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ACTA DEL CONSELL PLENARI 

Identificació de la sessió  

Núm.: 3 
Data: 8 d’octubre de 2015 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 19.30 h a 22.41 h  
Lloc: Consell de Districte de Sant Martí 
 
Assistents 

President del Consell 
Javier Mulleras Vinzia (GMPPC) 
 
Regidor del Districte 
Josep M. Montaner Martorell (GMBComú-E ) 
 
Regidors/es adscrits/es 
Daniel Mòdol i Deltell (GMDPSC-CP) 
 
Consellers i conselleres  
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) 
Antonio Herrera Valiente (GMDBComú-E) 
Genís Boadella i Esteve (GMDCiU) 
María Arenillas Picañol (GMDCiU) 
Fernando Gómez Carvajal (GMDCiU) 
Oriol Crespo Ramos (GMDCiU) 
Ana M. Luque Muriel (GMDC’s) 
M. Eugenia Angulo López (GMDC’s) 
Lourdes Arrando Bellés (GMDERC-AM) 
Oriol Puig i Morant (GMDERC-AM) 
Sergi Alcon i Gibert (GMDERC-AM) 
Francesc Xavier Bañón Fàbregas (GMDPSC-CP) 
Silvia López Serrano (GMDPSC-CP) 
Manuel Gallardo Martínez (GMDPPC) 
Ramon Sabaté Puig (GMDPPC) 
Ainhoa Ruiz Benedicto (GMDCUP-PA) 
 
Excusen la seva absència 
Ima. Sra. M. Magdalena Barceló Verea, regidora adscrita del GMDC’S 
Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol, regidora adscrita del GMERC-AM 
Ima. Sra. María Rovira i Torrens, regidora adscrita del GMCUP –PA 
Im. Antoni Vives i Tomàs, regidor adscrit del GMCiU 
 
Gerent 
Josep Garcia Puga  
 
Secretària tecnicojurídica 
Rocío Benito 
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Desenvolupament de la sessió 

El president obre la sessió. 

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

Acta de la sessió constitutiva de 29 de juliol de 2015 

El senyor Sergi Alcon i Gibert, del GMDERC-AM, fa referència a la part de les promeses o 
juraments del càrrec, i demana repetir-ne el contingut, tot aclarint i repetint les paraules del seu 
grup: «Per assolir la república catalana independent i la justícia social, per imperatiu legal 
prometo». 

S’aprova per unanimitat. 

B) Part informativa: 

Despatx d’ofici 

Adjudicacions de contractes per procediment obert i negociat entre els mesos de 
març a setembre de 2015 

La secretària tecnicojurídica dóna compte de l’adjudicació dels contractes per procediment 
negociat i obert del Districte de Sant Martí, des del mes de març al mes de setembre del 2015. 

Pel que fa al procediment negociat, explica que el 3 d’octubre de 2015 es va adjudicar el 
contracte d’obres de millora d’edificis d’equipaments municipals a Constraula Enginyeria i Obres, 
per un import de 137.502,85 euros per termini de dos mesos. Informa que també hi va haver 
altres ofertes: Incofamo, Construcciones Rin, Desmontes y Construcciones Romero, Genserma i 
Montcruma. 

Quant al procediment obert, informa que es va adjudicar a la Cooperativa Serveis a les 
Persones Encís el contracte de gestió de servei públic dels casals de gent gran al Districte de 
Sant Martí i suport al Programa de promoció i dinamització de la gent gran del Districte, per 
import de 367.458,70 euros; i que el contracte dura de juliol del 2015 a juny del 2017, amb 
possibilitat de pròrroga d’un any. Afegeix que hi va haver tres ofertes més.  

Tot seguit, fa saber que es va adjudicar la gestió i l’explotació del Camp de Futbol Municipal 
Sant Martí; l’adjudicatària va ser la Penya Barcelonista Barcino, que s’ha endut un contracte de 
quatre anys, de l’1 d’agost de 2015 fins al 31 de juliol de 2019. Comenta que hi va haver quatre 
ofertes més. En aquest sentit, també es va adjudicar la gestió i explotació del Camp de Futbol 
Municipal Poblenou-Agapito Fernández al Club Esportiu Vila Olímpica, que va ser l’única oferta 
presentada, i també pel termini de quatre anys. 

Finalment, esmenta l’adjudicació de la gestió i l’explotació del Camp de Futbol Municipal Júpiter, 
a la Fundació Privada Club Esportiu Júpiter, pel termini de quatre anys. L’altra oferta presentada 
va ser la del Club Esportiu Vila Olímpica. 

El Consell se n’assabenta. 
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Decret del regidor de 10 de juliol de 2015 pel que s’aproven les bases de la 53ena 
edició dels Premis Sant Martí, s’autoritza la seva convocatòria per a l’any 2015 i es 
dóna compte al Consell de Districte 

La secretària tecnicojurídica en dóna compte. 

El Consell se n’assabenta. 

Informe regidor 

El president apunta que l’informe del regidor tindrà un temps de deu minuts com a ponent, més 
cinc minuts del seu grup municipal, distribuïts en dos torns. 

El regidor del Districte avança que intentarà no esgotar el temps per deixar temps per a 
rèpliques i per al portaveu del grup municipal; diu que explicarà què ha fet el govern del Districte 
en els primers 100 dies i recorda que, per població, el Districte de Sant Martí equivaldria a la 
tercera ciutat de Catalunya. 

En primer lloc, informa que ja han començat a fer coses que semblaven impossibles, com 
escoltar i dialogar molt més amb les associacions veïnals i amb les entitats. A més, comunica 
que l’equip de govern s’ha reunit amb més de cinquanta entitats, associacions, plataformes i 
col·lectius de tots els barris del districte i fa saber que, junt amb el gerent i els treballadors 
municipals, l’equip de govern està treballant per estar el més possible al servei de la gent, 
corregint els defectes o inèrcies que puguin ser un llast. 

Recorda que l’objectiu del govern és potenciar els processos participatius i governar obeint la 
ciutadania i que per això volen que els consells de barri comencin a celebrar-se el novembre, i 
que potenciïn i es dotin de contingut. 

Assenyala també que l’equip de govern ha sortit al carrer per a moltíssimes activitats –algunes 
de caire reivindicatiu, com ara les accions en favor de l’obertura de la residència per a gent gran 
Alchemika, que depèn de la Generalitat de Catalunya–, reunions, pregons i les festes majors de 
Vila Olímpica, Poblenou i la Pau. 

En aquest sentit, puntualitza que ja han començat també a afrontar accions per reequilibrar la 
ciutat a llarg termini, però també accions per respondre a qüestions concretes: per exemple, 
impulsar el conveni de col·laboració amb el menjador social Gregal per ampliar-ne les places. 
També es refereix a accions que ja han fet, com ara posar en funcionament les més de trenta 
fonts de la rambla de Prim que havien quedat tancades. 

A banda d’això, parla sobre la mediació en diversos conflictes del Besòs i la rambla de Prim, i 
destaca l’esforç invertit en múltiples reunions per a tractar la construcció d’un convent projectat 
per una comunitat de monges a la plaça Sant Bernat Calbó en un solar de propietat privada 
eclesial. Qualifica el projecte com a «un dels més forts i difícils d’afrontar», i insisteix que l’equip 
de govern ha intentat mitjançar entre la posició de la plataforma Salvem la Repla, les monges 
d’aquest hipotètic convent i l’Arquebisbat. Afegeix que ja han aturat dues vegades l’enderroc de 
l’església existent. 

Continua tot parlant del seu esforç per mitjançar entre la plataforma Fem Rambla i els 
restauradors amb terrasses a la rambla del Poblenou en el tema de l’alta densitat de terrasses a 
aquesta rambla, tenint en compte la moratòria municipal. Assenyala que s’han donat permisos 
allà on no s’interferia en l’espai públic, i que s’han intensificat les revisions i les inspeccions, un 
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tema que afirma que el regidor anterior havia deixat de banda. Afegeix que han actuat com a 
mediadors en conflictes de soroll entre establiments i veïnat. 

A continuació, esmenta els convenis de col·laboració assumits amb les tres universitats del 
districte –les tres públiques– i amb el Museu d’Història de Barcelona (Muhba), per a reforçar-ne 
totes les seus del districte. 

Amb caràcter més recent, es refereix a la Setmana de Mobilitat, prevista del 13 al 18 d’octubre 
(amb el dia 17 com a dia principal, dia sense cotxes), coordinada amb la Guàrdia Urbana i 
segons el projecte de l’Agència d’Ecologia Urbana.  

Indica que l’equip de govern també ha treballat a fons a l’inici del curs per afrontar els problemes 
especialment de dues escoles bressol, Mafalda i Pere Calafell, i que hi continuen treballant junt 
amb la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona. En el tema escolar, també comenta 
que han mirat que l’escola Fluvià comenci el curs sense rates, i explica que continuen treballant 
amb el Consorci d’Educació per definir l’espai provisional del nou institut que tindrà el Poblenou 
el curs vinent i accelerar la tramitació del solar per al segon que necessita el barri. 

De cara al final d’any, explica que s’han engegat moltes accions: Can Ricart –on final d’any hi 
haurà un casal de joves i una seu de la UB, i on es volen netejar, obrir i urbanitzar els espais 
oberts–, l’eix Pere IV –que qualifica de projecte prioritari; precisa que ha rescatat un projecte 
executiu de 8 milions d’euros per començar el tram central–, la revisió del pla 22@ –completat al 
cinquanta per cent, forma part de les estratègies essencials del Districte–, l’operació d’obertura 
de Concili de Trento –on diu que estan enllaçant parcs, fent expropiacions i fent conveni amb 
Biciclot per intentar que no sigui una intervenció dràstica. 

En aquesta línia, també parla de Via Trajana –on estan fent nombroses accions de millora–, Ca 
l’Isidret, la plaça Trinxant Meridiana –a la qual titlla de «barbaritat» feta per l’anterior Ajuntament 
i de la qual informa que estan refent amb un projecte de BIMSA–, del nou ús que es vol donar al 
cinema Pere IV i les mesures de seguretat preventives per al «triangle d’oci». Tot seguit, es 
refereix als intensos treballs per part del Districte i la Gerència de l’Ajuntament de Barcelona per 
afrontar els greus problemes de seguretat i de convivència que genera el Port Olímpic, així com 
per afrontar els riscos de les atraccions de la Fira d’Abril. Informa que estan començant a 
treballar per a la gent sense sostre, amb la creació de la cooperativa Alencoop i pensant de 
crear una nova oficina d’atenció al ciutadà. 

Destaca tres accions estratègiques prioritàries dins del districte: la primera a Sant Martí, un barri 
amb el qual considera que el districte està en deute, i on es farà una biblioteca i on es vol 
potenciar un hub cultural. 

La segona és l’eix Pere IV, que ha esmentat abans, i del qual informa que enllaçarà les àrees 
del 22@ i gran part del districte de Sant Martí per sota de la Gran Via. Assenyala també que 
serà un lloc emblemàtic d’economia social i solidària i cooperativa, cultural, i d’habitatge 
assequible. 

En tercer lloc, es refereix al projecte de la franja del Besòs –un projecte Feder al qual pertanyen 
els districtes de Sant Andreu, Nou Barris i Sant Martí–, on diu que s’intensificaran les actuacions. 

Continua explicant que hi ha moltes altres propostes estratègiques (La Flor de Maig, els solars 
buits i els edificis de propietat municipal; el deute del Districte amb la tercera edat, amb 
l’envelliment digne, amb el patrimoni industrial), i destaca tres qüestions essencials per a la 
qualitat de vida i saludable de Barcelona: en primer lloc, reduir la contaminació atmosfèrica i 
acústica, tot millorant una mobilitat sostenible; en segon lloc, aconseguir que al Districte de Sant 
Martí no hi hagi desnonaments; en tercer lloc, fer que el Districte de Sant Martí sigui un territori 
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lliure de la violència de gènere, tot potenciant el programa de sensibilització i implicació dels 
joves en la lluita contra el masclisme, i unes relacions igualitàries entre els homes i les dones.  

Afirma que hi ha moltes accions en les quals treballar i reptes per afrontar tan bé com poden, 
però diu que no té temps de parlar-ne, tot i que aquestes coses són les que més surten a la 
premsa (per exemple, petits conflictes en un mural antifeixista que va ésser esborrat per error o 
un problema amb una pissarra d’una llibreria).  

Reclama un districte que no sigui només un lloc de moda, de creació, innovació i oci, sinó que 
també ho sigui de solidaritat, justícia i defensa dels drets humans, i creu que així es demostrarà 
amb l’arribada de refugiats a Barcelona. 

Conclou dient que, malgrat que s’haurà deixat coses i tenint en compte la diversitat del barri i 
dels partits polítics –que realment representa Catalunya i Barcelona–, espera que tothom 
col·labori a millorar el barri i la ciutat. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta la seva solidaritat amb els 
companys del Poblenou encausats per la vaga del 29 de març de 2012 i amb el poble sahrauí; 
afirma que una persona d’aquest poble serà expulsada de l’Estat espanyol perquè no se’l dóna 
el dret d’asil. 

Tot seguit, aprecia els esforços de l’equip de govern fins ara així com la intenció d’escoltar tots 
els partits polítics i als veïns i les veïnes, però recorda que hi ha moltes mancances que s’han de 
treballar (per exemple, els projectes urbanístics i trencar amb el model 22@, amb el qual es 
mostra en complet desacord). Afirma que cal apostar per uns projectes més transversals, que 
escoltin el veïnat i que tinguin com a prioritat la construcció d’habitatge social i de cohesió als 
barris.  

Finalment, opina que hi ha un deute amb la gent del districte pel que fa a l’obertura de més 
residències públiques, així com amb l’habitatge públic (precisa que no s’ha completat ni el 
seixanta per cent d’allò assignat al Pla del 22@). Assenyala que hi ha barris amb els quals s’ha 
d’assumir compromisos clau, com el Poblenou, a causa de la seva massificació i «turistificació», 
que impedeix un desenvolupament de cohesió social i econòmica al barri. Apunta també que 
volen recordar el Besòs, un barri històricament oblidat que té les seves necessitats especials i 
específiques, així com el barri de Sant Martí de Provençals, que presenta també moltes 
necessitats pel que fa als equipaments, i de serveis per a la gent jove.  

Conclou recordant que cal estar sempre al costat de les classes treballadores i empoderar-les, i 
que no vol barris gentrificats ni assistencialistes. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, admet que se sent una mica defraudat ja 
que a l’informe hi ha moltes coses que no s’han dit. Diu que el veïnat li ha transmès les seves 
preocupacions, com ara el tema de la neteja, ja que consideren que ha disminuït. Considera que 
en els primers cent dies de govern hi ha hagut una paralització del districte. 

Demana que, en el proper ple, el regidor no presenti només les bones intencions i que presenti 
actuacions concretes. 

Pel que fa al tema social, informa que el seu grup ha presentat una instància per una família que 
vivia en un cotxe, al carrer Marroc, des de feia un mes i mig. Conclou demanant que la 
sensibilitat a la qual es referia el regidor s’apliqui des del minut zero a aquestes persones. 

La senyora Ana M. Luque Muriel, del GMDC’s, valora bé la feina feta, però considera que cal un 
major esforç per part de l’equip de govern, i diu que vol saber coses concretes. Afegeix que 
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falten moltes millores, sobretot pel que fa a l’assistència social per a la gent que viu al carrer o a 
caixers, ja que cal donar-los una solució. 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, pregunta sobre les «accions 
estratègiques» de la franja del Besòs, dels equipaments de Sant Martí, la Verneda i la Pau 
esmentades pel regidor i vol saber quins equipaments seran, quants n’hi haurà, si s’obriran 
processos participatius per a aquests equipaments i la data aproximada de la biblioteca de Sant 
Martí. Demana també si els pressupostos els faran mitjançant un procés participatiu, i esmenta 
l’eix Pere IV, incidint que creien que els acords del govern anterior no es podrien portar a terme. 

A continuació parla sobre l’ús de l’espai públic, i demana quins criteris es segueixen des del 
Districte a l’hora d’aplicar les sancions. Recorda que el seu grup té una pregunta per resposta 
escrita presentada la setmana anterior al plenari. 

També parla sobre seguretat i posa com a exemple els problemes estiuencs al carrer Rogent, on 
proliferaven botigues de vint-i-quatre hores en un radi d’aproximadament mil metres als voltants 
de la plaça de l’Oca, fet que provocava grups de gent bevent al carrer, baralles, i que el carrer 
per a vianants acabés sent un aparcament de motos. Lamenta que no hi hagi cap resposta per 
solucionar-ho. 

Tot seguit, fa referència a les reunions amb entitats i li recorda al regidor que la seva feina és 
reunir-se amb les entitats i el veïnat 

Finalment, demana diàleg al regidor, ja que són un govern en minoria i hi ha grans fites per 
endavant, com ara el Pla d’actuació de Districte (PAD). Adverteix que sense diàleg i sense 
arribar a acords l’equip de govern ho té difícil. 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, creu que la fortalesa d’un govern no es 
basa en el suport numèric amb què compta, sinó en la convicció amb la que defensa aquell 
projecte amb el que es va presentar. Creu que l’actual legislatura serà la de treballar des del 
consens per fixar un horitzó clar del Districte, i considera que el govern municipal, més enllà de 
la gestió del dia a dia de la ciutat, hauria de definir un fil argumental clar i en consonància amb la 
voluntat de tothom. 

Demana a l’equip de govern compromís amb la construcció de la capital de la República 
catalana, una capital que hauria de ser justa i lliure.  

Felicita al regidor per les accions, moltes de caire social, que han dut a terme, tal com correspon 
a un govern d’esquerres, però lamenta que hagin hagut de passar quatre mesos per rebre 
l’informe. Comparteix fins i tot les línies generals de les accions realitzades, sobretot les que 
incideixen en el benestar del barri, i avança que estarà al costat de l’equip de govern per anar 
cap a una participació ciutadana real en la presa de decisions, per aplicar polítiques actives 
d’ocupació, per desenvolupar Sant Martí com a pol d’economia social i solidària i per garantir els 
serveis i la igualtat real de la ciutadania. 

Quant al projecte Pere IV, agraeix la voluntat de l’equip de govern pel que fa a aquest problema 
per al qual el veïnat i les associacions de Sant Martí fa molt temps que demanen una solució 
completa. Posa en relleu la tasca que ha fet la Taula Pere IV, i confia que l’equip de govern serà 
sensible a les demandes veïnals i mantindrà el diàleg obert. 

Continua fent referència al desenvolupament de la zona del Besòs i del projecte d’un hub cultural 
–i critica l’ús omnipresent d’aquesta paraula al districte–, i aclareix que han estat proposats pel 
govern sense cap diàleg previ, i que cal debatre’ls, tot i que podrien acceptar-los, ja que en el 
programa del seu grup ja apuntaven cap a una reforma integral de la zona del Besòs. 
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D’altra banda, reconeix que cal millorar l’oferta cultural de districte, tal com han reivindicat des 
de fa temps els veïns i veïnes. Creu que és una oportunitat per situar Sant Martí com a referent 
cultural de Barcelona, i que cal estudiar les opcions conjuntament. Apunta que, de moment, la 
música no el desagrada, però que cal mantenir diàleg amb la resta de grups, ja que l’equip de 
govern està en minoria, i que també cal treballar plegats, sobretot en àmbits socials.  

Finalment, espera que, en aquesta legislatura, el govern no només parli de participació i 
transparència de gestió, sinó que això es reflecteixi en una manera de treballar on es respectin 
les opinions de tots per tal de construir plegats un millor marc de convivència per a tothom. 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDCiU, lamenta l’aturada del Districte en els darrers 
mesos –critica que a l’agost no hi va haver càrrecs polítics treballant–, i diu que això té 
conseqüències, com ara que, de moment, l’equip de govern no pot convocar una audiència 
pública perquè no compleix amb els mínims. 

Retreu que aquest caos també es reflecteixi en el calendari dels òrgans de participació, atès que 
fins el dia 31 de desembre de 2015, no hi ha res planejat excepte el plenari que s’està celebrant. 
Critica també el cartipàs votat en el plenari extraordinari i que l’equip de govern el consideri un 
exemple de participació, diàleg i consens amb l’oposició, ja que recorda que van haver de 
suggerir algunes modificacions perquè el govern actual eliminava el Consell de Joventut i el 
Consell d’Esport. Manifesta que sempre s’havia dit que aquests eren òrgans essencials per a la 
participació del veïnat, i que el nou govern ha decidit treure’ls perquè generen massa feina i així 
es centren en menys coses, i considera que això reflecteix que quelcom ha canviat o que el nou 
equip no sabia què venia a fer al Districte. 

Continua parlant de la manca de col·laboració amb l’oposició, que es reflecteix en l’aprovació de 
les bases dels Premis Sant Martí, aprovades pel regidor sense cap tipus de consulta. Culpa 
l’equip de govern de trencar el diàleg, potser sense mala fe, i diu que cal coordinació amb la 
resta de grups com en governs anteriors. 

Afegeix també que la feina del regidor inclou estar pendent tot el dia del Districte i retreu que 
considerar feina extra visitar festes majors o entitats de veïns i veïnes demostra clarament 
l’actitud o la predisposició de treball en aquest Districte. 

Lamenta profundament la contundència de les seves pròpies paraules, però insisteix que no es 
poden aturar els òrgans de participació del Districte i que no es poden tirar endavant projectes 
com les bases dels Premis Sant Martí, o qüestions com l’acte de la Diada, on es va acabar 
parlant de temes que res no tenien a veure amb el títol de l’acte, «El nacionalisme en els barris». 
Retreu també que en la Festa Major del Poblenou el govern no permetés fer campanya 
electoral, tot i que ells van fer l’acte central de l’equip de govern del Districte enmig d’aquesta 
festa. 

Finalment, diu que entén que el regidor reconduirà aquesta situació amb els problemes del dia a 
dia dels quals li’n dóna la benvinguda per haver-los descobert. 

El president informa dels temps per al segon torn d’intervenció. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, apunta que amb tres minuts 
difícilment podrà contestar tantes aportacions. 

Pel que fa a la intervenció del GMDCUP-PA, afirma que estan bàsicament d’acord amb allò que 
han plantejat: la revisió del 22@. Afegeix que el tema del benestar de la gent gran és molt 
important per a l’equip de govern i que ell mateix presidirà el Consell de Gent Gran. 
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Quant al tema de participació, explica que intentaran que sigui a través d’òrgans que realment la 
gent sàpiga de què va a parlar i que en aquests òrgans es prenguin decisions, i que per això 
intentaran potenciar els consells de barri. 

Tot seguit respon a l’oposició. En primer lloc, respon al GMDPPC i nega que hi hagi hagut una 
paralització del Districte. De fet, afirma que han estat treballant des del nomenament, i que 
l’informe del regidor només es podia presentar en el primer Plenari, i així ho han fet. Recorda al 
GMDCiU que, quan eren govern, els altres grups van haver d’obligar al seu regidor que fes 
l’informe. 

Pel que fa al tema de la gent que viu al cotxe, afirma que la primera notícia que hi ha és del dia 
anterior al Plenari. 

Finalment, apel·la al GMDCiU i comenta que està clar que fan d’oposició, cosa que vol dir que el 
govern ho fa tot malament. Diu que a les preguntes respondran amb detall al tema dels Premis 
de Sant Martí i de l’11 de setembre. 

El senyor Gallardo puntualitza que la notícia sobre la família que viu al cotxe no és del dia 
anterior al Plenari, sinó del dia 2 de novembre. 

El Consell se n’assabenta. 

C) Part decisòria/executiva: 

Propostes d’acord: 

Informar favorablement el Pla de millora urbana de l’illa delimitada pels carrers de 
Cristóbal de Moura, de Josep Pla, de Veneçuela i de Puigcerdà, promogut per Alypaga 
SL, Comercial Esteve SL i Família Esteve 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller d’Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, 
comenta que es tracta d’una proposta d’iniciativa privada per tal de modificar la transformació de 
l’illa delimitada pels carrers Cristóbal de Moura, Josep Pla, Veneçuela i Puigcerdà, que té 
qualificació del 22@.  

Aclareix que actualment el carrer Veneçuela està tallat i que, per tant, es tractaria no només de 
reordenar els espais, sinó també de l’obertura d’aquest carrer, que també afecta el vial de 
Cristóbal de Moura, la part de dalt i la part de baix. L’objectiu és que al 22@ hi hagi una part 
d’espai verd, una part dedicada a equipament i una part dedicada a habitatge social; la resta, 
quedaria per a activitats del 22@.  

Quant a les alçades, diu que en principi són les delimitades per planta baixa i sis, pel que fa al 
carrer Puigcerdà i Josep Pla; pel que fa a Cristóbal de Moura, planta baixa i dos; i per al carrer 
Veneçuela, planta baixa i cinc.  

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, critica que la part dedicada a habitatge 
social representi menys d’una tercera part del total, ja que considera que ha de ser una qüestió 
de prioritat, malgrat que el projecti presenti accions demanades pel veïnat des de fa temps. 
Considera que també queden per fer les zones que es varen projectar al voltant, com el 
corresponent al pàrquing del Mercadona, terreny de propietat pública, a més de la necessitat 
d’impulsar més zones verdes a tota aquesta illa. 

Per aquest motiu expressa el vot en contra del grup. 
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El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, manifesta el vot a favor del seu grup perquè 
el pla ve de lluny i fa molt temps que el demana el veïnat. 

La senyora Ana M. Luque Muriel, del GMDC’s, expressa el vot a favor del seu grup, ja que el 
projecte suposa una millora de la zona, que està molt deteriorada. 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, expressa el vot favorable del seu 
grup perquè el projecte beneficiarà l’obertura del carrer Veneçuela. 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, manifesta el vot a favor del seu grup i 
valora especialment les mesures socials que comporta el Pla, tot i que considera que són 
poques. També demana al govern que estudiï com augmentar-les en propers plans. 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDCiU, també expressa el vot a favor del seu grup, ja 
que entén que es compleix amb la normativa urbanística. 

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

Informar favorablement la Modificació del Pla especial d’establiments de concurrència 
pública i dels comerços alimentaris amb degustació del Districte de Sant Martí, 
d’iniciativa municipal 

La senyora Montserrat Barnils i Santanach, consellera de Comerç, Promoció Econòmica i 
Turisme, explica que aquesta iniciativa té com a objectiu principal modificar el Pla d’usos vigent 
del 2006 per tal de garantir la convivència equilibrada entre els diferents usos urbans, tant 
residencials com comercials i turístics, del districte, excepte pel que fa al Port Olímpic.  

També informa que es manté la regulació actual de les zones de tolerància i les àrees de 
tractament específic; que la zona classificada com a B, que és la que està envoltada dels 
centres comercials, queda igual, i la zona A, que és la que està massificada d’establiments, i 
que inclou la rambla del Poblenou, s’ampliarà considerablement i arribarà fins al carrer Marià 
Aguiló. En aquest sentit, fa saber que es conserven les limitacions en aquesta àrea, encara que 
es transformi l’edificació, i s’incorporen noves activitats que no estan recollides en el Pla del 
2006, especialment pel que fa a establiments alimentaris amb degustació, que des de 
l’Ordenança de terrasses del 2014 s’han incrementat notablement per la flexibilitat a l’hora de 
disposar de terrasses. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, creu que la proposta vol controlar la 
massificació i «turistificació» que pateix el barri del Poblenou, però creu que cal fer encara molt 
més. Expressa el vot a favor del seu grup. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, pensa que a aquesta proposició li falta diàleg 
amb els establiments de la zona, per als quals pot ser perjudicial, i expressa el vot en contra del 
seu grup. 

La senyora Ana M. Luque Muriel, del GMDC’s, manifesta l’abstenció del seu grup, ja que 
considera que cal un informe més exhaustiu. 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, diu que, si bé podrien votar a favor –ja 
que estan d’acord que els establiments comercials amb degustació són en realitat bars 
encoberts i que la normativa és molt laxa en aquest aspecte–, necessita que els tècnics de la 
Casa Gran s’ho mirin millor, ja que és un tema molt tècnic, i expressa l’abstenció del seu grup. 
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El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDCiU, manifesta l’abstenció del seu grup, perquè creu 
que no s’han fet comissions consultives en relació amb els tres punts que hi havia en aquest 
Plenari. Opina que la informació proporcionada requereix d’una lectura més profunda per 
diversos motius i conclou dient que cal un estudi profund i una revisió de la qüestió. 

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

Informar favorablement el Pla de millora urbana de l’illa delimitada pels carrers de 
Sancho de Ávila, d’Àlaba, d’Almogàvers i de Pamplona, promogut per la Junta de 
Compensació del PMU 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller d’Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, 
constata que es tracta d’un altre pla d’iniciativa privada. Concreta que la zona és on hi ha l’antiga 
fàbrica de galetes Viñas, catalogada, que la finca 52-58 de Sancho de Ávila no entra en aquesta 
modificació i que la resta es divideix en parts diferents: una part de 1.000 metres de zona verda, 
de zona enjardinada; una altra part, també d’uns 1.000 metres, destinada a equipament; una 
altra part d’habitatge social; i la resta és la part de conservació de l’edifici existent de galetes 
Viñas i la part del 22@, per a activitats pròpies de 22@.  

Pel que fa a les alçades, informa que a la part de Sancho de Ávila es respecten les alçades. Pel 
que fa a la part de la fàbrica, es conserva la mínima alçada de planta baixa i una, i la volumetria 
es concentra a les zones dedicades al 22@.  

En resum, repeteix que volen una part d’habitatge social, una part de zona enjardinada i una part 
d’equipaments. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, creu que el Pla té moltes millores en 
comparació amb l’anterior, i que és important la pretensió de preservar la fàbrica de galetes com 
part del patrimoni històric del barri, però és insuficient. Malgrat tot, considera que la millora 
continua sense prioritzar l’habitatge públic, les zones verdes, a banda que desconeix l’ús que es 
farà dels espais destinats a les empreses privades –esmenta l’empresa Indra, implicada en la 
fabricació d’armament, i que creu que no contribueix a l’economia social del barri–, i per això 
expressa l’abstenció del seu grup.  

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, expressa el vot a favor del seu grup i felicita 
el grup de govern per introduir fets i elements que fan barri i milloren el districte. 

La senyora Ana M. Luque Muriel, del GMDC’s, expressa el vot a favor del seu grup perquè el Pla 
tracta de reorganitzar la zona, fer zones verdes, habitatges socials, equipaments, conservar 
l’antiga fàbrica de galetes Viñas i fer un edifici per a activitats. 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, considera que el Pla vol 
conservar el patrimoni industrial i, per tant, expressa el vot a favor del seu grup. 

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

D) Part d’impuls i control: 

a) Proposicions / declaracions de grup 
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Proposició presentada pel GMDCiU: 

Instar el govern municipal perquè, en tot moment, ofereixi un suport lleial a les 
institucions de la Generalitat de Catalunya i, de conformitat amb aquest plantejament, 
es comprometi a respectar les resolucions i acords del Parlament de Catalunya per a 
la consecució d’un estat propi 

El president explica que en aquesta part cada proponent té vuit minuts, que es poden repartir en 
dos torns, i que la resta de grups tenen quatre minuts, que també poden repartir en dos torns. 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDCiU, parla sobre el moment històric que s’està vivint, 
on s’estan renovant les diferents institucions de Catalunya, des d’ajuntaments fins al Parlament. 

Atès el moment en què es troba el procés, i fruit dels resultats electorals del 27 de setembre, 
apel·la perquè es produeixi una lleialtat entre les institucions de l’Ajuntament i la Generalitat de 
Catalunya, i que l’Ajuntament de Barcelona ofereixi el suport lleial a la Generalitat de Catalunya i 
al Parlament de Catalunya per la consecució d’un estat propi.  

Conclou dient que l’Ajuntament no pot ser neutre en un resultat electoral i un nou camí que 
comença a Catalunya.  

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, considera que la part on es menciona la 
lleialtat només es pot utilitzar si es parla de lleialtat cap a les classes populars i treballadores, i 
mai cap a les institucions a les quals a vegades han de desobeir pel codi ètic del seu grup.  

Està d’acord amb la segona part, on es parla d’un compromís cap a respectar els acords pel que 
fa a la consecució d’un estat propi. Anuncia que si es fan canvis a la primera part, el seu grup 
votarà a favor, però que si no se’n fan, s’abstindrà. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, expressa el clar vot en contra del seu grup, i 
considera que abans de demanar lleialtat, cal demostrar-la, fet que no es produeix amb aquesta 
petició. 

La senyora Ana M. Luque Muriel, del GMDC’s, manifesta que el seu partit té unes idees 
marcades sobre el procés independentista, i que és un partit clarament constitucionalista. 
Argumenta que les eleccions del 27 de setembre eren eleccions per escollir el president de la 
Generalitat i no unes plebiscitàries. Considera que l’Ajuntament ha de treballar per solucionar els 
problemes del districte i no centrar-se a prendre resolucions i acords sobre la conseqüència d’un 
estat propi. Expressa el vot en contra del seu grup. 

El senyor Francesc Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, recrimina que a la proposició es parli de 
lleialtat de l’Ajuntament a les institucions de la Generalitat, però qüestiona que la Generalitat 
compleixi amb la ciutat de Barcelona. Afirma que és la Generalitat qui no compleix, tot i que 
considera que també està obligada a complir tots i cadascun dels acords, pactes i convenis. 

En aquest sentit, agraeix que s’hagi presentat aquesta proposició, ja que això facilita que el seu 
grup en pugui presentar una al proper Plenari demanant que la Generalitat assumeixi els seus 
deutes amb l’Ajuntament de Barcelona.  

El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, recorda que el compromís del seu partit amb la 
República catalana ve de lluny i per això manifesta la seva disposició per treballar per la seva 
construcció, així com per donar suport a la resta de pobles que també lluiten per la seva 
autodeterminació i als presos polítics i la gent alienada en l’asil polític, com ara en Hassan Aalia, 
la persona a qui es referia anteriorment la senyora Ruiz. 
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Tot seguit, destaca que el seu grup ha presentat una declaració institucional que el GMDCiU i el 
GMDPPC –a qui anomena «la dreta d’aquest Plenari»– ha tombat, motiu pel qual no s’ha pogut 
presentar. Vol que quedi constància del suport explícit del seu grup a tots els pobles que lluiten 
per la seva autodeterminació i als companys a qui injustament se’ls nega un asil polític tot i ser 
presos polítics que si tornen a casa seva seran condemnats a mort. Finalment, expressa el vot a 
favor del seu grup. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, posa de manifesta que, com a 
govern, ha de tenir respecte institucional vers qualsevol de les lleis, dels acords, dels 
compromisos que emanin del Parlament de Catalunya i de la Generalitat de Catalunya, tot i que 
agrairia el recíproc: que la Generalitat complís amb els compromisos que té adquirits amb 
l’Ajuntament de Barcelona. 

Aclareix que el seu partit sempre s’ha manifestat partidari del dret a decidir, i puntualitza que 
defensa aquest dret, juntament amb d’altres drets, com per exemple el dret de vaga o el dret 
d’autodeterminació. 

Pel que fa a la proposta, comenta que de moment no s’ha permès fer el referèndum i que, 
ateses les circumstàncies, en la qüestió de la consecució de l’estat propi no queda més remei 
que decidir-ho en referèndum. Per això, expressa l’abstenció del seu grup. 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDCiU, lamenta profundament que hi ha gent que a 
vegades no és conscient dels temps que s’estan vivint i que intenta optar per algunes coses 
però no per unes altres, clara evidència a la Junta de Portaveus prèvia al Plenari, on es van fer 
declaracions sobre el dret de vaga i sobre el poble sahrauí. Retreu que s’acabi desviant la 
qüestió realment important, com fa el GMDPPC i el GMDPSC, com si amb les abstencions no 
s’entengués el procés polític que es viu a Catalunya. 

En la segona ronda d’intervencions, la senyora Ruiz pregunta si es farien canvis a la proposició 
per parlar de lleialtat no a les institucions, sinó a les classes obreres i populars. 

El senyor Boadella respon que la proposició es queda tal qual, i la senyora Ruiz expressa 
l’abstenció del seu grup. 

El senyor Bañón respon al senyor Boadella que sí que saben què passa. Puntualitza que per 
poder aprovar la proposta cal canviar la paraula propi i posar la paraula federal, i que llavors 
votaran a favor. Per tant, expressa el vot en contra del seu grup. 

El senyor Puig aclareix dos aspectes. En primer lloc, vol deixar clar que les eleccions del 27 de 
setembre van ser un plebiscit, amb un 80 per cent de participació i uns resultats claríssims: 1,9 
milions de persones a favor de la independència i 1,6 milions en contra.  

En aquest sentit, considera que ja es va fer el plebiscit, i que el resultat va ser a favor del dret a 
decidir. Diu al senyor Boadella que els altres debats són compatibles, com ara el debat de la 
independència del Sàhara o la del poble kurd. 

S’aprova la proposta amb el vot en contra del GMDPPC, el GMDC’s i el GMDPSC-CP, el vot a 
favor del GMDERC-AM, el GMDCiU, i l’abstenció del GMDBComú-E. 
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Proposició presentada pel GMDERC: 

Instar el regidor del Districte per tal de destinar el superàvit resultant de l’exercici 
pressupostari actual i anteriors a realitzar millores socials en el districte de Sant Martí, 
i proposar que, en concret, s’impulsi de forma urgent les següents mesures: 

- Comprar edifici Escola Bressol Pere Calafell 

- Accelerar bloc equipaments de Ca l’Isidret  

- Finalitzar la transformació de Can Ricart  

- Condicionar la nau industrial Pere IV, 414 per a Coop. Ferralla i d’altres usos 

- Comprar Antiga Fàbrica Zenit  

- Comprar els baixos de l’edifici Flor de Maig  

- Comprar local per a l’Ateneu del Clot i altres entitats  

- Comprar locals de Fuerzas y Locales Industriales  

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, indica que hi ha hagut una transacció en 
aquesta proposta i se n’ha modificat el text: «Instar el regidor del Districte per tal de destinar el 
superàvit resultant de l’exercici pressupostari actual i anteriors a realitzar millores socials en el 
districte de Sant Martí, i proposar que siguin tingudes en compte i s’estudiï la seva viabilitat per 
tal de dur a terme alguna de les següents actuacions.». Pel que fa a les actuacions, repeteix les 
de la proposició. 

Tot seguit, explica que saben que el govern municipal té previst acabar l’exercici del 2015 amb 
un superàvit de més de 100 milions d’euros, fet que considera que és incompatible des de 
l’administració més propera a la ciutadania, i més en temps de crisi, ja que té un cost social 
important. Per això, recorda que cada any han criticat els superàvits de l’Ajuntament de 
Barcelona i que han proposat destinar aquests recursos a projectes que siguin la base per poder 
sortir de la crisi i per atendre les necessitats socials de la ciutadania. 

Pensa que l’economia està per servir a les persones, i no les persones per servir a l’economia i 
que, com l’Ajuntament no és una empresa, el seu objectiu no ha de ser generar benefici, sinó el 
benestar dels seus ciutadans. Tot i això, reconeix que tota l’actuació municipal en l’àmbit 
financer ve forçada per la Llei d’estabilitat pressupostària de Madrid, que limita molt el marge de 
maniobra, i es mostra satisfeta que el govern de la ciutat tingui intenció de presentar una 
proposta per tal que el superàvit vagi a la ciutat i als veïns i veïnes. 

Tot seguit, explica que amb la seva proposta volen tornar a posar el diàleg sobre la taula en 
benefici del districte, tot proposant un seguit d’actuacions i propostes concretes per tal que 
siguin estudiades, valorades i executades, sempre tenint en compte que els recursos són limitats 
i que un govern sempre ha de prioritzar. 

Aclareix que la seva proposta és resultat de converses amb entitats i veïnat, i que els projectes 
ja estan iniciats però els cal una injecció econòmica i voluntat política per a la seva finalització. 
Creu que ja hi ha tots els ingredients per tirar-ho endavant i demana el vot a favor dels altres 
grups. 
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La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, considera que la proposta té un caire 
social i d’ús públic dels equipaments, i expressa el vot a favor del seu grup sempre que el veïnat 
sigui qui decideix l’ús dels equipaments. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, avança que no veu amb mals ulls la 
proposta, tot i que li agradaria conèixer els estudis i la viabilitat econòmica dels projectes. 
Manifesta l’abstenció del seu grup. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDC’s, diu que cal estudiar-ho molt bé i que no 
disposen de l’estudi. Afegeix que han acceptat que es donés una puntualització d’última hora, 
però que hi ha alguns punts dels quals s’abstindran, com ara en l’escola bressol. Conclou dient 
que quan disposin de tota la informació que cal, tornaran a valorar el tema. Com que no es pot 
posicionar per punts, expressa l’abstenció del seu grup. 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC, recorda que les inversions s’han de 
fer en un termini de dos mesos, i considera que la llista presentada està molt bé, però que es 
queda curta. Esmenta altres projectes que s’hi haurien d’incloure, però tot i així expressa el vot a 
favor del seu grup. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDCiU, exposa que el seu grup comparteix la visió 
del GMDERC-AM en aquest tema i manifesta el vot a favor del seu grup, esperant que la 
compra i adquisició d’aquests espais s’incloguin en el debat del Pla d’actuació municipal i al Pla 
d’inversió municipal. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, destaca que aquesta proposició no 
hauria estat possible si no hi hagués un superàvit i voluntat de gastar-lo en projectes. Expressa 
el vot favorable del seu grup, i recorda que quan era a l’oposició, el seu grup ja havia denunciat 
que si hi havia superàvit, es perdia, i que per primera vegada han intentat que això no passi. 

Explica que els 96 milions disponibles els destinaran a dues coses: una, el tema social, que és 
una partida de Barcelona, tot i que al Districte de Sant Martí també li n’arribarà una part; l’altra, 
la realització de projectes que ja tinguessin projecte executiu. En aquest sentit, puntualitza que a 
l’administració el corre-cuita no funciona i, per tant, fins el gener no dóna temps a generar 
projectes executius o compres que necessiten un mínim de seixanta dies.  

Per tant, comunica que han fet una llista d’allò que es podia fer amb el temps existent, i es 
destinaran 700.000 euros al Districte de Sant Martí, per fer les actuacions que estaven previstes 
però per a les quals no hi havia pressupost.  

Quant a la declaració, puntualitza que està d’acord amb el GMDERC-AM, però que no era 
possible impulsar-la de forma urgent i per això es va demanar un canvi en l’enunciat. Es posa 
com a feina per fer l’elaboració del Pla d’actuació de Districte (PAD) i del Pla d’inversions 
municipals (PIM), que caldrà discutir entre tots els grups. Expressa el vot a favor del seu grup.  

La senyora Arrando agraeix el suport rebut per la seva proposta i, malgrat que voldria poder fer 
encara més actuacions, diu que es tracta d’una proposta oberta. Conclou apel·lant al govern i 
dient-los que podrien adquirir una mica més de compromís. 

El senyor Gallardo demana al senyor Carmona que no falti a la veritat, ja que en l’anterior 
mandat ja es va fer una proposta i una modificació que va tirar endavant el PPC per tal d’ampliar 
les inversions i donar-hi sentit. A més, recrimina que des de juliol l’equip de govern ja coneixia el 
superàvit i podria haver fet alguna proposta per gestionar els diners, però que no ho han fet.  

La senyora Angulo reconeix que hi ha alguns punts que s’han d’atendre, perquè fa anys que hi 
ha la reivindicació veïnal, i en dóna exemples. Demana, però, que se li expliqui com s’ha 
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qualificat el tema de la nau industrial Pere IV 414, i reclama també l’estudi econòmic pel que fa a 
l’antiga fàbrica Zenit i els baixos de l’edifici Flor de Maig. 

El senyor Carmona puntualitza que a Barcelona cal estar molt orgullosos dels comptes, ja que 
sempre hi ha hagut uns comptes molt clars i molt determinats sense generar deutes extrems. 
Admet que l’anterior govern del GMDCiU ho va mantenir, tot i que apunta que fa quatre anys 
que hi havia superàvits i que cal reconduir la situació. 

S’aprova la proposta amb l’abstenció del GMDPPC i el vot a favor de la resta de grups. 

Proposició presentada pel GMDPSC: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

Instar l’actual govern municipal per tal que iniciï abans de la finalització del present 
any les obres d’urbanització del carrer Pere IV i que dugui a terme la redacció i 
aprovació dels trams nord i sud del carrer Pere IV per tal de poder ser licitat, executant 
així tota la urbanització de l’Eix Pere IV alhora 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, recorda que al Plenari del 
desembre del 2011 el seu grup va presentar una proposició en què demanaven que el govern 
municipal elaborés un projecte urbanístic per a tot l’Eix Pere IV que inclogués la reforma de la 
via i intervencions per tal de revitalitzar el patrimoni industrial –Oliva Artés, Can Ricart, Sala 
Beckett, l’Escocesa– com a centre de creació, a banda d’un seguit de mesures per dinamitzar 
l’activitat en aquest àmbit. És a dir, el foment d’espais per a la creació i el desenvolupament 
d’indústries culturals, no tan sols per conservar l’antic patrimoni industrial del barri, sinó també 
com a motor de noves inversions al mateix. 

Diu que tres anys més tard, al Plenari del desembre del 2014, van tornar a presentar una 
proposició, instant el govern municipal per tal que redactés i aprovés el projecte dels trams nord i 
sud d’aquest eix, els més deteriorats, i d’aquesta forma poder ser licitats.  

Finalment, presenta la nova proposició perquè el govern municipal comenci les obres durant el 
2015, ja que els diners estan consignats, el projecte fet i pactat amb l’anterior govern, i afegeix: 
«instar l’actual govern municipal per tal que dugui a terme la redacció i aprovació dels trams 
nord i sud, per tal de poder ser licitat i poder executar d’aquesta forma tota la urbanització de 
l’Eix Pere IV alhora». 

El president aclareix que el tema de Pere IV està present en diverses iniciatives del Plenari, 
motiu pel qual a la Junta de Portaveus es va parlar d’agrupar els punts que en parlessin per no 
debatre diverses vegades la mateixa qüestió: la proposició del GMDPSC, una altra del 
GMDCUP-PA, i dues preguntes, una del GMDCiU i una del GMDPPC. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, considera que hi ha diferències de fons 
quant al contingut entre la seva proposta i la del GMDPSC-CP. Creu que és important reivindicar 
el projecte per executar en un termini curt, ja que el carrer Pere IV constitueix uns dels eixos 
vertebradors històrics del Poblenou, un reconeixement atorgat per les reivindicacions populars. 

Assenyala també que el Pla del 22@ ha fracassat a nivell econòmic, urbanístic i com a pla de 
rehabilitació del Poblenou, i que quinze anys després de l’inici del seu desplegament ha convertit 
l’Eix Pere IV en una de les zones de la ciutat més abandonades i deixades. Per això, reivindica 
l’economia social i solidària –un sector amb una orientació productiva i una ocupació laboral 
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solidària i estable– en aquest projecte, basada en una empresa cooperativa que basa la seva 
organització laboral en la gestió i decisió democràtica i la producció en les necessitats humanes, 
i no en la sobreproducció que respon a les necessitats del capitalisme i no de les classes 
treballadores.  

Per tot plegat, considera que cal desenvolupar un pla integral i transversal sota diversos 
principis, que constitueixen les principals diferències amb les propostes d’altres partits. 

En primer lloc, veu la participació ciutadana com a imprescindible per a l’articulació comunitària, 
el reconeixement col·lectiu de trobada, de col·laboració veïnal i d’autoorganització democràtica, i 
ho qualifica com a compromís amb la radicalitat democràtica. Posa com a exemples les accions 
de la plataforma veïnal Fem Rambla.  

En segon lloc, afirma que l’Eix Pere IV no es pot fer a trossos, ja que vertebra el barri; vol un pla 
complet de tota la via. D’altra banda, reclama un criteri de preservació del patrimoni que respecti 
la seva història, el seu entorn i la història de les classes treballadores pel que fa a les fàbriques i 
la seva rehabilitació. Finalment, parla sobre la dinamització productiva, comercial i social d’oferta 
de béns i serveis.  

Tot seguit, explica que han rebut una petita transacció per part del GMDBComú-E demanant un 
petit canvi en la redacció de la proposició, i la llegeix: «Impulsar un pla de desenvolupament 
social, econòmic, cultural i d’habitatge social de l’Eix Pere IV, considerant aquest com una 
oportunitat a nivell de districte per al desenvolupament urbanístic d’una zona que requereix 
rehabilitar-se. Un pla de desenvolupament de caire comunitari i d’economia social i solidària, que 
estigui regit per un procés de participació veïnal i amb l’objectiu d’esdevenir model de referència 
a nivell de ciutat i d’exemple a nivell internacional.» 

Pel que fa la proposta del GMDPSC-CP, creu que hi ha mancances (diu que no només volen 
canviar les rajoles, sinó impulsar un model social necessari per al barri i per a la ciutat) en la 
proposta que presenten i expressa el vot en contra del seu grup. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, anuncia que s’esperarà a sentir les 
preguntes i respostes sobre aquest tema per poder posicionar-se. 

La senyora Ana M. Luque Muriel, del GMDC’s, pregunta quan començaran les obres. 

El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, constata que l’Eix Pere IV és un eix important i 
una reivindicació des de fa molt de temps per al veïnat. Apunta que potser quan s’arriba d’un 
altre districte i s’acaba com president, es pot estar desubicat.  

Pel que fa a les dues proposicions, dóna suport a les dels dos grups. Diu que creu en el 
compromís de l’equip de govern pel que fa a la reforma integral de l’Eix Pere IV. 

Malgrat tot, matisa quelcom pel que fa a la intervenció del GMDCUP-PA: tot i que no n’hi ha 
prou, també és necessari canviar les rajoles. 

Quant al 22@, diu que el seu grup defensa un 22@ inclusiu, no com l’actual, on el barri hi tingui 
vida, on els joves i les joves també tinguin dret a accedir a les start-ups i grans empreses que 
generen un pol de coneixement molt important en noves tecnologies. Considera que cal treballar 
molt més en connexió amb les empreses del 22@, sobretot tenint en compte el problema de 
l’atur juvenil, amb gairebé un cinquanta per cent de desocupats, per aconseguir que la gent del 
districte adquireixi competències que els permetin abandonar l’atur. 

En resum, indica que el 22@ és un projecte que es va plantejar fa molts anys i que cal 
replantejar-lo seguint amb la línia de les noves tecnologies, i incloent-hi també el veïnat. 



  

 

 

 
33 

Finalment, expressa el vot a favor del seu grup en les dues proposicions. 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDCiU, llegeix la pregunta del seu grup: «Atès que va 
esdevenir-se un procés participatiu per a la definició i projecte del futur de l’anomenat Eix Pere 
IV; atès que és un dels projectes emblemàtics, ja no només del mandat anterior sinó del full de 
ruta del Districte de Sant Martí», i vol saber quin és el capteniment del govern en relació amb el 
projecte de l’Eix Pere IV. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, confirma que el govern considera 
prioritari per a aquest mandat el projecte de Pere IV. Per això, s’avança i expressa el vot a favor 
del seu grup vers la proposta del GMDCUP-PA, i reafirma que, com ha dit la senyora Ruiz, han 
modificat lleugerament l’enunciat de la proposició per afegir dues expressions a la intenció 
inicial: cultura i habitatge social, i també economia social.  

Manifesta també que el seu grup entén Pere IV com un projecte integral i global, i que no només 
se’n pot considerar l’urbanisme, sinó també els aspectes referents a cultura, paisatge, gent, 
economia social i d’altres. Especifica alguns aspectes concrets, com ara el trasllat de Biciclot a 
Can Picó, o la instal·lació per part de Trinijove en un edifici als carrers Pujades-Badajoz amb una 
inversió de 800.000 euros, en un projecte d’economia social, per tal de fer revisió d’ordinadors i 
coses d’aquestes. Es mostra satisfet també pel fet que la Sala Beckett estigui en un dels edificis 
de Pere IV i considera evident que Ca l’Isidret haurà de ser un nucli central en aquell espai per 
tal de recollir les inquietuds i les propostes dels veïns i veïnes. 

A continuació, explica que per poder dur a terme tot això, caldrà fer-ho de manera participativa, i 
indica que ja han començat les converses amb la Taula Pere IV, a qui li han expressat el seu 
suport –econòmic i administratiu– en la creació d’un organisme ciutadà de coordinació per al 
tema de Pere IV. 

Pel que fa a la pregunta sobre quan comencen les obres, respon que comencen ja, perquè es 
tractava d’un projecte executiu que l’anterior govern havia deixat al calaix, i ara cal licitar-lo. En 
aquest sentit, anuncia que el tema es presentarà en el proper Plenari de Barcelona, de Casa 
Gran, per poder licitar-lo a principis del 2016 i començar les obres al març. 

Malgrat tot, indica que el seu grup té un problema: que al seu programa electoral parlaven de 
Pere IV com a totalitat del tram, és a dir, començant per Besòs, i es lamenta que actualment no 
podran complir aquesta promesa perquè han de començar per la part que apareix al projecte 
executiu que ja està fet, el tram del carrer Roc Boronat al carrer Bilbao. Argumenta que ho faran 
així per responsabilitat, ja que ja disposen dels 8 milions d’euros per tirar endavant aquest 
projecte executiu. Tot i així, manifesta que recuperen aquesta promesa electoral perquè volen 
començar immediatament l’avantprojecte de tot el tram de Pere IV. 

Pel que fa a la proposició del GMDPSC-CP, expressa l’abstenció del seu grup per dos motius: el 
primer, perquè actualment no poden començar les obres ja, però sí a principis del 2016; el 
segon, perquè no poden fer-ho tot alhora, ni per motius tècnics ni per motius de pressupost, ja 
que és millor fer-ho a trams. Es compromet a començar per la banda del Besòs i a fer 
l’avantprojecte sencer. 

Conclou dient que es tracta d’un tema prioritari per a l’equip de govern, però molt car i repeteix 
que per això cal anar a trams. Tot i això, recorda que un cop acabat hi haurà una comunicació 
molt bona del Fòrum-Barcelona amb tots els barris del districte de Sant Martí. 

El senyor Bañón respon al senyor Carmona i li diu que el seu grup volia començar a fer Pere IV 
per la rambla Prim. Explica que van aconseguir arrancar un acord a l’anterior equip de govern 
per poder licitar el tram central, amb el projecte fet i els diners consignats, i expressa la seva 
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sorpresa pel fet que el senyor Carmona digui que no hi ha res. Reitera que la intenció era 
començar l’obra pels dos extrems, que són els trams més degradats i lamenta que el 
GMDBComú-E no voti a favor de la seva proposta.  

Pel que fa al vot del GMDCUP-PA, puntualitza que en el document d’aquest grup es parla del 
22@ i cal dir que en aquest aspecte en concret està paralitzat i sense l’empresa dinamitzadora. 
Afegeix també que el 22@ és el lloc de la ciutat que ha patit menys problemes d’ocupació 
precisament per la política d’ocupació que s’hi ha dut a terme, bàsicament a través de la creació 
de noves empreses.  

Finalment, diu que comparteix amb el GMDCUP-PA molts dels aspectes tractats al seu 
document, i expressa el vot a favor del seu grup. 

La senyora Ruiz respon a la intervenció del GMDERC-AM i aclareix que no ha dit que no s’hagin 
de fer les rajoles, però que cal fer més i rehabilitar respectant el context social. 

D’altra banda, reivindica l’slow politics, és a dir, no fer les coses amb pressa, perquè qui surt 
perdent són les mobilitzacions populars, els processos de decisions de radicalitat democràtica i 
la democràcia. Qüestiona el model de les obres, i comenta que volen un model que aposti per 
les classes populars i per empoderar un barri que necessita un eix vertebrador que potenciï 
l’economia social. Posa de manifest que el barri necessita ser escoltat perquè hi ha molts canvis 
molt ràpids al Poblenou i la gent no s’adapta a aquests canvis. 

Finalment, recorda que no queda més remei que fer les obres per trams i reitera que cal un 
compromís vers el veïnat, participatiu, de decisió i vinculant. Remarca que cal també un 
compromís amb l’habitatge social, atès que el 22@ ha portat un model de ciutat i d’economia 
que potser no interessa, ja que ha perjudicat molt el petit comerç. Afegeix que tampoc no volen 
empreses com Indra, ja que fa peces d’armes, i que cal potenciar que la gent pugui obrir les 
seves botigues i de petit comerç als barris. 

El senyor Gallardo felicita el senyor Carmona per haver recuperat el seny, perquè el projecte es 
va desencallar gràcies a les propostes del GMDPPC, que hi va posar molt esforç quan el grup 
del senyor Carmona va fer el contrari i van paralitzar el projecte. Agraeix que el projecte tiri 
endavant. Per tant, expressa el vot a favor del seu grup. 

Pel que fa a la proposició del GMDCUP-PA, expressa el vot en contra del seu grup pel to i la 
forma, que no comparteix. 

La senyora Luque manifesta que cal tirar endavant ja el projecte i no endarrerir-lo més enllà de 
març. Expressa el vot a favor del seu grup pel que fa a les dues propostes presentades. 

El senyor Puig diu que està content per l’anunci de la reforma de l’Eix Pere IV i demana que es 
faci arribar aquesta informació a la resta de grups al més aviat possible, per poder-ne estar al 
corrent; aprofita per reclamar que la informació, en general, flueixi més. 

A continuació, recorda que cal tenir present la participació veïnal i de les entitats, tal com ha 
remarcat el GMDCUP-PA, i que cal fer la reforma dels dos extrems de l’Eix Pere IV, que són els 
més degradats, com ha recordat el senyor Bañón. 

Pel que fa al 22@, manifesta que no està a favor del model d’empresa que representa Indra, 
sinó que estan a favor d’un model de 22@ de start-ups, d’empreses petites i de molts autònoms 
i moltes pimes. Considera que cal seguir treballant en aquesta línia, ja que Barcelona és capital 
europea del mòbil, però es pot anar més enllà. Al·lega que si Catalunya tingués un estat en 
forma de república que potenciés Barcelona com una marca potent en aquest sentit, les coses 
estarien molt millor. 
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El senyor Boadella agraeix les explicacions del senyor Carmona i li agraeix també que facin 
servir un pla executiu amb 8 milions d’euros que ja estaven consignats mitjançant un pacte amb 
el GMDPSC. És a dir, posa de manifest que l’equip de govern realment està portant a terme una 
cosa que ja s’estava fent.  

Aplaudeix també els comentaris sobre Biciclot o la Sala Beckett, ja que són temes que es van 
començar dos mandats enrere. Encoratja l’equip de govern a seguir endavant, però que comptin 
amb el seu grup per desenvolupar tot plegat i amb la Taula de l’Eix Pere IV. 

Quant a les votacions, expressa el vot a favor de la proposta del GMDPSC i l’abstenció quant a 
la proposició del GMDCUP-PA, ja que no coincideixen plenament en totes les coses. 

El senyor Daniel Mòdol i Deltell, regidor adscrit del GMDPSC-CP, fa una reflexió, ja que se sent 
perplex quan sent els missatges d’alguns grups, perquè, a l’igual que el senyor Montaner, és 
arquitecte i urbanista i ha treballat molt a Barcelona. 

A la senyora Ruiz li replica que el concepte de participació ciutadana no l’ha inventat el 
GMDCUP-PA i que aquest projecte porta molt temps de tramitació, sempre amb consens amb el 
veïnat. Reivindica la tradició de Barcelona pel que fa a l’urbanisme i la participació ciutadana, 
que és la que aconsegueix tirar endavant projectes com aquest. 

D’altra banda, diu que li sap greu que el GMDBComú-E faci una mica de postura política i no 
sumi en un projecte que neix d’un consens entre veïnat i partits per tirar endavant l’execució 
d’aquesta obra. No entén les ganes de diferenciar-se o posicionar-se de manera ambigua de 
l’equip de govern davant d’un projecte de ciutat i no de cap partit en concret. 

Quant al projecte, diu que cal informar-se abans de parlar sobre si és car o barat i apunta que el 
projecte no és car en absolut, sinó que es tracta del cost habitual d’una reurbanització d’una 
avinguda d’aquest estil. 

En definitiva, vol que les declaracions siguin més rigoroses i que no es desmuntin consensos 
com va fer el GMDCiU el mandat anterior, que refeia sistemàticament projectes, entre ells el de 
Pere IV. Finalment, demana a l’equip de govern que no qüestioni ni posi en dubte projectes que 
ja s’han executat i que s’han consensuat amb la resta de grups. 

El regidor expressa la seva alegria pel fet que el tema de Pere IV sigui tan polèmic i repeteix que 
es tracta d’un tema prioritari per a l’equip de govern. Nega que siguin partidistes i afegeix que 
consideren que Barcelona la fa tota la col·lectivitat.  

Pel que fa al projecte, reconeix que l’equip de govern continua un projecte que ja existia del 
govern anterior, amb la idea de beneficiar el districte i la ciutat, però denuncia irregularitats en el 
traspàs. Acusa l’anterior regidor, el senyor Freixedes, de no tenir cap mena d’interès en el 
projecte, un projecte que l’equip de govern vol continuar i millorar. 

Finalment, comenta que es tracta d’un tema que genera uns consensos molt importants, i creu 
que cal traslladar-lo a la Casa Gran, no només ara, sinó que també hauria estat necessari en el 
passat, ja que l’Eix Pere IV és important per al districte, però també per a Barcelona. Reivindica 
el seu paper en les negociacions pressupostàries dos anys abans, i manifesta que és 
coneixedor i defensor de la importància de reformar aquest Eix Pere IV al districte de Sant Martí. 
Lamenta que malgrat que el projecte de reforma ha estat inclòs dues vegades en els 
pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona i que es disposa del projecte executiu, encara no 
s’hagi començat la reforma, i espera que es pugui començar en el mandat actual al més aviat 
possible. 
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S’aprova la proposta amb el vot en contra del GMDCUP-PA, l’abstenció del GMDBComú-E i el 
vot a favor de la resta de grups. 

Proposta presentada pel GMDC’s: 

Instar al Distrito de Sant Martí a aumentar las ayudas económicas, el aumento de 
educadores sociales y la creación de la figura de un auditor social de barrio para el 
seguimiento de las ayudas y para la detección de posibles casos de impugnabilidad, 
como una herramienta para dar oportunidades a las personas 

La senyora Ana M. Luque Muriel, del GMDC’s, llegeix la introducció de la proposició presentada 
pel seu grup, on demana orientar l’atenció social a la protecció i la prevenció de les persones i 
les situacions més desfavorides o de risc. Proposa, a més, més ajudes econòmiques per a les 
entitats que treballen amb les persones sense sostre, així com mirar d’augmentar el nombre 
d’educadors socials. 

Posa en relleu que hi ha moltes persones amb problemes econòmics, de salut, psicològics o de 
drogues que es troben sense sostre, i que això no pot ser, sobretot ara que arriba l’hivern. 
Reclama unes intervencions socials ràpides i eficaces per evitar aquests problemes i evitar que 
s’agreugin les desigualtats i la discriminació. 

Finalment, llegeix la proposta del seu grup. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, considera que els responsables de decidir 
a qui es donen les ajudes són els treballadors socials, que han de poder treballar amb 
independència per prendre decisions. Creu que no es pot dubtar de la seva professionalitat a 
l’hora d’atorgar les ajudes i no troba acceptable la figura proposada, a mode de policia de barri. 
Per tant, expressa el vot en contra del seu grup. 

La senyora Sílvia López Serrano, del GMDPSC-CP, està d’acord que cal millorar els 
equipaments, els serveis i els recursos que s’ofereixin des de Serveis Socials, i dotar-los, si cal, 
de més pressupost. Malgrat tot, no entén la creació d’aquesta figura d’un auditor social de barri, 
ja que seria com voler posar un policia per als més febles, per avaluar el grau de misèria de les 
persones que pitjor ho estan passant. Apunta que potser caldria posar un auditor per als més 
rics. Tot seguit, manifesta el vot en contra del seu grup. 

El senyor Sergi Alcon i Gibert, del GMDERC-AM, opina que la proposició parteix d’una base que 
dóna peu a una certa desconfiança i considera que els professionals són les persones més 
adients per valorar aquesta qüestió.  

A més a més, creu que parlar d’auditories no s’adiu amb el sector social, i creu que els casos de 
frau són molt més petits del que semblen. Aposta per confiar en els professionals que hi ha. 

Està d’acord, però, amb incrementar les dotacions i considera positiva aquesta part de la 
proposta, tot i que mostra la seva sorpresa pel fet que això vingui de la mà del GMDC’s, ja que 
altres vegades han votat clarament en contra de moltes altres propostes contràries al benestar 
social, com ara el Decret de pobresa energètica, o en contra els dipòsits bancaris, en contra dels 
impostos a operadors d’Internet, en contra dels impostos de patrimoni per a certes rendes 
elevades i de la famosa proposta de retirar la targeta de salut als immigrants irregulars. 

Destaca la feina de la Fundació Arrels i recorda que la situació de les persones sense sostre 
molts cops és molt més complicada del que sembla, perquè molts cops aquestes persones 
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sense sostre tenen animals domèstics i és complicat poder portar-los a un lloc on puguin 
pernoctar. Creu que hi ha certa demagògia darrere de la proposta del GMDC’s. 

Deixa clar que no està d’acord amb frases d’alguns dirigents de C’s, com la del senyor Jordi 
Cañas al Parlament, quan va dir: «Un sistema universal de salut no és un sistema per atendre a 
tot l’univers». Creu que és una línia desencertada que posa en relleu la línia habitual del partit, 
tot i que s’alegra que al Districte el GMDC’s en segueixi una altra que es pot anar afinant per 
poder finalment trobar un consens.  

Finalment, expressa el vot en contra del seu grup. 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDCiU, comparteix el fons de la proposició, tot i que hi 
ha temes que també fan que es plantegi algunes qüestions. Diu que no pot negar-se a les 
ajudes als educadors socials, al seguiment als barris, a l’atenció al Besòs o a zones que ho 
estan passant molt malament.  

Al·lega que no vol bloquejar la proposició i que per això manifesta l’abstenció del seu grup, ja 
que lamenta alguna de les expressions que s’hi posen. 

El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, expressa també la seva estranyesa pel que fa 
a la figura de l’auditor social, igual que la resta de partits, i considera que no té gaire sentit. De 
fet, transmet la seva plena confiança en els professionals que treballen a Serveis Socials i 
comunica que l’equip de govern ha començat a dotar-los de tots els mitjans possibles, 
incrementant totes les partides possibles perquè es noti que es vol millorar Barcelona en 
aquesta àrea. 

En aquest sentit, anuncia que unes setmanes enrere es va detallar un pla d’actuació per als 
pròxims mesos i el 2016, i que s’han anunciat fins a trenta-tres mesures en temes d’ocupació, 
habitatge, alimentació, pobresa energètica, suport econòmic, inclusió, pobresa infantil, salut i 
serveis socials entre d’altres. 

Com es diu a la proposició, accepta que cal incrementar les ajudes a Serveis Socials, però no 
està d’acord amb la figura de l’auditor social. Mostra la seva sorpresa per l’abstenció del 
GMDCiU, ja que opina que no queda clar si estan a favor o no d’aquesta figura i, finalment, 
expressa el vot en contra del seu grup. 

Es rebutja la proposta amb el vot a favor del GMDPPC i del GMDC’s, l’abstenció del GMDCiU i 
el vot en contra de la resta de grups. 

Proposta presentada pel GMDPPC: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

Solicitar a los organismos implicados, como Institut Municipal de Mercats y Barcelona 
Serveis Municipals (BSM), ambos dependientes de la administración municipal, a 
promover una solución de consenso que conjugue la promoción del mercado de Sant 
Martí, mediante bonificación del tiempo de estacionamiento de los clientes del 
mercado y los vecinos de la zona, para incorporar políticas de promoción comercial 
de un nuevo modelo de mercado del siglo XXI con la adaptación de los mercados a su 
entorno 
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El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, exposa que tothom coneix el mercat de Sant 
Martí, la reforma que s’hi ha fet i com de bé ha quedat, així com el gran esforç que han fet els 
paradistes. Lamenta, però, que la zona de l’aparcament es quedés curta en la reforma, ja que 
no n’hi ha prou, a diferència d’altres mercats, i anuncia que la seva proposta va en aquesta línia. 

Presenta la seva proposta i diu que busquen una solució de consens que satisfaci tant les 
necessitats del mercat com les del veïnat. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, respon que aquesta proposta supedita el 
correcte funcionament del mercat a l’ús del transport privat, i creu que s’hauria de fomentar el 
transport públic, per raons de salut, mobilitat i medi ambient. En aquest sentit, considera que si 
el mercat presenta mancances o una problemàtica concreta d’accés per part dels veïns i veïnes, 
s’ha de fer un pla complet de millora i no només facilitar l’aparcament del transport privat. Troba 
que cal apostar per un model de comerços de proximitat. Expressa el vot en contra del seu grup. 

La senyora Eugenia Angulo López, del GMDC’s, creu que és necessari i es mostra favorable a 
protegir l’economia del comerç, sobretot dels barris. Manifesta el vot a favor del seu grup. 

La senyora Sílvia López Serrano, del GMDPSC-CP, diu que el seu grup sempre estarà a favor 
de portar a terme mesures per afavorir i promocionar el comerç, i per tant els mercats. Tot i això, 
pel que fa al mercat de Sant Martí, considera que el problema no és haver de pagar la zona 
blava, sinó en el nombre excessiu de places que es van adjudicar des d’un principi (32 
actualment), una xifra que, segons el veïnat, és superior a la necessària i provoca molèsties. 

Creu que la bonificació de temps d’estacionament es tracta d’un incentiu, però no pensa que 
actualment suposi realment un problema. Expressa l’abstenció del seu grup. 

El senyor Sergi Alcon i Gibert, del GMDERC-AM, manifesta que el problema d’aquella zona és la 
dificultat d’aparcament en general i retreu que es llancin afirmacions trivials sobre les demandes 
del veïnat, ja que aparcar a la zona realment és un problema dels veïns i veïnes, i no només per 
les tardes, sinó també pels matins. 

Explica que el mercat de Sant Martí és un mercat de proximitat i esmenta un informe anterior del 
regidor on es recalca la importància de combatre el transport en vehicle privat i lluitar contra la 
contaminació acústica, la pol·lució i la contaminació lumínica. 

Per això, creu que és una proposta que s’ha de formular a un nivell més general, ja que el 
mercat de la Unió, al barri de Poblenou, es podria trobar en la mateixa situació. Així doncs, diu 
que qualsevol mesura de promoció del comerç ha d’anar reformulada o feta amb una visió més 
general. 

Expressa l’abstenció del seu grup i destaca que s’hagi emprat la paraula discriminació, igual que 
en la proposta del GMDC’s. En aquest sentit, s’alegra que aquests partits utilitzin aquesta 
paraula en un moment en què la discriminació està a l’ordre del dia vers la població catalana, 
visible en fets com en la inhabilitació dels partits de bàsquet en català, per exemple. Demana, 
per tant, que es continuïn fent propostes en aquest sentit, però amb aplicacions concretes. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, del GMDCiU, manifesta el vot a favor del seu grup perquè 
considera que és una millora tant per al comerç com per a les persones del barri i els clients del 
mercat. 

El senyor Antonio Herrera Valiente, del GMDBComú-E, està d’acord que cal prendre mesures 
per promocionar els mercats de proximitat i exposa que la dinamització dels mercats ja és una 
de les prioritats de l’equip de govern. Malgrat tot, mostra el seu descord pel fet que al mercat de 
proximitat s’hi hagi d’anar en cotxe, perquè creu que no té sentit. 
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Tot i això, proposa una mesura que sí es podria estudiar: en un futur, oferir algun servei a 
domicili, sobretot per a la gent gran que viu a prop dels mercats. Pel que fa a les places 
d’aparcament, no hi està d’acord i, de fet, diu que segons el veïnat, en sobren. Anuncia que 
l’antic regidor, del GMDCiU, va decidir, malgrat tot, posar-ne 32, i que l’actual equip de govern 
estudiarà reduir-ne el nombre alhora que estudien propostes que puguin ajudar el mercat a 
incrementar les seves vendes i a dinamitzar tot el mercat de proximitat. 

Expressa el vot en contra del seu grup. 

El senyor Gallardo dóna les gràcies als grups que han votat a favor, tot i que creu que el veïnat i 
els membres del mercat encara estaran més agraïts. Demana a l’equip de govern que estudiïn 
com trobar el millor acord tant per a paradistes com per al veïnat, perquè convisquin ambdues 
parts. 

Aclareix que el seu grup no vol promocionar anar al mercat en cotxe, però diu que es tracta 
d’una realitat que cal tenir present. Així doncs, tot i que l’equip de govern no està d’acord amb la 
proposta per la forma en què es presenta, demana que l’estudiïn. 

La senyora Ruiz creu que no està bé fomentar l’ús del transport privat per anar al mercat. 
Reconeix que hi ha una mancança, però diu que no es resoldrà provocant un altre problema de 
contaminació, problemes de salut, etc. Vol que es potenciïn polítiques que potser no són tan 
immediates, però que tinguin conseqüències a llarg termini que després s’agrairan, com ara el 
transport públic, la facilitat de mobilitat i sobretot el comerç de proximitat.  

El senyor Alcon reafirma el tema de la problemàtica de l’aparcament en aquell barri de Sant 
Martí. Proposa que realment es busquin les solucions més adequades i amb la visió més general 
possible, tenint en compte, però, les dificultats que provoca el fet que gairebé cap finca tingui 
aparcament particular. 

En haver-hi un empat de vots, el president expressa el seu vot de qualitat, que decideix el 
resultat.  

S’aprova la proposta amb l’abstenció del GMDPSC i el GMDERC-AM, el vot a favor del 
GMDPPC, el GMDC’s i el GMDCiU, i el vot de qualitat del president, i el vot en contra de la resta 
de grups.  

Proposició presentada pel GMDCUP: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

Impulsar un Pla de desenvolupament social i econòmic de l’Eix Pere IV, considerant 
aquest com una oportunitat a nivell de districte per al desenvolupament urbanístic 
d’una zona que requereix rehabilitar-se. Un pla de desenvolupament de caire 
comunitari i d’economia social i solidària, que estigui regit per un procés de 
participació veïnal, i amb l’objectiu d’esdevenir model de referència a nivell de ciutat i 
d’exemple a nivell internacional (presentada conjuntament amb la proposició del 
GMDPSC) 

S’aprova la proposta amb el vot en contra del GMDPPC, l’abstenció del GMDBComú-E i el vot a 
favor de la resta de grups. 
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b) Proposicions amb contingut de declaració institucional: 

c) Precs 

Prec presentat pel GMDERC: 

Que el govern municipal del Districte adopti les mesures necessàries i suficients per 
assegurar que els nens de les famílies afectades tenen accés a les beques menjador, 
sense dependre de la seva capacitat d’obtenir la informació, sense que hi puguin 
concórrer traves burocràtiques i independentment de en quin moment del curs es 
generi aquesta necessitat en cada cas concret 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, presenta el seu prec. 

Puntualitza que, malgrat les veus que asseguren que s’està superant la crisi econòmica, a nivell 
de famílies i persones això encara no es constata, i denuncia que encara hi ha massa nuclis 
familiars en risc d’entrar en situació de pobresa en qualsevol moment, a causa d’un atur a punt 
d’exhaurir-se, exhaurit o bé de l’esgotament dels estalvis, o d’altres factors. En aquest sentit, 
comparteix amb la FAVB aquesta opinió.  

Per això, demana al Districte que, durant tot el curs, mantingui informades les famílies dels ajuts 
als que poden optar; que es generin eines de comunicació necessàries per mantenir obert el 
contacte amb els centres escolars, per detectar els casos que vagin sorgint durant el curs i 
donar-los una resposta ràpida, que no depengui de la burocràcia. 

Resumeix el seu prec dient que demana que cap nen o nena del districte es quedi sense menjar 
ni un sol dia. 

La senyora Carlota Falgueras Marçal, consellera d’Ensenyament i Infància, es mostra 
absolutament a favor del prec, ja que l’equip de govern contempla com a principi atendre totes 
les persones més vulnerables i amb menys recursos. Anuncia que s’ha establert un pla de xoc 
per a aquestes persones. 

Reconeix que, en un moment de crisi com l’actual, amb un atur com el que hi ha, una de les 
prioritats fonamentals òbviament és el problema d’alimentació i de cura en els infants de les 
famílies, és a dir, les famílies en situació de risc i vulnerabilitat. Motiu pel qual diu que el govern 
de la ciutat va decidir ampliar el pressupost de les beques de menjador en 2.882.870 euros en el 
curs 2015-2016, a més a més dels 3 milions d’euros respecte al curs anterior que ja estaven 
compromesos. 

Explica que, d’aquesta manera, la previsió total d’ajuts a beques menjador per al curs 2015-2016 
és de 14,3 milions d’euros en total (un 24%més que el curs anterior), dels quals un 15% de 
l’augment corresponen al Districte de Sant Martí. 

D’altra banda, comunica que, a banda de l’augment en la dotació pressupostària, també s’ha 
incrementat la quantitat de famílies que rebrà l’ajut extraordinari (que passaran de rebre 3 euros 
diaris a rebre’n 6, és a dir, gairebé la totalitat del menjador escolar diàriament). 

Amb referència a la petició del GMDERC-AM de fer arribar la informació a les famílies, respon 
que evidentment estan d’acord amb transmetre-la a través de les escoles, que també són les 
encarregades de detectar casos determinats i portar-los a Serveis Socials. Per aquest motiu, 
anuncia que afavoriran que Serveis Socials actuï amb rapidesa i sense traves burocràtiques. 
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Finalment, demana que li facin arribar la resposta per escrit. 

S’accepta el prec. 

Presentat pel GMDERC: 

Que a partir d’ara el govern municipal incorpori el diàleg amb els altres grups 
municipals i els criteris d’excel·lència i rigor en els continguts en els processos de 
selecció dels ponents en actes organitzats per l’administració 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, presenta un prec perquè en l’acte 
institucional de la Diada del Districte es van fer afirmacions que van generar un cert malestar en 
part del públic (com una clara al·lusió a la coalició en què ERC participa, en dir que es 
presentava sense programa, cosa que diu que és absolutament falsa). Considera que en actes 
d’aquest tipus, adreçats al veïnat, s’hauria d’incorporar el diàleg amb la resta de forces polítiques 
per tal de poder arribar a consensos pel que fa al contingut, com al rigor dels actes que 
s’organitzin al districte. Aclareix que es refereix al contingut de l’acte i no a l’organització.  

Admet ser conscient que es tracta d’un tema nacional, que són temes que el Grup de BComú 
refusa per sistema, motiu pel qual creu que el prec no serà acceptat. Tot i això, defensa la 
necessitat d’utilitzar el diàleg com a norma per a la presa de decisions. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Drets Civils, respon que l’equip de govern 
no pot acceptar aquest prec. Primer, però, explica com van succeir els fets i diu que, com 
comença a ser tradició, el Districte organitza un acte el dia 11 de setembre, que enguany es va 
decidir que fos una conferència en una sala més gran. Per aquest motiu, explica que van escollir 
una ponent que compta amb tota l’excel·lència i el rigor, i tota la llibertat de càtedra que permet 
ser historiadora. Diu que pot ser que el contingut de la seva conferència creés polèmica, però 
adverteix que hi ha gent que només veu TV3 i és possible que tingui una determinada manera 
d’entendre les coses. Recorda, doncs, que la pluralitat consisteix precisament a escoltar d’altres 
opinions. 

En aquest sentit, recorda que al final de la xerrada hi va haver un torn obert de paraules, on 
tothom podia expressar la seva opinió, i explica que un company de la senyora Arrando va 
expressar les seves discrepàncies. No accepta el prec perquè hi diu «a partir d’ara el govern 
municipal», i puntualitza que no és a partir d’ara, sinó que el govern actual ho ha fet sempre. 

La senyora Arrando respon irònicament que s’alegra que el rigor i l’excel·lència els donin la 
universitat on imparteix classes la conferenciant. 

No s’accepta el prec. 

d) Preguntes 

Pregunta presentada pel GMDCiU: 

Quin és el capteniment del govern amb relació a la suspensió de llicències i la 
definició en matèria d’horaris, vetlladors i altres elements de l’espai singular de la 
rambla del Poblenou? 
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El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDCiU, explica que la pregunta és en relació amb el 
Poblenou i la suspensió de llicències d’activitats que hi ha a l’àmbit de la rambla, en relació amb 
una qüestió que el govern coneix i que implica Fem Rambla, l’Associació de Restauradors, el 
veïnat i els comerciants. A continuació, fa la seva pregunta. 

La senyora Montserrat Barnils i Santanach, consellera de Comerç, Promoció Econòmica i 
Turisme, comunica que al setembre va finalitzar la suspensió de llicències dels establiments amb 
vetlladors a la rambla del Poblenou, tot i que l’equip de govern ha prorrogat aquesta mesura per 
tal de poder elaborar la nova ordenació singular de la rambla del Poblenou. 

Tot seguit, anuncia que el dia del Plenari l’equip de govern ha aprovat la modificació i l’ampliació 
del Pla d’usos que afecta aquest àmbit del Districte, que s’ha ampliat de la rambla fins al carrer 
Marià Aguiló, per tal d’incloure també els establiments de degustació que fins ara no estaven 
reglamentats. D’aquesta manera, creu que, a partir d’ara i fins no més enllà de principis del 
2016, es podrà elaborar l’ordenació singular de la rambla. De fet, recorda que durant el mes de 
juliol el govern va fer una inspecció d’ofici als establiments de la rambla, als quals no se n’havia 
fet cap durant els quatre anys del mandat anterior. 

A banda d’això, informa que el govern s’ha reunit amb l’associació de veïns i veïnes Fem 
Rambla, amb l’Associació de Restauradors i amb l’Eix Comercial, i que al damunt de la taula 
tenen les conclusions finals d’aquest procés participatiu de Fem Rambla, per tal d’orientar 
l’ordenació singular. Conclou explicant que és en el marc d’aquesta nova normativa que es 
reordenarà finalment el nombre de terrasses i vetlladors, i es farà amb el màxim consens de tots 
els agents. 

El senyor Boadella diu que li agafa la paraula sobre la data esmentada (no més enllà de principis 
del 2016). Li recomana que revisin bé tota la documentació, perquè es van fer moltes 
inspeccions en l’època de la suspensió de llicències, i demana que no diguin que no es va fer 
cap inspecció en el mandat anterior, perquè això els deixa molt mal col·locats en relació amb 
l’estudi que han fet d’aquest tema. Li suggereix que parli amb els interlocutors, i transmet l’opinió 
d’aquests interlocutors, que es queixen que no parlen amb l’equip de govern. 

De fet, destaca que hi va haver una reunió inicial, però que es va dir que es treballaria en el 
tema a partir de la Mercè (el 24 de setembre), però la realitat és que des de llavors els 
interlocutors no han rebut cap notícia del govern. Per tant, emplaça l’equip de govern a treballar 
aquest tema amb el consens de totes les parts implicades.  

La senyora Barnils respon que el senyor Freixedes no va fer cap inspecció d’ofici, que només 
se’n van fer a demanda per queixa, a diferència d’allò que ha fet l’equip de govern actual. 

Pregunta presentada pel GMDCiU: 

Quin és el capteniment del govern en relació amb el projecte de l’Eix Pere IV? 
(presentada conjuntament amb la proposició del GMDPSC) 

Pregunta presentada pel GMDPSC: 

Quin és el capteniment del regidor del Districte en relació amb la paralització de les 
obres de construcció dels equipaments de Ca l’Isidret i el consegüent endarreriment 
en la posada en marxa del casal de gent gran, tant necessari per al barri? 

La senyora Sílvia López Serrano, del GMDPSC-CP, denuncia que fa mesos que s’han paralitzat 
les obres de construcció de Ca l’Isidret i que això provoca malestar entre el veïnat i les entitats 
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del barri. Diu que la finalització i entrega d’obres estava prevista a finals d’any, però que és 
conscient dels problemes econòmics de la constructora encarregada de l’obra, que no podrà fer 
front a la finalització, fet que òbviament suposa un retard de calendari. 

Tot seguit, fa la seva pregunta. 

El regidor respon com a regidor d’Habitatge i diu que a Ca l’Isidret no solament hi ha un casal de 
gent gran, sinó que hi ha un casal de barri, hi ha habitatge dotacional per a gent gran i habitatge 
que no és de lloguer social, sinó de dret de superfície. Qualifica de vital el projecte. 

Admet que, segons estava previst, la data de finalització era el març del 2016. Expressa el desig 
de l’equip de govern que s’acabi l’obra, però reconeix que si l’empresa actual no pot fer-ho, 
caldrà tornar a fer concurs i licitar-la, situació que provocaria un endarreriment de molts mesos. 

Per tant, contesta que el capteniment de l’equip de govern és estar-hi a sobre, i que es farà tot el 
possible perquè es resolgui al més ràpid possible la situació. 

Pregunta presentada pel GMDPSC: 

Quin ús te previst donar al refugi antiaeri de Can Robacols l’actual equip de govern del 
Districte? 

El senyor Francesc Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, exposa que en el transcurs de les obres 
de reurbanització del carrer Ripollès, del barri del Camp de l’Arpa, es va localitzar un antic refugi 
antiaeri de la Guerra Civil, conegut com el refugi de Can Robacols, que en l’actualitat no té cap 
utilitat. 

Atesa la situació, informa que el veïnat reivindica la conservació d’aquest refugi i que es pugui 
visitar si els tècnics ho consideren adient. Tot seguit, formula la seva pregunta. 

El senyor Antonio Herrera Valiente, conseller de Memòria Història, puntualitza, en primer lloc, 
que el seu grup aposta per donar suport a la memòria històrica, i que per això han creat el 
Comissionat de Memòria Històrica, dirigit per Xavier Domènech. Comenta que a Pere IV també 
s’haurà de parlar de memòria històrica, perquè és un eix anterior a Pla Cerdà. 

Pel que fa a la pregunta, respon que ja ha tingut contactes amb l’Enric Marco, del Taller 
d’Història. A continuació, presenta la proposta del seu grup: en primer lloc, fer uns panells fixos a 
la plaça de Can Robacols per fer visible el refugi, on hi haurà testimonis, entre els quals ja es 
coneix el de Pere Plana Pallars, que de petit jugava en aquell refugi. En aquest sentit, fa saber 
que es potenciarà la memòria oral dels veïns i les veïnes i de qualsevol entitat que aposti per 
això mateix. 

En segon lloc, informa que caldrà demanar un informe complet per veure les condicions del 
refugi per ser visitat, però avança que si la ventilació és suficient, s’hi faran visites guiades, igual 
que es fa en el refugi de la plaça del Diamant a Gràcia, per tal que el refugi es converteixi en 
patrimoni del districte.  

El senyor Bañón diu que comparteix plenament la recuperació de la memòria històrica i demana 
que li faci arribar la resposta per escrit. 
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Pregunta presentada pel GMDC’s: 

Estamos interesados en saber qué medidas de ocupación tienen previstas para las 
personas que se encuentran en situación de desempleo en nuestro distrito 

La senyora Ana M. Luque, del GMDC’s, fa saber que el seu grup està interessat a saber les 
mesures d’ocupació previstes per a les gairebé quinze mil persones del districte que es troben a 
l’atur: quins plans hi ha per a reactivar les mesures necessàries per tal que aquestes persones 
es puguin desenvolupar i dignificar.  

Esmenta que hi ha cursos, però vol saber quins altres procediments es duran a terme. Tot 
seguit, llegeix la pregunta. 

La senyora Eva Campos Paladio, consellera d’Acció Social i Ciutadania, comenta que 
l’Ajuntament de Barcelona ha triplicat els recursos econòmics destinats als plans d’ocupació 
municipals del 2015. També fa saber que el mes d’octubre posen en marxa un pla de xoc per 
orientar, capacitar i formar fins a 2.000 persones aturades de llarga durada, amb l’objectiu 
d’incrementar la competitivitat d’aquest col·lectiu al mercat laboral i la seva «ocupabilitat».  

En aquesta línia, indica que la setmana posterior al Plenari es començaran a organitzar entre 
tres i quatre sessions informatives cada setmana per donar a conèixer el pla a candidats 
potencials, derivats directament del SOC, que col·labora activament en aquest projecte. 

Per tant, parla d’un procés d’acompanyament i assessorament personalitzat en la recerca de 
feina, així com d’una formació gradual, que finalitzarà amb els darrers inscrits el desembre del 
2016, i tindrà un assessorament personalitzat, amb formació i suport al procés de recerca de 
feina.  

Esmenta també les trobades individuals que es faran un cop al mes per tal de fer el seguiment, i 
del mínim de dues-centes hores de formació repartides entre activitats destinades a millorar els 
coneixements dels participants en un àmbit específic i les enfocades a treball en competències 
transversals.  

Finalment, es refereix a tres models de formació: un de curta durada –capacitació tecnològica, 
desenvolupament professional i recerca de feina–, impartit a través de Barcelona Activa o el 
Cibernàrium; en segon lloc, una oferta de cursos de formació més professionalitzadora, que 
durarà entre 80 i 150 hores, i s’estructurarà segons els sectors d’activitat; per últim, l’oferta 
formativa ja existent al mercat, per poder derivar aquelles persones amb un perfil més 
especialitzat que requereixin ampliar o dotar-se de coneixements nous més específics. 

Pregunta presentada pel GMDC’s: 

En el campo de las obras urbanas, ¿tienen planteado seguir con la reforma de l’Eix 
Pere IV que tantas demoras ha tenido, y qué plazos tienen previstos para la 
realización? (presentada conjuntament amb la proposició del GMDPSC) 

Pregunta presentada pel GMDPPC: 

¿Cuál es el calendario de actuación de los proyectos, desglosados por fecha de 
realización de proyecto, licitación y ejecución, para realizar la apertura de la calle del 
Concili de Trento y la reforma de las calles de la Verneda y de Sant Joan de Malta, y 
hacer una conexión peatonal entre el parque de Can Miralletes y la calle de Rogent 
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que pase por la plaza de las Tortugas (plaza de Sant Josep de Calasanz) y conecte 
este parque con el parque del Clot? 

El senyor Ramon Sabaté Puig, del GMDPPC, llegeix la pregunta del seu grup. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller d’Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, respon 
dient que, malauradament, el company d’una persona que vivia al carrer Concili de Trento va 
morir i, per tant, no s’ha pogut realitzar l’expropiació. Afegeix que, per aquest motiu, se li ha 
donat un temps prudencial perquè pugui marxar i que, un cop ho faci, es procedirà a l’enderroc 
parcial i l’obertura parcial, amb arranjament provisional de la zona. Precisa que està previst que 
això passi dins del 2015.  

Pel que fa a la segona part de la pregunta, contesta que en principi forma part del PAD i que, tot 
i formar part del programa, no està previst i caldria discutir-ho amb tothom. 

Pregunta presentada pel GMDPPC: 

¿Cuál es el calendario de operaciones de mantenimiento de los parques infantiles del 
distrito, y en especial del ubicado frente a la Gran Via de les Corts Catalanes, 1044? 

El senyor Ramon Sabaté Puig, del GMDPPC, exposa que han detectat que alguns parcs 
infantils del districte es troben en situació pèssima, i d’altres estan molt degradats, fet que 
suposa un perill per als nens i nenes que els utilitzen. Es refereix a la fotografia que mostra, del 
parc de la Gran Via número 1044.  

A continuació, formula la pregunta. 

La senyora Eva Camps Paladio, consellera de Medi Ambient, Neteja i Parcs i Jardins, respon 
que l’empresa adjudicatària que s’ocupa de les àrees de jocs infantils és Fomento de 
Construcciones y Contratas. Informa també que les àrees de la Gran Via, igual que la resta de 
les àrees de jocs infantils, gimnàstiques o àrees de gent gran, s’inspeccionen tres cops a la 
setmana, tot i que a partir de l’1 de setembre de 2015, data d’inici del nou contracte de 
manteniment de jocs infantils, s’estableix una freqüència exacta i uns dies assignats a aquestes 
tasques d’inspecció ocular. Pel que fa al lloc indicat, Gran Via 1044, avisa que els dies són 
dimarts, dimecres i divendres. 

Tot seguit, explica el procediment per a altres qüestions: l’airejat de la sorra es fa cada dos 
mesos; el canvi de la sorra, un cop cada dos anys, essent el darrer cop el setembre del 2015; i 
els grafits de l’estructura metàl·lica es netegen quan tenen un avís. Reconeix que l’estat de les 
cordes no és el més adequat, perquè el joc ja té una edat, però atribueix el problema al reiterat 
vandalisme, ja que a la fotografia es veu com hi ha restes de la cinta que indica que es va tancar 
el parc als usuaris i usuàries, però que algú no l’ha respectada i s’ha dedicat a arrencar-la 
indiscriminadament.  

En aquest sentit, apunta que el dia de la fotografia presentada, els operaris ja havien clausurat 
l’àrea –ho van fer el 30 de setembre– a l’espera de la substitució de les cordes, que ja estan 
demanades i trigaran un mes a arribar. 
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Pregunta presentada pel GMDCUP: 

Què s’està fent per desenvolupar un pla d’emergència i cohesió social al barri del 
Besòs? Si s’està fent, què, com i en quins terminis? Si no s’està fent, es planteja fer-
ho? Com, amb quin model i en quins terminis? 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, presenta els antecedents a la pregunta. 
Exposa, en primer lloc, que el Besòs és el barri amb la renda familiar més baixa de tot el districte 
de Sant Martí, que es troba entre els deu barris amb més nivell d’atur de tota la ciutat de 
Barcelona i que la seva població jove no té moltes possibilitats de reunir-se i de fer activitats. 
D’altra banda, afegeix els desnonaments a l’equació, que considera el signe de la bretxa social 
cada cop més gran que hi ha a Barcelona, la qual diu que cal treballar per reduir-la. 

Lamenta que les administracions públiques sovint han oblidat les necessitats d’aquest barri, i 
critica la situació de precarietat en què es troben les treballadores i els grups en risc d’exclusió 
social, ja sigui mitjançant la gentrificació o l’oblit. 

Assenyala que en aquest barri s’hi instal·len grups de població d’origen divers, fet que provoca 
unes característiques i necessitats pròpies que es poden aprofitar per aconseguir cohesió social 
i per donar-li al barri una personalitat pròpia. 

Tot seguit, es refereix als models de gentrificació, com el que es va fer al Fòrum, i diu que són 
ineficaços a l’hora de crear cohesió social. Per això, considera que cal un pla complet i 
transversal d’actuació per al barri del Besòs, i recorda que al programa del GMDBComú-E ja hi 
havia punts al respecte, com ara imposar polítiques contra el racisme i la xenofòbia. Per la seva 
banda, vol afegir el masclisme a la llista de situacions contra les quals cal lluitar; vol fomentar la 
creació d’un parc públic de lloguer, amb els pisos públics i els pisos desocupats; vol posar a 
disposició del veïnat del barri els solars que estiguin en desús per aprofitar els espais i donar-los 
nous usos de manera autogestionada; i finalment vol imposar projectes d’economia social i 
redefinir la planificació educativa a la frontera del districte. 

El senyor Jordi Martín López, conseller d’Esports, Joventut, Participació i Transparència, indica 
que està força d’acord amb allò exposat per la senyora Ruiz. Deixa clar que des del primer dia al 
govern del Districte de Sant Martí, el seu grup va deixar clar que cal lluitar contra les 
desigualtats, clarament visibles al districte, especialment a Besòs-Maresme i Via Trajana. En 
aquest sentit, recorda que durant el mes d’agost, i únicament al Besòs, es van mantenir oberts 
el casal de gent gran, el centre cívic i els patis de l’escola Eduard Marquina. També precisa que 
es van reobrir les fonts tancades per l’anterior govern i que s’està ampliant el menjador social. 

Malgrat tot, informa que en paral·lel ja s’han fet diverses reunions per començar a plantejar-se 
què vindrà després, i que ja s’està treballant per impulsar i ampliar projectes –plans contra la 
pobresa energètica, microcrèdits, cooperatives de serveis veïnals, reforç educatiu i formació 
musical–, que es van desenvolupar durant el 2014 a la Franja Besòs i que van encaminats a 
aconseguir major participació i cohesió social. 

Conclou dient que tot plegat nodrirà un pla per a la cohesió social a l’Eix Besòs, en coordinació 
amb altres districtes amb façana al Besòs, com ara Sant Andreu i Nou Barris, que abans de 
finals del 2015 l’Ajuntament es presentarà a la Unió Europea per optar al finançament 
extraordinari dels fons Feder. 

La senyora Ruiz demana la resposta per escrit i apunta que troba a faltar una mica més de 
concreció en alguns punts, especialment pel que fa a accions d’empoderament de les dones i 
als projectes que potenciïn l’autogestió i la participació veïnal al Besòs. 
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Presentada pel GMDCUP: 

Quan, amb quina titularitat i amb quin model de gestió proposa l’equip de govern obrir 
la residència de dia per a gent gran Alchemika? 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, es refereix a la residència de gent gran 
Alchemika, i l’emmarca en el context actual, en què hi ha una major esperança de vida i cada 
cop hi ha més població envellida, motiu pel qual sorgeixen necessitats socials que requereixen 
d’una resposta cada vegada més urgent. Argumenta que fa més d’un any que la residència està 
feta, però que no hi ha moviment per part de les administracions, i critica que no hi hagi 
pressupost per acabar la residència. 

Si bé assenyala que la Generalitat és la responsable directa d’aquest projecte, afirma que 
l’Ajuntament també ha aportat diners i ha col·laborat en el projecte, motiu pel qual considera que 
s’hauria de pressionar més a la Generalitat o aplicar la municipalització dels serveis. 

Tot seguit, parla sobre el model que el seu grup voldria per a la residència: implementar un pla 
pilot per treballar nous models de gestió, en els quals els treballadors, els usuaris i els tècnics de 
l’administració pública puguin treballar junts per arribar a un consens i a gestionar el 
funcionament d’aquests equipaments d’una manera molt més democràtica i molt més igualitària. 

Finalment, planteja la pregunta. 

La senyora Montserrat Barnils i Santanach, consellera d’Economia Cooperativa i Treball Digne, 
diu que el seu grup vol garantir el dret a l’envelliment digne, actiu, autònom i saludable; serveis 
de teleassistència i atenció domiciliària; potenciar el projecte Radars d’atenció social per a 
persones grans que viuen soles; mantenir i ampliar el projecte «Àpats en companyia» als casals 
de persones grans; i millorar la xarxa d’equipaments de les persones grans. 

Recalca que, com ha dit el regidor anteriorment, l’obertura de l’Alchemika és molt important per 
l’equip de govern i per Barcelona, però aclareix que l’obertura depèn totalment de la Generalitat, 
que ha desaparegut d’escenari. En aquest sentit, fa saber que quan el seu grup va entrar al 
govern, una de les primeres mesures va ser concertar una entrevista amb la Generalitat, però 
que es va ajornar sense data per part del Govern de la Generalitat. Malgrat que diu que hi han 
trucat i enviat cartes, només han aconseguit que el Govern es comprometés a obrir la residència 
durant el 2016. 

D’altra banda, puntualitza que el seu grup vol una gestió i una titularitat públiques. 

La senyora Ruiz considera que la resposta i les mesuren són una mica tèbies i que cal ser 
contundent, i fins i tot demanar a l’Ajuntament que es municipalitzi el tema. Reitera que cal 
contundència, claredat i decisió política en aquest tema, ja que al districte hi ha un nivell molt alt 
d’envelliment.  

Anuncia que el seu grup incentivarà la mobilització popular al carrer en aquest tema, i també en 
molts d’altres. 

La senyora Barnils respon que continuaran insistint per posar dia i hora, malgrat que la 
Generalitat no hagi contestat, i suggereix que estaria bé que el GMDCiU els donés un cop de 
mà. 

El president agraeix la col·laboració de tots els consellers i conselleres del Consell Plenari, ja 
que li han fet molt fàcil la seva feina com a president i també dóna les gràcies i felicita als 
assistents del públic que han aguantat fins el final. 
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En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 22.41 h.  

 

 

 

La secretària del Consell, Vist i plau 
 El president 
 


