
  

 

 

 
1 

ACTA DEL CONSELL PLENARI 

 

Identificació de la sessió  

Núm.: 8 
Data: 1 de març de 2016 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 19.00 h a 23.15 h  
Lloc: Consell de Districte de Sant Martí 
 
Assistents 

President del Consell 
Raimond Blasi i Navarro (GMDemòcrata) 
 
Regidor del Districte 
Josep M. Montaner Martorell (GMBComú-E) 
 
Regidors/es adscrits/es 
Trini Capdevila i Burniol (GMERC-AM) 
M. Magdalena Barceló Verea (GMDCs) 
 
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) 
Oriol Crespo Ramos (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) 
Ramon 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) 
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Gerent 
Josep Garcia Puga  
 
Secretària tecnicojurídica 
Rocío Benito 
 
 
Desenvolupament de la sessió 

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

Acta de la sessió ordinària del dia 1 de desembre de 2016 

El president pregunta si algun grup vol fer alguna observació sobre l’acta de la sessió anterior. 

El senyor Sergi Alcon i Gibert, del GMDERC-AM, recorda que en el darrer plenari es va suscitar 
una controvèrsia al voltant de les esmenes in voce. Explica que, segons l’acta, el president va dir 
que no es podien formular ni votar transaccions una vegada ja s’havia sotmès a votació una 
proposició, tot i reconèixer que hi havia algun precedent d’acceptació d’alguna transacció in 
voce. Assenyala que el president va concloure que la Junta de Portaveus aclariria aquesta 
qüestió d’acord amb el Reglament orgànic de l’Ajuntament de Barcelona.  

El president afirma que no s’ha abordat aquest punt a la darrera Junta de Portaveus, però que ho 
faran. Explica que avui, per exemple, hi ha una proposició que ha estat transaccionada i que es 
farà arribar als grups municipals abans de ser tractada. Afirma que, per tant, mantindran la tesi 
que va manifestar com a president. 

El senyor Alcon explica que en la sessió del 2 de març de 2016 es va fer una esmena in voce 
després que tots els partits ja havien expressat el sentit del vot, i posteriorment es va preguntar 
si es mantenia el vot. Manifesta que vol que quedi constància d’aquest precedent. 

El president recorda que aquell debat va ser «estrepitós» i va suscitar força controvèrsia, de 
manera que encara es pregunten quin és el text definitiu que es va presentar a aprovació. Opina 
que això referma la necessitat que qualsevol transacció es presenti en temps i forma.  

S’aprova per unanimitat. 

B) Part informativa: 

Despatx d’ofici: 

Adjudicacions de contractes per procediment obert i de contractes menors amb 
publicitat, del mes de novembre a desembre de 2016 

El Consell se n’assabenta. 

Cartipàs 

Decret del regidor del Districte de Sant Martí de 19 de desembre de 2016, pel qual es 
modifica el règim de dedicació parcial, amb un percentatge del 75%, assignat a la 
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consellera Ainhoa Ruiz Benedicto (GMDCUP-PA), i s’assigna el mateix règim de 
dedicació amb un percentatge del 50% 

El Consell se n’assabenta. 

Informe del regidor 

El regidor del Districte indica que ha estructurat el seu informe sobre els tres darrers mesos en 
set temes.  

En primer lloc, manifesta que, amb relació al funcionament global de la ciutat, s’han aprovat dos 
plans a finals de gener: el Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT) i el Pla pel dret 
a l’habitatge. Afirma que són dos plans complementaris i en els quals el Districte de Sant Martí hi 
té un paper molt important. Destaca que, el cas del PEUAT, es va aconseguir incloure els barris 
del Poblenou i la Vila Olímpica com a àrees de decreixement, sobretot per les reclamacions 
veïnals. D’altra banda, explica que el Pla pel dret a l’habitatge s’ha fet tenint en compte les 
característiques de cada districte i de cada barri. Assenyala que en el cas de Sant Martí, amb 
una gran diversitat social i urbana, hi ha obres iniciades o a punt de finalitzar, es preveuen 
habitatges dotacionals per a gent gran i projectes de rehabilitació, i s’ha tret a concurs un solar 
per a cohabitatge al carrer Espronceda. Destaca que, per tant, hi ha una gran diversitat d’obres i 
una quantitat representativa d’habitatges que s’inauguraran o es construiran en els propers anys.  

Remarca que aquests dos grans plans, junt amb les obres del parc de Glòries i tots els 
equipaments del voltant, són qüestions de tota la ciutat, però en les quals el districte de Sant 
Martí hi té una presència destacada. En aquest sentit, afirma que Sant Martí és potser el districte 
que més reflecteix les inversions, el creixement i el moment que viu la ciutat.  

En segon lloc, destaca els avanços del Pla de barris al Besòs i el Maresme i dels tres projectes 
motors. Explica que ahir mateix van presentar la proposta relativa a l’antic cinema Pere IV, que 
s’enderrocarà per fer un edifici nou que acollirà la nova seu administrativa del Districte i que, 
alhora, serà un bressol per a les entitats, un espai de formació i un lloc de trobada i de 
coproducció. Recorda que els altres dos projectes motors del Pla de barris del Besòs i el 
Maresme són el menjador solidari Gregal i l’institut de la rambla Prim.  

Assenyala que ja s’ha fet també el Pla de barris de la Verneda i la Pau. Explica que, entre 
d’altres, s’enfortirà el projecte pedagògic de l’Institut Bernat Metge, s’intervindrà en el pont de 
Santander i en la millor connexió de la Via Trajana amb la resta del barri i la ciutat, i es durà a 
terme un projecte molt ambiciós de replantejament de la zona industrial de la Verneda per crear 
ocupació i dotar-la d’unes característiques pròpies que millorin l’ús que se’n fa. 

En tercer lloc, manifesta que s’ha reactivat molt més el 22@, on s’ha recuperat per complet el 
lideratge municipal. Destaca que en aquests moments ja hi ha una oficina municipal, que de 
moment està instal·lada a Bagursa, però que més endavant s’ubicarà a Ca l’Alier. Assenyala que 
en la creació d’aquesta finestreta única del 22@ hi han intervingut diverses àrees de 
l’Ajuntament, però que el Districte de Sant Martí hi té un paper molt important, atès el seu 
coneixement del territori. Afirma que, a més d’haver-se creat una nova estructura de governança, 
s’estan revisant els criteris del projecte, s’estan fent reunions per afrontar qüestions com els 
fronts consolidats, i hi ha moltes empreses que s’hi volen instal·lar. Remarca que es va plasmant 
el fet que el 22@ és un lloc d’aterratge de moltes inversions i llocs de treball, i de tota una sèrie 
d’innovacions per a la ciutat. Assenyala que hi ha noves propostes, com la dels Makers, i estan 
apareixent altres xarxes. Explica que això es complementa amb totes les infraestructures i 
l’obertura d’illes dels carrers Bolívia i Marroc, que és una cosa que s’havia deixat de fer en els 
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últims anys i que era imprescindible per desenvolupar el 22@. Conclou, doncs, que han 
aconseguit liderar tot el moviment que es produeix en aquesta part del districte.  

En quart lloc, manifesta que també s’ha treballat molt amb el Consorci d’Educació per a les 
escoles i els instituts del districte. Destaca que es podrà desenvolupar la nova escola Flor de 
Maig, i que la nova escola Maria Espinalt, on ja hi ha un projecte magnífic, també es podrà 
inaugurar en el curs 2019-2020. D’altra banda, recorda que el 29 de desembre l’Ajuntament va 
comprar l’antiga església de Sant Bernat Calbó, que s’ha convertit en un espai públic. Explica 
que això va lligat a la reforma i ampliació de l’escola La Mar Bella i a un procés participatiu per 
definir l’espai públic de la plaça i la connexió fins a la rambla.  

En cinquè lloc, afirma que una altra qüestió important és la nova fase d’implementació de la 
xarxa ortogonal, que en el cas del districte de Sant Martí està en un procés intermedi.  

En sisè lloc, es refereix a les obres. Explica que calculen que hi ha uns trenta milions 
d’inversions en obres que ja s’han acabat, com l’obertura del carrer Concili de Trento. Pel que fa 
a les obres en curs, esmenta la plaça Palerm i el gran nombre d’obres a carrers i places del Clot-
Camp de l’Arpa, com al carrer Xifré o a Trinxant-Meridiana.  

En darrer lloc, afirma que s’han creat el Consell de Cultura, Memòria i Patrimoni Industrial; el 
Consell de Joventut, i el Consell d’Economia Social, i que ja s’han reunit els consells existents de 
Dones i Gent Gran. A més, destaca que està a punt d’aprovar-se un nou reglament de 
participació ciutadana per a tota la ciutat. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que vol començar la intervenció 
fent referència a l’ocupació popular de la Rambla del passat 28 de gener, que destaca que va ser 
tot un èxit. Afirma que les veïnes volen recuperar els seus espais perquè s’ha desnaturalitzat la 
seva ciutat i els seus barris, que ja no senten com a propis ni arrelats a la seva història. Remarca 
que aquesta és una situació que s’arrossega des de fa temps i cada vegada és més insostenible.  

Opina que massa sovint, des de les institucions, s’ha tractat els carrers com a artèries de pas per 
arribar d’un lloc a l’altre, i aquests han esdevingut un espai de lliure mercantilització. Afirma, 
però, que la gent sempre ha fet del carrer el seu espai de trobada, d’estada, de pausa i d’estima, 
i que les vagues, les manifestacions i les lluites han ocupat sempre l’espai públic. Manifesta que 
és per això que les veïnes van fer seu el carrer en aquesta jornada d’ocupació, que en el fons 
era de recuperació, perquè no es pot ocupar allò que és de les classes populars de la ciutat.  

Afirma que, des de la CUP, volen donar força i suport a les dones, que cada vegada surten i 
s’autoorganitzen més i fan tot el possible per analitzar els barris des d’una altra perspectiva per 
millorar-los. En relació amb això, demana que s’escolti la veu de les dones que treballen al 
districte en l’urbanisme feminista, que han elaborat bones propostes sobre Glòries, que esperen 
que siguin tingudes en compte. Opina que cal motivar les dones que s’organitzen i potenciar 
aquest tipus d’espais feministes en projectes com el Pla de barris. Manifesta que els preocupa 
molt que això no es faci des del Govern. 

Explica, a tall d’exemple, que a l’última reunió del Consell Escolar se’ls va explicar una prova 
pilot que començaria a les escoles del Clot-Camp de l’Arpa per tractar l’assetjament a les aules. 
Afirma que ho consideren una mesura molt important i molt interessant, però que en cap moment 
es va fer cap distinció entre els diferents tipus d’assetjament, entre els quals el masclista o el de 
LGBTI. Assenyala que la resposta del Consorci d’Educació va ser que això es donava per 
suposat, quan creuen que en una societat encara majoritàriament patriarcal s’ha de vetllar 
perquè es facin apostes polítiques concretes amb abordaments diversos i sensibles a cada 
col·lectiu. 
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Manifesta que, tot i que s’ha dit sovint que es farà un replantejament del 22@ cap a un model 
més social, encara esperen saber com abordarà això el Govern. A més, opina que en aquest 
replantejament també hi hauria de tenir cabuda l’enfocament de gènere. Afirma que, per això, de 
moment votaran en contra de les propostes que donin continuïtat a aquest pla urbanístic. 

Assenyala que podrien dir moltes coses sobre la superilla del Poblenou, però que ara només 
esmentaran el fet que la situació de l’ús de la bicicleta dins de la superilla ha empitjorat 
notablement, ja que no poden circular per la vorera i han d’anar en sentit contrari als cotxes.  

Pel que fa al PEUAT, opina que el Govern hauria de reconèixer que, si s’ha eixamplat la zona de 
decreixement, és gràcies a la pressió dels grups de la CUP i d’ERC.  

Finalment, recorda que el seu grup va presentar una proposta per fer un pont que connecti la Via 
Trajana a la rambla Prim amb el districte de Sant Andreu i encara estan esperant algun tipus de 
resposta. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, assenyala que l’informe del regidor no 
concreta el nombre d’habitatges que es construiran i que es posaran a lloguer. 

Explica que un tema que preocupa seriosament els veïns és la neteja i el manteniment dels 
barris i el fet que els okupes i els antisistema siguin plenament integrats als barris per part de 
l’actual Govern municipal. Afirma que, per contra, el Govern no defensa ni dona suport a la 
Guàrdia Urbana, que destaca que és un cos exemplar. Assenyala que una prova d’això és el 
gran nombre de dificultats que té aquest cos per dur a terme la seva feina. En aquest sentit, 
demana al Govern que doni ple suport a la Guàrdia Urbana en el desenvolupament de la seva 
feina. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, afirma que el PEUAT és un pla inútil i 
contraproduent que no resoldrà els efectes negatius que pot tenir el turisme ni augmentarà la 
seva qualitat. Opina que és contraproduent perquè afavoreix l’especulació i la concentració 
d’hotels en llocs on ja n’hi ha molts, disminueix la seguretat jurídica i encareix el preu dels 
allotjaments, que ja han pujat un 12% des que es va iniciar la moratòria hotelera. A més, remarca 
que la responsabilitat de tenir un mal PEUAT és del Govern actual. 

D’altra banda, manifesta que el Pla pel dret a l’habitatge és insuficient, ja que s’hauria de triplicar 
el nombre de pisos destinats a polítiques socials. Afirma que el seu grup vol que es compleixin 
els objectius de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge perquè l’habitatge protegit suposi el 15% del 
total a la ciutat. Remarca que, tot i així, algunes mesures incloses en el pla, com el registre de 
solars buits o l’aposta per construir un gran parc públic d’habitatges de lloguer assequible, han 
estat impulsades pel seu grup. 

Explica que lamenta haver-se assabentat del que es farà a l’antic cinema Pere IV per la premsa, 
ja que l’informe del regidor no els arriba fins a l’últim moment. 

Pel que fa a l’església de Sant Bernat Calbó, assenyala que el regidor ha parlat de procés 
participatiu, però que els veïns no pensen el mateix. Indica que donaran la seva opinió sobre 
aquesta qüestió quan es tracti la proposició del GMDERC-AM.  

Respecte a la xarxa octogonal i la mobilitat, afirma que hi ha molts fronts oberts i sembla que no 
hi ha acord entre l’Administració i els veïns. Opina que el Govern no n’ha informat de manera 
adequada i ha d’explicar realment quines línies se substituiran i quines s’eliminaran.  
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Finalment, explica que han estat testimonis de la indignació de molts ciutadans que no són 
atesos i durant molts mesos esperen respostes, quan l’Ajuntament té l’obligació d’atendre 
tothom. En aquest sentit, demana al Govern que apliqui la següent competència establerta en 
l’àmbit dels drets de ciutadania, participació i transparència: «Atenció directa a la ciutadania en 
matèries que l’afecten en la seva relació amb l’Ajuntament, en particular, i amb la resta 
d’institucions, en general.»  

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, explica que, més enllà de la inversió 
anunciada pel Govern i l’existència d’un grup impulsor, no saben gaire cosa més respecte al 
projecte relatiu a l’antic cinema Pere IV. Afirma que el seu grup no està d’acord que es faci una 
subseu del Districte amb diners del Pla de barris, tot i que això s’intenti camuflar dient que aquest 
espai tindrà també altres usos socioculturals. Manifesta que, per tant, el seu grup farà tot el 
possible per tal que els diners del Pla de barris es destinin als veïns i veïnes, i no pas a aquesta 
proposta. Precisa que els sembla bé fer una seu del Districte al Besòs, sobretot per la 
dinamització i la dignificació que comportaria per a aquest barri, però no pas amb els diners del 
Pla de barris.  

Afirma que els sobta que l’informe del regidor no parli de la rambla del Poblenou. Explica que en 
el plenari anterior van demanar que se’ls facilités la informació sobre la distribució d’espais a la 
rambla, però que, en vista que no van rebre cap resposta, van tornar-ho a demanar a la Junta de 
Portaveus, sense obtenir novament cap resposta. Opina que, tenint en compte que els grups 
municipals no estan en la comissió de seguiment que ha creat el Govern, el mínim exigible seria 
que se’ls informés de com evoluciona aquest tema. Afirma, però, que no els sorprèn que el 
Govern no vulgui que es conegui la proposta de distribució, un cop l’han conegut per altres fonts. 
Explica que, d’acord amb aquesta proposta, la rambla es podria convertir en una «pista de 
curses de cambrers» ateses les grans distàncies que hi ha, en molts casos, entre els restaurants 
i les seves terrasses. Assenyala que hi ha un cas especialment greu en el tram comprès entre 
els carrers Llull i Joncar. Demana al Govern que n’informi als grups i als veïns. 

Respecte al Front Marítim, explica que, segons sembla, en una reunió es va dir als veïns que es 
reduiria l’aparcament abans d’aquest estiu. Afirma que els sembla una bona notícia, però que 
voldrien ser-ne informats. En relació amb això, opina que el concepte de transparència del 
Govern és una mica peculiar. 

Remarca que el PEUAT es va aprovar gràcies a les pressions negociadores dels grups de la 
CUP i ERC, ja que, si s’hagués aprovat la primera proposta que va presentar el Govern, no 
hauria canviat gaire cosa. D’altra banda, manifesta que lamenten que el Clot-Camp de l’Arpa no 
hagi pogut entrar en la zona de manteniment, i que això els sorprèn perquè en el plenari anterior 
el Govern va assegurar que hi estava d’acord. En aquest sentit, qüestiona la influència del 
Districte de Sant Martí sobre el Govern de la ciutat. 

Finalment, agraeix que s’hagi convocat, a proposta del seu grup, la comissió de seguiment de la 
Gran Via, i que ja s’hagi fet una primera reunió sobre la remodelació de la plaça dels Porxos, que 
es va aprovar per unanimitat en el Consell Plenari. 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, manifesta que, atès que diversos grups 
volen fer valer el seu protagonisme en l’aprovació del PEUAT, el seu grup també vol destacar la 
seva participació en l’aprovació del Pla pel dret a l’habitatge. En aquest sentit, remarca la ironia 
que el Govern hagi de recórrer al seu grup per resoldre definitivament els grans temes de ciutat.  

Manifesta que els preocupa que el Govern del Districte difumini l’Ajuntament. En relació amb 
això, reconeix la feina ingent i professional que fan els tècnics del Districte de Sant Martí, i 
explica que ells no donarien mai les culpes als empleats públics de la seva manca de capacitat 
de gestió, tal com va fer ahir el Govern en l’Audiència Pública. 
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Afirma que aquesta manca de capacitat de gestió se supleix amb «invents» com el de les 
assemblees veïnals. Opina que el Govern ha creat aquestes òrgans perquè els consells de barri 
tenen regles de joc i comporten massa obligacions envers els grups de l’oposició, mentre que les 
assemblees veïnals no tenen cap norma. Demana al Govern que expliqui en quina normativa 
s’empara per poder convocar aquestes assemblees. 

D’altra banda, remarca que en la composició de les taules que presideixen les visites de 
l’alcaldessa als barris no hi ha cap membre del GMDPSC-CP, mentre que, en canvi, sí que hi és 
el senyor Carmona com a portaveu del GMDBComú-E al Districte. Opina que el Govern s’ha de 
replantejar el protocol respecte a aquestes taules, perquè no és lícit que amagui als ciutadans 
que el Govern de la ciutat està constituït pels grups de BComú-E i del PSC, ni que converteixi 
aquestes taules en instruments de propaganda de BComú-E. 

Critica que el Govern digui que es podrà accedir a Ca l’Isidret, quan encara no han finalitzat les 
obres del casal de barri de gent gran.  

Explica que l’acord de compra de Sant Bernat Calbó implica que la propietat demani un 
expedient de responsabilitat patrimonial, que opina que és una cosa que s’hauria d’haver pactat 
en el preu. Assenyala que aquesta manera de fer del Govern és semblant a la que es va produir 
amb la benzinera de Pere IV, en el sentit que «això ja ho pagarà qui vingui després a 
l’Ajuntament». D’altra banda, assenyala que ERC participa habitualment en aquestes 
operacions, tot i haver-s’hi pronunciat en contra prèviament. En aquest sentit, recorda que el 
GMDERC-AM volia aturar aquesta benzinera, que al final es va fer, així com l’alberg de la Vila 
Olímpica, respecte al qual la premsa d’ahir deia que no hi havia negociacions ni contactes. 
Manifesta que, per tant, els agradarà veure quin paper acaba tenint aquest grup respecte a la 
proposta per a l’antic cinema de Pere IV, tot i que ara critiqui que els diners del Pla de barris 
serveixin per al que hauria de ser despesa ordinària. Pel que fa a això, afirma que se sumen a la 
petició que el Pla de barris no ha de servir per suplir la despesa ordinària. 

Finalment, demana explicacions al Govern respecte a una foto sobre la despesa de la superilla 
que ha circulat per les xarxes socials. 

El regidor afirma que estan totalment d’acord amb el que ha dit el GMDCUP-PA sobre la 
perspectiva de gènere. En aquest sentit, es refereix al Pla d’igualtat de gènere ja aprovat; a la 
mesura de govern sobre l’aplicació de la igualtat de gènere a tot l’urbanisme barceloní, 
impulsada per ERC, i a l’acceptació de l’estudi d’igualtat de gènere pel que fa a Glòries.  

Respecte al PEUAT, manifesta que tothom sap que es va aprovar amb el vot a favor d’ERC i 
l’abstenció de la CUP, però que la inclusió dels barris del Poblenou i la Vila Olímpica dins la zona 
de decreixement es va deure sobretot a la mobilització veïnal.  

En relació amb la intervenció del GMDPPC, manifesta que el Govern té molt bona relació amb la 
Guàrdia Urbana, tant a Barcelona com al districte. Respecte a les ocupacions dels pisos, afirma 
que estan treballant per adoptar mesures als barris de Barcelona i per actuar de manera 
coordinada amb les altres ciutats catalanes. 

Quant a la intervenció del GMDCs, afirma que hi va haver una reunió per explicar la voluntat de 
convertir l’antic cinema Pere IV en una seu del Districte i en un centre social i cultural.  

Pel que fa a la intervenció del GMDERC-AM, assenyala que cal entendre el Pla de barris com 
una cosa complementària. Afirma que és essencial que l’antic cinema Pere IV sigui un edifici 
administratiu i aculli les entitats, ja que no hi ha prou massa crítica perquè sigui només una seu 
per a entitats i és molt important que el sector públic hi sigui present per ajudar, fomentar, 
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relacionar i produir, alhora que esdevingui un lloc per a la gent del barri, sobretot a les tardes i 
els caps de setmana. Manifesta que això no és intentar enganyar, perquè des del principi està a 
les bases i figurarà en el concurs d’idees del projecte. 

Respecte a la rambla del Poblenou, explica que s’han fet tres reunions de la comissió de 
seguiment i s’ha decidit una redistribució, però que estan acabant d’ajustar aquest pla especial 
d’ordenació singular de les terrasses per alguns problemes tècnics. Afirma que, per tant, fins que 
no es notifiqui oficialment als locals, no poden explicar-lo als grups polítics. 

Assenyala que el senyor Boadella continua insistint en la incapacitat de gestió del Govern, quan 
han sabut gestionar dos plans complementaris negociant amb grups diferents i s’han posat 
d’acord amb CiU respecte al Pla pel dret a l’habitatge, tot i que haurien volgut que fos aprovat 
per tots els grups polítics, tenint en compte que és un pla per a vint anys. Afirma que el Govern 
treballa amb voluntat d’arribar a acords i, en aquest sentit, valora el fet d’haver aconseguit pactar 
amb l’oposició un pla vital per a la ciutat. 

El president dona la paraula als grups que no han exhaurit el temps d’intervenció i volen tornar a 
fer ús de la paraula. 

El senyor Gallardo manifesta que no dubta que el regidor tingui bones relacions amb la Guàrdia 
Urbana, ja que és una persona educada i molt amable, però que no es tracta d’una qüestió de 
relacions personals, sinó de tenir unes normes clares i concises que donin suport al treball 
d’aquest cos, en comptes de girar-los l’esquena quan hi ha un problema.  

La senyora Angulo explica que li constava que s’havia fet una reunió per parlar sobre l’antic 
cinema Pere IV, però que no hi va poder assistir perquè se la va convocar un divendres a última 
hora per a primera hora del dilluns següent i ja tenia la setmana programada. Opina que, de tota 
manera, el propòsit de la reunió era explicar les decisions que ja s’havien pres amb anterioritat 
amb una plataforma.  

Demana al regidor que es recordi del Grup de Cs quan esmenti els grups polítics que voten a 
favor d’alguna proposta a l’Ajuntament, com en el cas del Pla pel dret a l’habitatge. Explica que 
ho diu perquè ja fa temps que observa que s’exclou el seu grup en aquest tipus de comentaris, 
quan és una força política amb representació perquè la gent l’ha votat. 

La senyora Arrando agraeix al senyor Boadella que destaqui el lideratge d’ERC en política 
municipal, però li demana que no els atribueixi les incompetències del Govern actual o l’anterior. 
Afirma que, en tot cas, el seu grup intenta resoldre-les i alguna vegada ho aconsegueix.  

Pel que fa al Pla pel dret a l’habitatge, opina que és tota una ironia que el Govern l’hagi aprovat 
amb els vots dels grups de CiU i de Cs, tal com ha manifestat el senyor Boadella. 

Respecte al projecte per a l’antic cinema Pere IV, afirma que l’únic que demanen és que no es 
faci amb els diners del Pla de barris i es doti pressupostàriament. 

Informes del govern 

- Sobre l’informe de suport a entitats 2016  

El conseller tècnic indica que els dos informes que presentaran són de caràcter eminentment 
tècnic i informatiu. Assenyala que amb això no volen menystenir la rellevància política que tenen, 
ni que sigui pel simple fet de complir escrupolosament amb les divises de transparència i màxim 
control democràtic que el Govern actual entén que haurien de ser inherents a qualsevol 
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democràcia. Manifesta que, atès el caràcter tècnic i informatiu d’aquests informes, no hi podrà 
entrar a fons, tot i que recorda que la part executiva del Districte ja en va fer una presentació 
interna a tots els grups polítics. 

Afirma que, a diferència del proper informe sobre l’exercici de balanç pressupostari, aquest 
informe és innovador, ja que aprofundeix en el primer informe que el Govern va presentar l’any 
passat sobre l’atorgament de subvencions a entitats. Destaca que és un document de més de 
900 pàgines que inclou tota la informació relativa a les subvencions a entitats de l’any 2016, per 
un import aproximat de 600.000 euros, i inclou també els ajuts a entitats per a infraestructures 
d’actes i activitats diverses, que sumen un import de gairebé 400.000 euros més. Explica que 
també comprèn una relació dels 39 locals cedits a entitats per part del Districte, bé siguin de 
propietat municipal o bé llogats a càrrec de l’Ajuntament. Indica que no hi figuren, però, ni els 
casals de barri ni els centres cívics o equipaments esportius regits per alguna entitat via gestió 
cívica o per concessió o concurrència pública.  

Destaca que el Districte de Sant Martí destina 1 milió d’euros a donar suport al teixit associatiu 
que conformen unes 300 entitats. Assenyala que parlen de prop de 300 projectes subvencionats, 
39 locals cedits, uns 600.000 euros per a subvencions de projectes i prop de 400.000 euros per 
a lloguer d’infraestructures per a actes a la via pública, que és una partida que inclou coses com 
escenografia, taules, cadires, tarimes, connexions elèctriques, ambulàncies, serveis de primers 
auxilis, cabines sanitàries o trofeus.  

Indica que l’informe permet desglossar tota aquesta informació per sectors, per conceptes 
temàtics i per barris. Explica que consideren que això és molt útil i requerirà una anàlisi tant 
tècnica com política per part del Govern, els grups polítics, les entitats i la ciutadania, de cara a 
treure’n les conclusions oportunes i emprendre les iniciatives que convinguin en el futur per 
reforçar o reequilibrar tot el suport del teixit associatiu del districte.  

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que creuen que s’hauria de 
començar a qüestionar si s’han de donar subvencions a les entitats de caràcter religiós en un 
municipi que pretén impulsar el laïcisme en allò públic i respectar la religió en allò privat. 
Assenyala que, tot i que algunes fan tasques socials, com és el cas dels esplais, pensen que des 
del lleure dels infants s’ha d’impulsar la inclusió i això només es pot garantir sense el filtre de les 
entitats religioses. En relació amb això, opina que el fet que les entitats religioses rebin 6.900 
euros i les entitats de gènere 5.000 indica la vigència de les dinàmiques socials de poder. 
Remarca que això també vol dir que cal incentivar les dones, amb polítiques municipals, a 
participar per revertir aquesta situació. D’altra banda, afirma que encara hi ha moltes desigualtats 
entre barris pel que fa al moviment associatiu i cal trobar un equilibri per enfortir-lo a tot el 
districte. 

Quant a l’àmbit de ciutat, opina que s’haurien de revisar els criteris relatius a les subvencions, ja 
que sis dels deu projectes amb més dotació pressupostària el 2016 van ser d’empreses privades 
amb ànim de lucre. Remarca que això ho diu el Consell d’Associacions de Barcelona, que 
reclama al Govern que no posi al mateix sac els ajuts a associacions i a empreses privades. A 
més, assenyala que aquesta entitat també denuncia que els diners per a subvencions cada 
vegada van més destinats a projectes de ciutat que a projectes de districte. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, explica que l’any passat es va fer un dels 
millors informes sobre subvencions que havia vist en anys, en el qual es podien veure clarament 
les diferències per barris en les quantitats de les subvencions, que és una cosa que troben a 
faltar en l’informe d’aquest any. Afirma que l’informe que s’ha presentat conté tanta informació 
que un s’hi perd. Pregunta quines diferències percentuals hi ha entre els diferents barris, tenint 
en compte que l’any passat aquest diferencial era de més del 40% en alguns casos. 
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La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, manifesta que sorprèn que les subvencions 
continuïn sent tan desiguals en funció de les entitats i els barris. Assenyala que, per exemple, el 
Poblenou continua rebent molts diners en subvencions en comparació amb altres barris. D’altra 
banda, es queixa de les poques ajudes que hi ha per a les cases regionals. 

Demana al Govern que el 2017 posi en pràctica el punt de les línies d’intervenció del seu 
programa que diu: «Per tal de revertir les distàncies injustes entre barris i persones i fer que la 
igualtat d’oportunitats sigui una realitat, cal que construïm una ciutat més humana, amable per a 
tots i totes, independentment de l’edat, el gènere, els orígens i les capacitats.» 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, agraeix la feina de l’equip tècnic del 
Districte que ha recopilat aquesta informació. D’altra banda, assenyala que el Govern els ha fet 
arribar aquest informe amb menys d’una setmana d’antelació, quan té un total de 913 pàgines. 
Afirma que, malgrat valorar positivament la presentació de l’informe, se’ls fa difícil fer-ne una 
valoració sense un estudi més aprofundit. Manifesta que, en tot cas, creu que s’haurien de 
felicitar per la gran vida associativa i participativa dels barris del districte, que és un senyal 
inequívoc de la gran implicació dels veïns i veïnes en la vida social i cultural del districte.  

Assenyala que detecten un cert desequilibri en la distribució del suport al territori. Pel que fa a 
això, subratlla que el Poblenou representa un terç del total del pressupost dels deu barris del 
districte. Opina que haurien de reflexionar sobre aquest fet i, en qualsevol cas, intentar impulsar 
la resta de barris. Explica que observen també que en el capítol de salut i discapacitats hi ha 32 
projectes que representen poc més de 20.000 euros d’un pressupost total de pràcticament un 
milió. Afirma que també els preocupa que en l’apartat de cooperació i desenvolupament, 
solidaritat i pau només hi ha cinc projectes subvencionats. Manifesta que estan segurs que hi ha 
moltes més entitats de tots aquests àmbits al districte, i pensen que potser hi ha un problema de 
manca d’informació. En aquest sentit, demana que es millori la comunicació per tal que totes les 
entitats gaudeixin de les mateixes oportunitats a l’hora de plantejar-se sol·licitar una subvenció. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDDemòcrata, manifesta que celebren la 
transparència amb què s’ha dut a terme aquest informe, i que els agradaria que aquesta 
transparència s’apliqués a molts altres aspectes.  

Afirma que el Govern actual crea titulars que, amb el pas del temps, queden en no-res. En 
aquest sentit, assenyala que, tal com han dit altres grups, l’informe del Consell d’Associacions de 
Barcelona denuncia que augmenten les subvencions a projectes ciutat en detriment de les 
destinades a projectes de districte. Opina que, per tant, el titular que va fer el Govern sobre la 
descentralització de les activitats a la ciutat i una major igualtat entre barris no només no es 
compleix, sinó que succeeix totalment el contrari.  

Explica que el seu grup treballarà perquè de cara als propers anys hi hagi una estabilitat jurídica 
respecte als criteris d’atorgament de subvencions i perquè s’intenti avançar en projectes 
plurianuals que assegurin l’estabilitat de les activitats que duen a terme les associacions.  

Finalment, manifesta que se sumen a la felicitació a les entitats, ja que gràcies a elles els barris 
del districte són cada cop més vius. 

El conseller tècnic destaca que és el primer cop que el Govern del Districte fa un informe 
d’aquest tipus, i assenyala que segurament el Districte de Sant Martí és dels pocs districtes de la 
ciutat que ha sistematitzat tota aquesta informació i l’ha posat a l’abast del públic de manera que 
sigui treballable. Assenyala que això no significa que sigui entenedora d’entrada, tal com ha 
apuntat el senyor Gallardo.  
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Diu a la senyora Ruiz de la CUP que un dels objectius de l’informe és que permeti analitzar i, si 
escau, qüestionar les subvencions. En aquest sentit, remarca que es tracta de donar tot un 
seguit d’informació en codi obert perquè estigui a l’abast, gairebé en temps real, del Govern, dels 
grups polítics i de la ciutadania en general, a fi que es pugui analitzar en benefici d’una major 
transparència i control democràtic del Govern i del diner públic. En relació amb això, assenyala 
que precisament consideren que cal analitzar la qüestió dels diferencials que hi ha entre barris.  

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

La senyora Angulo manifesta que vol agrair la feina dels funcionaris que han fet l’informe. A més, 
afirma que els van explicar molt bé l’informe i que aquest s’ha presentat de la manera i en el 
termini adequats. Demana que es continuï en aquesta línia.  

- Sobre el tancament de l’exercici pressupostari de 2016 

El conseller tècnic assenyala que exposarà molt breument aquest informe sobre l’execució del 
pressupost del Districte. 

Manifesta que, d’un pressupost total de gairebé 39 milions d’euros, sense computar el capítol 
dedicat a nòmines, s’han executat prop de 38 milions, amb 900.000 euros que han quedat a 
resultes i 141.000 a romanents. Afirma que això suposa un grau d’execució d’una mica més del 
97% del pressupost de 2016.  

Recorda que una bona part del pressupost del Districte es comptabilitza de recursos i partides 
derivades i prorratejades de l’Ajuntament de la ciutat i imputades als districtes. Assenyala que, 
per tant, només una part del pressupost és d’execució directa tant pel que fa a ingressos com, 
sobretot, pel que fa a despeses. Informa que, d’aquesta part, hi ha una execució 
aproximadament del 96% en despesa corrent, del 99% en altres capítols i d’un 97% en general, 
tal com ja ha dit.  

Precisa que la part no executada respon, en línies generals, a un parell d’obres que estaven 
previstes i computades el 2016 i que han quedat posposades al 2017 per raons alienes a la 
voluntat de l’Ajuntament i del Districte. Explica que es tracta d’un enderroc que s’ha hagut 
d’ajornar perquè Endesa no ha fet les obres pertinents, i de la provisió feta per moblar i posar en 
funcionament Ca l’Isidret i els habitatges i el casal del carrer Bolívia, les obres dels quals s’han 
endarrerit. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, assenyala que la partida de promoció de 
la dona és de 13.500 euros, que és una xifra petita si es compara amb qualsevol altra partida 
destinada a altres sectors de la població. Afirma que, per tant, es fa evident que hi ha una manca 
d’inversió en polítiques amb visió de gènere, quan les dones suposen la meitat de la població. A 
més, remarca que només es destinen 5.000 euros per a la prevenció contra la violència 
masclista. Manifesta que, tenint en compte la greu situació de violència que pateixen les dones, 
consideren que s’hauria de donar molt més impuls a aquestes polítiques de prevenció. 

Afirma que també cal subratllar el baix import que es destina a l’atenció a persones amb 
discapacitat, que és només de 1.700 euros. Assenyala que, tanmateix, per fer una veritable 
anàlisi d’aquestes xifres, caldria conèixer les necessitats reals del territori i l’impacte que tenen 
aquestes inversions. 

Observa que la inversió en participació ciutadana i associativa té un pressupost de prop de 
22.000 euros, quan es destina gairebé el doble a la promoció de la pràctica esportiva. Precisa 
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que amb això no suggereix que s’hagi de reduir aquesta segona partida, sinó que cal donar una 
empenta a l’altra, que destaca que és molt necessària per dotar de vida i de veritable democràcia 
els barris. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, pregunta quina desviació hi ha hagut en les 
inversions i en quines inversions s’ha produït, i si hi ha hagut desviacions del pressupost en 
altres partides interiors per ajustar el pressupost. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, demana que es digui amb quin superàvit 
s’han tancat els pressupostos perquè se n’assabenti tothom. Remarca que aquest superàvit se 
sumarà al de l’any anterior. 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, agraeix la feina que han fet els tècnics 
del Districte en l’acurada informació que el Govern els ha fet arribar. 

Assenyala que aquest document també és extens i no han disposat de gaire temps per estudiar-
lo. Explica que els costa d’entendre que algunes partides siguin tan limitades, com la de premis, 
beques i pensions a immigració, la de la promoció de les dones, o la d’ajuts a les persones 
discapacitades. Manifesta que, de tota manera, ja consultaran els dubtes que tinguin per correu 
electrònic un cop hagin estudiat millor els pressupostos, d’acord amb l’oferiment que els va fer el 
Govern.  

D’altra banda, explica que no es pot estar d’esmentar el nou titular que el Govern municipal ha 
ofert avui en relació amb els 97,5 milions d’euros de superàvit del 2016. Subratlla que, sumat al 
que s’arrossega del 2015, el superàvit ja arriba a prop de 200 milions. Manifesta que, malgrat 
que el Govern pugui donar la culpa al ministre de torn, sap que amb una bona gestió això no 
hauria de passar. A més, recorda que el seu grup va proposar destinar l’excés de recaptació per 
plusvàlues, uns 65 milions, a revertir els efectes de la bombolla immobiliària, però que els dos 
partits del Govern van votar-hi en contra. Remarca que aquesta proposta podria haver servit, per 
exemple, per construir la seu administrativa del Districte i els equipaments que feien falta al 
Besòs, o per ampliar el Pla de barris.  

Opina que el més trist de tot això és que, per amagar-ho, el Govern ha anunciat aquest superàvit 
el primer dia del judici del cas Palau i ha fet una altra roda de premsa sobre el procés de 
recuperació de la Rambla de Barcelona com a espai ciutadà. Demana al Govern que no digui 
tant que la seva prioritat són els problemes de la gent i ho demostri més. Afirma que la ciutat 
anirà molt millor si el Govern fa més i gesticula menys. 

El senyor Oriol Crespo Ramos, del GMDDemòcrata, manifesta que no comparteixen aquest 
informe. Explica que, atès que el Govern no va voler negociar els pressupostos, és complicat 
que trobi la complicitat dels altres grups pel que fa a un posicionament favorable. D’altra banda, 
afirma que també estan en desacord amb l’execució que s’ha dut a terme amb aquest 
pressupost. 

El conseller tècnic assenyala que la virtut d’aquest tipus d’informes és que mostren tota 
l’estructura pressupostària d’una administració i, per tant, permeten detectar coses com la que 
ha assenyalat la portaveu del GMDCUP-PA respecte a la visió de gènere, que afirma que són 
coses que cal treballar i millorar.  

Manifesta que no hi ha hagut un 100% d’execució dels pressupostos i, per tant, hi ha un 
superàvit d’uns 98 milions en l’àmbit de ciutat i de prop d’un milió d’euros en l’àmbit del districte 
de Sant Martí. Assenyala que aquest grau d’execució d’una mica més del 97% es correspon més 
o menys amb la mitjana de la ciutat i del districte en els dos últims exercicis pressupostaris del 
mandat anterior. Manifesta que, en canvi, en els dos primers exercicis del mandat del Govern 
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anterior el grau d’execució era molt més baix a escala de ciutat. A més, explica que si es 
compara el grau d’execució del pressupost amb el d’altres ciutats de Catalunya o de l’Estat 
espanyol, com Tarragona, Sevilla, València, Madrid o Sabadell, Barcelona i el districte de Sant 
Martí tenen un grau molt elevat d’execució. Assenyala que, tot i això, assumeixen que hi ha 
hagut un superàvit que no és desitjable quan hi ha necessitats per cobrir, que remarca que no és 
imputable a una mala gestió sinó a desajustos.  

Respecte a la crítica que s’ha fet al Govern que gesticula molt i amaga coses, afirma que fan 
justament tot el contrari, ja que ho mostren tot. Opina que, si alguns grups gesticulessin menys, 
potser s’haurien pogut aprovar pressupostos i ampliacions de crèdit que donarien resultats 
diferents.  

La senyora Ruiz manifesta que el seu grup potser hauria aprovat els pressupostos si alguna de 
les deu propostes de caràcter social que va plantejar hagués estat acceptada pel Govern.  

El senyor Gallardo renuncia al segon torn de paraula. 

La senyora Angulo recorda que quan la senyora Colau era activista va criticar el Govern de Trias 
perquè tenia un superàvit de 18 milions, mentre que ara és cinc vegades superior. 

La senyora Arrando declina fer una segona intervenció. 

El senyor Crespo afirma que l’oposició ha estat sempre predisposada a pactar els pressupostos, 
però que la manca de voluntat de diàleg del Govern ha fet que no es poguessin aprovar. 

Pel que fa al superàvit, manifesta que no poden fer més que denunciar la hipocresia del Govern 
actual, tenint en compte que va criticar molt el superàvit de governs anteriors, mentre que ara és 
molt superior. En aquest sentit, recorda una piulada de la senyora Janet Sanz que deia: «Trias 
torna a fer superàvit: 19 milions d’euros en plena crisi. Els diners per als bancs i no per a la gent 
ni els barris. Barcelona fa riure.» Pregunta al Govern si, davant el nivell actual de superàvit, no 
prendrà cap mesura o no farà cap cessament. Opina que això és un fracàs i un engany per a les 
ciutadanes i ciutadans de Barcelona. A més, remarca que 100 milions de superàvit aniran al 
romanent de tresoreria de l’Ajuntament i no pas a fer polítiques. Manifesta que això els porta a 
concloure que el Govern gesticula molt però no sap executar, tal com ja ha dit un altre grup 
municipal.  

El Consell se n’assabenta. 

C) Part decisòria/executiva: 

a) Propostes d’acord 

1. Informar favorablement la Modificació del Pla general metropolità per a l’ordenació de 
la plaça de les Glòries, entre els carrers de Castillejos, Bolívia, Badajoz-Independència 
i Consell de Cent, d’iniciativa municipal  

El senyor Francesc Carmona i Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, Urbanisme, 
Mobilitat i Accessibilitat, recorda que ja van explicar aquest punt a les comissions consultives.  

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que s’abstindran per tres raons 
fonamentals. Explica que creuen que cal revisar l’alçada d’un edifici amb la qual el veïnat no està 
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d’acord, que consideren que s’hauria d’ampliar el parc públic d’habitatge previst, i que esperen 
que aquest habitatge públic sigui de lloguer i no de venda. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, afirma que s’abstindran en espera de la 
resposta a les al·legacions que han presentat a l’Ajuntament de la ciutat en relació amb la 
connexió del tramvia per la Diagonal, l’execució del túnel de Badajoz - rambla del Poblenou i el 
parc de la plaça. 

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, explica que el seu grup preferia l’esquema viari 
anterior al que s’ha proposat, però que no s’oposarà a aquesta modificació del pla, ja que volen 
que tiri endavant el projecte de la Canòpia a la plaça. Manifesta que, no obstant això, desitgen 
que, abans de l’aprovació definitiva, s’atenguin algunes de les al·legacions que han presentat les 
associacions de veïns de Sant Martí i d’altres districtes, especialment pel que fa a la reordenació 
volumètrica relativa a les alçades d’alguns edificis que queden disconformes amb l’entorn. Acaba 
expressant el vot favorable. 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, manifesta que s’abstindran a causa del 
topall de l’edifici de planta baixa més dinou. Explica que a les associacions de veïns ja no els 
semblava bé una planta baixa més divuit mentre que ara se’n fa una més. Afirma que donaran 
una mica de marge al Govern per veure si això es pot modificar. 

El senyor Oriol Crespo Ramos, del GMDDemòcrata, afirma que votaran a favor de la proposta, 
tenint en compte que cal atendre les al·legacions que han fet les associacions de veïns. 

Manifesta que es congratulen que tiri endavant el projecte de l’entorn de Glòries, tot i que 
seguiran amatents al seu desenvolupament. Remarca que sobretot cal no oblidar-se de la 
segona fase dels túnels. 

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

El senyor Carmona manifesta que el motiu d’aquesta modificació és la creació d’un gran parc, 
sobre el qual hi ha un ampli consens. A més, destaca la millora que suposa respecte al pla 
anterior pel que fa a equipaments.  

Quant a l’habitatge, remarca que ja han aconseguit un 50% d’habitatge de protecció i que aquest 
percentatge encara es podria incrementar més. Aclareix que cap d’aquests habitatges serà de 
venda, sinó que el 20% serà en dret de superfície i el 80% de lloguer.  

Finalment expressa el vot a favor del seu grup. 

S’informa favorablement la proposta amb els vots a favor del GMDCs, del GMDCiU, del 
GMDPSC-CP i del GMDBComú-E, i l’abstenció de la resta de grups. 

2. Informar favorablement el Pla de millora urbana per a la transformació de l’edifici 
industrial consolidat al carrer Tànger 62-74 de Barcelona, promogut per UKE Iberian2, 
SLU 

El senyor Francesc Carmona i Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, Urbanisme, 
Mobilitat i Accessibilitat, assenyala que l’objecte d’aquesta proposta és la modificació d’un edifici 
perquè passi d’edifici industrial a oficines, tot mantenint l’espai. 
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El president recorda que a la Junta de Portaveus es va acordar que, atès que aquests punts 
passaven per les comissions informatives, els grups només havien d’expressar el sentit del vot, 
tret que algun grup sol·liciti intervenir. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que votaran en contra de la 
proposta perquè no volen donar continuïtat al pla 22@.  

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

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, afirma que donen suport a la proposta.  

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, manifesta que s’abstindran. 

El senyor Oriol Crespo Ramos, del GMDDemòcrata, expressa el vot a favor del seu grup, i 
demana que els diners del rescabalament econòmic es quedin al barri. 

El senyor Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, afirma que el seu grup vota a favor de la 
proposta. 

El senyor Carmona aclareix que les càrregues sobre edificis del 22@ es queden al 22@, i 
expressa el vot a favor del GMDBComú-E. 

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

D) Part d’impuls i control: 

Proposicions / declaracions de grup 

Presentada pel GMDDemòcrata:  

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

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, recorda que el 1998 es va aprovar una 
concessió per vint anys per al que es coneix com l’espai de Palo Alto, comprès entre el carrer 
Pellaires, el passeig Taulat i els carrers perpendiculars. Precisa que aquest espai es va cedir a la 
Fundació Privada Centre de Producció Artística i Cultural Palo Alto, que en els primers anys va 
dur a terme una tasca de difusió cultural i de creació i que en els darrers anys ha donat lloc al 
Palo Alto Market, amb uns usos totalment diferents dels que es van planejar inicialment. 

Manifesta que, alhora, el Front Marítim és un espai de nova construcció dels últims anys i que els 
veïns i les associacions de veïns demanen dotar-lo d’equipaments. Recorda que, en concret, fa 
molts anys es parlava de fer una escola bressol a la zona de Palo Alto. Explica que, atès el 
venciment del conveni l’any 2018, creuen que seria molt idoni que el districte promogués un 
procés participatiu per definir si es renova o no es renova el conveni, o quins espais continuen en 
el conveni i quins es destinen a nous usos. 
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El senyor Tomàs Ferrón García, en nom de l’Associació de Veïns del Front Marítim, afirma que 
el barri ha crescut molt i té moltes necessitats. Explica que demanen al Consell Plenari del 
Districte de Sant Martí que acordi obrir un procés participatiu amb els veïns i els agents implicats 
al barri a l’efecte d’elaborar un informe sobre les demandes del barri i els nous usos que es volen 
donar a l’espai fabril de Palo Alto a partir del 2018.  

Remarca que al Front Marítim no hi ha cap equipament municipal destinat als veïns del barri i 
que, en comparació amb altres barris de la ciutat, se senten discriminats per la manca 
d’equipaments i inversions municipals. Assenyala que cal tenir en compte que, quan es va signar 
el conveni per a vint anys amb la Fundació Privada del Centre de Producció Artística i Cultural de 
Palo Alto, el barri no estava tan habitat com ara.  

Explica que se’ls va prometre un local per a la seva associació a Palo Alto, però que finalment no 
es va complir aquesta promesa i continuen sense local. Afirma que això és un exemple d’una de 
les necessitats veïnals que es poden cobrir amb la recuperació d’aquest espai. Manifesta que, 
per això, estan totalment d’acord que s’obri un procés participatiu perquè els veïns i les entitats 
del barri puguin opinar i presentar les seves demandes o propostes. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, remarca la ironia que un partit com el 
GMDDemòcrata demani processos participatius, tenint en compte que no respectava aquests 
processos quan governava. Explica que, no obstant això, votaran a favor de la proposició perquè 
creuen que el procés participatiu que es proposa és necessari i s’ha de recuperar aquest espai 
per a les veïnes. A més, opina que cal també recuperar la lliçó que no es poden cedir espais 
públics a fundacions privades amb ànim de lucre, tal com ha succeït durant molt de temps a la 
ciutat de Barcelona.  

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, afirma que és lamentable que el Front 
Marítim sigui l’únic barri del districte que no té equipaments. Recorda que, al llarg dels anys, 
s’han anat decidint diversos espais per acollir el local de l’associació de veïns, però que cap 
d’aquestes decisions s’ha arribat a dur a terme i els veïns continuen reivindicant aquest espai. 
Destaca que, mentre que l’associació continua treballant per al barri amb diverses activitats, el 
Districte no ha fet res per satisfer les seves necessitats. Afirma que per això donaran suport a la 
proposició. 

D’altra banda, assenyala que aquest barri pateix talls de carrers cada vegada que es fa una 
cursa, fet al qual s’afegeixen els problemes que comporta la massificació de les platges a l’estiu, 
així com la creació d’una platja per a gossos.  

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, manifesta que voten a favor de la proposició, 
ja que els veïns fa molt de temps que reclamen que es compti més amb ells i el barri està força 
oblidat. A més, explica que esperen que es doni a l’associació de veïns el local que fa tant de 
temps que demana, a fi de tenir una associació en condicions, com tenen tots els barris de la 
ciutat. 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, manifesta que votaran a favor de la 
proposició, malgrat els comentaris que ha fet el senyor Boadella sobre el seu grup en l’informe 
del regidor. 

Explica que, en parlar amb els veïns i veïnes de la zona, els ha sobtat que molts desconeguin 
que aquest edifici és de propietat municipal. Opina que el fet que molts veïns es pensin que 
l’espai de Palo Alto és privat indica com es feien les coses abans a l’Ajuntament. 
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Manifesta que comparteixen amb el grup proposant i amb els veïns i veïnes que el Front Marítim 
és un barri mancat d’equipaments i que el procés participatiu és una bona via per recuperar l’ús 
de l’espai de Palo Alto. 

El president constata que el GMDPSC-CP es posiciona com a Govern. 

El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, saluda els veïns i veïnes que hi ha a la sala.  

Recorda que Palo Alto està ubicat a l’antiga fàbrica Gal i Puigsech, construïda el 1875 i dedicada 
inicialment a la filatura de llana i posteriorment a l’elaboració de sèmoles i pastes. Explica que 
cap als anys setanta es va dividir en petits tallers, als vuitanta va quedar abandonat i el 1987 va 
ser llogat per un artista, Pierre Roca, que va fer-hi una neteja general i va oferir-lo a tot tipus 
d’artistes, dissenyadors i productors, amb l’únic compromís que rehabilitessin els espais que 
ocupessin. Assenyala que el 1993 Javier Mariscal va assumir el contracte amb els propietaris i 
va comunicar a l’Ajuntament la seva intenció de generar un centre de producció artística i 
cultural, cosa que l’Ajuntament va acceptar. Remarca que el 1995 es va produir un canvi 
important perquè el Tribunal Suprem va emetre una sentència a favor de l’expropiació del recinte 
per part de l’Ajuntament. Afirma que l’Ajuntament el va expropiar definitivament el 1997 i va 
comunicar a Mariscal que volia que seguís amb el projecte de Palo Alto. Manifesta que, en 
aquest context, es va crear la fundació amb els ocupants i es va arribar a un acord amb tots els 
grups municipals per fer una concessió per vint anys no prorrogables, signada l’any 1998, que 
demanava la rehabilitació i el manteniment de la fàbrica amb usos artístics i culturals.  

Explica que el passat 28 de febrer es va reunir la comissió de seguiment de Palo Alto, òrgan 
participat per diverses àrees de l’Ajuntament i del Districte i per la fundació, i es va arribar als 
acords següents: activar el tancament de la cessió; posar en marxa, entre els mesos de març i 
maig, una auditoria tècnica per conèixer l’estat actual de tots els edificis, una auditoria cultural a 
càrrec de l’ICUB per revisar els usos d’aquests vint anys, i una auditoria econòmica; i començar 
a treballar un possible pla funcional d’aquest espai cap al juny o juliol. 

Manifesta que el Govern del Districte té clar que cal orientar l’espai a usos públics, però entén 
que cal partir de la realitat dels usos actuals i, per tant, escoltar els artistes que hi treballen. 
Afirma que, alhora, han d’escoltar les necessitats de les diferents entitats del barri, com 
l’Associació de Veïns del Front Marítim o altres entitats també molt actives al territori, com La 
Fàbrica del Marítim, per mirar de trobar un espai per a elles. 

El senyor Boadella agraeix els vots a favor dels grups que han expressat el seu posicionament.  

En relació amb la hipocresia que els recrimina la CUP, afirma que el seu grup és coherent, i 
recorda que qui va cedir aquest espai per vint anys va ser un govern del PSC, ICV-EUiA i ERC. 
Remarca que, per tant, els governs dels anys 1999, 2003, 2007 i 2011 podien haver fet alguna 
cosa per explicar que aquest espai era municipal, en al·lusió al comentari de la senyora Arrando. 
Opina que és positiu que se sàpiga que Palo Alto és un espai municipal, i que no és bo que se 
signin convenis a vint anys vista que hipotequen quatre mandats electorals. 

Destaca que, amb els vots favorables que ha rebut la proposició, podran fer possible que la zona 
del Front Marítim pugui tenir un espai per a l’Associació de Veïns, una escola bressol, un casal 
de gent gran o el que decideixin entre tots. 

La senyora Ruiz diu al senyor Boadella que «les vergonyes» dels altres no tapen les del 
GMDDemòcrata. 

El president pregunta a la resta de grups si volen tornar a intervenir. 
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El senyor Martín recorda al senyor Boadella que el Govern anterior va paralitzar l’escola bressol 
que s’havia previst fer en aquest espai i va autoritzar l’actual Palo Alto Market el gener del 2015.  

Manifesta que els complau que es demani al Govern que faci processos participatius. Destaca 
que, de fet, estan a favor de la creació de mecanismes per incrementar la participació ciutadana 
i, per tant, la incidència i coproducció dels veïns i veïnes en les diferents decisions. Remarca que 
no només hi estan d’acord, sinó que, a més, ho demostren des del principi del mandat. A més, 
recorda que en l’elaboració del PAD, al qual cap grup hi va voler donar suport, el Govern ja es va 
comprometre a treballar per trobar un espai per a les entitats del Front Marítim. Puntualitza, però, 
que el barri no està conformat només pel Front Marítim, sinó que és Diagonal Mar i Front 
Marítim, al bell mig del qual hi ha un casal de barri prou gran per poder donar servei a totes les 
entitats.  

Explica que, una vegada disposin de tota la informació que ha esmentat a la primera intervenció, 
a més del Pla d’equipaments, que esperen poder presentar en el pròxim plenari, treballaran per 
complir els compromisos que s’han proposat, tenint en compte totes les realitats actuals: les de 
l’espai, les de l’entorn i les del barri. Conclou que, per tant, el seu grup s’abstindrà. 

El senyor Boadella agraeix el suport dels grups i l’abstenció del Govern, i dona l’enhorabona als 
veïns del Front Marítim, ja que podran participar i decidir el futur per a aquest espai que és 
propietat de l’Ajuntament. 

Explica que a vegades hi ha coses que no es poden fer, com construir una escola bressol en un 
espai del qual no es disposa. Afirma que, en canvi, sí que es pot fer que un espai que ha estat 
cedit privadament es converteixi en un lloc on puguin anar tots els ciutadans, com el Palo Alto 
Market, que va suposar fer accessible i visible aquest espai a tots els ciutadans.  

S’aprova la proposta amb l’abstenció del GMDPSC-CP i del GMDBComú-E, i els vots a favor de 
la resta de grups.  

Presentada pel GMDERC: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

Instar el Govern del Districte de Sant Martí que, abans de la data d’aprovació definitiva 
del projecte de reforma i ampliació de l’escola, iniciï les accions suficients i 
necessàries per a elaborar el projecte global de remodelació de la plaça de Sant Bernat 
Calbó i la dignificació de l’entorn, que es garanteixi que no es reduirà la dimensió 
actual de la plaça, que s’impulsi un procés participatiu vinculant per tal que els veïns, 
veïnes i comerciants puguin intervenir en la concreció del disseny final, i que es doti el 
pressupost suficient per a l’execució del projecte un cop assolit el resultat del procés 
participatiu 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, manifesta que agrairia que, quan acabi la 
seva intervenció, el president no faci judicis de valor. 

Agraeix la presència dels veïns i veïnes que els acompanyen i amb qui comparteixen la 
preocupació pel futur de l’espai que és objecte de la proposició.  

Recorda que en l’últim plenari van preguntar al Govern quines intencions tenia respecte a Sant 
Bernat Calbó. Explica que, davant les incerteses de la resposta i les contradiccions del Govern a 
les declaracions que ha fet als mitjans de comunicació, han decidit presentar aquesta proposició 
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per tal d’assolir un compromís polític pel que fa a la plaça i el seu entorn, ja que el futur de 
l’edifici ha estat decidit unilateralment pel Govern i el Consorci d’Educació de Barcelona. 

Manifesta que creuen que s’assoleixen més consensos i més sòlids quan les coses es fan bé 
des d’un bon principi. Afirma que, per tant, creuen que cal evitar que es repeteixi l’experiència de 
la superilla del Poblenou, en la qual el Govern ha aconseguit que una millora per a la ciutadania 
s’hagi acabat convertint en un conflicte entre el veïnat. 

Exposa les peticions que planteja la proposició: que la plaça no perdi ni un metre quadrat un cop 
fet el projecte definitiu de l’escola; que, en paral·lel al projecte de l’escola, s’impulsi un procés 
participatiu real amb els veïns i veïnes del Poblenou per tal de decidir el disseny de la plaça i el 
seu entorn, si és necessari fins a la rambla, i se n’assumeixi el resultat; que el Govern es 
comprometi a dotar el projecte amb el pressupost suficient per executar-lo, i que tot aquest 
procés es faci amb la màxima transparència de cara als veïns i veïnes del Poblenou.  

El senyor Ramon Almoguera Miró, en nom de la plataforma Salvem la Repla, afirma que és veí 
del barri i usuari de la plaça des que té ús de memòria.  

Manifesta que, en primer lloc, vol agrair a la senyora Arrando la seva implicació en la 
reivindicació de la plataforma, i al GMDERC-AM, la presentació d’aquesta proposta. 

Explica que la plataforma Salvem la Repla va ser creada el març de l’any 2013, després que un 
veí del barri va veure que el mossèn Francesc Romeu deia per BTV que l’església estava en mal 
estat i la seva reparació costava 750.00 euros, per la qual cosa l’Arquebisbat la cedia a una 
congregació de monges per cent anys. Manifesta que, des del principi, van intentar aglutinar gent 
del barri i entitats que desitjaven millorar la plaça i el seu entorn. Afirma que el 2015 van recollir 
660 signatures i el 2016, 1.500. Explica que, a més, van posar tota la informació relativa a la 
plaça Sant Bernat Calbó en una pàgina web perquè la gent estigués informada de l’objectiu de la 
plataforma i de l’evolució del procés, i van crear també una pàgina a Facebook, que actualment 
té 771 membres, per conèixer les opinions de la gent. 

Manifesta que a principis del 2016 van plantejar una proposta d’actuació a decidim.barcelona, 
anomenada «Millora de la plaça de Sant Bernat Calbó, al Poblenou», que deia: «Millorar la plaça 
de Sant Bernat en tot el seu àmbit, des de la rambla fins a Marià Aguiló i Taulat, emprenent les 
accions necessàries per tal que l’església abandonada de Sant Bernat Calbó sigui adquirida per 
l’Ajuntament i el seu espai es destini a equipament o dotació pública, incorporant les propostes 
recollides en un procés participatiu.» Destaca que aquesta proposta va obtenir 94 suports i 14 
comentaris, i va ser de les més importants que es van recollir al districte de Sant Martí. Remarca 
que, en canvi, la proposta de l’Ajuntament només va obtenir 23 suports i 2 comentaris. Explica 
que aquesta proposta parlava d’adquirir l’antiga església de Sant Bernat Calbó i proposar-ne la 
cessió al Consorci d’Educació per cobrir la necessitat d’ampliació de l’escola pública La Mar 
Bella.  

Afirma que han assistit a dos consells de barri i han expressat les seves inquietuds i desitjos en 
diverses assemblees. Explica que també van presentar un document a la Comissió 
d’Equipaments del Districte de Poblenou que van consensuar, i han fet una enquesta per recollir 
les opinions dels veïns i veïnes sobre el que volien fer a la plaça, que han publicat a Facebook. 

Opina que la plataforma ha fet una tasca d’aglutinar, consensuar i buscar complicitats que ha 
estat oberta, transparent i exemplar. Destaca que són gent diversa amb el desig comú de 
dignificar la plaça Sant Bernat Calbó. Afirma que s’han destacat per la seva capacitat de treball i 
per defensar sempre les seves conviccions de manera educada i pacífica, amb propostes i 
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arguments, i sense tancar mai la porta a la negociació. Remarca que aquesta plataforma 
ciutadana ha servit per a moltes coses, però mai per dividir el barri.  

Manifesta que creuen que la plaça ha de ser una plaça més oberta, ben urbanitzada i amb un 
equipament públic decidit entre tots. Afirma que volen un lloc d’esbarjo i de convivència que 
millori el flux natural de vianants cap a la zona del mercat. Conclou que, en definitiva, volen un 
espai públic digne, modern, de futur i del qual puguin gaudir-ne plegats, i decidir com ha de ser. 

Opina que el veïnat de l’entorn de qualsevol projecte a la ciutat ha de tenir una participació 
activa, i que no es pot permetre que les decisions les prenguin persones alienes a l’entorn. 

El president diu al senyor Almoguera que ha superat el temps d’intervenció amb escreix. 

El senyor Almoguera demana disculpes, i assenyala que vol acabar fent dues preguntes: què és 
el que no ha seduït l’equip de govern de la seva reivindicació veïnal i per què no s’ha permès un 
procés participatiu vinculant; si podran decidir sobre l’entorn de l’espai perquè sigui dignificat 
amb un pressupost adient, ja que no han pogut decidir sobre l’edifici. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que estan d’acord amb tot el 
que s’ha dit i, per tant, votaran a favor de la proposició. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, expressa el suport del seu grup a la 
proposició. 

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, explica que entenen la necessitat que hi ha al 
barri de places d’educació primària i secundària, però que els sembla que amb l’enderroc de 
l’església i el projecte d’ampliació i reforma de l’escola La Mar Bella es deixa passar una gran 
oportunitat de reordenar tot aquest espai, tenint en compte que al barri no sobren espais. 

Afirma que l’avantprojecte de construcció d’una part de l’escola en aquest solar no afavoreix 
l’esponjament del barri i el fet de guanyar espais per a la ciutadania. A més, assenyala que la 
connexió aèria entre els volums existents i el volum que es crea podria vorejar fins i tot la 
legalitat urbanística. Manifesta que creuen que és necessari un projecte integral que inclogui la 
plaça Bernat Calbó i tota la zona per a vianants d’aquest àmbit. 

D’altra banda, remarca que els processos participatius que es duen a terme en diverses zones 
del districte serveixen sovint més com a pretext per imposar els projectes previstos que per 
recollir les veritables inquietuds dels ciutadans. Opina que el Govern ha de proposar solucions i 
presentar-les a la ciutadania perquè en doni l’opinió, però no una única solució. Explica que per 
això proposen que, un cop s’hagi escoltat els ciutadans, es presentin diverses opcions i siguin 
els ciutadans els que decideixin. Assenyala que aquest tipus de solucions ja s’han aplicat a 
Barcelona, com en el cas de la Diagonal o l’avinguda Icària, i que els seus resultats a vegades 
no són els que volen els equips de govern, o fins i tot, a vegades posen en dubte les suposades 
reivindicacions veïnals, perquè la realitat del que vol la ciutadania és diferent. 

Conclou que s’abstindran, atès que consideren que cal fer un plantejament global sobre aquest 
àmbit que no només inclogui la plaça Bernat Calbó. 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, expressa el suport del seu grup a la 
proposició, ja que va en la línia que el Govern escolti les demandes dels veïns, que és el que 
sempre reclamen. 

El president manifesta que entén que el Govern posiciona conjuntament el seu vot, igual que en 
el punt anterior. 
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La senyora Carlota Falgueras Marçal, del GMDBComú-E, recorda que fa una setmana el Govern 
va explicar, en una assemblea oberta al veïnat, en quin punt està tot el procés de Sant Bernat 
Calbó. Assenyala que en aquesta assemblea van parlar de tot el llarg periple que va des del 
projecte de monestir amb llicència d’obres amb què es va trobar el Govern a l’estiu de 2015 fins 
a l’oposició veïnal al monestir i l’aturada in extremis de les obres, així com les complexes 
negociacions amb la congregació de l’Anyell i l’Arquebisbat per a l’adquisició de l’església, que 
es va dur a terme just abans d’acabar l’any 2016. Destaca que Sant Bernat Calbó ja és un 
equipament de titularitat pública, gràcies també a la col·laboració del Grup Municipal d’ERC, que 
en la negociació del pressupost municipal de l’any passat ho va fixar com una prioritat. 

Recorda que el Consorci d’Educació va proposar des d’un bon principi utilitzar aquest nou solar 
d’equipament públic per ampliar l’escola La Mar Bella. Explica que, atesa la necessitat de places 
d’escola pública al Poblenou, el Districte ho va veure bé i, abans de tancar la compra de 
l’església, va encetar una línia de treball a diferents bandes amb el Consorci, l’escola, l’AMPA, la 
plataforma Salvem la Repla, les associacions de veïns i la Comissió d’Equipaments de 
Poblenou, per avançar en un possible avantprojecte d’equipament educatiu amb usos veïnals 
compartits. Manifesta que, un cop adquirit el solar i feta aquesta feina de participació, volen que, 
al marge d’acabar de definir el projecte i els usos del nou edifici, es plantegi també la futura 
remodelació de la plaça. Afirma que el regidor va adquirir aquest compromís la setmana passada 
i ja han començat a treballar en aquest sentit. Manifesta que això encaixa amb l’esperit de la 
proposta que es planteja i, per tant, hi donaran suport. 

La senyora Arrando agraeix les explicacions de la senyora Falgueras sobre el periple que ha 
viscut aquest edifici, així com el seu reconeixement a la feina del Grup d’ERC en les 
negociacions del pressupost municipal, que va ajudar a impulsar l’adquisició de l’edifici. 

Explica que és cert que es va fer una assemblea, però que en aquesta assemblea es va parlar 
bàsicament de l’edifici i molt poc de la plaça. En aquest sentit, remarca que la proposta del seu 
grup no tracta de l’edifici, sinó de la plaça i el seu entorn. 

Agraeix el vot a favor de la majoria dels grups i l’abstenció del GMDCs, i afirma que és el 
moment de treballar amb els veïns i veïnes i tirar endavant una bona plaça al Poblenou. 

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

La senyora Falgueras assenyala que vol fer referència a algunes coses que han esmentat els 
grups. Diu al GMDCs que el que justament està fent el Govern és proposar solucions a la 
ciutadania. Explica que al barri hi ha un dèficit de places escolars públiques molt important i que, 
com a defensors que tothom que vulgui anar a l’escola pública pugui fer-ho, han de cobrir 
aquesta necessitat. Afirma que per això van acceptar la proposta del Consorci d’Educació 
d’ampliar l’escola La Mar Bella, de la mateixa manera que també van acceptar la proposta de 
crear una nova escola a partir del que en principi era una mena de sucursal de La Llacuna del 
Poblenou. 

D’altra banda, diu al GMDERC-AM que el regidor del Districte, en l’assemblea que es va fer, es 
va comprometre a iniciar un procés de participació respecte a la plaça. Afirma que, de fet, ja 
s’està començant a treballar això amb la Regidoria de Participació. Manifesta que és evident que 
primer s’haurà de fer l’obra de l’edifici de l’escola, però que estan totalment disposats a 
començar a parlar dels usos de la part comuna d’aquest edifici i de la remodelació de la plaça. 

La senyora Arrando reitera els agraïments a tots els grups i diu a la senyora Falgueras que no es 
tracta només de parlar-ne sinó d’impulsar un procés participatiu. 
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S’aprova la proposta amb l’abstenció del GMDCs i els vots a favor de la resta de grups. 

Presentada pel GMDCs: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

Instar el Govern municipal a presentar en el termini de tres mesos els informes de 
l’estat en què es troba la Gran Via de les Corts Catalanes en ambdós costats entre els 
carrers de Bilbao i Bac de Roda, així com les tasques de manteniment que s’han 
realitzat per a solucionar els problemes 

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, manifesta que el 2015 van fer un breu 
informe sobre l’estat de la Gran Via i han comprovat que des d’aleshores quasi no s’ha fet res en 
matèria de manteniment en el tram comprès entre els carrers Bilbao i Bac de Roda, a part de 
pintar les parts més rovellades. 

Explica que l’Ajuntament de Barcelona, ja el 2010, va encarregar un estudi de durabilitat de les 
estructures que creuen la Gran Via entre el Besòs i les Glòries, i que aquest estudi parla dels 
danys de corrosió de les armadures. Indica que tant aquest informe com l’anterior estan a 
disposició dels grups.  

Finalment presenta la proposició. 

El president demana a la senyora Angulo si pot fer arribar el document que ha presentat perquè 
en tinguin una còpia la resta de grups municipals. Assenyala que, si només en té un exemplar, 
poden fer-ne fotocòpies per als portaveus, el regidor, la secretària i la presidència mentre es fa el 
debat. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, explica que consideren que hi ha molts 
problemes a la Gran Via i que, per tant, es podria haver donat més contingut a la proposta. 
Afirma que per això s’abstindran.  

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

El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, manifesta que no es poden posicionar si no 
disposen de l’informe que s’acaba de lliurar al públic. D’altra banda, pregunta per què la 
proposició només parla del tram comprès entre els carrers Bilbao i Bac de Roda.  

El senyor Fernando Gómez i Carvajal, del GMDDemòcrata, afirma que el seu grup segueix 
aquesta qüestió des de fa temps, fins i tot amb preguntes per escrit. Manifesta que, per tant, 
comparteixen la proposició i hi donen suport. 

El president assenyala que entén que el Govern torna a fer un posicionament conjunt. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, manifesta que al Govern el satisfà 
molt convocar totes aquelles comissions que des de fa anys no es reuneixen o que no s’havien 
reunit mai per tal d’estudiar els problemes del districte. Afirma que, en concret, la comissió de 
seguiment de la Gran Via es va reunir per primera vegada el 30 de gener d’aquest any. Explica 
que aquesta comissió estudia els problemes que plantegen els veïns de tota la Gran Via. En 
relació amb això, manifesta que no entén per què en aquesta proposició només es parla del tram 
comprès entre els carrers Bilbao i Bac de Roda. 
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Explica que en la reunió esmentada, a la qual van assistir associacions de veïns de tota la Gran 
Via, es van plantejar una sèrie de problemes coneguts, com ara els relatius a les fonts, el 
manteniment, les rampes o l’arbrat. Afirma que, per tant, s’està preparant un informe sobre tot 
això, no per atendre aquesta proposició, sinó perquè és un deute que tenen amb els ciutadans i, 
especialment, amb les associacions de veïns i veïnes. 

El president assenyala que el document que ha presentat el GMDCs és un recull fotogràfic sense 
text i, per tant, no en faran fotocòpies. Demana que es faci arribar l’arxiu per correu electrònic. 

La senyora Angulo assenyala que el document amb fotografies és el que va fer el seu grup el 
2015, però que hi ha dos documents. 

Diu a la senyora Ruiz que, si era tan fàcil fer una proposta amb més contingut, la podia haver 
presentat el GMDCUP-PA.  

Diu al GMDERC-AM que s’han centrat en el tram de Bac de Roda a Bilbao perquè, tenint en 
compte que està costant tant arranjar només aquest tram, es trigaria molt més a fer-ho si 
demanessin millores per a tota la Gran Via.  

Diu al senyor Carmona que aquest matí ha parlat amb components de la comissió de seguiment 
i li han confirmat que s’han reunit el 30 de gener. Remarca, però, que els problemes de què 
estan parlant no són d’ara i, per tant, es podria haver començat a treballar abans per resoldre’ls. 

La senyora Ruiz opina que l’estratègia adequada per negociar és demanar el màxim, ja que 
després sempre s’aconseguirà menys. En aquest sentit, afirma que s’abstindran per la falta 
d’ambició de la proposta. 

El senyor Gallardo declina fer una segona intervenció. 

El senyor Puig remarca que la proposició no demana que es facin millores, sinó un informe de 
l’estat en què es troba aquest tram i les tasques de manteniment que s’hi han realitzat. Pel que 
fa a això, opina que la senyora Angulo es contradiu i manifesta que comparteix la reflexió de la 
senyora Ruiz. Explica que volen que es faci un informe de tota la Gran Via i que es presenti a la 
comissió de seguiment de la Gran Via, que s’ha reunit per primer cop arran d’un prec que va fer 
el GMDERC-AM i, sobretot, per una reclamació veïnal de fa molts anys.  

Manifesta que votaran a favor de la realització d’aquest informe, malgrat la falta de consistència 
de la proposició. 

El senyor Gómez pregunta com és que gairebé no s’ha fet res a la Gran Via en els quasi dos 
anys de mandat del nou Govern, tenint en compte que el senyor Carmona ha admès que hi ha 
problemes a tota aquesta artèria de la ciutat. 

El senyor Carmona afirma que han fet una mica més del que va fer el Govern municipal de CiU 
en els quatre anys anteriors.  

Afirma que aviat presentaran la feina relativa a l’informe, però que ho faran primer a la comissió 
de seguiment de la Gran Via, que és l’espai on pertoca fer-ho.  

Finalment expressa el vot a favor del Govern. 

La senyora Angulo diu a la senyora Ruiz que no cal que els organitzi les propostes, i que tenia la 
possibilitat de fer alguna esmena a la proposició i no ho ha fet.  
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Agraeix al GMDERC-AM que hagi donat suport a la proposició, tenint en compte que van donar 
suport a la proposició que va presentar aquest grup perquè es convoqués la comissió de 
seguiment de la Gran Via. Així mateix, agraeix els vots favorables de la resta de grups. 

S’aprova la proposta amb l’abstenció del GMDCUP-PA i els vots a favor de la resta de grups.  

Presentada pel GMDPPC: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

Instar al Gobierno municipal a ejecutar el planeamiento vigente en el solar Diagonal 
Llull con las viviendas protegidas y zonas verdes previstas, y en caso de que se haya 
cedido su titularidad a la Generalitat, exigir que se calendarice su ejecución con 
partidas presupuestarias suficientes durante este mandato 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, presenta la proposició. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que entenen que hi hagi partits 
que votin a favor d’aquesta proposta de cara a les veïnes, però que el seu grup no pot permetre 
la falsedat política. En aquest sentit, assenyala que el PP parla de fer habitatge protegit quan, el 
2013, el Govern del PP de l’Estat espanyol va aprovar una llei segons la qual la renda de lloguer 
pot pujar sense estar lligada a l’IPC. Afirma que, a més, el PP no dona suport a les propostes de 
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) per acceptar la dació en pagament a l’Estat 
espanyol. Així mateix, remarca que cal no oblidar que el PP va decidir destinar diners públics per 
salvar la mala gestió dels bancs, els mateixos que desnonen i després tornen a posar els pisos a 
la venda fent un gran negoci immobiliari, i mai fa res respecte als pisos buits i tancats. També 
subratlla que el PP va portar al Tribunal Constitucional la Llei d’emergència habitacional i 
pobresa energètica aprovada al Parlament de Catalunya.  

Conclou que aquestes són només una part de les seves raons per votar en contra de la 
proposició. 

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, recorda que en la passada comissió de 
seguiment del Consell de Barri es va plantejar la qüestió del solar de Diagonal-Llull, a la qual 
sempre es respon amb dubtes sobre la titularitat del solar i si cal o no cedir-lo. Afirma que el seu 
grup està a favor que en un barri tan necessitat es tiri endavant aquest planejament, però que cal 
assegurar-se que la titularitat del solar ho permeti. 

Finalment expressa el vot a favor del seu grup.  

El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, manifesta que estan a favor de tot el que suposi 
habitatges protegits i zones verdes, així com de les reclamacions veïnals, en un espai que no 
s’utilitza o s’infrautilitza. Pregunta, però, al senyor Gallardo si sap de qui és la titularitat d’aquest 
terreny, ja que es pot endur una sorpresa. 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, expressa el vot a favor del seu grup. 
Critica que el GMDCUP-PA voti les proposicions només en funció de qui les presenta. A més, 
remarca que els veïns han demanat el que es proposa en un consell de barri, i ells són els únics 
que poden parlar en nom seu. Opina que l’autèntica falsedat de l’acció política rau en la 
demagògia habitual d’aquest grup, que es creu amb la superioritat moral de dir què pot presentar 
o no pot presentar un grup, o quina redacció ha de tenir una iniciativa.  
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Manifesta que el seu grup votarà a favor d’aquesta proposició pel que diu i pel que representa, i 
no exercirà la falsedat d’altres grups de votar d’una manera o d’una altra en funció de qui 
presenta la proposta. 

El president assenyala que entén que el Govern torna a fer un posicionament conjunt.  

El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, assenyala que aquest solar es pot dividir en 
tres grans parts, totes vinculades a un planejament pendent d’executar des de fa temps. Explica 
que, d’una banda, el planejament preveu la construcció d’un edifici per part del Govern espanyol, 
en concret una seu de la Tresoreria General de la Seguretat Social, al solar actualment tancat, 
que pertany a l’Estat espanyol. Afirma que, un cop finalitzada aquesta construcció, l’Ajuntament 
procediria a la urbanització de les zones verdes del voltant de l’edifici i, d’altra banda, caldria fer 
un edifici municipal vinculat amb l’edifici de la Seguretat Social i amb uns usos que estarien per 
definir. Subratlla que, a més, aquest espai ja té executades totes les promocions d’habitatges 
que corresponen segons el planejament i, per tant, en aquest espai no es pot fer més habitatge.  

Conclou que, atesa tota aquesta informació, que suposa que cap grup coneixia tret del 
GMDERC-AM, el que ha de fer el GMDPPC és adreçar-se al Govern espanyol per demanar que 
iniciï aquesta inversió. Assenyala que, si es pogués fer una esmena in voce per substituir 
«demanar al Govern municipal» per «demanar al Govern central», votarien a favor d’aquesta 
proposició, però que el president no els permetrà fer-ho. 

El president remarca que no és que ell no ho permeti, sinó que segueix el reglament. A més, 
recorda que es poden transaccionar les proposicions abans.  

El senyor Gallardo assenyala que no contestarà la senyora Ruiz. 

Manifesta que és cert que en aquest solar s’ha de fer un edifici de la Tresoreria de la Seguretat 
Social, però que també hi ha una cessió a l’Ajuntament per fer habitatge i zones verdes. Opina 
que, per tant, el Govern municipal no es pot escudar en l’edifici de la Tresoreria, perquè la resta 
del solar està a disposició de l’Ajuntament. Afirma que el Govern diu coses en els plenaris que 
després els papers demostren que són mentida. 

La senyora Ruiz afirma que no troba que hi hagi cap contradicció en el fet de votar en contra de 
la proposició i denunciar la falsedat política. Explica que té l’esperança que fent aquesta 
denúncia canviaran més coses que no pas aprovant una proposta sobre habitatge en un plenari 
de districte, quan hi ha un partit polític que no fa res per impulsar veritables canvis en polítiques 
d’habitatge.  

Manifesta que han de denunciar que els partits polítics presenten coses amb les quals no són 
conseqüents. Remarca que el seu grup està al costat de les veïnes i, per tant, no donarà mai 
suport a la hipocresia política del PP en matèria d’habitatge. Explica que si realment el PP vol 
canviar alguna cosa en aquest àmbit ha de començar per demanar a l’Estat espanyol que aprovi 
la dació en pagament de les hipoteques.  

El senyor Heredero recorda al senyor Martín i la senyora Ruiz que l’Ajuntament de Barcelona és 
Estat espanyol. 

El senyor Puig destaca que hi ha un consens general de tots els grups polítics que aquest solar 
hauria de deixar de ser un aparcament de sorra i hauria de tenir un ús per als veïns i veïnes. En 
aquest sentit, insta el Govern i el Partit Popular a estudiar qui pot fer coses en aquest espai i a 
trobar solucions. Manifesta que votaran a favor de la proposició amb la voluntat que s’arribi a un 
consens entre totes les parts perquè aquest solar sigui alguna cosa més un pàrquing de sorra.  
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El senyor Boadella opina que s’ha de valorar objectivament el que es demana, més enllà de qui 
ho presenti. 

El senyor Martín destaca que el passat mes de desembre es va aprovar al Ple municipal la 
Modificació del PGM per generar sis solars per a habitatge dotacional i equipaments. Explica que 
un d’aquests solars es troba darrere dels tres triangles de Diagonal Mar, al costat del solar que 
és objecte de la proposició. Assenyala que aquest solar disposarà de 2.700 metres quadrats per 
construir 180 habitatges dotacionals i un equipament a sota, que està per definir però que podria 
ser un casal de gent gran, d’acord amb les demandes veïnals. Remarca que l’únic grup que es 
va oposar a aquesta proposta del Govern va ser el PPC. Manifesta que, per tant, no entén que 
aquest grup presenti una proposició en nom dels veïns per demanar habitatge a l’Administració 
equivocada i, alhora, voti en contra de propostes del Govern municipal per fer habitatge. Conclou 
que per tot això i molt més no donaran suport a la proposició. 

Finalment, remarca, per si no ha quedat clar, que a la zona en qüestió hi ha un solar que és 
propietat del Govern espanyol i un altre de l’Ajuntament de Barcelona. 

El senyor Gallardo afirma que el Govern torna a «jugar a les mitges veritats», sense informar 
dels temes adequadament. Assenyala que, atès que el senyor Martín ha posat un exemple, ell 
en posarà un altre. Explica que al solar de la caserna de la Policia Nacional de la Verneda hi ha 
una part destinada a un edifici d’aquest cos i una altra cedida a l’Ajuntament on encara no s’ha 
fet res. 

S’aprova la proposta amb els vots en contra del GMDCUP-PA, del GMDPSC-CP i del 
GMDBComú-E i els vots a favor de la resta de grups.  

Presentada pel GMDCUP:  

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

Crear un òrgan, 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 aquests 
òrgans i on les veïnes puguin consultar, preguntar i intervenir 

El president assenyala que aquesta proposició ha estat transaccionada i, per tant, el text 
transaccionat serà el que se sotmetrà a votació. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que les veïnes del bloc de 
Venus de la Mina fa gairebé deu anys que esperen que es resolguin les condicions per al seu 
reallotjament. Recorda que aquest bloc està molt degradat i que aquesta situació comporta 
moltes molèsties en la vida quotidiana del veïnat. Assenyala que, tot i que el barri de la Mina 
pertany a Sant Adrià de Besòs, consideren que no es poden establir limitacions frontereres allà 
on no existeixen per a les veïnes que comparteixen carrers, espais de trobada, transports, 
escoles, equipaments i problemàtiques comunes. A més, subratlla que l’Ajuntament de 
Barcelona i el regidor del Districte, el senyor Josep M. Montaner, són membres del Consorci de 
la Mina.  

Explica que consideren que calen òrgans dins la institució que permetin analitzar el que està 
passant als consorcis del Besòs i de la Mina per tal d’obtenir més transparència i millorar el 
control social. Afirma que, de la mateixa manera, les veïnes han de poder intervenir i demanar 
comptes públicament del que fan els consorcis i les seves sessions han de ser públiques i 
reglades. Remarca que volen evitar que es puguin tornar a repetir situacions com la que pateixen 
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les veïnes del bloc Venus, per a la qual cosa calen moltes mesures, entre elles espais de 
rendició de comptes d’aquests òrgans perquè no treballin d’esquenes a la gent.  

Finalment presenta la proposició: «Crear una comissió o taula de treball en el termini de sis 
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 aquests consorcis, on hi hagi participació dels grups municipals i on 
les veïnes puguin consultar, preguntar i intervenir.»  

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, expressa el vot a favor del seu grup, i 
remarca que ells no utilitzen els problemes dialèctics, sociològics ni polítics.  

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, manifesta que donen suport a la proposició. 
Afirma que el seu grup té clar que aquesta proposta és del GMDCUP-PA i no hi té res a dir, ja 
que sempre votaran a favor de tot allò que sigui millor per als veïns.  

El senyor Sergi Alcon i Gibert, del GMDERC-AM, opina que la transacció que se’ls ha ofert ha 
millorat molt la proposta i es feliciten que es parli de «comissió o taula de treball» en comptes 
d’«òrgan», entre altres coses per evitar conflictes de competències. Remarca que aquesta 
declaració, a més, posa en relleu que aquesta qüestió és de caràcter supramunicipal i que s’ha 
de tenir una visió global del tema.  

Assenyala que també és important haver inclòs en el text transaccionat la participació dels grups 
municipals. Afirma que no volen que passi el mateix que ha succeït amb Pere IV, ni que es creïn 
duplicitats ni òrgans que no són competents. En relació amb això, explica que fa poc el seu grup 
també ha signat la dissolució del Consell Comarcal del Barcelonès, i que la seva línia és la 
d’afavorir l’operativitat. Opina que, per tant, és important que es compleixi el calendari i tenir una 
visió global, que és una visió que a vegades el Govern de la ciutat deixa una mica de banda i es 
pot veure en actuacions d’altres institucions del país.  

Conclou que, per tot plegat, votaran a favor de la proposició. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDDemòcrata, manifesta que el seu grup sempre se 
sumarà a tot allò que redundi en favor d’una major transparència i que, per tant, votarà a favor de 
la proposició. Assenyala, però, que no sap fins a quin punt la ciutadania podrà participar en una 
comissió o una taula de treball, ja que no acostumen a ser gaire participatives més enllà dels 
grups municipals. Explica que, en tot cas, caldrà veure com evoluciona aquest espai i, en cas 
que sigui necessari, considerar que aquest informe es dugui a terme en algun consell de barri del 
Besòs.  

El president assenyala que entén que el Govern es posicionarà conjuntament. 

El regidor del Districte assenyala que se centrarà en el Consorci de la Mina, que considera que 
és el problema més important i més complex, ja que el Consorci del Besòs té un funcionament 
bastant fluid i rendeix comptes d’una manera molt transparent. A més, afirma que el problema de 
l’edifici Venus es tracta al Consorci de la Mina.  

Recorda que el Consorci de la Mina el formen la Generalitat de Catalunya, que té majoria, més 
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. 
Explica que es va crear el 2000 amb la idea que es dissoldria el 2010, quan s’hagués enllestit el 
Pla de transformació de la Mina, però s’ha anat prorrogant. Assenyala que l’Ajuntament de 
Barcelona té tres membres en el Consell de Govern del Consorci: la senyora Janet Sanz, la 
senyora Laia Ortiz i ell mateix. Explica que va acceptar ser-hi pel fet de ser el regidor de Sant 
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Martí i el responsable d’arquitectura i habitatge i per tractar-se d’una qüestió que l’interessava 
afrontar. Manifesta que ell i el conseller tècnic han assistit a totes les reunions i hi han dedicat 
moltes hores, ja que és un dels problemes més complexos que hi ha i Barcelona també n’és 
responsable.  

Assenyala que el documental 15 anys a Venus explica molt bé el problema de l’edifici Venus. 
Explica que quan es van plantejar els nous habitatges i el seu preu era el moment de la bombolla 
immobiliària, fet que va dificultar que moltes persones, famílies i unitats de convivència 
poguessin traslladar-se als nous edificis. Afirma que un segon moment molt confós va ser quan 
la Generalitat de Catalunya va decidir que se sortejarien els pisos de les persones que no podien 
pagar la diferència per anar a aquests pisos. Assenyala que aleshores es va crear un 
enfrontament entre gent del mateix barri. Manifesta que la situació va restar aturada durant dos 
anys mentre hi havia canvis a la Generalitat, de manera que entre el desembre de 2014 i el 
desembre de 2016 no es va reunir el Consell de Govern, però sí les comissions executives, a les 
quals ha assistit acompanyat del conseller tècnic, el senyor Marc Andreu.  

Explica que actualment es dibuixen tres escenaris: desafectar i rehabilitar l’edifici Venus, que és 
l’opció més barata però que en principi es rebutja perquè el pacte inicial era enderrocar-lo; 
reallotjar els veïns que acceptin les condicions i indemnitzar els que no les acceptin, i la 
reparcel·lació. Subratlla que és una qüestió summament complexa, però que són responsables 
d’ajudar i intervenir. Destaca que la Generalitat de Catalunya s’ho està prenent amb molt 
d’interès en aquest moment i hi està dedicant molt d’esforç.  

Manifesta que els complaurà molt explicar com està la situació i que no cal esperar sis mesos 
per fer-ho, però que creu que l’àmbit més adequat és el d’un grup de treball. Assenyala que 
podrien fer el mateix en relació amb el 22@. Opina que han de trobar maneres operatives per 
debatre des d’un punt de vista polític i social més que no pas crear noves comissions. 

El president obre el segon torn de paraula per als grups que vulguin fer-ne ús. 

La senyora Ruiz agraeix la informació i diu que n’estaven assabentades perquè s’han reunit amb 
les veïnes. Explica que la raó de crear aquesta comissió, taula de treball o espai és que les 
veïnes puguin participar i sentir que se les escolta, cosa que durant deu anys no s’ha fet tal com 
calia. Afirma que, a més, així es pot assegurar que les institucions tenen l’obligació de retre 
comptes davant les veïnes i la resta de grups polítics. Manifesta que no dubten que es pugui 
estar treballant en aquesta qüestió, però que està clar que ni els partits ni les veïnes no estan 
prou assabentades del que passa tant al Consorci del Besòs com al Consorci de la Mina.  

Explica que estan totalment d’acord amb el senyor Gómez que no s’ha de sobrecarregar la 
institució amb més òrgans o comissions que no funcionen i que, per tant, si aquest espai no rutlla 
durant un temps, s’haurà de dissoldre.  

Destaca que és la primera vegada que el GMDPPC vota a favor d’una proposició del GMDCUP-
PA, i agraeix els vots a favor dels grups.  

El president assenyala que no és la primera vegada que el GMDPPC es posiciona a favor d’una 
iniciativa del GMDCUP-PA.  

El senyor Gallardo opina que la senyora Ruiz s’haurà donat per satisfeta amb l’àmplia explicació 
que ha donat el regidor del Districte, si no és que esperava fer una assemblea enmig de la Mina. 

El senyor Alcon destaca que amb la feina d’oposició del dia a dia, a força d’anar al territori i 
aconseguir el màxim possible en qüestions com l’alberg, Pere IV, el PEUAT o aquesta 
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transacció, es posa fil a l’agulla. A més, remarca que cal establir calendaris i no anar ajornant les 
coses. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

No hi ha assumptes a tractar. 

c) Precs 

Presentat pel GMDDemòcrata: 

Que el Districte de Sant Martí, en relació amb la instal·lació esportiva del Club PB 
Barcino, tregui el rendiment pertinent d’aquesta quantitat de diners (300.000 euros), 
conservant la base actual i fent-hi només els treballs de millora necessaris per a rebre 
la nova gespa artificial, i destini la resta del pressupost, incrementant-lo si és 
necessari, a construir els vestidors que la instal·lació esportiva del Club PB Barcino fa 
tant temps requereix, per a poder acollir còmodament els esportistes que la utilitzen i 
seguir promocionant l’esport, activitat tan imprescindible 

La senyora Maria Arenillas Picañol, del GMDDemòcrata, recorda que el club Penya Barcelonista 
Barcino es veu afectat per les obres del tren d’alta velocitat des de fa sis anys. Explica que, 
atesa la seva ubicació, la construcció on hi havia els vestidors va ser enderrocada i substituïda 
provisionalment mentre duressin les obres per set barracons en règim de lloguer, que es van 
afegir als quatre ja existents, també de lloguer, destinats als jugadors que practiquen el futbol 7. 
Remarca que, per tant, els vestidors d’aquest club esportiu es troben actualment repartits en 
onze unitats.  

Assenyala que pels quatre barracons més antics el club paga 7.500 euros l’any, mentre que 
l’Ajuntament paga el lloguer dels set restants. Afirma que en aquests moments el camp de futbol 
requereix un canvi de la gespa artificial. Explica que la proposta inicial dels tècnics de 
l’Ajuntament va ser substituir la gespa i la base que la suporta amb la instal·lació d’una base 
d’asfalt tècnic i un reg automàtic nous, quan la base actual de sorra compactada i el reg existent 
funcionen perfectament. Manifesta que, en la penúltima visita, els tècnics van donar uns imports 
de despesa i de pressupost de 300.000 euros, i en l’última visita, posterior a la presentació del 
prec, van corregir aquest import i van dir que aquests diners eren per reparar la gespa de tots els 
camps del districte. A més, assenyala que aquest mateix dia es va dir que es podia conservar la 
sorra compactada actual i reparar-ne els petits defectes, i aplicar una nova gespa artificial. 
Explica que també es va comentar al club que, si volia, es podien destinar els diners que no 
s’aplicarien a la base a posar llums, tanques i altres elements, però no vestidors. En relació amb 
això, afirma que fa un any la junta del club va presentar al Districte un projecte de vestidors 
sol·licitat pel seu compte, amb un cost de 250.000 euros, i una valoració de canvi de gespa, 
pressupostada en 80.000 euros.  

Manifesta que està clar que les obres del tren d’alta velocitat estan aturades i no tenen data de 
represa, i que els vestidors no poden continuar en l’estat actual. Remarca que parlen d’un club 
emblemàtic del districte que té un cent per cent d’ocupació gràcies a la bona gestió que fa la 
junta que se’n fa càrrec des de fa setze anys. Afirma que els clubs ja fan molt assumint el 
manteniment de les instal·lacions i pagant impostos, i que pertoca a l’Ajuntament tenir les 



 

 

 30 

construccions en l’estat idoni. A més, destaca que l’esport cohesiona, integra i aporta molts 
beneficis a la societat, sobretot als joves.  

Finalment formula el prec.  

El president assenyala que la senyora Arenillas ha excedit el temps d’intervenció amb escreix i, 
per tant, serà generós amb la resta d’intervencions. 

El senyor Tomàs Desembre, president de la Penya Barcelonista Barcino, agraeix a la senyora 
Arenillas i al seu grup la proposta que han presentat.  

Remarca que, tal com ha comentat la senyora Arenillas, fa deu anys que el club paga més de 
70.000 euros pel lloguer d’una part dels vestidors i fa sis anys que l’Ajuntament paga un altra 
part dels vestidors, que calcula que tenen un cost superior a 70.000 euros. Opina que amb 
aquests diners s’haurien pogut instal·lar uns vestidors de propietat més adients.  

Manifesta que és molt trist veure els nens vestir-se en barracons d’obra que tenen deu i sis anys, 
i que vinguin equips d’arreu del món i se’ls hagi d’oferir aquests vestidors. Explica que quan se’ls 
va dir que es posarien vestidors provisionals es preveia que desapareixerien el 2016, mentre que 
actualment no hi ha cap data per retirar-los i possiblement seguiran sense vestidors fins al 2027. 
Opina que ja és hora de canviar-los, i més quan ara es canvia la gespa. Explica que primer els 
van dir que els donarien 300.000 euros i després que aquests diners només eren per al canvi de 
gespa. 

Agraeix que se l’hagi escoltat, i manifesta que espera que es rebi aquesta proposta amb molt 
d’afecte. 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, conseller d’Esports, Comerç i Parcs i Jardins, 
recorda que aquesta instal·lació és municipal i que la Penya Barcelonista Barcino n’és el gestor. 
A més, remarca que el canvi de gespa no el fa el Districte, sinó l’Institut Barcelona Esports (IBE). 
Tot seguit llegeix l’escrit que l’IBE els ha tramès.  

«L’Institut Barcelona Esports ha aconseguit en aquest mandat dotació pressupostària per iniciar 
el procés de renovació de les gespes artificials de camps de futbol municipals que caduquen en 
breu.  

»Tenint en compte l’experiència obtinguda a partir de renovacions de gespes artificials 
realitzades en anys anteriors, la dotació disponible enguany s’ha centrat de moment en un únic 
camp de joc, en concret el camp municipal de futbol Menorca, situat al districte de Sant Martí, 
atès el seu estat i el termini previst per a la seva renovació. En aquests moments s’ha encarregat 
la redacció del projecte executiu, el topogràfic i les proves de càrrega que determinaran si la 
qualitat del subsòl és suficientment bona per instal·lar directament la gespa sobre la base 
existent. També s’estudiarà, i segurament s’haurà de millorar, el sistema de reg actual, així com 
la recollida d’aigua del camp, ja que actualment la pendent és única en sentit transversal i l’aigua 
vessa directament al carrer Menorca. També s’estudiarà la possibilitat de traslladar l’escomesa i 
el comptador dins del mateix recinte del camp, i es revisarà l’enllumenat existent per mirar de 
millorar la qualitat de la llum.  

»Tots aquests aspectes determinaran l’import final de l’actuació, i en cas que sigui inferior a la 
dotació prevista per a enguany, els diners restants seguiran a la bossa corresponent per tal de 
destinar-se a les substitucions de gespes artificials d’altres camps de futbol municipals de la 
ciutat que també estan arribant a la fi de la seva vida útil.» 

Manifesta que, per tant, no es pot acceptar el prec. 
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No s’accepta el prec. 

Presentat pel GMDDemòcrata: 

Que el Govern del Districte es responsabilitzi de l’organització d’un dispositiu policial 
per a cada gran esdeveniment nocturn que es produeixi al recinte del Fòrum, incloent 
com a mínim el desviament dels assistents pel centre de la rambla Prim i el tancament 
de les illes adjacents, i que sigui permanent durant tota la nit. Finalment, que s’estudiï 
la diversificació de grans esdeveniments nocturns per altres punts de la ciutat i així 
poder descongestionar el recinte del Fòrum per a tranquil·litat dels veïns 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDDemòcrata, destaca que la seguretat, la 
convivència i la tranquil·litat dels veïns és molt important i és responsabilitat del Govern de la 
ciutat. Recorda que fa un temps van preguntar quina era la voluntat del Govern davant el soroll i 
els desperfectes que es generen a la zona del Fòrum a causa dels esdeveniments que es fan al 
Fòrum. Explica que han vist que eventualment s’ha organitzat algun dispositiu policial i s’ha 
traslladat la gent per no molestar els veïns, però que creuen que això és insuficient. Manifesta 
que demanen que aquestes actuacions que ha dut a terme la Guàrdia Urbana es facin sempre 
que hi hagi un esdeveniment al Fòrum i que, com a mínim, consisteixin a desviar els assistents al 
Fòrum pel centre de la rambla Prim, de manera que no s’apropin als edificis, i a tancar les illes 
adjacents perquè els assistents al Fòrum no facin botellón o altres activitats que generin 
molèsties prop dels veïns. A més, també demana que aquestes actuacions es facin durant tota la 
nit, ja que aquests dispositius només es duen a terme durant l’inici i el final dels esdeveniments, i 
que s’estudiï portar una part de les activitats del Fòrum a altres espais de la ciutat. 

El senyor José Manuel Sánchez, president de Zona Fòrum, agraeix que no sigui tan tard com 
l’última vegada que va intervenir en el Consell Plenari, que era mitjanit.  

Manifesta que ha de reconèixer que s’estan fent alguns avanços respecte al problema en 
qüestió, malgrat que creu que la informació que ha facilitat BSM és inexacta. Explica que és 
inexacta perquè diu que s’han adoptat una sèrie de mesures durant els actes del Fòrum, quan 
aquestes mesures només s’han aplicat durant les festes de la Mercè. Manifesta que, per tant, els 
veïns demanen que les mesures que s’adopten durant la Mercè, que s’ha comprovat que han 
estat eficients, s’estenguin a la resta d’actes massius que es fan al Fòrum, com la Telecogresca, 
la Feria de Abril o el Primavera Sound, tal com se’ls va prometre que es faria l’any passat.  

Explica que, en segon lloc, volen continuar demanant el trasllat d’alguns esdeveniments que es 
fan al Fòrum a altres indrets de la ciutat. Assenyala que, encara que alguns d’aquests indrets no 
reuneixin les condicions adequades, tal com s’argumenta en alguns casos, es poden habilitar o 
millorar per tal d’evitar que tots els esdeveniments massius es facin únicament a la zona del 
Fòrum.  

Afirma que també volen insistir en la limitació d’horaris, ja que consideren inacceptable que els 
actes acabin a les quatre i mitja o cinc de la matinada. Remarca que això significa tenir gent pel 
barri durant tota la nit. A més, assenyala que aquests actes no es fan només en dies festius.  

Manifesta que una altra cosa que han demanat reiteradament i no els han facilitat mai són les 
mesures de so que s’han aplicat. Subratlla que aquestes mesures de so són públiques segons la 
llei i tenen dret a conèixer-les. Explica que en moltes reunions que han tingut amb BSM s’ha pres 
nota de les seves dades de contacte per facilitar-los aquesta informació, però mai no els l’han 
donat. Destaca que aquestes mesures són necessàries perquè el nivell de soroll és el doble del 
que estableix el Reial decret 16/2002 de la Generalitat. 
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La senyora Maria del Carmen García Fernández, en nom de Movimiento Diagonal Mar, 
manifesta que estan totalment d’acord amb el que ha exposat el president de Zona Fòrum.  

Explica que en la darrera edició del festival Sónar es van instal·lar uns escenaris a la plataforma 
on s’havia d’ubicar el zoo marí i que, a causa de les nombroses queixes veïnals que van rebre a 
través de les seves xarxes socials amb motiu de les vibracions dels edificis, sobretot als pisos 
més alts, van fer-hi una visita de matinada. Afirma que l’Ajuntament havia obligat a col·locar unes 
tanques metàl·liques d’una alçada considerable davant els escenaris, que estaven al costat del 
mar, de manera que el so hi rebotava i es projectava cap amunt. Assenyala que la direcció del 
festival va tenir una actitud molt col·laboradora i l’endemà va treure les tanques i va abaixar el 
volum del so, cosa que va disminuir les molèsties.  

Remarca que els concerts que es fan al Fòrum reben un gran nombre d’assistents, molts dels 
quals utilitzen la zona del passeig Marítim on hi ha un gran pàrquing de sorra per dormir als seus 
vehicles o al terra mentre duren aquests esdeveniments. Afirma que això provoca moltes 
molèsties, ja que la gent hi fa botellón o les seves necessitats fisiològiques, i l’endemà es troben 
tot tipus d’objectes escampats al terra i la sorra, incloent-hi preservatius i xeringues. Explica que 
tenen fotografies de com els assistents utilitzen el mur de la platja per orinar i deixen la platja 
inservible, ja que en la temporada de platja la neteja es fa a la nit, mentre que aquestes persones 
la utilitzen quan acaben els concerts de matinada.  

Assenyala que un altre problema és l’estat en què queden les estacions de metro Fòrum i Selva 
de Mar, on la neteja també es fa a la nit. Explica que quan obre el metro alguns assistents als 
concerts fan les seves necessitats per tot arreu i vomiten a les andanes. Afirma que no hi ha dret 
que els usuaris d’aquest transport hagin de suportar tot això i que l’Ajuntament no els protegeixi, 
malgrat els ingressos que obté per aquests concerts. 

Manifesta que, per acabar d’arrodonir-ho, l’Ajuntament ha atorgat una llicència d’activitat a un 
club de cànnabis situat al número 9 del carrer Selva de Mar. Opina que aquests clubs fan el que 
els dona la gana a fi de lucrar-se, com ho mostra el fet que se’n tanquin tants per no complir la 
normativa.  

Remarca que es preveu que entre els mesos d’abril i setembre passin 638.000 persones pel 
Fòrum, a les quals cal afegir-hi les 40.000 que van amb els seus gossos a la platja de Llevant i 
els 80.000 participants de les curses que discorren pels seus barris, amb el consegüent tall de 
carrers. Afirma que parlen, per tant, d’un total de 760.000 persones. 

Explica que, segons estadístiques de l’Ajuntament de Barcelona del 2015, el districte de Sant 
Martí té una població de 234.000 habitants, dels quals 37.000 són veïns de barris afectats per 
aquestes activitats lúdiques i esportives, i hi ha un percentatge molt elevat d’incivisme en tots els 
districtes. 

Finalment, destaca que la Carta de ciutadania de drets i deures de Barcelona, en el punt 1 de 
l’article 31 del capítol 5, diu el següent: «Totes les persones tenen dret a un medi ambient que 
permeti una bona qualitat de vida a la ciutat i, en particular, que l’hàbitat sigui lliure de residus i 
de contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica. L’Ajuntament controlarà tots tipus d’emissions 
perjudicials per al medi i per la salut o el benestar de les persones.» Demana que se’n prengui 
bona nota, i convida el regidor del Districte a passejar un dia per la zona després d’un concert a 
partir de les sis de la matinada. 

El president indica que en el proper plenari no seran tan generosos amb l’ús del temps. 

El senyor Jordi Marzo Fitó, conseller de Memòria Històrica, Seguretat i Prevenció, assenyala que 
qui organitza el dispositiu policial és la Guàrdia Urbana del Districte, i que el Districte 
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s’encarregarà d’aportar recursos per oferir els serveis necessaris per reduir les possibles 
afectacions al veïnat. 

Explica que les mesures adoptades durant el 2016 en grans esdeveniments com la Mercè i el 
Primavera Sound han consistit a posar trenta informadors identificats amb armilla per facilitar el 
flux de les persones per accedir al recinte, evitar aglomeracions, advertir de les conductes 
incíviques i orientar l’accés al transport públic. Afirma que, a aquestes mesures, s’hi han afegit 
d’altres a partir de les demandes que s’han fet, com el tancament de l’illa d’habitatges de Llull-
rambla Prim i Sant Ramon de Penyafort i Maristany, i el tancament de la part posterior de l’edifici 
de la rambla Prim entre Diagonal i Llull. Destaca que aquestes mesures han suposat una millora 
molt significativa i que des de BIMSA s’ha establert que aquest dispositiu s’implantarà en tots els 
esdeveniments en què s’hagi previst una afluència important de persones.  

Manifesta que a les mesures indicades anteriorment s’han d’afegir la instal·lació de vàters, el 
funcionament continuat del servei de metro i del TRAM, el control dels locals de venda d’alcohol, 
la instal·lació de carpes prèvies a l’entrada al recinte per al control de l’accés amb envasos de 
begudes i un equip de set persones per a accions de prevenció de consum d’alcohol.  

Destaca que hi ha hagut un descens d’activitat d’un 25% a la zona del Fòrum respecte al 2015, 
ja que el 2015 hi va haver 28 activitats, mentre que el 2016 hi va haver 21 activitats de gran 
format. A més, explica que els han demanat fer més festes i actes en diumenge, així com fer 
altres actes i ampliar els horaris fins a les dotze de la nit, i no ho han permès.  

Assenyala que, tal com s’ha fet altres anys, tindran una reunió amb l’entitat Zona Fòrum en les 
properes setmanes per explicar amb tota concreció quines seran les mesures que es posaran en 
marxa per als esdeveniments amb més assistència durant aquesta temporada. Afirma que, per 
tant, no poden acceptar el prec. 

El senyor Gómez manifesta que lamenten la posició del Govern i que estan convençuts que es 
continuarà amb la mateixa situació el proper any. A més, explica que creuen que en els 
esdeveniments nocturns massius on hi ha alcohol i altres drogues cal la presència policial, i no 
només de mediadors.  

El senyor Marzo diu al senyor Gómez, que si confia en la policia, deixi que s’organitzi a la seva 
manera per afrontar aquest tipus d’esdeveniments. A més, afirma que la tasca del Districte és 
controlar que no hi hagi incivisme i conscienciar la gent perquè sàpiga utilitzar un lloc públic. 

No s’accepta el prec. 

Presentat pel GMDERC: 

Que el Govern del Districte de Sant Martí en un termini màxim de sis mesos dugui a 
terme els estudis necessaris (amb calendari, proposta d’ubicació i pressupost) per tal 
d’ubicar un punt verd de barri fix al Camp de l’Arpa i que, un cop realitzat l’estudi, el 
lliuri als membres del Consell Plenari de Sant Martí 

El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, assenyala que ja portaven en el programa 
electoral el que demanen en aquest prec, que és una reivindicació de l’Associació de Veïns del 
Clot-Camp de l’Arpa. Tot seguit formula el prec.  

La senyora Eva Campos Paladio, consellera de Salut, Medi Ambient, Neteja, Cooperació 
Internacional i Habitatge, explica que el criteri general respecte a la previsió de noves ubicacions 
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de punts verds és intentar prioritzar-ne la implantació en aquells districtes que en són deficitaris. 
Afirma que en el cas de Sant Martí la mitjana està per sobre de la ràtio de les instal·lacions per 
districte de la ciutat. Informa que a Sant Martí hi ha 3 punts verds de barri i 14 parades de punts 
verds mòbils, i que en concret al Camp de l’Arpa hi ha un punt fix al carrer dels Escultors 
Claperós amb Coronel Sanfeliu i un de mòbil al carrer Indústria amb passeig Maragall. 

El senyor Puig remarca que al barri del Camp de l’Arpa del Clot no hi ha cap punt verd fix, que és 
el que reclamen els veïns. Pregunta si es preveu instal·lar-hi un punt verd fix i, en aquest cas, en 
quina ubicació. 

La senyora Campos afirma que el Camp de l’Arpa comparteix un punt verd fix amb el barri del 
Clot. Manifesta que, per tant, això no forma part de les seves prioritats, tot i que ho tenen en 
compte. Conclou que no poden acceptar el prec. 

No s’accepta el prec. 

Presentat pel GMDCs: 

El equipo de gobierno tome medidas y sea capaz de llegar a acuerdos con los vecinos 
de la superilla con el fin de evitar la conflictividad social y el enfrentamiento de unos 
vecinos con otros; y asimismo, considere que antes de implantar reformas de este 
calado es imprescindible contar con el apoyo de los ciudadanos 

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, manifesta que, atesa la deficient implantació del 
model urbanístic de les superilles, els veïns de la zona s’han dividit entre «illencs» i «perifèrics» i 
s’han agrupat en plataformes que defensen idees contraposades. Tot seguit formula el prec.  

El senyor Jordi Campins, en nom de la Plataforma d’Afectats per la Superilla-P9, explica que, si 
no visqués al perímetre de la superilla, avui estaria molt emocionat de veure com s’abraça «la fe 
de la participació ciutadana» per part de tothom que en parla. Afirma, però, que com a afectat de 
la superilla, s’adona que aquesta professió de fe o bé pretén enredar aquells a qui s’ha dit que es 
consultarà abans de les actuacions, o bé el Govern de l’Ajuntament ha decidit considerar els 
afectats de la superilla com uns veïns amb menys drets que la resta dels ciutadans.  

Manifesta que tothom sap que la superilla és un error d’implantació, però que el que 
desconeixien en un primer moment i ara ja saben és que amb aquesta implantació s’han 
incomplert un gran nombre de lleis. Opina que, per tant, davant un problema tan greu com 
aquest, hi ha dues possibles solucions: o pactar amb els veïns afectats per arribar a un consens, 
o mantenir el conflicte fins que comencin a arribar sentències a causa de les demandes dels 
veïns. 

El conseller tècnic del Districte manifesta que no poden acceptar el prec perquè, d’una banda, la 
seva exposició de motius o bé no és certa o bé està tergiversada, i perquè, de l’altra, ja fan el 
que es demana. Afirma que el que poden fer, si el senyor Heredero així ho desitja, és explicar en 
quina situació està el procés de la superilla en aquests moments. 

El senyor Heredero manifesta que cal pensar que qualsevol actuació que es fa a la ciutat ha de 
ser percebuda pels ciutadans com una millora per a la seva qualitat de vida. Assenyala que ara 
no entrarà en els aspectes urbanístics i de mobilitat de la implantació de la superilla, atès que ja 
n’han parlat força en taules de treball que no han arribat a consensos. Afirma que el que sembla 
evident és que un nombre important de veïns se senten perjudicats per una mesura que 
suposadament havia de millorar la ciutat. Explica que això ha portat a l’aparició de plataformes 
veïnals que s’han enfrontat entre elles a les xarxes socials amb insults i amenaces, i al boicot de 
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mobilitzacions al barri amb anuncis que no es corresponien amb la realitat. Remarca que 
aquests enfrontaments provoquen un gran desgast als veïns, sobretot des del punt de vista 
emocional.  

El conseller tècnic afirma que viu al mateix carrer que el senyor Campins i no negarà que hi ha 
gent a favor i gent en contra de la superilla, però que no hi ha una situació tan dramàtica com la 
que a vegades es vol presentar.  

Explica que des de l’inici de la implantació de la superilla s’han reconegut defectes de 
comunicació en la prova pilot efectuada i que s’ha establert un sistema de participació intens 
amb veïns, entitats i agents socials, econòmics i educatius. Assenyala que, fruit d’aquest procés, 
des de principis d’any s’estan introduint canvis per millorar la superilla i passar de la prova pilot a 
un funcionament més normalitzat. En aquest sentit, explica que s’ha reobert el carrer Roc 
Boronat, per on baixarà un autobús, s’ha convertit en zona de vianants tot un tram del carrer 
Sancho de Ávila, s’han repintat carrers, s’estan instal·lant arbres i bancs, s’està asfaltant, i 
s’instal·laran jocs infantils i mobiliari urbà en les properes setmanes. A més, informa que també 
s’estan preparant activitats que entitats i col·lectius de l’entorn han proposat, i que cal acabar de 
decidir amb els veïns i a la comissió de seguiment quina de les tres propostes d’urbanització 
estructural plantejades es tira endavant, a banda del tram d’Almogàvers-Pere IV i de la 
urbanització de la plaça Dolors Piera. D’altra banda, remarca que no encaixa amb el panorama 
que s’ha descrit el fet que, per exemple, una empresa com Amazon hagi decidit instal·lar-se a la 
superilla.  

Conclou que el Govern reconeix que hi ha un conflicte i està gestionant-lo i introduint millores en 
benefici de tothom, però no vol contribuir al tremendisme amb què es vol presentar la situació.  

No s’accepta el prec. 

Presentat pel GMDCs: 

Que en tres meses el Gobierno del Distrito dé solución al grave problema de 
salubridad del local de la Associació de la Gent Gran de la Verneda Alta en Binéfar 16-
20, que está destinado a una importante actividad social y comunitaria (es retira) 

Presentat pel GMDPPC: 

Que se ponga en marcha la línea D30, que representa una mayor velocidad comercial 
de autobuses por la Diagonal, con más frecuencia de paso y una mejor capacidad de 
transporte; no tiene sentido que la D30 no se ponga en funcionamiento y se haga una 
excepción en la aplicación de la nueva red ortogonal de autobuses, con la excusa de la 
puesta en marcha del tranvía 

El senyor Ramón Sabaté Puig, del GMDPPC, manifesta que volen el desplegament total de la 
nova xarxa d’autobusos, incloent-hi la línia D30. Afirma que és inacceptable que el Govern de la 
ciutat descarti aquesta línia per prioritzar la connexió dels dos tramvies per la Diagonal, quan 
estava prevista en el pla inicial de la xarxa d’autobusos que van aprovar tots els grups per 
unanimitat. A més, remarca que, en cas que el tramvia esdevingui una realitat, no entrarà en 
funcionament, com a mínim, fins d’aquí a cinc anys, cosa que deixarà la Diagonal al marge del 
desplegament de la xarxa ortogonal, quan és una via imprescindible per a la mobilitat a la ciutat.  
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Destaca que la posada en marxa de la D30 representa una major velocitat comercial 
d’autobusos per la Diagonal, amb més freqüència de pas i una millor capacitat de transport. A 
més, afirma que els veïns de Sant Martí necessiten un autobús que uneixi la plaça de les Glòries 
amb la plaça Francesc Macià d’una manera eficient. A continuació formula el prec. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, Urbanisme, 
Mobilitat i Accessibilitat, recorda que la fase 5 de la nova xarxa de bus és la darrera fase 
d’implementació, atès que preveu la totalitat del desplegament de la xarxa prevista. 

Destaca que el projecte de nova xarxa té com a objectiu bàsic millorar les prestacions de l’oferta 
de la xarxa de bus de la ciutat. Remarca que el disseny d’aquesta nova xarxa té en consideració 
la resta d’elements del sistema de transport públic, tant els existents com els planificats. Afirma 
que, en el cas de l’avinguda Diagonal, el Pla director d’infraestructures preveu la connexió del 
Trambaix i el Trambesòs, i que, tal com s’ha pogut definir en col·laboració amb l’ATM, l’opció 
òptima per a aquesta connexió és per la Diagonal, en superfície i a través del tramvia. Manifesta 
que, per tant, la Diagonal mantindrà l’oferta actual de transport públic fins al desenvolupament 
del tramvia. 

El senyor Sabaté remarca que la nova xarxa d’autobusos va ser aprovada per unanimitat per tots 
els grups. 

El senyor Carmona explica que la implantació de la D30 que s’havia treballat en el mandat 
anterior implicava també l’eliminació d’un carril de circulació. Afirma que, per tant, no és una 
actuació immediata, ni exempta de problemes. Afirma que, des del punt de vista tècnic, és 
preferible una solució definitiva que no pas una de provisional, i que el Govern pensa que el 
tramvia és més eficient i té més capacitat. Manifesta que és evident la falta de consens polític pel 
que fa a aquesta qüestió, però que estan treballant per cercar aquest consens i oferir la millor 
solució. 

No s’accepta el prec. 

Presentat pel GMDCUP: 

Que el Govern del Districte de Sant Martí insti l’Ajuntament de Barcelona a dotar de 
pressupost l’auditoria del projecte de les Glòries, aprovada a la Comissió d’Urbanisme 
d’octubre de 2016, i vagi informant regularment al Districte de Sant Martí de l’avanç de 
la situació  

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, explica que el passat mes d’octubre van 
presentar una proposta a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de 
Barcelona perquè es fes una auditoria de les obres de la plaça de les Glòries, atès el sobrecost 
anunciat l’any passat de les obres d’execució de la primera fase del túnel de la plaça de les 
Glòries, així com les investigacions que es duen a terme sobre la relació de l’adjudicació de les 
obres amb la trama del 3%, fet que significa que hi podria haver pagaments irregulars de les 
empreses de construcció a fundacions vinculades al partit llavors en el poder, CiU. Recorda que 
la proposta aprovada deia el següent: «La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que 
l’Ajuntament de Barcelona encarregui una auditoria tècnica i econòmica sobre el projecte d’obres 
de la plaça de les Glòries en relació amb les complicacions sorgides, especialment pel que fa a 
la profunditat no prevista d’un dels túnels i altres estructures subterrànies, així com dels 
avantprojectes i estudis previs, i ha de permetre identificar l’origen d’aquestes.» Assenyala que 
aquesta proposta es va aprovar amb l’abstenció dels grups del PP i CiU i els vots a favor de la 
resta de grups.  
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Explica que consideren que, atesa la importància del projecte de Glòries per al districte, el 
territori ha d’instar l’Ajuntament a complir aquesta proposta en la màxima brevetat possible. Tot 
seguit formula el prec. 

La senyora Montserrat Barnils i Santanach, consellera de Treball Digne, Cultura i Promoció 
Econòmica, afirma que ja hi ha una partida pressupostària per fer aquest estudi. Explica que el 
desembre del 2016, després de l’acord esmentat, BIMSA va encarregar a l’Institut de Tecnologia 
de la Construcció de Catalunya el servei d’auditoria per un import de 44.000 euros més IVA, a 
executar en un termini de deu setmanes. Assenyala que pot facilitar l’expedient a la senyora 
Ruiz, i que, atès que el termini està a punt de finalitzar, aviat es disposarà de l’informe. 

La senyora Ruiz demana que es doni compliment a la resta del prec, en el sentit que es vagi 
informant regularment el Districte de Sant Martí sobre aquesta qüestió. 

La senyora Barnils respon que n’informaran puntualment. 

S’accepta el prec. 

d) Preguntes 

Presentada pel GMDERC:  

Si el Govern del Districte de Sant Martí ha elaborat un mapa de punts foscos del 
districte i quines mesures es pensen desenvolupar per a solucionar el problema que 
representen o, en cas contrari, quina previsió es té per a l’elaboració i implementació 
de mesures adequades? 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, recorda que el setembre passat, arran 
d’una proposta del seu grup en una comissió de plenari de l’Ajuntament de la ciutat, es va 
aprovar elaborar un mapa de punts foscos de la ciutat per tal de resoldre els problemes que 
comporten.  

Explica que volen aprofitar també per demanar que es doni preferència a l’urbanisme amb visió 
de gènere en les obres del parc de les Glòries i que el Govern sigui molt sensible a l’hora 
d’il·luminar-lo i evitar espais que generen inseguretat. Demana que es tingui en compte la 
Comissió de Dones del districte a l’hora de desenvolupar tot això.  

La senyora Carlota Falgueras Marçal, consellera d’Ensenyament, Immigració i Dona, agraeix que 
el GMDERC-AM hagi fet aquesta pregunta, ja que els permet exposar part de la política de 
gènere del Govern.  

Explica que des del Departament d’Enllumenat es dona resposta a les zones on es detecten 
dèficits tant amb actuacions de caràcter integral i general d’implantació de nou enllumenat com 
amb actuacions de millora puntual. Afirma que els diferents plans estan en fase de redacció i 
abasten un període d’execució del 2017 al 2020.  

Remarca que en la planificació de les millores en l’enllumenat es té en compte la perspectiva de 
gènere. Explica que, de fet, des del març del 2015, als barris del Besòs i el Maresme ja hi ha un 
servei de convivència i espai públic, el Servei d’Intervenció a l’Espai Públic (SIEP), depenent de 
l’Àrea de Prevenció i el Servei a les Persones del Districte. Manifesta que, a partir d’aquest 
servei, s’ha pogut observar els usos dels carrers i les places del Besòs i el Maresme i la seva 
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diversitat segons els gèneres i l’origen cultural. Afirma que l’ús que en fan les dones del barri és 
més diürn i vinculat al treball reproductiu i de cura.  

Explica que el SIEP va organitzar un taller sobre dones i espai públic, amb les associacions 
Ambar Prim i Rahma, i altres entitats de dones del Besòs. Assenyala que una de les conclusions 
del taller va ser que les dones tenen sensació de por i inseguretat en alguns espais del barri. 
Indica que es van classificar els diferents llocs en quatre categories: segurs, dubtosos, insegurs i 
espais emblemàtics i de trobada. Afirma que es van proposar idees de millora i ja s’han realitzat 
actuacions en l’enllumenat de la vorera de l’avinguda Eduard Maristany i arranjaments als 
entorns de l’Espai Carmen Gómez.  

Manifesta que, arran d’aquest taller, i atès que encara hi ha punts foscos, creuen que cal fer 
marxes exploratòries amb perspectiva de gènere al Besòs i el Maresme, adreçades a dones de 
diferents col·lectius, per contribuir a fomentar la implicació de les dones en la millora del seu 
entorn. Afirma que s’han posat en contacte amb el Centre d'Informació i Recursos per a les 
Dones (CIRD) per tirar endavant aquestes marxes i se n’organitzarà una aviat, possiblement a 
l’abril. Explica que la previsió que han treballat amb les tècniques del Servei a les Persones és 
que, un cop realitzades aquestes marxes exploratòries al Besòs, es facin a diferents barris, 
conjuntament amb les associacions i entitats corresponents, preferiblement a demanda d’elles. 

El president assenyala que la senyora Falgueras ha superat amb escreix el temps d’intervenció. 
D’altra banda, recorda que en la pregunta es demanava també la resposta per escrit, que indica 
que la faran arribar a tots els grups. 

La senyora Arrando felicita la senyora Falgueras per totes les actuacions que s’estan fent, però 
remarca que no ha contestat la pregunta de si ja s’ha fet un mapa de punts foscos del districte. 

La senyora Falgueras respon que s’ha fet un mapa de punts foscos del Besòs i el Maresme, i es 
preveu fer-ne un de tot el districte un cop finalitzada l’experiència que es preveu dur a terme en 
aquest barri. 

Presentada pel GMDPPC:  

¿Qué actuación ha realizado o realizará el Gobierno municipal para atender las 
peticiones de los vecinos de Perú-Paraguay con Maresme, que padecen tanto 
incivismo y degradación de su barrio? 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, formula la pregunta. 

La senyora Sílvia López Serrano, consellera d’Infància, Joventut, Acció Social i Ciutadania, 
manifesta que, pel que fa a la prevenció de conductes incíviques, des del Districte porten a terme 
accions d’intervenció i gestió de conflictes en els àmbits de l’espai públic i les comunitats de 
veïns des de l’equip de Servei de Prevenció i Convivència del Districte. Afirma que aquestes 
actuacions requereixen una mirada i una intervenció compartida i transversal amb altres 
departaments i serveis del Districte, com cossos de seguretat, serveis socials i agents cívics, que 
duen a terme intervencions en la plaça Puigcerdà, en altres espais públics i en diferents 
comunitats de veïns.  

D’altra banda, explica que el Govern treballa per proveir el territori d’un servei centralitzat a Ca 
l’Isidret que congregui totes les actuacions i serveis de proximitat que promoguin la cohesió 
social, la convivència i el foment del civisme. 

El senyor Gallardo demana que s’esmentin actuacions concretes. 
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La senyora López remarca que les accions de l’equip de Servei de Prevenció i Convivència a les 
comunitats de veïns i a l’espai públic són actuacions concretes. 

A més, opina que és exagerat que el GMDPPC parli tant d’incivisme i degradació perquè 
aquesta visió no s’ajusta a la realitat. 

Presentada pel GMDCUP: 

En quin moment es troben les gestions per part del Govern respecte a l’Alberg de la 
Vila Olímpica i per tant quina és la previsió per al seu possible aturament? 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, formula la pregunta.  

El senyor Lorenzo Domingo Pifarré, en nom de la Plataforma Veïnal Afectats pel Hostel Vila 
Olímpica, manifesta que voldria ser capaç de transmetre a tothom com veuen els veïns aquest 
problema. Afirma que molts poden pensar que exageren i dramatitzen, però que només cal 
passar pel lloc on és aquest edifici, veure quines característiques té i imaginar-lo amb 440 joves 
allotjats. Explica que en el publireportatge que s’ha publicat a La Vanguardia aquest matí es diu 
que els joves només s’allotjaran a les quatre plantes superiors, amb la qual cosa la mitjana de 
cinc metres quadrats per persona quedarà sensiblement reduïda.  

Assenyala que la Vila Olímpica és en un lloc estratègic que està en el punt de mira dels inversors 
especuladors, que volen treure profit del fenomen turístic de Barcelona. Adverteix que, si no es 
gestiona bé el turisme, la ciutat pot «morir d’èxit» i aquest fenomen pot produir danys 
irreparables als barris i a tota la ciutat.  

Explica que quan van començar a mobilitzar-se dues veïnes ja van manifestar la seva intenció de 
marxar de la ciutat i llogar els seus habitatges si l’alberg s’acabava construint, i que fa pocs dies 
que un veí del seu carrer ha deixat el seu pis, que aquest cap de setmana ja s’oferia en lloguer al 
portal d’una immobiliària molt coneguda.  

Opina que l’empresa que promou l’alberg ha buscat els límits físics, arquitectònics i legals per 
treure el màxim profit de la seva inversió, i que al publireportatge publicat a La Vanguardia es 
presenta com una mena d’organització filantròpica sense ànim de lucre que, a més, ofereix als 
veïns les plantes que no pensa fer servir per a l’allotjament dels joves. Afirma, però, que 
afortunadament tenen prou equipaments al barri i no necessiten aquesta oferta.  

Manifesta que, a part de demanar formar part de la comissió sobre l’alberg, volen que el Govern 
estigui a l’altura del seu discurs i demostri que anteposa el bé comú als interessos dels inversors 
especuladors. Finalment, dona les gràcies als grups que els han expressat el seu suport i la seva 
comprensió. 

El senyor Jordi Giró i Castañer, en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes Vila Olímpica, opina 
que és important que aquest tema es continuï tractant al Consell Plenari, ja que està en una fase 
de discussió i treball i encara no s’ha resolt.  

Manifesta que continuen pensant que aquest projecte no ha de prosperar perquè és totalment 
inadequat, però que no s’estendrà sobre això perquè ja n’han parlat a bastament. Assenyala, 
però, que vol subratllar que la propietat, que havia demanat la suspensió de les obres majors 
temporalment, ja ha comunicat que el dia 6 reprendrà les obres que afecten la via pública. Afirma 
que és molt important que les obres restin totalment aturades mentre duri el procés de treball per 
buscar una solució, i que els veïns faran tot el possible perquè sigui així. 
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El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, Urbanisme, 
Mobilitat i Accessibilitat, remarca que, si s’hagués disposat abans del PEUAT, aquest alberg no 
hauria estat possible, ja que el PEUAT determina la Vila Olímpica com a zona de decreixement.  

Explica que hi ha en marxa una comissió tecnicopolítica que estudia totes les possibilitats que hi 
ha en relació amb aquest tema, incloent-hi opcions com l’expropiació o la compra, entre d’altres. 
Informa que ja s’han fet dues reunions i que segurament la següent serà la setmana vinent. 
Manifesta que també li consta que l’Associació de Veïns de la Vila Olímpica ha presentat un 
informe de caràcter juridicotècnic, que els tècnics de l’Ajuntament estan estudiant.  

Manifesta que el Govern comparteix absolutament el neguit del veïnat, i que no és cert el que diu 
La Vanguardia respecte a «l’idil·li» entre els promotors del projecte i el Govern del Districte. 

La senyora Ruiz demana al senyor Carmona si pot concretar una mica més, ja que la seva 
resposta ha estat molt general. Manifesta que els agradaria saber, per exemple, si s’ha parlat 
amb els promotors i se sap què pensen i què estan disposats a fer; si de moment només s’està 
estudiant tot i no s’han fet avanços significatius; què en diuen els tècnics, o quines opcions hi ha.  

El senyor Carmona explica que han tingut tres converses directes amb els promotors, la primera 
per aturar les obres perquè no tenien el projecte i les altres per qüestions de sorolls o altres 
aspectes relatius a la reglamentació de les obres. Afirma que també van intentar convèncer els 
promotors perquè no tiressin endavant aquest projecte però no van aconseguir-ho.  

D’altra banda, reitera que s’estan estudiant totes les opcions. Explica que fins i tot s’han demanat 
informes a bufets d’advocats de fora de Barcelona sobre quin procediment s’hauria de seguir si, 
per exemple, el Govern volgués comprar o expropiar l’edifici, i si aquesta via és possible. Afirma, 
però, que aquestes opcions són molt difícils i de moment no troben escletxes que els permetin 
aturar el projecte. 

e) Seguiment de les proposicions i declaracions de grup 

Presentat pel GMDDemòcrata: 

Que s’informi de l’estat d’execució del prec acceptat al Consell Plenari del dia 5 
d’octubre del 2016 amb el següent contingut:  

Que es presenti un estudi per a la reforma de l’entorn del carrer Cantàbria per fomentar 
la competitivitat comercial així com per a garantir la mobilitat i l’aparcament dels veïns 
i veïnes 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, del GMDDemòcrata, recorda el contingut del prec que és 
objecte de seguiment, i assenyala que quan es va presentar el Govern va assegurar que estava 
treballant en la millora de la zona. Afirma, però, que no hi ha cap indici que permeti pensar que 
es treballa en aquest sentit.  

Opina que el Govern sempre es vanta de potenciar el comerç de proximitat, però a l’hora de la 
veritat tot queda en paraules. Manifesta que, per tant, demanen que s’informi el Consell Plenari 
de l’estat dels estudis, projectes, iniciatives o treballs que es duen a terme des del Govern 
perquè la reforma i la millora de l’entorn al carrer Cantàbria sigui una realitat en un curt termini de 
temps. 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, conseller d’Esports, Comerç i Parcs i Jardins, 
explica que, tal com ja van contestar al mes d’octubre, està previst estudiar amb els veïns i 
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veïnes i els comerciants com ha de ser el futur projecte d’urbanització d’aquest entorn, en el qual 
BIMSA ja hi treballa. 

La senyora Arenillas afirma que esperava escoltar alguna cosa nova i no pas el mateix que el 
passat 5 d’octubre. Explica que no pot entendre que en mig any no s’hagi produït cap avanç. 

El senyor Bañón assenyala que és bo avançar pas a pas, i remarca que ha afegit que BIMSA ja 
treballa en el projecte. Afirma que el Districte també hi està treballant.  

Presentat pel GMDERC:  

Que s’informi de l’estat d’execució del prec acceptat al Consell Plenari del dia 5 
d’octubre del 2016 amb el següent contingut:  

Instar el Govern del Districte que, abans de finalitzar l’any, es programin i duguin a 
terme les accions suficients i necessàries per tal de donar compliment al Pla especial 
d’usos del Port Olímpic vigent. Així com a la creació i convocatòria de la comissió de 
seguiment aprovada pel Consell Plenari de Sant Martí, el passat 6 de març del 2014, 
amb l’esperit que fou proposada 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, recorda el contingut de la proposició i 
que, a petició del Govern, es va transaccionar el termini. Pregunta si ja s’ha revisat el Pla 
especial d’usos del Port Olímpic i s’ha convocat la comissió de seguiment. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, Urbanisme, 
Mobilitat i Accessibilitat, manifesta que, tal com sap la senyora Arrando, aquest és un dels espais 
que els preocupa, tant a ell personalment com al Govern.  

Afirma que, per tal de donar resposta als problemes i reptes que planteja aquest espai singular, i 
compatibilitzar les activitats i els usos permesos, és absolutament necessari modificar 
puntualment el Pla especial aprovat el 5 de juliol de 2006, especialment pel que fa a les 
terrasses ubicades a l’espai de domini públic portuari, tot valorant els riscos no previstos en el 
moment de l’aprovació. Explica que, per tant, a finals de novembre del 2016 es va adjudicar un 
contracte a un equip multidisciplinari per tal de redactar una modificació puntual d’aquest pla. 
Manifesta que, a partir d’aquí, s’han fet reunions entre l’equip redactor, els tècnics del Districte, la 
Guàrdia Urbana i Protecció Civil per estudiar especialment qüestions d’aforament i de seguretat 
per a les persones.  

La senyora Arrando indica que el senyor Giró també havia demanat la paraula en aquest punt. 

El senyor Jordi Giró i Castañer, en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes Vila Olímpica, destaca 
la importància del compromís que es va assumir en el Consell Plenari que abans de final d’any 
es posaria en marxa una comissió de seguiment. Manifesta que consideren oportú que això es 
faci abans de la redacció del nou pla, entre altres coses perquè al Port Olímpic es produeixen 
greus incompliments en relació amb diversos aspectes, sobretot pel que fa a horaris i espais. 
Opina que seria bo intentar impulsar aquesta comissió per valorar la situació actual i no deixar-
ho tot per al moment de canvi de la concessió. Assenyala que també els agradaria que el nou pla 
es redactés aviat i no es demorés.  

La senyora Arrando manifesta que són conscients que al conseller Carmona el preocupa molt el 
Port Olímpic. Assenyala que, de fet, la proposta de creació d’aquesta comissió la va fer ell 
mateix des del Grup d’ICV-EUiA, i que està convençuda que es convocarà aviat. Explica que 
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comparteixen que és probable que s’hagi de fer una modificació puntual del Pla especial d’usos, 
però que demanen que els veïns i els diferents agents en siguin informats regularment, per tal 
que també comparteixin aquesta modificació. 

El senyor Carmona assenyala que, pel que fa a la primera part de la proposició, s’està elaborant 
un informe tècnic i esperen tenir aviat resultats. Respecte a la segona part, afirma que 
convocaran la comissió quan disposin de l’informe. 

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 5 d’octubre de 2016 amb el 
següent contingut, i es faciliti còpia per escrit de les actuacions que s’hagin realitzat al 
respecte:  

Que el Govern comenci la revisió dels plans d’equipaments públics dels barris del 
Districte de Sant Martí vigents, i en faci de nous als barris on no n’hi hagi, aprofundint 
en criteris de gestió pública i control social amb sistemes d’avaluació participatius 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, presenta el seguiment. D’altra banda, 
explica que creu que la còpia per escrit que se’ls ha facilitat és la resposta al GMDERC-AM. 
Recorda que el seu grup sempre demana respostes per escrit, i afirma que agrairien que també 
se’ls facilités la resposta per escrit en aquest cas. 

El president explica que el millor és passar les respostes per escrit a la secretària perquè així les 
pot distribuir a tots els grups municipals, a banda de poder-les incorporar a l’acta. 

La senyora Sílvia López Serrano, consellera d’Infància, Joventut, Acció Social i Ciutadania, 
afirma que no podrà donar una resposta per escrit en aquest cas perquè s’està fent la revisió 
d’un pla des del punt de vista tècnic, tant en l’àmbit de ciutat com de districte, i això és molt difícil 
de presentar-ho per escrit. Afirma que volen presentar l’informe abans de l’estiu. 

La senyora Ruiz demana que se’ls informi d’aquesta qüestió quan es disposi de l’informe. 

La senyora López manifesta que així ho faran.  

E) Declaracions institucionals 

Sobre el 8 de març 2007, Dia Internacional de les Dones 

El president explica que en l’ordre del dia que han facilitat no constava cap declaració 
institucional, però que n’han incorporat dues per tràmit d’urgència. 

La senyora Carlota Falgueras Marçal, consellera d’Ensenyament, Immigració i Dona, llegeix els 
acords de la declaració institucional sobre el Dia Internacional de les Dones.  

«El Districte de Sant Martí proposa l’adopció dels següents acords: 

»1. Visualització de la terrible xacra social que patim les dones amb la violència masclista. 
Demanar i exigir un pacte d’estat contra la violència de gènere amb dotació pressupostària per 
facilitar i consolidar les ordres d’allunyament de les víctimes respecte als seus agressors. No 
volem tenir por! Ni una més!  
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»2. Refermar el compromís del nostre Districte contra les violències masclistes i les agressions 
sexistes, treballant en comú amb les entitats i col·lectius de dones del districte. 

»3. Exigir una igualtat salarial entre homes i dones trencant la bretxa desigual i discriminatòria. A 
igual treball, igual salari.  

»4. Visualització i reconeixement del treball domèstic i de cura familiar amb plenitud de drets 
laborals i socials.  

»5. Exigir serveis d’atenció eficients, universals i de qualitat per a la cura de les persones, el 
restabliment i la millora de les prestacions de la llei de la dependència. Demanar i exigir 
l’ampliació dels permisos de maternitat i paternitat. 

»6. Establir mecanismes i programes que facilitin la integració de les persones immigrants i 
refugiades amb actuacions adequades, donant especial èmfasi a les dones perquè puguin 
participar a la vida social dels nostres barris.  

»7. Compromís a continuar educant els nostres barris amb els valors de la coeducació alhora 
que establir i garantir que els agents cívics tinguin perspectiva de gènere.  

»8. Exigir una regulació dels mitjans de comunicació per tal de garantir una programació i 
publicitat no masclista, no sexista i inclusiva, que garanteixi el dret a la llibertat d’opció sexual de 
totes les persones.»  

Assenyala que aquesta declaració ha estat proposada pel Consell de les Dones i està firmada 
per tots els grups polítics del Districte de Sant Martí. 

Sobre el rebuig a l’autobús de l’associació HazteOir 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, llegeix els acords de la declaració:  

«El Consell Plenari del Districte de Sant Martí acorda: 

»1. Que l’Ajuntament de Barcelona emprengui les accions necessàries per denunciar i aturar la 
campanya que l’associació HazteOir preveu realitzar el dia 3 de març de Barcelona sota el lema 
«Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Que no te engañen», a causa del seu missatge 
homòfob i transfòbic.  

»2. Instar la Generalitat a donar compliment a la Llei 11/2014, comunicant aquesta campanya a 
la Fiscalia de Delictes d’Odi amb l’agreujant de menors d’edat per si constitueix causa de delicte, 
i a obrir un expedient, a banda de recollir denúncies de persones o col·lectius afectats. 

»3. Sol·licitar al Ministeri Fiscal que actuï en cas que aquesta campanya vulneri la legalitat vigent 
i al Govern espanyol a iniciar el procediment de revocació de la declaració d’utilitat pública a 
l’entitat HazteOir, ja que aquesta associació no compleix les finalitats que marca la llei per ser 
considerada com a tal.  

»4. Instar la Generalitat a impedir la distribució a espais escolars del Libro prohibido, amb un fort 
contingut homòfob. 

»5. Treballar conjuntament amb les entitats LGTBI per la deconstrucció social del binarisme de 
gènere i la seva despatologització.  
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»6. Declarar l’associació HazteOir i la seva campanya com a non grata a Barcelona, tal com 
reclamen les associacions LGTBI de la ciutat.  

»7. Fer arribar aquesta declaració al Govern de la Generalitat, al Síndic de Greuges, al Govern 
espanyol i a les associacions LGTBI de la ciutat.  

»8. Així mateix, reclamar al Govern de l’Estat espanyol que es retiri la condició “d’entitat d’utilitat 
pública” concedida pel Ministeri d’Interior durant l’etapa del ministre Jorge Fernández Díaz, i que 
es manté vigent avui dia.» 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 23.15 h.  

 

 

La secretària del Consell, Vist i plau 
 El president 
 


