic, no s’ha de 
perdre de vista que hi ha una part important de corresponsabilitat ciutadana.  

Afirma que el Govern del Districte adopta de manera habitual mesures per garantir la 
bona convivència. Manifesta que, durant la temporada d’estiu, a causa de l’augment 
d’ús de l’espai públic, s’amplien i adapten alguns dispositius, tal com s’ha explicat en el 
prec anterior. Explica que, per exemple, a la Vila Olímpica, des del Servei de Gestió de 
Conflictes s’està fent la diagnosi del parc de Carles I i les zones d’influència amb 
l’objectiu de descriure les dinàmiques de la zona i analitzar el perfil de la població 
vinculada a l’oci nocturn en dos períodes, de febrer a juny i de juliol a setembre, en 
horaris de vuit de la nit a les set del matí. Assenyala que hi ha sis zones de prospecció 
i que, si es vol, pot informar d’aquestes zones per escrit. Manifesta que, un cop 
finalitzat el primer període de diagnosi, al juliol ha començat el segon període de 
diagnosi, i que resten a l’espera del resultat i la comparativa entre els dos períodes. 

Explica que els serveis d’atenció a persones sense sostre també fan una tasca de 
detecció i prospecció regular al parc i els seus voltants per detectar persones sense 
sostre i fer-ne un abordatge social. Afirma que el Servei d’Intervenció a l’Espai Públic 
intervé també a l’espai a demanda del Districte, i en contacte amb la ciutadania i les 
associacions. Així mateix, explica que el Servei d’Atenció Socioeducativa realitza 
prospeccions i una coordinació continuada amb els serveis anteriors.  

Assenyala que a la zona de Diagonal Mar i Front Marítim, a l’espai per als ciutadans 
amb gossos a la platja de Llevant, a banda del servei programat, es farà un reforç de 
la neteja amb l’ampliació d’un equip d’un operari a la zona d’accessos a la part 
d’habitatges. D’altra banda, explica que a les zones lúdiques, com el Triangle i la Vila 
Olímpica, es duen a terme una sèrie de millores pel que fa a neteja, controls 
d’alcoholèmia i control de badulaques, entre d’altres. Afirma que els resultats s’avaluen 
periòdicament per tal d’introduir millores en els serveis. 

El senyor Heredero afirma que està molt bé fer diagnòstics i estudis, però que només 
cal apropar-se a les zones de platja per veure com funciona la convivència a la ciutat 
aquest estiu. Manifesta que són conscients que el Govern vol modificar l’ordenança de 
civisme i que esperen que ho faci amb consens. Remarca, però, que és molt important 
utilitzar en aquest moment l’eina de què es disposa, que és l’ordenança actual. 
Recorda que aquesta ordenança va ser impulsada pels grups del PSC i d’ICV-EUiA, 
molts membres dels quals formen part del Govern. 

Opina que el fet de no aplicar mesures que garanteixin el civisme a la ciutat s’entén 
per part de la ciutadania com un deixament de les funcions dels governants i un 
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abandó dels problemes quotidians dels veïns. Explica que creuen que cal transmetre 
als turistes que visiten la ciutat que a Barcelona no tot s’hi val i que, mentre ells estan 
de vacances i fan turisme, els barcelonins treballen i tenen la seva vida a la ciutat. 

El president pregunta si s’accepta el prec.  

La senyora López respon que no perquè ja actuen en la línia del que demana el prec. 

No s’accepta el prec. 

Presentat pel GMDPPC: 

Que el Ayuntamiento del distrito realice un estudio de viabilidad para poner 
como mínimo unas zonas verdes que hagan que los vecinos residentes en la 
zona comprendida por la calle Juan de Austria entre Avd. Meridiana hasta 
Llull se sientan tratados como los demás vecinos de la zona y puedan 
aparcar sus coches, cosa que en estos momentos es prácticamente 
imposible 

El senyor Ramón Sabaté Puig, del GMDPPC, explica que hi ha veïns del barri del Parc 
i la Llacuna del Poblenou que se senten discriminats perquè al carrer Joan d’Àustria, al 
tram comprès entre l’avinguda Meridiana i el carrer Llull, no hi ha zona d’aparcament 
per als residents, mentre que sí que n’hi ha als carrers adjacents. Tot seguit formula el 
prec. 

El senyor Francesc Carmona i Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, 
Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, manifesta que accepta el prec atès que no tenen 
cap inconvenient a fer un estudi sobre la viabilitat de l’àrea verda sol·licitada. Avança, 
però, que estudis semblants que s’han fet en llocs molt propers han desestimat 
aquesta possibilitat per paràmetres tècnics, com ara els índexs de pressió 
d’estacionament, l’escassa demanda forana, etc. Afirma que, per tant, en general els 
tècnics no recomanen la implantació d’aquesta àrea verda.  

El senyor Sabaté agraeix l’acceptació del prec, i precisa que demanen que aquest 
estudi se centri en la creació de zona verda per a residents.  

El senyor Carmona explica que, en zones adjacents com la Vila Olímpica, l’àrea verda 
presenta en alguns llocs ocupacions d’entorn del 50%. Afirma que això és un 
desaprofitament manifest de l’espai en calçada, i que la mobilitat actual de Barcelona 
hauria de tendir a evitar-ho. 

S’accepta el prec. 

Presentat pel GMDCUP: 

Instar el Govern del Districte de Sant Martí a plantejar un projecte de 
rehabilitació i millora del pavelló Francesc Abad ubicat al barri del Besòs 
(carrer Lluís Borrassà) que inclogui el seu cobriment en el termini d’un any 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que creuen que el 
pavelló poliesportiu Francesc Abad té molt potencial per al barri i que per això 
consideren que caldria un plantejament de reforma i rehabilitació per donar-li ple ús 
com a espai de lleure. Explica que, a més, pensen que seria adient un cobriment total 
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o parcial de la instal·lació per garantir la pràctica esportiva els dies de pluja. Tot seguit 
formula el prec. 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, conseller d’Esports, Comerç i Parcs i 
Jardins, afirma que, a petició del Districte, l’Institut Barcelona Esports treballa 
actualment en l’elaboració d’una proposta relativa a les activitats esportives que cal 
ubicar al complex esportiu Francesc Abat i adaptada a l’espai que finalment quedarà 
disponible. Assenyala que la intenció és tenir enllestida una proposta del projecte a 
desenvolupar abans de la finalització d’aquest mandat. Manifesta que, per tant, no 
poden acceptar el prec. 

La senyora Ruiz manifesta que s’alegren que s’estigui treballant aquesta proposta, tot i 
que els agradaria que es pogués enllestir amb més rapidesa. Afirma que, per tant, 
intentaran pressionar perquè es pugui fer abans, en la mesura del possible.  

No s’accepta el prec. 

Presentat pel GMDCUP: 

Instar el Govern del Districte de Sant Martí a realitzar un llistat d’entitats, 
comerços i projectes econòmics que entrin dins d’aquests paràmetres 
específics d’aquest model econòmic (respecte al medi ambient, impacte al 
territori, model de relacions laborals, drets laborals, proximitat, 
sostenibilitat...) per accedir a la Taula d’Economia Social i Solidària, per 
poder filtrar entre models i adaptar aquesta taula millor a la seva realitat. I 
que en facin arribar a aquest grup municipal el sistema de filtratge realitzat 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, assenyala que qual el seu grup 
parla d’economia social i solidària es refereix a un model de generació d’economia 
amb uns paràmetres específics. Manifesta que, tanmateix, han observat que a la Taula 
d’Economia Social i Solidària hi ha tot tipus d’empreses i models comercials, molts 
dels quals no tenen res a veure amb aquest model econòmic concret. Explica que, per 
exemple, empreses del 22@ com Indra, que fa tasques de vigilància a les fronteres i 
desenvolupa aparells d’ús militar, o certes fundacions, no entren dins dels paràmetres 
del que hauria de ser l’economia social i solidària. Afirma que, per tant, cal adequar 
aquests espais i diferenciar entre models. Tot seguit formula el prec. 

El senyor Jordi Martín López, conseller de Participació i Transparència, Economia 
Social i Cooperativa i Turisme, indica que es considera com a economia social totes 
aquelles activitats que es troben dins el marc de la Llei 5/2011, del 20 de març, que 
inclou totes aquelles activitats econòmiques i empresarials que vetllin per l’interès 
col·lectiu de tots els seus integrants o bé l’interès general, econòmic i social. Explica 
que el Govern entén per economia social totes aquelles iniciatives que prioritzin les 
necessitats dels membres sobre el lucre i s’orientin a les necessitats humanes, 
gestionant els recursos de manera equitativa i produint de forma sostenible, que 
tinguin un compromís amb la comunitat i que tinguin un model organitzatiu que no sigui 
jeràrquic, sinó democràtic, participatiu i transparent.  

Assenyala que la Taula d’Economia Social i Solidària del Districte té com a objectius 
prioritaris detectar i donar suport a les noves iniciatives d’economia social del districte, 
donar a conèixer les iniciatives existents i trobar sinergies entre totes aquestes 
iniciatives, tal com ja ha passat en les dues sessions que s’han fet fins ara. Afirma que 
és cert que la diversitat d’entitats en aquest camp és molt àmplia i que probablement 
caldrà treballar algunes mesures de forma sectorial. Assenyala que, per tant, la idea és 
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anar acompanyant i fomentant aquesta mirada inclusiva amb entitats de diferents 
perfils per anar fent hegemonia. 

A més, explica que des del comissionat d’Economia Social es volen assumir com a 
propis els quinze criteris que la Xarxa d’Economia Social i Solidària (XES) va marcar 
en el seu mapa «Pam a pam». Subratlla que, de fet, han introduït molts d’aquests 
criteris com a condicions d’execució obligatòria en les guies de contractació i com a 
criteris d’adjudicació. Afirma que, tot i això, no creuen que calgui fiscalitzar les entitats 
que vulguin participar en aquesta taula, sinó tractar que tothom segueixi els criteris 
esmentats i objectius comuns. Conclou que, per tant, no poden acceptar el prec. 

La senyora Ruiz explica que, per al seu grup, aquesta taula no té gaire sentit perquè 
barreja models. Assenyala que el mateix senyor Martín reconeix que hi ha uns 
paràmetres ja establerts. Afirma que, per tant, el que demanen és que, a partir 
d’aquests models ja establerts, es faci un filtratge propi al Districte per garantir que no 
es barregen models i evitar que hi hagi empreses que es pensin que estan 
desenvolupant un model que no estan desenvolupant en realitat, fet que contribueix al 
«rentat de cara» típic del capitalisme actual.  

El Sr. Martín opina que caldria treballar per una llei catalana d’economia social i 
solidària com la plantejada per la XES, amb una política pública transformadora i 
coproduïda en l’àmbit ciutadà i comunitari, en la línia del que es comença a fer ja a 
Barcelona, i molt més allunyada de polítiques liberals com les que fan que s’aprovi el 
CETA. Manifesta que està segur que tant la CUP com els comuns poden treballar 
conjuntament en això. 

No s’accepta el prec. 

d) Preguntes 

Presentada pel GMDCs: 

¿Qué medidas piensan tomar el equipo de Gobierno municipal para que las 
zonas vacías donde se ubicará el parque de la Canopia dejen de ser espacios 
abandonados que los vecinos no pueden utilizar y que son ocupados por 
otras actividades, en ningún caso previstas, que perturban la vida de los 
ciudadanos? 

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, explica que la seva pregunta té a 
veure amb l’estat de la plaça de les Glòries abans que s’acabin les obres, que de 
moment s’han aturat. Assenyala que el parc de la Canòpia, que serà l’element que 
aglutini tot l’espai que queda per sobre de la plaça, està supeditat en part a la 
finalització del túnel. Explica que la zona que es coneix com «el parc nord» de la plaça 
no té un manteniment adequat i està en un estat d’abandó. Manifesta que presenten 
aquesta pregunta atès l’interès general que el retard en la construcció del túnel no porti 
a un deteriorament de l’espai que l’envolta. Finalment formula la pregunta.  

La senyora Montserrat Barnils i Santanach, consellera de Treball Digne, Cultura i 
Promoció Econòmica, recorda que s’ha decidit aturar les obres de construcció del túnel 
de Glòries per recomanacions tècniques a causa de la desviació del cost previst. 
Subratlla, però, que això no afecta la resta d’obres d’equipaments ni els habitatges i el 
parc. Afirma que en aquest mandat es faran treballs d’enjardinament del parc que 
permetran tenir acabada una part important d’aquest espai.  
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Pel que fa a la pregunta concreta del GMDCs, manifesta que l’espai no està 
abandonat i que no sap a quines activitats es refereix. Pregunta si parla de famílies i 
nens que hi juguen, de gent que hi fa esport o de persones que hi passegen en 
bicicleta.  

Recorda que en l’últim plenari de l’Ajuntament de la ciutat es va aprovar la Modificació 
del PGM i que s’iniciaran les obres el primer trimestre del 2018 amb una inversió total 
de 53 milions d’euros. Destaca que això permetrà fer 12 hectàrees d’àrea verda, 
recuperar un tram del Rec Comtal i construir els nous equipaments i 1.012 habitatges, 
la meitat dels quals tindran alguns tipus de protecció. Assenyala que aquesta 
modificació també permetrà fer l’intercanviador del nou tram. 

El senyor Heredero remarca que l’aturada de les obres va ser una decisió que va 
prendre unilateralment el Govern municipal, i que per acabar el parc és imprescindible 
que hagin finalitzat les obres del túnel.  

Lamenta que el Govern no sàpiga els problemes que hi ha actualment al voltant del 
parc, on hi ha assentaments i espais que no s’utilitzen adequadament. Afirma que és 
evident que quan un espai resta buit durant un temps és ocupat per persones que 
sovint hi fan activitats que no són les que tots celebrarien que es fessin.  

Manifesta que esperen que el túnel i el parc finalitzin en els terminis que ha dit el 
Govern i que, mentrestant, s’adoptin algunes mesures, encara que siguin puntuals, 
perquè els veïns puguin gaudir d’aquest espai.  

La senyora Barnils opina que el senyor Heredero acostuma a veure problemes allà on 
no n’hi ha. Explica que ella mateixa passeja per aquest espai en bicicleta i sempre hi 
veu gent que juga, fa esport o va en bicicleta. Afirma que, tanmateix, si cal millorar-ne 
el manteniment ja ho faran. D’altra banda, assenyala que la urbanització es farà per 
fases i sense interferir en les obres. 

Presentada pel GMDPPC: 

¿Tiene este Gobierno previsto en la reforma del parque de Carlos I una zona 
reservada para perros donde puedan realizar sus necesidades y al mismo 
tiempo tengan su espacio para correr, beber agua, etc.? 

El senyor Ramón Sabaté Puig, del GMDPPC, explica que plantegen aquesta pregunta 
ateses les queixes dels veïns de la Vila Olímpica pel fet de no tenir prou espai perquè 
els gossos puguin fer les seves necessitats al parc de Carles I, i atès que es farà una 
reforma d’aquest parc. Tot seguit formula la pregunta.  

El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, 
Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, manifesta que, tal com es va explicar en el darrer 
Consell de Barri de la Vila Olímpica, l’empresa municipal BIMSA està redactant el 
projecte de millora del parc de Carles I. Explica que els usos d’aquest espai s’estan 
consensuant amb els veïns i veïnes, i que, de fet, se’n van presentar les modificacions 
a partir de l’última reunió. Afirma que actualment aquest projecte no inclou cap àrea 
d’esbarjo de gossos, tal com es va acordar amb els veïns i veïnes. 

e) Seguiment de les proposicions i declaracions de grup:  

Presentat pel GMDDemòcrata: 
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Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició / declaració de grup 
aprovada al Consell Plenari del dia 1 de març de 2017 amb el següent 
contingut: 

Obrir un procés participatiu amb els veïns i agents implicats del barri del 
Front Marítim als efectes d’elaborar un informe i conclusions que, amb 
l’alliberament que s’esdevindrà el 2018 de l’espai fabril del Palo Alto, fixi 
quines són les demandes del barri i els nous usos i configuració que es vol 
donar a partir del 2018 a aquest espai municipal 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, presenta el seguiment. 

El senyor Jordi Martín López, conseller de Participació i Transparència, Economia 
Social i Cooperativa i Turisme, manifesta que, tal com ja van informar en el plenari de 
l’1 de març, a part de comunicar a la Fundació el tancament de la cessió, que finalitza 
el pròxim mes d’abril i que permetrà recuperar aquest espai per a usos públics, es van 
demanar diverses auditories –econòmica, d’usos i d’estat dels edificis– per començar a 
treballar un pla funcional que tingui en compte tant els usos actuals com les 
necessitats de les entitats i dels veïns i veïnes del barri. Explica que fa pocs dies han 
rebut part d’aquests informes i que, una vegada passat l’estiu, començaran a treballar 
en aquest pla, que comptarà amb la participació del territori. 

El senyor Boadella assenyala que el senyor Martín parla de la realització dels 
informes, però que l’acord era obrir un procés participatiu amb totes les parts 
implicades.  

El senyor Martín afirma que quan disposin de la informació prendran la decisió més 
adequada. Recorda que ara els processos participatius que estan definint tenen una 
durada de tres mesos i una complexitat que cal valorar si és necessària per a aquest 
procés. Conclou que, un cop tinguin tota la informació, l’exposaran als veïns, parlaran 
amb els usuaris i adoptaran decisions col·lectivament. 

Presentat pel GMDERC: 

Que s’informi de l’estat d’execució del prec acceptat en la sessió del Consell 
Plenari del dia 6 de juliol de 2016, amb el següent contingut, i es faciliti còpia 
per escrit de les actuacions que s’hagin realitzat al respecte en el transcurs 
del plenari: 

Que el Govern del Districte de Sant Martí ampliï la campanya institucional 
«Barcelona Antimasclista» per fer-la arribar a les festes majors del districte, 
incorporant-hi la lluita contra l’LGTBIfòbia 

El senyor Oriol Puig i Morant, de GMDERC-AM, pregunta quina valoració fa el Govern 
de la campanya «Barcelona Antimasclista», si ha arribat a tots els barris i què ha 
incorporat pel que fa a l’LGTBIfòbia. 

La senyora Carlota Falgueras Marsal, consellera d’Ensenyament, Immigració i Dona, 
afirma que en l’últim any s’ha avançat en aquest treball. Explica que, en la preparació 
de les festes majors dels barris del districte d’aquest any, des de Feminismes i LGTBI 
de Sant Martí han tingut diversos contactes amb les diferents entitats organitzadores 
de les festes i s’han fet diversos tipus d’actuacions.  
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Manifesta que, davant la petició explícita de l’Assemblea de Joves del Besòs, a 
principis de juny, abans de la Festa Major del Besòs, van realitzar un taller de 
sensibilització amb el Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat, amb l’Assemblea de 
Joves del Besòs i amb representants de les associacions de veïns de Via Trajana, la 
Pau i la Palmera. Explica que en aquest taller de dues hores es van treballar els 
conceptes fonamentals d’assetjament i agressió i com evitar la victimització 
secundària. Assenyala que, a partir d’aquest treball, se’ls va demanar ajuda per 
organitzar un Punt Lila en el concert de joves d’aquesta festa major. Afirma que van 
oferir suport teòric i pràctic proporcionant material (xapes, díptics, preservatius...), 
ajudant en el contingut del manifest i creant un espai d’atenció a la víctima. 

Explica que, per a la Festa Major de la Pau, el Districte va imprimir cartells específics 
que deien «El barri de la Pau sense agressions sexistes», que van arribar a totes les 
entitats organitzadores de la festa. Assenyala que actualment preparen la Festa Major 
del Poblenou i que les entitats sensibilitzades amb aquest tema els han demanat 
suport. En aquest sentit, afirma que aquest mes de juliol tenen previst fer una reunió 
amb les entitats de joves que organitzen els concerts de la Festa Major, així com amb 
el casal de barri Apropem-nos. Afegeix que l’Associació Cultural i Recreativa de 
Comissions de Festes de Carrers del Poblenou, la Coordinadora d’Entitats del 
Poblenou i la resta d’entitats estan integrades en el procés de sensibilització per penjar 
cartells i repartir xapes. Quant al cartell, explica que ha sortit un nou cartell de la 
Regidoria de Feminismes i LGTBI per a tot Barcelona, que serà el que utilitzaran 
aquest any.  

Finalment, remarca que tota aquesta campanya no només està enfocada a prevenir i 
defensar les dones, sinó tot tipus d’agressions sexistes, incloent-hi l’LGTBIfòbia. 

El senyor Puig explica que creuen que la implementació d’aquesta campanya no ha 
estat igual en tots els barris del districte. En aquest sentit, afirma que la incorporació 
d’un Punt Lila en un concert de festa major s’hauria d’estendre a tots els concerts, ja 
que pot haver-hi agressions sexistes en totes les festes majors. Opina que el Govern 
ha d’incidir més en aquesta qüestió tant al districte com a la ciutat, on destaca que hi 
ha un gran nombre d’entitats que treballen aquest tema.  

Presentat pel GMDCUP: 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició / declaració de grup que 
el Consell Plenari del Districte va aprovar en la seva sessió del dia 1 de març 
de 2017, amb el següent contingut, i es faciliti còpia per escrit de les 
actuacions que s’hagin realitzat al respecte en el transcurs del plenari: 

Crear una comissió/taula de treball, en el termini de 6 mesos, al Districte de 
Sant Martí on tant el Consorci de la Mina com el Consorci del Besòs 
presentin un informe de l’estat de les tasques desenvolupades i la situació 
general, per tal de dotar de major transparència a aquests consorcis, on hi 
hagi participació dels grups municipals i on les veïnes puguin consultar, 
preguntar i intervenir 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, recorda que la proposta que van 
presentar per fer seguiment de les tasques dels consorcis del Besòs i de la Mina va 
ser aprovada per unanimitat. A més, assenyala que recentment s’han assabentat de 
detencions de càrrecs relacionats amb el Consorci de la Mina, en concret del regidor 
del PSC a Sant Adrià de Besòs Juan Carlos Ramos i del gerent del Consorci de la 
Mina, José Luis Rosique, pel presumpte desviament de fons públics en la contractació 
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de la vigilància de pisos oficials buits, que suposadament es poden haver donat a 
empreses irregulars que feien de pantalla. Afegeix que presumptament rebien els 
diners els clans que controlen la droga al barri. 

Manifesta que hi ha raons sobrades per crear comissions de seguiment dels consorcis, 
per augmentar la transparència i perquè les veïnes puguin fiscalitzar les feines fetes, i 
que per això presenten el seguiment d’aquesta proposta, que llegeix tot seguit.  

El conseller tècnic assenyala que l’actuació judicial a la qual la senyora Ruiz ha fet 
referència és fruit, entre d’altres, d’un posicionament de l’Ajuntament de Barcelona, i 
en concret del regidor del Districte de Sant Martí com a representant de l’Ajuntament al 
Consell de Govern del Consorci de la Mina, ja que fa aproximadament un any i mig 
l’Ajuntament de Barcelona va ser l’única institució del Consorci que va mostrar la seva 
objecció a la qüestió que ha estat investigada amb una abstenció als pressupostos que 
aleshores s’aprovaven.  

Afirma que els governs del districte i de la ciutat ja treballen en la qüestió que planteja 
la proposició. Explica que hi ha hagut contactes amb la vicepresidenta de la 
Generalitat, la senyora Neus Munté, i amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, i 
que es treballa amb una situació complexa on tampoc no facilita les coses la situació 
política i de paràlisi que a vegades hi ha a l’Ajuntament de Sant Adrià. 

La senyora Ruiz manifesta que una de les raons per les quals volen un òrgan de 
fiscalització és que aquest tipus d’informació pugui arribar a la ciutadania i a la resta de 
grups municipals. Assenyala, però, que el Govern no ha respost què està fent per 
establir aquesta comissió o taula de treball al districte.  

El conseller tècnic reitera que ja hi estan treballant, però que s’han de fer tot un seguit 
de treballs previs. Manifesta que esperen poder posar això sobre la taula després de 
l’estiu, amb coneixement de la ciutadania i dels grups polítics municipals. 

E) Declaracions institucionals: 

Sobre la lluita contra la LGBTIfòbia 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, llegeix els acords de la 
declaració: 

«El Consell Plenari del Districte de Sant Martí acorda:  

»1. Renovar el compromís del Districte de Sant Martí amb la lluita contra l’LGTBIfòbia i 
reconèixer el caràcter històric de la lluita per les llibertats individuals i col·lectives de la 
diada del 28 de juny i, en especial, de la manifestació de l’any 1977 amb motiu del seu 
40è aniversari.  

»2. Desenvolupar un servei municipal integral i descentralitzat per a la prevenció, 
l’atenció a les víctimes i la resposta a la violència LGTBIfòbica a la ciutat. Així mateix, 
impulsar una campanya dirigida a les persones LGTBI per donar a conèixer els serveis 
municipals en aquest àmbit i apoderar les persones LGTBI a visualitzar la violència 
que pateixen i a denunciar-la, a més a més de promoure campanyes de difusió 
destinades a la societat per sensibilitzar i fer conscients de les violències que pateixen 
les persones LGTBI a diari. 

»3. Incloure al baròmetre municipal i als estudis estadístics municipals la inclusió 
d’indicadors i dades sobre violència LGTBIfòbiques al districte de Sant Martí.  
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»4. Impulsar un programa específic per acollir persones LGTBI que es trobin en perill 
en els seus països en el marc del programa “Ciutat refugi”.  

»5. Intensificar un programa d’educació sexual i respecte a la diversitat d’identitats al 
conjunt de totes les escoles i instituts del districte.  

»6. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a desplegar el reglament de 
l’aplicació de la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres, intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia, la 
transfòbia, i en particular el seu règim sancionador.  

»7. Mostrar el suport del Districte de Sant Martí a la Xarxa Internacional per la 
Despatologització Trans.  

»8. Dur a terme accions de visibilitat LGTBI als carrers i edificis públics de la ciutat.  

»9. Iniciar un procés de revisió crític del nomenclàtor del Districte, tant pel que fa a la 
retirada de noms vinculants a l’LGTBIfòbia com a la incorporació de noms i símbols 
LGTBI.  

»10. Augmentar el suport a les entitats que treballen per a la prevenció del contagi 
d’infeccions de transmissió sexual (ITS), així com a les persones afectades i contra la 
seva estigmatització.  

»11. Instar el Consorci de Salut de Barcelona a desplegar punts d’atenció mèdica i 
psicològica a tots els centres d’atenció primària i centres cívics de la ciutat per a la 
prevenció del contagi de les ITS, el seu diagnòstic i tractament.»  

El president assenyala que el GMDPPC ha demanat l’ús de la paraula per posicionar 
el seu vot.  

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, manifesta que no subscriuen els 
punts 5, 8, 9 i 11 de la declaració perquè consideren que s’aparten de la mateixa 
declaració, que és sobre la lluita contra l’LGTBIfòbia, i creen una lluita contra la resta 
de la ciutadania. Afirma, però, que subscriuen la resta de la declaració. 

Sobre la rescissió contractual del servei de rehabilitació física i logopèdia de 
l’Àrea de Barcelona Litoral Mar  

La senyora Eva Campos Paladio, del GMBComú-E, llegeix els acords de la declaració: 

«El Consell Plenari del Districte de Sant Martí acorda: 

»Atès que la salut és un dret bàsic. 

»Atès que el Servei Català de la Salut atorga contractes per al servei de rehabilitació 
tant domiciliària com ambulatòria. 

»Atès que amb aquests contractes es fa negoci. 

»Atès que aquest tipus de contractes vulneren els drets dels treballadors i 
repercuteixen en la qualitat dels serveis que reben els usuaris.  

»Atès que volem que la sanitat sigui universal, pública i de qualitat. 
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»Atès que aquestes empreses s’eximeixen de qualsevol responsabilitat. 

»Instem que el Servei Català de la Salut, amb la col·laboració del Consorci Sanitari de 
Barcelona, estudiï la viabilitat de rescissió immediata i no torni a prorrogar per al 
proper any l’adjudicació de la contractació per prestació de serveis de rehabilitació 
física i logopèdia en la modalitat ambulatòria i domiciliària del lot B5 (Àrea Barcelona 
Litoral Mar), adjudicat a la Unió Temporal d’Empreses que inclou Fisioteràpia, SA, per 
vulnerar el principi essencial de la salut com a dret bàsic, per incompliment del 
contracte a causa de la infracció comesa contra més de dos-cents treballadors que ha 
comportat una sanció imposada a aquesta empresa per quotes no satisfetes a la 
Seguretat Social amb una reclamació global de 7.258.340 euros; i que acollint-se als 
principis establerts per la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya (LOSC) encomani la 
gestió a proveïdors públics que operin en el mateix territori. 

»Que es doni trasllat d’aquesta declaració institucional a la Conselleria de Salut de la 
Generalitat, al Consorci de Salut de Barcelona, al Consell de Salut de Ciutat i al 
Consell de Salut del Districte de Sant Martí.» 

El president assenyala que el GMDPPC ha sol·licitat intervenir per expressar el seu 
posicionament. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, explica que no subscriuen aquesta 
declaració perquè entenen que no es pot penalitzar ni invalidar la col·laboració 
publicoprivada en la sanitat a causa de la mala gestió d’un centre. A més, opina que, 
amb la presentació d’aquesta declaració, el Govern incompleix la seva funció com a 
gestor de contractes, ja que el que s’ha de fer quan una empresa no fa una bona 
gestió és penalitzar aquell contracte i executar-ne la resolució. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 23.10 h.  

 

 

La secretària del Consell Vist i plau 
 El president 
 


