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Desenvolupament de la sessió 

El president explica que s’han entrat dues mocions d’urgència: una proposició del 
GMDDemòcrata i un prec del GMDCs. Afirma que per incorporar aquests punts cal 
apreciar-ne primer la urgència, i demana el posicionament dels diversos grups 
municipals pel que fa a la proposició del GMDDemòcrata. 

Un cop expressats els vots, constata que tots els grups aprecien la urgència de la 
proposició, tret el GMDBComú-E, que s’absté. Afirma que, per tant, aquesta proposició 
substituirà la que havia presentat inicialment el GMDDemòcrata.  

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, manifesta que retiren la moció 
d’urgència que havien presentat perquè la del GMDDemòcrata és sobre el mateix 
tema i prefereixen tractar aquest tema a través d’una proposició. 

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

Acta de la sessió ordinària del dia 24 d’octubre de 2017 

Aprovada per unanimitat.  

B) Part informativa: 

Despatx d’ofici: 

Adjudicacions de contractes per procediment obert i de contractes menors 
amb publicitat, dels mesos de juliol a octubre de 2017 

Decret del regidor del Districte de Sant Martí de 20 de novembre de 2017, pel 
qual es deixa sense efecte el nomenament de dos consellers com a membres 
de la Comissió de Govern 

Decret del regidor del Districte de Sant Martí de 20 de novembre de 2017, de 
nova determinació d’àrees de govern i designació dels seus responsables 

El Consell se n’assabenta. 

 Informe del regidor  

El regidor del Districte assenyala que el darrer Consell Plenari va tenir lloc fa només un 
mes, però que s’ha avançat l’última sessió del 2017 a causa de la convocatòria 
d’eleccions el proper 21 de desembre. Recorda que en aquella sessió anterior encara 
estaven xocats per la repressió de l’1 d’octubre i per la detenció de Jordi Sànchez i 
Jordi Cuixart. Afirma que ara la situació no és millor, ja que s’ha aplicat l’article 155 de 
la Constitució, que suposa la mutilació de l’autogovern de Catalunya, i s’ha detingut 
una part del Govern legítim de la Generalitat, que és una situació democràticament 
injustificable i trista. Manifesta que cadascú pot viure aquesta situació de manera 
diferent segons la seva ideologia, però que és una situació delicada i preocupant. 



 

Reclama l’alliberament immediat de les persones detingudes, tal com recorda que ja 
ho va fer l’11 de novembre al lliurament dels Premis Sant Martí. Explica que també ha 
escrit personalment a la presó a la senyora Meritxell Borràs, amb qui ha treballat pel 
dret a l’habitatge a Catalunya i Barcelona durant els darrers anys, per donar-li tot el 
seu suport. 

Afirma que la cohesió social, el bé més preuat de la societat, està en certa manera en 
perill i cal preservar-la i enriquir-la. Explica que als qui creuen en la solidaritat dels 
pobles no els acaba de satisfer veure els barris plens de banderes de tota mena i els 
agradaria molt més que els balcons estiguessin plens de flors, roba estesa i vida 
quotidiana. 

Manifesta que una altra qüestió que ha estat dura d’acceptar és la ruptura amb el Grup 
Municipal del PSC després d’un any i mig de governar amb aquesta força. Assenyala 
que ell i molts altres membres del Govern del Districte van votar en contra de la 
ruptura perquè aquest treball conjunt amb Grup Municipal del PSC havia funcionat bé, 
tant a l’Ajuntament de la ciutat com al Districte. Afirma, però, que per coherència 
democràtica havien de consultar a les bases del partit sobre la continuïtat del pacte, i 
les bases van considerar que el PSC no podia continuar sent soci de govern en ser 
còmplice de l’aplicació de l’article 155. Recorda que Barcelona en Comú està tant en 
contra de l’aplicació de l’article 155 com de la DUI.  

Afirma que amb la Generalitat intervinguda, el Govern cessat i el Parlament dissolt, cal 
reconèixer que l’Ajuntament de Barcelona és avui la màxima institució democràtica en 
funcionament al país. 

Manifesta que, abans de parlar de la feina feta al districte en el darrer mes, vol tenir un 
record per a la Sra. Alba Vidal, treballadora de l’àrea de Turisme, que va morir el 7 de 
novembre en començar una reunió al Districte. 

Recorda que s’ha pogut fer tota la ronda de consells de barri, malgrat que els del 
Poblenou i la Vila Olímpica es van haver d’ajornar per motius conjunturals. Afirma que 
això ha permès tractar tant temes específics de cada barri com temes més generals de 
la ciutat, com l’increment de carrils bici en molts carrers de la ciutat i del districte, la 
implementació de la nova xarxa de bus, amb noves línies com la V31 i la V29, i el 
manteniment de la línia 36 com a 136, malgrat no tenir la freqüència que havien 
sol·licitat. 

Destaca que s’estan desenvolupant dos processos participatius realment importants 
per al districte: «Repensem el 22@», que s’ha anat desenvolupant gairebé per tot el 
districte, especialment pel 22@ i pel Poblenou, i que segueix obert, i el debat per 
definir el futur de la plaça Sant Bernat Calbó. 

Explica que ahir es van obrir les pliques del projecte urbà del triangle ferroviari de la 
Verneda-Sagrera, que comprèn unes 10 illes de l’Eixample de Cerdà i inclou uns 4.000 
habitatges, gairebé la meitat d’habitatge protegit. Afirma que, per tant, ja s’ha escollit 
els dos equips guanyadors i que, a partir d’aquesta proposta urbana d’espai públic, 
habitatge i equipaments, es farà el projecte definitiu, a càrrec de Barcelona Sagrera 
Alta Velocitat (BSAV) i l’Ajuntament de Barcelona. 

Anuncia que el proper divendres també se sabrà qui són els autors del projecte que ha 
guanyat el concurs per fer una nova seu del Districte i un centre sociocultural a l’antic 



cinema Pere IV, que destaca que serà un referent per al districte i especialment per al 
Besòs i el Maresme. 

Explica que al novembre s’han format com a policies de barri un seguit d’agents de la 
Guàrdia Urbana del Districte, que a partir de finals d’aquest any reforçaran les tasques 
de policia de proximitat que ja duien a terme i que ara es faran amb una visió 
comunitària més integral. Assenyala que, després d’una bona experiència a Nou 
Barris, s’aplica aquesta iniciativa a Sant Martí i Sant Andreu. 

Manifesta que una altra qüestió que s’ha fet visible en els últims mesos és el problema 
de la contaminació a l’entorn de la zona Fòrum i l’aparició de la plataforma Airenet. 
Explica que l’Ajuntament i el Districte treballen en aquesta qüestió, i que abans de 
Nadal faran una sessió per donar totes les informacions i valoracions de què disposen. 

Recorda que s’han dut a terme les festes majors del Clot, la Verneda i Sant Martí, així 
com l’encesa de llums a la rambla Guipúscoa. D’altra banda, destaca que aquesta 
setmana s’han lliurat els Premis Sant Martí i el proper dijous es lliurarà el Premi Jove 
de Còmic per a la prevenció i l’eradicació de la violència masclista. 

Pel que fa a les obres que es duen a terme al districte, manifesta que han començat 
les obres de l’avinguda d’Icària, necessàries per donar més valor a l’espai públic de la 
Vila Olímpica i la plaça de la Infància. Assenyala que també s’ha presentat el futur eix 
verd de Cristóbal de Moura, que es començarà a obrir als voltants de Ca l’Alier, i s’han 
iniciat les obres de l’escola Maria Espinalt.  

Explica que ja es van adjudicar els 105 habitatges per a gent gran al carrer Bolívia, a la 
plaça de les Glòries. D’altra banda, manifesta que ja s’estan preparant les bases per 
fer el concurs de licitació pública de la nova època del conjunt de Palo Alto, de 
propietat municipal. 

Quant a obres en fase final, afirma que s’estan completant les obertures dels carrers 
Marroc i Bolívia, la reforma del carrer Joncar i la rehabilitació de La Flor de Maig.  

Manifesta que s’acaba d’obrir un espai al passatge Trullàs en relació amb l’exposició 
«Després de la fi del món», del CCCB. Assenyala que de moment s’ha obert aquest 
espai a les escoles i que al gener s’obrirà al públic. D’altra banda, explica que a la 
superilla s’han inaugurat dues zones de jocs infantils, amb molt d’èxit de concurrència. 

Pel que fa a memòria històrica, afirma que, a part de tota la feina que serà visible més 
endavant, s’ha estrenat el nom de la plaça dedicada a Ana Figuera, una líder veïnal; 
s’ha instal·lat el faristol informatiu de la plaça de la Palmera; s’ha publicat la guia del 
Muhba sobre Macosa, i s’ha presentat el llibre sobre la Perona. Destaca també que 
aquesta setmana s’han acabat de retirar totes les plaques franquistes que quedaven al 
districte. 

Finalment, explica que s’ha inaugurat la primera fase de la nova seu de Biciclot a Can 
Picó, d’acord amb un conveni que es va subscriure en el mandat anterior i que s’ha 
impulsat amb força en aquest mandat per tal que el projecte es pugui dur a terme en 
poc temps. Subratlla que aquest element serà molt important en l’eix Pere IV. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que no volen deixar 
passar cap plenari sense recordar els presos polítics i la intervenció que viu Catalunya, 
que afirma que no deixa de ser una imposició de poder de l’Estat espanyol. Explica 
que també volen denunciar les eleccions imposades per l’Estat, que opina que 
pretenen anul·lar tota capacitat de decisió per part del poble de Catalunya sobre el seu 



futur, ja que se’ls diu que tot és vàlid menys qüestionar el règim del 1978 i una 
constitució que consideren caduca. 

Afirma que el seu grup no farà cap pas enrere respecte a la independència de 
Catalunya i les possibilitats que representa per poder construir un estat nou a través 
d’un procés constituent. Manifesta que no poden perdre aquesta oportunitat de 
construir república des de baix, tot i els boicots i les imposicions que puguin provenir 
dels grans poders econòmics i polítics. Remarca que no s’ha preguntat mai a la gent 
com vol que sigui el seu model d’organització política, i que per això la CUP continuarà 
defensant la República fins al final.  

Afirma que volen els presos polítics a casa, i que també volen denunciar les 
agressions que pateixen algunes veïnes del districte per manifestar obertament el seu 
posicionament polític als balcons, ja que s’han llançat pedres contra les finestres de 
casa seva. 

Manifesta que no volen deixar de parlar novament del procés de substitució de classes 
socials que pateix la ciutat i la manca de compromisos polítics reals per trobar-hi 
solucions. Explica que, per exemple, les illes compreses entre els carrers Doctor 
Trueta i Badajoz, del barri del Poblenou, han estat víctimes del poder econòmic dels 
fons voltor, que compren edificis sencers i desplacen les veïnes. En relació amb això, 
afirma que s’està produint un desplaçament de les classes menys benestants cap a 
l’àrea metropolitana. A més, assenyala que als municipis els manquen competències 
en habitatge. En aquest sentit, remarca que una de les raons per les quals volen 
l’autogovern és que aquest permetrà adaptar-se molt més a les necessitats dels 
territoris. 

Finalment, critica que es multi les entitats per penjar cartells. Explica que creuen que 
s’han d’habilitar espais per als cartells de les activitats que fan les entitats, que destaca 
que són les que lluiten per millorar les condicions dels barris, o bé donar ordres clares 
de no multar-les.  

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, manifesta que no comparteix gens 
les paraules del regidor del Districte, que opina que sembla que estigui en un acte de 
precampanya i que tergiversa la veritat. 

Remarca que l’article 155 s’ha aplicat només sobre la base d’una ruptura de la legalitat 
constitucional i autonòmica, i que per tant és fruit d’haver-se saltat les lleis que tots 
s’han donat. A més, afirma que el Govern espanyol ha convocat unes eleccions al més 
aviat possible, sense voler perdre ni un sol dia perquè es torni al camí de la legalitat. 
En aquest sentit, opina que no hi ha hagut cap atac del Govern de l’Estat a les 
institucions catalanes, sinó un atac del grup de govern de la Generalitat a la legalitat 
de tots els catalans. Demana al regidor que digui les coses pel seu nom i no distorsioni 
més la realitat.  

Pel que fa al districte, explica que darrerament els veïns han patit nombrosos robatoris 
entorn de la rambla Guipúscoa i en altres zones. També es queixa de la falta de neteja 
a molts llocs del districte, així com de la inacció de la Guàrdia Urbana davant el mercat 
il·legal que hi ha a la zona de la Farinera. Explica que quan es pregunta als agents de 
la Guàrdia Urbana per què no hi intervenen, aquests responen que reben instruccions 
del Govern. A més, afirma que els veïns estan farts que els seus habitatges siguin 
ocupats il·legalment. Pel que fa a això, precisa que no es refereix a les persones 
necessitades, que són persones que han de rebre tota l’ajuda possible. 



Demana al regidor que no utilitzi el Consell Plenari del Districte per fer campanya 
política de cara a les eleccions autonòmiques.  

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, manifesta que no està gaire 
d’acord amb l’esquema d’informe del regidor que s’ha facilitat als grups, i que hagués 
preferit que el regidor es dediqués només a parlar de temes del districte. 

Opina que l’alcaldessa Colau, en trencar el pacte de govern amb el PSC, ha preferit 
anteposar la seva ideologia política al benestar de tots els barcelonins. Afirma que, 
entre esquerres i independentisme, Barcelona en Comú ha escollit l’independentisme. 

Remarca que l’aplicació de l’article 155 no interfereix en el treball de l’Administració, ja 
que s’estan pagant tots els programes. Explica que l’informe del regidor diu que el 
Govern espanyol «des de fa un mes manté suspès o intervingut l’autogovern del 
nostre país», quan el 155 s’ha aplicat a Catalunya, que és una comunitat autònoma, i 
quan la seva aplicació ha estat conseqüència de la desobediència rebel i sistemàtica 
de la Generalitat. A més, destaca que la seva aplicació té com a objectiu restaurar la 
legalitat constitucional i estatutària, garantir la neutralitat institucional, mantenir el 
benestar social i el creixement econòmic, i assegurar els drets i llibertats de tots els 
catalans. 

Opina que hi ha partits que es troben molt a gust amb el victimisme, quan les víctimes 
d’un govern que ha estat molt irresponsable són tota la ciutadania. Remarca que una 
prova d’això són les 2.773 empreses que han traslladat la seva seu social a altres 
regions d’Espanya. 

Subratlla que Sant Martí és el segon districte de la ciutat amb més aturats de llarga 
durada, amb un 42,8%. Pregunta al regidor si creu que és correcte delegar 
responsabilitats quan tot és conseqüència d’una mala gestió del Govern. 

Assenyala que fa una setmana la plataforma veïnal Airenet va fer una presentació en 
què va parlar d’uns estudis sobre la contaminació a la zona litoral. Afirma que el 
Govern de BComú, però, no ha donat resposta a aquests veïns. Explica que, en canvi, 
el seu grup sí que va treballar sobre aquesta qüestió i va presentar una sèrie de 
preguntes a l’Ajuntament de Barcelona el 13 de novembre, tot i que tampoc no han 
obtingut resposta. Demana al Govern que doni resposta als veïns. 

Afirma que la falta de pediatres al CAP Vila Olímpica és una mostra més de la mala 
gestió del Govern, ja que la reconversió de la mútua municipal PAMEN per part de 
l’Ajuntament va deixar alguns ambulatoris de la ciutat sota mínims. Remarca que al 
districte de Sant Martí va quedar un pediatre per cada 4.700 nens, fet que denota la 
falta d’organització i la manca de capacitat de resposta del Govern. 

Explica que el juliol el Districte va signar l’escrit que va presentar una plataforma veïnal 
sobre la xarxa de bus, però que aquesta plataforma s’ha trobat amb la sorpresa que no 
s’ha complert res del que es va signar. 

Assenyala que l’Ajuntament de Barcelona aporta el 50% de les ajudes per als llums de 
Nadal que es donen a 77 associacions, mentre que hi aporta el 100% en el cas dels 
comerços del centre. Opina que, si el Govern parla tant de promoure el comerç de 
proximitat, hauria de començar per promoure’l al districte de Sant Martí, que torna a 
quedar situat molt avall en el rànquing d’expectatives econòmiques. 

Acaba dient al regidor que s’apliqui el «sí se puede» perquè si es vol es pot. Afirma 
que tota la resta són excuses. 



El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, manifesta que avui 
podria parlar de temes tan diversos com el Pla de barris, el 22@, els carrils bici, el 
comerç, els esports, els problemes de la línia de bus 136 i molts d’altres, però que ja hi 
haurà temps per parlar de tot això i ara se centrarà en el «trencament de l’últim pont 
que quedava en peu», que ha deixat el progressisme barceloní sense un govern 
d’esquerres a la ciutat. Explica que el seu grup ha defensat aquest acord de govern 
fins a l’últim moment, atès que era un acord que posava Barcelona al centre i que 
prioritzava l’eix social per tal de garantir un govern d’esquerres plural. 

Afirma que no es pot estar més pendent dels interessos d’alguns que del conjunt dels 
ciutadans de Barcelona i del seu interès general; que no es pot demanar diàleg i 
trencar acords; que no es pot dir que es vol fugir de la dinàmica de blocs i caure-hi tan 
clarament i optar per la retòrica de l’enfrontament; que no es pot demanar estabilitat i 
sucumbir a càlculs electorals; i que no es pot sacrificar la ciutat per interessos 
partidistes ni sotmetre Barcelona a la lògica de l’enfrontament que promouen els partits 
d’un i altre costat, que han saludat amb la mateixa alegria el trencament de l’acord de 
govern. 

Opina que aquest trencament deixa la ciutat amb un govern feble i amb grans 
dificultats per tirar endavant les polítiques de fons que calen. Manifesta que la ciutat 
continua necessitant més que mai un govern d’esquerres que centri les seves prioritats 
en la defensa dels drets socials, la lluita contra la precarietat laboral i la garantia del 
dret a l’habitatge.  

Explica que, des del Grup Municipal del PSC, segueixen fidels al compromís que van 
adquirir amb els barcelonins i les barcelonines, i que continuaran treballant per 
Barcelona en clau progressista. Afirma que des de l’oposició continuaran defensant el 
mateix que defensaven des del Govern: la necessitat que té Barcelona d’un govern fort 
que afronti els problemes que hi ha i que treballi per la cohesió social i contra les 
desigualtats de tot tipus. Remarca que han estat lleials mentre eren al Govern i que 
ara tan sols es deuen a la ciutat. Afirma que faran una oposició clara i constructiva, en 
clau de ciutat i en defensa d’una Barcelona justa, pròspera, plural i oberta. 

Finalment, dona les gràcies al GMDBComú-E del districte per l’any i mig de feina 
compartida i ben feta, així com al 45% de votants inscrits a BComú que amb el seu vot 
han defensat la continuïtat d’un projecte d’esquerra plural a la ciutat. Afirma que avui 
comencen un nou camí, i que ho fan amb pas ferm i decidit.  

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, manifesta que, amb motiu del 
25 de novembre, volen començar tenint un record per a totes les dones que han estat 
assassinades a mans de les seves parelles. 

Explica que, com que ni volen ni poden normalitzar la situació de manca democràtica 
que es viu a Catalunya, exigeixen a l’Estat espanyol l’alliberament dels deu presos 
polítics que continua retenint de forma preventiva a les presons espanyoles. Destaca 
que es tracta de deu ciutadans honestos i compromesos amb la democràcia i els 
valors republicans, i que són hostatges amb els quals es pretén alterar l’ordre 
democràtic i amb els quals s’ha destruït l’estat de dret i la separació de poders. 
Manifesta que, sempre que tinguin veu, continuaran exigint el seu alliberament i el 
retorn del Govern legítim a les institucions. Afirma que exigeixen al «bloc del 155», 
constituït pel Partit Popular, el Partit Socialista i Ciutadans, que deixin d’usurpar les 
institucions catalanes sense haver passat per les urnes i sense tenir legitimitat. 

Agraeix al regidor que hagi demanat la llibertat dels consellers i conselleres legítims en 
els últims actes públics en què ha intervingut i hagi dit que eren persones honestes. 



Manifesta que també volen aprofitar per fer un reconeixement a tots els homes i dones 
de les bases de BComú que van votar per expulsar del Govern de la ciutat un partit del 
bloc del 155 i van apostar per la democràcia, malgrat les dificultats que representa 
tornar a governar amb onze regidors. 

Pel que fa al districte en concret, demana al regidor que els expliqui si el Govern té 
pensat com resoldre la desaparició d’aparcaments per als veïns a causa de la 
implantació de carrils bici. Recorda que ells ja han dit en diverses ocasions que 
qualsevol intervenció que elimini aparcament en superfície hauria d’anar acompanyada 
de solucions d’aparcament fora del vial. 

Pregunta al regidor si està al cas del que ha passat amb el projecte Ma’isah, que és un 
projecte del qual tots se sentien orgullosos però que ara s’està desfent. Precisa que no 
parla tant de la nova adjudicació de la gestió, sinó del futur de les noies que integraven 
aquest equip. Remarca que la substitució de la persona que hi havia al capdavant 
d’aquest projecte d’èxit d’integració social ha comportat la baixa d’aproximadament un 
50% de les noies. En relació amb això, destaca que era vital mantenir els vincles de 
confiança tant de les noies com de les seves famílies. Demana al regidor que 
s’impliqui personalment en aquest tema i que els digui quines alternatives es preveu 
donar a aquestes noies. Manifesta que esperen que el Govern no permetrà que una 
mala adjudicació desfaci la bona feina que s’ha fet fins ara. 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, assenyala que, tot i que s’ha 
avançat la celebració del plenari per no fer campanya, les primeres intervencions que 
s’han fet semblaven mítings electorals. 

Manifesta que es volen sumar a l’agraïment al regidor del Districte pel discurs que va 
fer en els Premis de Sant Martí i pel posicionament que ha tingut en relació amb la 
defensa dels presos polítics. D’altra banda, afirma que, per al seu grup, l’aplicació de 
l’article 155 és il·legítima i inconstitucional, ja que ha suspès el principi d’autonomia 
reconegut en la Constitució. A més, es refereix a l’excés de zel que s’està produint en 
l’inici del procés electoral, en el qual se’ls diu fins i tot de quin color poden anar vestits. 

Afirma que la vida al districte és anormal per la situació excepcional del país, però que 
aquest plenari també sembla anormal perquè ha tingut la sensació de tornar a l’inici de 
mandat amb temes com els de Can Picó i Biciclot, l’avinguda Icària, Sant Bernat Calbó 
i el 22@. Explica que també podria parlar de la presentació del futur eix verd de 
Cristóbal de Moura, sobre la qual no se’ls va avisar, tal com va passar amb La 
Escocesa o amb el repartiment del llibre de la Perona. Remarca que es tracta de 
coses que succeïen al principi del mandat, igual com el fet que el Govern de Colau 
torna a estar en «la minoria més absoluta» a l’Ajuntament de Barcelona. Afirma que, 
per tant, el seu model de societat és minoritari a la ciutat. 

Assenyala que no s’ha dit res sobre la pèrdua de l’Agència Europea del Medicament, 
que era una aposta que afectava el districte i la torre Agbar. Afirma que alguns poden 
atribuir-ho al procés i d’altres a la manca de seguretat jurídica a la ciutat, però que la 
gran pregunta que cal fer-se és quin és el futur de la torre de les Glòries. Opina que el 
Govern hauria de pronunciar-se sobre aquesta qüestió, més enllà dels retrets que es 
puguin fer. 

Afirma que una altra qüestió que preocupa els ciutadans del districte són els carrils 
bici. Explica que un prec del seu grup parla d’aquesta qüestió en relació amb el carrer 
Taulat, però que han proliferat carrils bici mal dissenyats per tot el districte. Assenyala 
que, per exemple, és impossible fer una línia recta de tots els desplaçaments que es 



produeixen al llarg del carril bici del carrer Sardenya, que a més elimina tota una sèrie 
d’aparcaments de motocicletes en una zona tan concorreguda com la universitat. 

Pel que fa a la contaminació i Airenet, recorda que el seu grup ja va portar aquest 
tema al plenari del 24 d’octubre i el Govern va dir que no calia fer cap comissió sobre 
aquesta qüestió. Manifesta que celebren que ara s’hagi canviat de criteri arran 
d’algunes iniciatives del PPC a l’Àrea Metropolitana. Remarca, però, que l’Ajuntament 
ha de ser respectuós amb les normes democràtiques relatives als processos 
electorals. Explica que ho diu perquè el Govern ha dit que farà una sessió informativa 
sobre aquesta qüestió abans de Nadal i també està fent consells de barri en ple procés 
electoral. 

El president dona pas al segon torn d’intervencions. 

El regidor manifesta, en relació amb el que ha dit la consellera del GMDCUP-PA, que 
estan intentant controlar els fons inversors que fan assetjament immobiliari. Afirma que 
hi ha 38 casos. Explica que avui mateix han anunciat com detenir una de les obres, la 
d’Aragó 477, per incomplir la normativa municipal. Assenyala, però, que és cert que 
l’encariment dels lloguers només es podrà controlar amb una regulació dels preus que 
no es pot fer des de la ciutat de Barcelona, sinó des del Govern espanyol o des de la 
Generalitat de Catalunya. 

Pel que fa a la intervenció del GMDPPC, afirma que tota manera de pensar és 
respectable, però que reprimir brutalment i empresonar gent honesta no li sembla 
respectable. A més, remarca que l’aplicació del 155 sí que té efectes, ja que s’està 
aprofitant per influir en el modus de vida dels catalans i els barcelonins. En aquest 
sentit, es refereix als permisos que s’estan donant a Cabify i al retorn dels béns de 
Sixena. 

Respecte a la intervenció del GMDPSC-CP, assenyala que hauria de parlar del 
«problema de l’Estat espanyol» més que no pas del «problema català», ja que l’Estat 
és el que funciona fatal. A més, opina que el problema del PSC és el PSOE, amb el 
seu retorn cap al centralisme i la dreta. 

Pel que fa a la intervenció del GMDERC-AM, explica que són conscients que les 
operacions que s’estan fent al districte limiten l’aparcament d’automòbils, però que 
aquesta és una tendència de la ciutat que té com a objectiu millorar la qualitat de vida i 
ambiental. Assenyala que a vegades s’han retirat places d’aparcament massa 
dràsticament i que, per tant, caldrà fer-ho d’una manera més controlada i donant 
alternatives. 

Pel que fa al projecte Ma’isah, explica que la senyora Aïna Coscollola ha hagut de 
deixar la feina perquè una altra empresa va guanyar el concurs i que, tot i que hi havia 
la possibilitat de subrogar el personal, ella no ho va acceptar. Afirma que és una cosa 
que els preocupa, ja que a tots els semblava admirable la feina que feia amb el grup 
de criquet femení. Manifesta, però, que faran el possible per potenciar el projecte. 

Respecte a la intervenció del GMDDemòcrata, afirma que és evident que els temes es 
van repetint, però que, si s’analitzen amb una certa atenció, se’n pot veure l’evolució. 
Assenyala que potser no s’ha avançat prou en algunes coses, però sí en els temes 
que s’han esmentat, com el 22@, l’obertura de carrers o el Biciclot. 

El senyor Gallardo manifesta que ell no parla mai de l’honestedat de les persones, que 
han de ser jutjades per les seves accions.  



Remarca que l’Ajuntament de Barcelona és qui té competències respecte als vehicles 
que circulen per la ciutat. 

Afirma que a la ciutat torna a haver-hi màfies de netejavidres a les cantonades, així 
com màfies de músics al transport públic, màfies de la mendicitat que utilitzen nens i 
gent gran i màfies que controlen la recollida de ferralla. Opina que s’està creant una 
ciutat de mafiosos per culpa del bonisme del Govern municipal. 

La senyora Angulo pregunta al regidor de qui és culpa l’aplicació del 155. 

El senyor Bañón afirma que, per moltes coses que puguin dir, tots saben per què s’ha 
trencat el pacte de govern. 

La senyora Arrando agraeix al regidor les explicacions que ha donat sobre les 
afectacions que té l’aplicació de l’article 155 a la ciutat, ja que comença a semblar que 
els independentistes desvarien i s’inventen coses. 

Explica que s’esperaran a veure les alternatives que el Govern proposarà respecte als 
aparcaments. D’altra banda, assenyala que el regidor ha centrat el tema de Ma’isah en 
la senyora Aïna Coscollola, quan ella ha parlat de les noies que s’han donat de baixa i 
de si l’Administració els pot oferir alguna alternativa perquè puguin continuar fent 
l’esport o altres activitats de forma cohesionada. 

Diu al senyor Gallardo que pot no estar d’acord amb la ideologia de les persones que 
són a la presó, però que creu que no ha de qüestionar la seva honestedat. 

El senyor Boadella demana que se li contesti la pregunta de quin és el capteniment del 
Govern en relació amb el futur de la torre Agbar, un cop frustrada la llicència de l’hotel i 
la seu de l’Agència Europea del Medicament.  

El president dona la paraula al regidor per tancar el punt. 

El regidor remarca que la torre Agbar és una propietat privada, i explica que no sap 
què s’ha decidit fer un cop ja es coneix que aquest edifici no acollirà l’Agència Europea 
del Medicament. D’altra banda, recorda que es va retreure al Govern de la ciutat que 
aconseguís que a la torre Agbar no es fes un hotel, quan ni als mateixos propietaris no 
els va interessar aquest projecte. 

Afirma que l’aplicació del 155 és el resultat del fracàs de la política i de la incapacitat 
del Govern del PP de negociar i de fer política, incapacitat que s’ha estès a altres 
partits. A més, remarca que s’aplica a partir d’una estratègia que va començar el 2010 
quan es va retallar i portar al Tribunal Constitucional el nou Estatut de Catalunya, que 
s’havia aprovat democràticament. Opina que en aquell moment, falsejant la mateixa 
Constitució, va començar tot un procés que ha portat a l’actual situació de 
desorientació. 

Manifesta que, si el senyor Gallardo detesta les màfies, ell detesta els corruptes. 
Assenyala que ho diu perquè el Govern del PP és ple de corruptes.  

El Consell se n’assabenta. 

C) Part decisòria/executiva: 

a) Propostes d’acord:  



1. Informar sobre la Modificació del Pla de millora urbana del Subsector 11 del 
PMU per a la reforma interior del sector Llull-Pujades (Ponent), promogut per 
la Junta de Compensació del Subsector 11 

El president recorda que ja s’ha informat dels punts de la part decisòria en les 
comissions informatives, i demana el posicionament dels grups municipals sobre els 
diferents punts. 

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

2. Informar el Pla de millora urbana per a la transformació de l’edifici industrial 
consolidat situat al carrer Badajoz, 32, promogut per Valontime SL 

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

3. Informar el Pla de millora urbana per a la transformació de l’edifici industrial 
consolidat situat al carrer Ciutat de Granada, 68, promogut per Inmobiliaria 
Castrejana, SL 

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

4. Informar el procés d’adjudicació de 36 habitatges en protecció oficial en 
règim de lloguer per a persones socialment i econòmicament vulnerables, 
promoció Tànger, 40-42 

S’informa favorablement la proposta per unanimitat. 

5. Proposar a la Comissió del Govern municipal l’aprovació dels preus públics 
per a l’any 2018 de les instal·lacions esportives i culturals del Districte 

El conseller tècnic recorda que tots els grups han estat informats d’aquest punt, del 
qual també s’ha informat el Consell Ciutadà. Manifesta que presenten una proposta de 
preus públics que el que fa sobretot és homogeneïtzar i racionalitzar tot un seguit de 
tarifes per a equipaments i serveis públics municipals, que s’adeqüen sobre la base 
dels preus de referència de ciutat i que s’intenten ordenar de manera més entenedora, 
amb preus públics iguals per a serveis iguals. 

Explica que, a grans trets, es congelen els preus de la majoria d’equipaments, tot i que 
s’augmenta en alguns casos el lloguer de sales per a privats i empreses, mentre que 
en d’altres casos es redueix fins a la gratuïtat l’ús d’aquests equipaments per part de 
les entitats sense ànim de lucre del districte. 

Respecte als equipaments esportius, informa que en línies generals hi ha un lleuger 
increment sobre la base de l’IPC, tenint en compte que els gestors reinverteixen les 
tarifes en el manteniment dels mateixos equipaments. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que estan d’acord 
que s’hagin ajustat i equiparat els preus de tots els espais i que celebren que els 
espais dels centres cívics es posin a disposició de les entitats del districte de manera 



gratuïta per fer activitats sense ànim de lucre, ja que creuen que això pot apoderar el 
territori. 

Explica que, no obstant això, creuen que cal ampliar els grups vulnerables que tenen 
accés a preus reduïts o serveis gratuïts. Precisa que no només les persones aturades 
s’han de beneficiar d’aquestes condicions, sinó també les persones amb una situació 
econòmica vulnerable i les persones amb mobilitat reduïda o diversitat funcional. En 
aquest sentit, afirma que cal garantir que la cultura i les activitats arribin a tots els 
estrats socials. Manifesta que per això s’abstindran. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, explica que s’abstindran perquè 
consideren que, tenint en compte el superàvit de 3.800 milions de l’Ajuntament, caldria 
fer un esforç per començar a rebaixar els preus públics i millorar, d’aquesta manera, 
les ajudes a tots els ciutadans. 

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, manifesta que s’abstindran perquè, 
tot i estar a favor de l’homogeneïtzació dels preus, no entenen que un Ajuntament que 
no arriba a gastar tots els pressupostos apugi les tarifes. 

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

El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, explica que, en la línia del que ha 
comentat la portaveu del GMDCUP-PA, ells també creuen que s’ha d’implementar la 
tarifació social en els preus dels equipaments públics, tal com ja ho van demanar en el 
Ple municipal el 2015. Manifesta que, tot i que no s’ha donat resposta a aquesta 
petició, valoren positivament l’augment dels preus dels equipaments esportius perquè 
creuen que els gestors dels equipaments han de tenir més marge de maniobra. 
Conclou que s’abstindran. 

Explica que, atès que parlen d’equipaments esportius, vol aprofitar per demanar que el 
Grup Barna, que gestionava molt bé la Nau del Clot, sigui la que gestioni l’equipament, 
en comptes que ho faci un equip que no té la majoria d’ús de la instal·lació i que no 
coneix l’equipament. Pel que fa a això, opina que els equipaments públics esportius els 
ha de gestionar l’equip principal que els utilitza. 

El senyor Fernando Gómez i Carvajal, del GMDDemòcrata, manifesta que votaran a 
favor de la proposta i que volen aprofitar l’ocasió per fer un reconeixement de les 
entitats que gestionen els equipaments esportius i els centres cívics. En aquest sentit, 
destaca que amb la col·laboració publicoprivada es pot aconseguir una administració 
més eficient, i que això permet destinar els diners públics a coses més profitoses, com 
els serveis socials i les polítiques d’ocupació. 

El conseller tècnic agraeix que no hi hagi cap vot en contra de la proposta de preus 
públics. Explica que creuen que l’especial sensibilitat que es demana envers els grups 
vulnerables està prou recollida en aquests preus públics, tot i que no es tanquen a fer 
les millores que calgui en un futur. A més, assenyala que cal tenir en compte que 
també disposen d’un sistema de beques. 

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



6. Informar els pressupostos municipals per al 2018 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, manifesta que els 
pressupostos previstos per al 2018 i aprovats inicialment representen un volum total de 
despesa de 2.643,4 milions d’euros. Destaca que es tracta d’una xifra espectacular, 
superior a la dels pressupostos d’algunes comunitats autònomes, fet que denota la 
importància de Barcelona per al conjunt de l’economia catalana i espanyola. Afirma 
que, respecte de l’any passat, aquesta xifra representa un increment del 2,4%, amb 
62,9 milions d’euros més. Assenyala que, d’aquesta despesa total, destaca la despesa 
corrent, amb un total de 2.210 milions d’euros, i la part destinada a inversió.  

Explica que vol subratllar la diferència d’aquest pressupost respecte al de l’any 2015, 
ja que, per exemple, la despesa corrent ha augmentat des d’aleshores en 269 milions 
d’euros. Remarca que aquest increment s’ha destinat especialment a serveis socials i 
promoció social; transport públic, on ha estat molt important la nova xarxa i la compra 
d’autobusos; habitatge i urbanisme, i cultura. 

Afirma que les partides més quantioses en la despesa corrent són medi ambient i 
benestar comunitari, que inclou la neteja i que arriba als 408 milions, i serveis socials, 
amb 334 milions. Assenyala que les segueixen les partides de transport públic, cultura 
i educació. 

Manifesta que una altra de les partides que val la pena destacar són els 432,9 milions 
d’euros dedicats a inversió, que arriben als 482 milions si se sumen les inversions del 
Patronat Municipal d’Habitatge. Assenyala que això suposa un increment de 3,8 
milions, que sobretot es dedica al manteniment de centres educatius i obres de millora, 
als ajuts a les persones que volen rehabilitar el seu habitatge i als túnels de Glòries, 
una obra molt important per al districte de Sant Martí dotada amb 10,8 milions. 

Explica que també vol destacar la transformació digital de l’Administració municipal, a 
la qual es dediquen 9 milions; els plans de barri, que suposen una millora important 
per al districte de Sant Martí, i el reforç de la plantilla municipal, que també es 
reflecteix en el pressupost municipal del districte. Remarca que tant els plans de barri 
com l’augment de la plantilla són qüestions estratègiques que es consoliden amb 
aquest pressupost. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que, atès que la 
proposta de pressupostos de l’Ajuntament de la ciutat ha estat elaborada amb el Grup 
del PSC al Govern, la ruptura del pacte amb aquest partit hauria de ser una oportunitat 
per revertir algunes de les polítiques que s’han dut a terme des del Govern i adoptar 
un nou rumb en què s’entomin les remunicipalitzacions i temes d’habitatge importants 
per a la ciutat. En aquest sentit, remarca que demanen un gir cap a l’esquerra i uns 
pressupostos que generin canvis estructurals. 

Explica que no poden fer gaires valoracions respecte als pressupostos del districte 
perquè són uns pressupostos tècnics per al funcionament més o menys ordinari del 
districte. Afirma que, tot i així, potser caldria especificar una mica més les partides per 
fer més transparents els pressupostos, com ara la partida de dietes o la de locomoció 
del personal no directiu, que no queda gaire clar a què es refereix. 

Conclou que, per tot l’exposat, votaran en contra de la proposta. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, remarca que els 44,57 milions 
d’euros que el Districte administra representen només el 0,01% del total del 



pressupost municipal. Opina que no es pot considerar que això sigui una mostra de 
descentralització o participació.  

Assenyala que el regidor ha dit en l’audiència pública que Sant Martí és el segon 
districte en inversió de Barcelona, però que cal tenir en compte que es dediquen 10,7 
milions d’euros al túnel de Glòries. Explica que ell preferiria ser l’últim, com és el cas 
de l’Eixample, que obté 5,8 milions per remodelar els mercats; o Nou Barris, que 
s’emporta 6,5 milions per al Pla de barris, o Sant Andreu, que dedica 6,8 milions a 
equipaments esportius. Remarca que, en canvi, a Sant Martí es destinen 10,7 milions 
d’euros per a un túnel de ciutat i no pas per a equipaments per als veïns. A més, es 
queixa que han rebut la informació dels pressupostos aquesta mateixa tarda.  

Observa que s’incrementen en percentatge partides com el material de consumibles, 
els contractes de serveis municipals, els ajuts per a estudis i investigació i els ajuts a 
famílies, que assenyala irònicament que s’han incrementat un 100% perquè s’hi 
destinen 1.000 euros. 

Conclou que no estan gens d’acord amb la proposta de pressupostos. 

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, manifesta que es vol sumar a la 
queixa del senyor Gallardo sobre el fet que han rebut el PowerPoint dels pressupostos 
en l’audiència pública de fa una hora.  

Observa que en el document s’indica que el pressupost ha augmentat un 0,1%. 
Assenyala que, ateses les dades que s’han donat, són uns pressupostos de 
continuïtat, tot i que la situació actual no ho és. Afirma que avui es viu una situació 
excepcional en què el comerç i l’economia productiva necessiten suport. Explica que 
no estan d’acord amb el model econòmic del Govern de la ciutat perquè consideren 
que l’economia social i associativa és una eina més per crear una societat més 
solidària, però no suficient per fer front a la situació actual, en què el consum ha caigut 
en picat, tal com mostren les dades que avui publica la premsa. 

Manifesta que, per al GMDCs, la creació d’ocupació i el suport als treballadors 
autònoms són prioritats que també haurien de recollir els pressupostos, ja que són la 
millor manera d’evitar la discriminació social i la necessitat de recórrer al subsidi d’una 
part molt important de la població. 

Recorda que Barcelona és la ciutat espanyola amb més pressió fiscal. Assenyala que 
l’actualització de l’IBI que s’ha fet representarà una major fiscalitat mitjana per a tots 
els ciutadans, especialment per a les classes mitjanes. Manifesta que, tenint en 
compte que l’IBI representa gairebé el 40% dels ingressos de l’Ajuntament de la ciutat, 
es pregunten com és que no s’augmenta el pressupost. 

Opina que la falta de diàleg amb la resta de grups municipals evidencia que 
l’alcaldessa Colau sacrifica els interessos de Barcelona en benefici dels seus 
interessos polítics. Remarca que el fet que els pressupostos només es puguin aprovar 
amb 11 regidors a favor, d’un total de 41, i el vot de qualitat de l’alcaldessa implica una 
desconnexió amb la resta de la ciutat. 

Manifesta que no volen ser còmplices d’uns pressupostos que no s’ajusten a l’actual 
situació de crisi econòmica creada pel secessionisme, al qual sembla que s’hi ha 
apuntat l’equip de govern. Afirma que la sortida d’empreses, el descens del consum i 
la falta d’inversió estrangera estan posant en perill la marca Barcelona, i que els 
pressupostos presentats no són els adequats per revertir aquesta situació. 



Conclou que, per tot l’exposat, votaran en contra de la proposta. 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, assenyala que, des 
que es va presentar aquest pressupost en Comissió de Govern fins avui, s’han produït 
alguns canvis a l’Ajuntament que afecten el posicionament del seu grup. Afirma que la 
seva nova situació com a oposició els dona plena llibertat per defensar els 
pressupostos que creuen que la ciutat necessita. 

Manifesta que comparteixen l’orientació general dels pressupostos en el sentit que 
siguin uns pressupostos de continuïtat respecte al 2017, tot consolidant la reorientació 
pressupostària cap a serveis socials, cultura, ocupació i esports, i que permetin 
continuar amb infraestructures i equipaments estratègics pels que han apostat, com La 
Casa de les Lletres. Remarca, però, que no comparteixen com s’ha acabat concretant 
la proposta final.  

Explica que en els darrers mesos han presentat una bateria de propostes 
pressupostàries per revertir la situació sobrevinguda, com mesures encaminades a 
aconseguir una reactivació econòmica, un projecte d’economia verda i circular, beques 
esportives o inversions en l’àmbit de l’empresa. Afirma que aquestes propostes no van 
ser acceptades en el si del Govern, fruit de la negociació a favor del consens, però que 
les consideren imprescindibles per revertir la situació actual i que, per responsabilitat i 
compromís amb la ciutat, les defensaran des de l’oposició. Manifesta que, per tant, el 
seu grup s’abstindrà. Precisa que aquesta abstenció no és teòrica ni cautelar, sinó per 
fer possible l’inici de la tramitació.  

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, assenyala que no diran res 
respecte a la despesa corrent del districte, ja que entenen que s’adreça a necessitats 
que té un districte per al seu funcionament diari i confien que s’ha fet bé. 

Manifesta que el seu grup s’abstindrà, tal com va fer a l’inici del tràmit a l’Ajuntament 
de la ciutat, en espera que el grup de govern obri negociacions i, si és possible, es 
pugui arribar a un acord que els permeti votar favorablement els pressupostos. 

Observa que en el capítol d’inversions hi ha uns 45 milions d’euros destinats al 
districte de Sant Martí. En relació amb això, assenyala que no sap d’on ha tret el 
senyor Gallardo les xifres que ha donat. Explica que, si se sumen les gran obres de 
ciutat, com Glòries, la Sagrera, la següent fase de Pere IV o fins i tot algunes coses de 
22@, el 50% aproximadament d’aquest pressupost s’inverteix en el que consideren 
que hauria de ser obra de ciutat i no pas de districte, tot i haver-hi també el Pla de 
barris, dotat amb uns 6 milions d’euros.  

Remarca que, per tant, les inversions més petites al districte queden reduïdes a uns 18 
o 19 milions d’euros, que consideren que és poc per a un districte amb la dimensió de 
Sant Martí. Afirma que, d’aquesta manera, la bona posició de Sant Martí al rànquing 
dels pressupostos de districte no és real perquè una part molt important es destina a 
obra gran de ciutat. Explica que pensen que si el partit de govern complís les seves 
promeses electorals i descentralitzés una part dels pressupostos per dotar de capacitat 
real de decisió els districtes, segurament es podrien destinar més diners a coses que 
fan barri i no tant ciutat. 

Observa que els pressupostos inclouen la dotació de dues propostes que el seu grup 
va aportar al Consell Plenari i que van ser aprovades per unanimitat: la plaça de la 
Infància i la Torre de les Aigües. Afirma que ho celebren pels veïns i veïnes. 



Conclou reiterant l’abstenció del seu grup, en espera que el partit de govern obri 
negociacions a l’Ajuntament de la ciutat. 

El senyor Fernando Gómez i Carvajal, del GMDDemòcrata, explica que no entenen 
que fins ara no se’ls hagi adreçat ningú per negociar els pressupostos, tenint en 
compte que ara el Grup de BComú està sol al Govern. Avança que, per tant, votaran 
en contra de la proposta. 

Pel que fa al pressupost del districte, manifesta que no entenen que el pressupost per 
a serveis socials s’hagi congelat. 

Respecte al pressupost de la ciutat, remarca que el 2017 l’augment del percentatge en 
inversió era del 8%, mentre que el 2018 és només del 0,87%. Opina que, per tant, no 
hi ha res a destacar d’unes inversions que no augmenten ni tan sols un 1%. D’altra 
banda, assenyala que el 2017 la despesa corrent va augmentar un 4,7%, mentre que 
el 2018 només ha augmentat el 2,4%.  

Explica que, si analitzen partides concretes, l’augment de despesa en participació per 
al 2018 és d’11 milions i en medi ambient de 7 milions, però l’increment per a promoció 
econòmica és només de 4 milions d’euros. Assenyala que, en canvi, les partides de 
cultura, esport i comerç es retallen en uns 16,9 milions d’euros, amb una retallada en 
concret al comerç de més de 8 milions. Observa que, per contra, la partida de 
publicitat i propaganda puja en 110.000 euros per al 2018. Opina que aquestes xifres 
demostren que les prioritats del Govern no són augmentar el progrés social i econòmic 
de la ciutat. 

Afirma que, per tant, aquest pressupost es presenta sense ambició, és una frenada 
econòmica per a la ciutat i abandona les polítiques d’impuls que es duien a terme des 
del mandat anterior. D’altra banda, explica que els crida molt l’atenció que, en la 
presentació que s’ha fet abans, el gerent hagi parlat de consolidació, que és una cosa 
de la qual també s’enorgulleixen molt el senyor Montoro o la senyora Merkel. Remarca 
que el partit de govern, que havia criticat tant el president Artur Mas en el passat, ara 
resulta que és el seu hereu. 

El senyor Carmona assenyala que no té temps de contestar-ho tot i que ho farà de 
manera telegràfica. 

Pel que fa a la intervenció del GMDPPC, explica que si la regla de despesa del senyor 
Montoro fos diferent podrien millorar les inversions. Remarca que, malgrat això, s’ha 
de considerar tota una fita poder dedicar 50 milions d’euros a la segona fase del túnel 
de Glòries, que és tota a Sant Martí, a part de fer una escola de música, una escola 
bressol i l’eix de Pere IV, entre altres coses. 

Respecte a la intervenció del GMDCs, afirma que és fals que hi hagi un augment 
general de l’IBI. Explica que la gran majoria de la gent no trobarà cap augment en el 
seu rebut, ja que només es produeix un increment del 3,7% en el cas de la gent que 
més paga. 

Demana als grups obertura de mires i intentar buscar un acord en tot allò que sigui 
positiu.  

El president dona el punt per tancat, atès que cap dels grups que encara disposa de 
temps vol tornar a fer ús de la paraula. 



S’informa desfavorablement la proposta amb el vot a favor del GMDBComú-E, 
l’abstenció del GMDPSC-CP i del GMDERC-AM, i el vot en contra de la resta de 
grups. 

D) Part d’impuls i control:  

a) Proposicions / declaracions de grup  

Presentada pel GMDDemòcrata: 

lnstar el Govern del Districte a fer complir sense més demora l’acord signat 
amb la Plataforma Nord-Est de Sant Martí per mantenir la línia de bus 136 
amb una freqüència de vint-i-dos minuts, davant les direccions de I’empresa 
pública TMB i l’òrgan supramunicipal AMB, responsables de la seva execució 

El president recorda que la proposició que s’ha presentat amb tràmit d’urgència i que 
s’ha aprovat al principi del Plenari substitueix la que havia presentat inicialment el 
GMDDemòcrata. Assenyala que, a més, aquesta proposició se substanciarà 
conjuntament amb el prec del GMDERC-AM, també relatiu a la xarxa d’autobusos, i 
que se sumaran els temps. Recorda que el grup proposant disposa de sis minuts; el 
GMDERC-AM, de cinc minuts i mig; el grup de govern, de cinc minuts i mig, i la resta 
de grups, de tres minuts. Manifesta que també hi intervindran representants dels veïns 
i veïnes, que disposaran de dos minuts i mig per fer la seva intervenció. 

El senyor Fernando Gómez i Carvajal, del GMDDemòcrata, explica que havien 
presentat una proposició sobre el pla d’equipaments, però que van creure convenient 
canviar-la davant la petició que els van fer els veïns de la Plataforma Veïnal Nord-Est 
de Sant Martí, i agraeix que s’hagi considerat la urgència de la nova proposta. 

Recorda que, des de la presentació de la nova xarxa ortogonal, es preveia l’eliminació 
de la línia 36 per l’aparició de dues noves línies, la V31 i la V27, però que, gràcies a la 
pressió de les entitats que formen part de la plataforma veïnal, es va acordar que el 36 
es convertiria en el 136. Explica que el 20 de setembre es va donar a la plataforma un 
informe de la Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures, signat pels consellers 
Carmona i Andreu, en el qual es deia que la freqüència de pas de la nova línia 136 
seria de 22 minuts, tant en dies laborables com en cap de setmana. Afirma, però, que 
a l’hora de la veritat s’han trobat que la freqüència d’aquesta línia és de mitja hora 
entre setmana i de 40 minuts el cap de setmana. 

Manifesta que, per tant, aquesta proposició insta el Districte a demanar a TMB el 
compliment de l’acord signat amb la plataforma veïnal. Recorda que TMB és una 
empresa pública presidida per la regidora de Mobilitat de Barcelona, la senyora 
Mercedes Vidal, i que pertany a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que al seu torn 
està presidida per la senyora Ada Colau. 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, manifesta que el seu grup 
defensa que les modificacions en qualsevol servei públic o les implementacions de 
nous serveis a la ciutat han de ser sempre en benefici dels veïns i veïnes, i no en 
detriment de la seva qualitat de vida. Explica que, davant les queixes de veïns i veïnes 
de diversos barris del districte sobre la implementació de la nova xarxa i la modificació 
de la xarxa de bus tradicional, creuen que val la pena escoltar-los, ja que les qüestions 
que plantegen són fàcilment esmenables perquè es refereixen a freqüències o petites 
modificacions de recorregut que ho farien tot més fàcil. 



Afirma que, per això, demanen al Govern que convoqui la comissió de treball sobre 
mobilitat sostenible per avaluar la implantació de la nova fase de la xarxa de bus i la 
modificació del recorregut d’altres línies, per tal de valorar l’impacte que ha tingut 
sobre els usuaris i usuàries i, si escau, introduir-hi les modificacions que siguin 
necessàries. 

El president obre el torn de paraula del públic. Assenyala que s’ha sol·licitat una 
intervenció per a la proposició i dues per al prec, i que començaran per les dues del 
prec. 

El senyor Miquel Catasús i Lacruz, en nom de l’Associació de Veïns del Clot-Camp de 
l’Arpa, dona les gràcies als grups municipals que han plantejat aquesta petició. Explica 
que al barri estan totalment a favor de la xarxa ortogonal, però que en el seu cas es 
continuen oposant a l’eliminació d’una línia com la 192, que va a l’Hospital de Sant 
Pau, que creuen que té molt de sentit sobretot per a la gent gran i amb mobilitat 
reduïda. Afirma que, per això, pensen que la reunió que es proposa per a finals de 
gener els servirà per replantejar aquest tema una altra vegada. A més, manifesta que, 
atès que també estaran bastant afectats per les línies V23 i V25, que s’implantaran 
d’aquí a uns mesos, també volen saber com es faran els carrils bus corresponents, ja 
que algun d’ells pot ser problemàtic, com el del carrer Independència. 

Conclou que agraeixen que es proposi aquesta reunió i que no volen que la línia 192 
desaparegui, com a mínim fins que es demostri que no fa falta. 

El senyor José Luis Guerendiain Tello, en nom del Movimiento Diagonal Mar, 
manifesta que estan totalment d’acord amb el que ha exposat el veí que l’ha precedit, i 
destaca la importància de la línia 136 per poder anar a l’Hospital del Mar.  

Explica que valoren la iniciativa de la regidora de Mobilitat, senyora Mercedes Vidal, 
d’implantar el bus V29, però que no entenen com encara no s’han resolt els grans 
problemes ocasionats pel trànsit que pateixen al barri de dilluns a divendres de les 
7.00 a les 9.30, d’acord amb el que es va aprovar en el Consell Plenari del Districte el 
4 de maig de 2016.  

Afirma que aquesta línia d’autobús ha agreujat més els problemes a la zona durant les 
hores conflictives. Explica que quan el V29 para a Selva de Mar amb Taulat a la dreta 
en sentit de la circulació, ha de girar posteriorment a l’esquerra per evitar que l’obliguin 
a girar pel passeig Garcia Fària o a anar per la ronda Litoral. Remarca que això 
suposa anar tallant el trànsit i col·lapsant encara més la circulació. Afirma que, després 
de recórrer aquests escassos 70 metres i creuar el passeig Garcia Fària, l’autobús 
s’ha de col·locar novament dos carrils a la dreta per poder girar amb comoditat, cosa 
que torna a col·lapsar el trànsit, ja que talla dos carrils de circulació. Explica que 
després ha de parar a la nova parada instal·lada a l’avinguda Litoral, per després 
tornar a recuperar l’esquerra, girar al carrer Josep Pla i immediatament després tornar 
a situar-se a la dreta en direcció nord a Josep Pla. Remarca que, d’aquesta manera, 
els veïns han de suportar encara més clàxons i contaminació. 

D’altra banda, manifesta que han pogut comprovar que, durant els vuit mesos que la 
gent no va a la platja, no puja ni baixa ningú en aquestes tres parades. Opina que, per 
tant, aquestes parades només serveixen per causar més embussos i contaminació a 
primera hora del matí. 

Explica que proposen desviar aquest bus des de Selva de Mar pel carrer Llull fins a 
agafar el carrer Josep Pla en direcció muntanya, o bé per la Diagonal fins al final, 
rodejant el centre comercial, i girar pel passeig Taulat per pujar després pel carrer 



Josep Pla. Destaca que d’aquesta manera s’evitaria col·lapsar més el trànsit al 
creuament del carrer Selva de Mar amb el passeig Garcia Fària. 

D’altra banda, assenyala que per a les noves parades d’autobús s’han utilitzat 
marquesines de segona mà, algunes de les quals anuncien pel·lícules estrenades el 
gener del 2016 i tenen grafits als vidres. Explica que, per acabar-ho d’arrodonir, a la 
parada del final del recorregut, al carrer Josep Pla davant del centre comercial 
Diagonal Mar, s’ha instal·lat per als conductors un vàter de plàstic de l’empresa Poly 
Klyn sense aigua corrent ni desguàs. Assenyala que, en canvi, la parada del 7 al 
mateix centre comercial en té un d’obra més gran amb tots els serveis i comoditats per 
als conductors d’autobús. 

Manifesta que un altre problema afegit és que no s’ha tret adequadament la 
senyalització per aparcar motos que hi havia a la calçada a les parades d’origen i final 
al carrer Josep Pla, davant del centre comercial, cosa que fa que els motoristes 
s’equivoquin a l’hora d’aparcar. A més, explica que quan s’ajunten dos autobusos de 
final de trajecte no hi caben i un ha d’esperar al carril contigu, fet que provoca 
embussos i més contaminació. 

Finalment, remarca que un gran error que s’ha comès en la línia V29 és el d’utilitzar 
autobusos vells i de gasoil. Assenyala que potser a principis de desembre no podran 
circular, igual que els vehicles particulars amb les mateixes característiques. 

El senyor Salvador Mañosas Durán, en nom de la Plataforma Veïnal Nord-Est de Sant 
Martí, dona les gràcies als partits polítics que han fet possible que puguin parlar 
d’aquest tema en el Consell Plenari. 

Explica que, des del dia 13 que es va inaugurar la nova línia 136, es troben que no 
s’estan complint els pactes que es van signar en relació amb els horaris. Afirma que la 
gent està molt mal informada a les parades d’autobusos perquè els fullets indiquen 
una freqüència de 30 minuts entre setmana i 45 minuts els caps de setmana, quan 
hauria de ser de 22 minuts tots els dies de la setmana. Recorda que en tots els 
consells de barri se’ls va assegurar que això es compliria perquè s’havia firmat. 
Manifesta que, per tant, demanen a la senyora Mercedes Vidal i a TMB que compleixin 
els pactes que es van signar al Districte, però que són de l’Ajuntament de la ciutat.  

D’altra banda, assenyala que hi ha manca de plataformes a les parades i la gent amb 
discapacitat té dificultats per pujar als autobusos, i que les noves marquesines encara 
no funcionen i no informen dels horaris, tot i que ja fa quinze dies que es van instal·lar.  

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que voten a favor de 
la proposició. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, assenyala que no voldria que els 
problemes exposats s’interpretessin com una crítica a TMB, perquè es deuen a una 
gestió municipal nefasta. A més, afirma que aquesta gestió municipal està desmotivant 
uns grans professionals com els de TMB, que sempre han estat un exemple a tot 
Espanya, segons diuen els mateixos tècnics de l’empresa. 

Tot seguit exposa les necessitats de TMB. Manifesta que cal un increment i una 
renovació de la flota, i un augment dels tallers de manteniment. Explica que també cal 
fer un esforç més gran respecte a la implantació d’aparcaments de dissuasió als 
entorns de la ciutat, així com respecte a les marquesines. Assenyala que també cal un 
estudi de les microgestions, que significa que s’han d’analitzar les necessitats dels 
barris. Opina que això no es recull, no per culpa de TMB, sinó perquè el grup de 



govern no vol entrar en aquestes qüestions. Així mateix, afirma que cal afegir 
autobusos que recuperin les freqüències previstes quan s’hagin perdut, de manera que 
la gent no hagi d’esperar l’autobús durant molta estona.  

Manifesta que per implantar totes aquestes mesures cal confiar plenament en el 
personal de TMB. Explica que els tècnics de TMB li han explicat que ells són els 
primers que pateixen quan no es dona un bon servei i que necessiten mesures com 
aquestes per millorar. Demana que s’inverteixi en transport i es facin les coses bé, 
tenint en compte que la ciutat té superàvit i unes finances sòlides. En aquest sentit, 
reitera que els problemes de transport no són un fracàs de TMB, sinó del Govern 
municipal. 

Finalment expressa el vot a favor de la proposició. 

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, manifesta que el seu grup lamenta 
que els ciutadans se sentin enganyats per l’Administració i que per això s’ha mobilitzat 
per resoldre aquesta situació. Explica que tan aviat es van assabentar de la 
reivindicació de la plataforma veïnal van presentar un prec a l’Ajuntament, però que en 
veure que el GMDDemòcrata ha presentat una proposició i tots els grups podien 
pronunciar-s’hi, han retirat el prec per poder buscar una solució consensuada. 

Afirma que la implantació de la xarxa ortogonal d’autobusos està afectant seriosament 
un dels sectors més vulnerables de la societat, que són les persones grans i les 
persones amb mobilitat reduïda. Assenyala que a l’equip de govern li ha costat 
entendre algunes reivindicacions d’aquests col·lectius, però que el que és inacceptable 
és que les respostes escrites que es fan a aquestes demandes no es corresponguin 
després amb la realitat.  

Remarca que no és cap caprici la petició de mantenir el 36, ara anomenat 136, amb 
una freqüència de pas lògica per a un col·lectiu que necessita un accés fàcil i continu 
als centres sanitaris de la ciutat. Explica que consideren lamentable que un districte 
com Sant Martí, amb més de 200.000 habitants i una gran extensió, no tingui cap 
hospital de referència al seu territori, però que encara els sembla més lamentable la 
falta de sensibilitat cap a unes persones que s’han de desplaçar lluny de casa seva per 
una necessitat tan bàsica com la salut. 

Manifesta que entenen que aquesta situació és molt greu, no només en relació amb 
aquest autobús sinó també en relació amb d’altres, tal com s’ha comentat. Avança que 
si no es donen solucions a aquestes demandes proposaran un ple extraordinari per 
parlar d’aquest tema. 

Finalment expressa el vot a favor de la proposició.  

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, afirma que ja està tot 
dit i, per tant, no s’allargarà. Explica que creuen que cal aplicar l’acord a què s’ha 
arribat amb els veïns, tenint en compte, a més a més, que es tracta d’un autobús que 
porta la gent del Besòs, del Maresme, de la Verneda i la Pau i de Provençals fins a 
l’Hospital del Mar, que és l’hospital de referència del districte. Manifesta que, per tant, 
donen suport a la proposta. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, recorda que la línia 136 
va sorgir a partir d’una demanda veïnal a favor de la continuïtat del 36 al districte per 
anar a l’hospital, i que el Govern del Districte va reconèixer aquesta necessitat, tot i 
que només 150 persones utilitzaven diàriament el 36 per anar des dels barris del 
districte fins a l’Hospital del Mar. 



Precisa que el document que van signar el senyor Andreu i ell mateix era un informe 
que va fer Mobilitat en el qual es deia que demanaven que el 136 tingués una 
freqüència de 22 minuts. Manifesta que això ho continuen mantenint i que, per tant, el 
Govern del Districte ha fet el que ara farà el Consell Plenari del Districte, que és 
demanar a l’operador que mantingui la freqüència en 22 minuts. En relació amb això, 
remarca que una cosa és Mobilitat i una altra l’operador, TMB.  

Diu al senyor Gallardo que no pot donar gaires lliçons sobre aquest tema, perquè si 
l’Estat fes la inversió que hauria de fer en transport públic a Catalunya i a Barcelona tot 
seria molt diferent. Afirma que si aconseguissin més autobusos es podria fer tot el que 
es diu. Pel que fa a això, remarca que el 2017 s’han comprat 78 autobusos nous, 
mentre que governs anteriors no en van comprar cap. 

D’altra banda, recorda que la xarxa ortogonal permet anar des del Besòs-Maresme a 
l’Hospital del Mar de diverses maneres i que, per tant, no necessàriament tothom ha 
d’agafar el 136 per anar-hi. A més, afirma que ara es pot fer això molt més ràpidament 
i amb una freqüència superior. 

Explica que estan d’acord que, una vegada implantada la nova xarxa de busos, caldrà 
fer-ne una avaluació, però que els han dit que és millor esperar-se a tenir dades per 
fer-la amb números reals. Manifesta que, per tant, demanen poder fer la comissió de 
treball sobre mobilitat sostenible en el primer semestre del 2018. 

El president assenyala que el Govern ha fet una transacció in voce, i dona pas al 
segon torn de paraula. 

El senyor Gómez remarca que en el mateix informe s’explica que la nova línia 136 és 
ideal per a les persones amb diversitat funcional, ja que no requereix cap intercanvi. 
Manifesta que espera que els nous autobusos que el senyor Carmona ha dit que es 
van comprar es puguin utilitzar per aconseguir que finalment la freqüència del 136 
sigui l’acordada, tenint en compte la importància d’aquesta línia per a les persones 
amb diversitat funcional, atès que va a l’Hospital del Mar. D’altra banda, assenyala que 
el Govern parla de TMB en tercera persona, quan aquesta empresa és gestionada per 
una entitat supramunicipal que és governada pel grup de govern de l’Ajuntament de 
Barcelona.  

Manifesta que reconeix la feina que fa el Districte, però demana que s’hi esforci una 
mica més, o faci que els membres del Govern de la ciutat l’escoltin més. 

La senyora Arrando explica que estan d’acord a convocar la comissió abans del mes 
de juny si és per tenir més dades objectives. Demana, però, que s’escolti els veïns i els 
seus problemes, a banda de les dades. En relació amb això, explica que la sobta que 
el senyor Carmona digui que el 36 tenia 150 usuaris al dia, quan avui ha agafat el 136 
per anar a l’Hospital del Mar i pràcticament no s’hi podia entrar perquè anava ple. 
Assenyala que, per tant, potser s’ha incrementat l’ús d’aquesta línia i, en aquest cas, 
no serveixen les dades anteriors del 36. En aquest sentit, afirma que, quan es fa 
difusió d’una línia, molta gent la descobreix i passa a utilitzar-la. Opina que, per tant, 
això s’hauria de valorar.  

Manifesta que votaran a favor de la proposició del GMDDemòcrata perquè, més enllà 
que hi hagi un acord signat, creuen que és positiu revisar les freqüències de tots els 
autobusos que porten la gent als hospitals i als CAP, ja que normalment són persones 
grans o que estan malaltes i no està bé tenir-les molt de temps esperant l’autobús a la 
parada. 



Demana que la comissió sigui prou àmplia per poder traslladar els problemes que es 
pateixen a Sant Martí a Mobilitat o al departament de l’Ajuntament oportú. Remarca 
que, a més, pensen que aquests problemes són de fàcil solució. Afirma que potser la 
solució no serà exactament la que volen els veïns o la que vol el Govern, però que 
segur que seran capaços de trobar un terme mig. 

El senyor Gallardo pregunta si els 78 nous autobusos que ha esmentat el senyor 
Carmona ja funcionen, o s’ha fet ara la comanda.  

El senyor Heredero diu al senyor Carmona que no cal demanar un estudi a cap 
universitat per entendre que la gent amb mobilitat reduïda té més problemes per 
desplaçar-se amb la nova xarxa ortogonal d’autobusos. Opina que això és una 
evidència que han d’assumir i intentar donar-hi solucions. 

Pel que fa a l’informe que van signar el senyor Carmona i el senyor Andreu, precisa 
que no diu enlloc que se sol·licitarà a TMB una freqüència de pas de 22 minuts, sinó 
que aquesta serà la freqüència que tindrà la línia. 

El senyor Carmona proposa fer la comissió de mobilitat per parlar de la xarxa en el 
termini raonable d’uns mesos, abans de l’estiu, i fer-ne una altra d’addicional abans 
per tractar el tema dels carrils bici i l’aparcament, que és una qüestió que sembla que 
també provoca un cert neguit. Conclou que, per tant, accepten el prec. 

El president demana que s’intentin fer les transaccions abans de les sessions del 
Consell Plenari, tal com ja va dir en la sessió anterior. 

El senyor Carmona afirma que voten a favor de la proposició. 

El president dona la paraula al grup proposant per tancar el punt. 

El senyor Gómez manifesta que celebren i agraeixen el posicionament del Govern a 
favor de la proposició, i que esperen que els responsables de TMB els escoltin i facin 
efectiu el que ells mateixos van escriure en l’informe que van adreçar a la Plataforma 
Veïnal Nord-Est de Sant Martí. 

S’aprova la proposició per unanimitat.  

Presentada pel GMDERC: 

Que el Govern de Sant Martí estudiï la fórmula més adient per contribuir a 
resoldre la situació tan delicada que estan patint les entitats socials del 
nostre districte arran de I’aplicació de l’article 155 per part del Govern 
d’Espanya en connivència amb el PSC/PSOE i Ciutadans 

El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, explica que vol començar la 
intervenció amb un record pels presos polítics que no poden ser a casa seva amb les 
seves famílies. Manifesta que esperen que puguin passar el Nadal amb els seus fills i 
filles, les seves dones i els seus amics, que és pel que lluiten des de fa dies. 

Opina que alguns grups municipals demostren ignorar el que passa avui a Catalunya 
quan diuen que l’aplicació del 155 no intervé en la governabilitat. Afirma que l’aplicació 
d’aquest article afecta directament la governabilitat i les tasques que fan les 
associacions i entitats socials, i no només les finances, intervingudes ja des d’abans 
de l’estiu per part del senyor Montoro i del Govern del Partit Popular, amb el suport de 
Ciutadans i del PSC/PSOE. 



Manifesta que estan preocupats per la situació que hi ha al país, que també afecta el 
districte, i que per això demanen al Govern de la ciutat que faci tot el possible per 
intentar pal·liar els efectes nocius de l’aplicació de l’article 155 a les entitats del 
districte. Afirma que, per molt que es vulgui imposar el que no es va guanyar a les 
urnes, el poble de Catalunya i la democràcia sempre venceran. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, expressa el vot a favor del seu 
grup. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, afirma que cal reconèixer que el 
Grup d’ERC sempre s’ha pronunciat d’una manera clara i concisa i no ha jugat mai a 
dues bandes, a diferència del grup del Govern municipal, que vol recollir vots per tots 
costats. 

Demana al GMDERC-AM que concreti quines entitats del municipi estan patint 
l’aplicació del 155. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, opina que amb aquesta proposta el 
GMDERC-AM delega una mica les responsabilitats, ja que l’aplicació de l’article 155 és 
conseqüència de l’incompliment de les lleis per part d’un govern actualment cessat. 
Afirma que, tal com ha dit abans, el 155 no interfereix en el treball administratiu i es 
continuen pagant els programes socials i educatius. Demana als grups 
independentistes que tornin a la realitat i deixin de viure en una realitat paral·lela. 

Explica que el Govern cessat tenia molt interès a tenir la competència d’atorgar les 
subvencions del 0,7% de l’IRPF a les entitats socials, però que quan ho feia 
l’Administració central es cobrava a temps i quan ho feia el Govern cessat no. 
Pregunta si això és culpa del 155 o de la mala gestió d’aquest Govern. 

Explica que, segons la investigació policial sobre el referèndum il·legal de l’1 d’octubre, 
es van desviar fons d’Afers Socials per construir l’agenda catalana i el referèndum. 
Remarca que aquests diners estaven destinats a polítiques actives de treball, 
d’inclusió social, de refugiats o d’immigració, entre d’altres, i que mentre el Govern 
cessat estava ocupat en la construcció de la República, hi havia gent que patia les 
llistes d’espera als hospitals, els centres de menors estrangers no acompanyats 
estaven saturats i els professionals no tenien recursos. En relació amb això, subratlla 
que Catalunya és la comunitat amb més barracons i que al setembre els centres 
especials de treball feia nou mesos que no cobraven. 

Afirma que, en definitiva, la manca d’interès pel que realment preocupa els ciutadans 
de Catalunya és responsabilitat d’un govern que ha estat més pendent de la seva 
ideologia independentista i que s’ha oblidat de les necessitats reals de la ciutadania. 
Demana als grups que conformaven aquest Govern que tornin a la realitat i treballin 
per tots els ciutadans. 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, manifesta que els 
agradaria que el dia 22 de desembre es desactivés el 155 i es pogués començar a 
situar novament l’agenda social, les persones i les emergències com la principal 
prioritat de l’acció política. 

El senyor Fernando Gómez i Carvajal, del GMDDemòcrata, explica que el seu grup va 
presentar a la Comissió de Drets Socials de l’Ajuntament de la ciutat una petició que 
anava en la mateixa direcció, ja que demanava al Govern municipal que ajudés 
aquelles entitats que s’han vist afectades pel bloqueig de les subvencions. Afirma que 
hi ha entitats juvenils, socials, esportives o de dones que s’han gastat uns diners 



preveient una subvenció que no ha arribat i que això les deixa en una situació encara 
més precària de la que acostumen a tenir i les aboca a una situació de pràctica fallida. 
Remarca que això és fruit de l’aplicació del 155, que té efectes reals en el teixit 
associatiu. Explica que ell coneix sobretot el cas del teixit associatiu juvenil, com a jove 
associat a esplais, a entitats polítiques juvenils i a altres entitats de joves. 

Conclou que donen suport al fet que el Govern de la ciutat ajudi en la mesura del 
possible a pal·liar la greu situació que pateixen les entitats socials.  

El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, manifesta que votaran a favor de la 
proposició, ja que són conscients de la situació que poden estar vivint algunes entitats 
del tercer sector. Explica que saben que la Generalitat disposa dels diners i que depèn 
de Madrid el desbloqueig de la situació que hi pugui haver. 

Assenyala que, tal com s’ha dit, ja es va presentar una proposició semblant a la 
Comissió de Drets Socials de la ciutat fa uns dies, i que hi ha el compromís de treballar 
per evitar afectacions a les entitats del tercer sector. Explica que ja fa alguns dies que 
s’han desbloquejat molts expedients i que esperen que aquest desbloqueig continuï. 
Manifesta que la tinent d’alcalde de Drets Socials ja va explicar les gestions que s’han 
fet i es farien amb la Secretaria d’Afers Socials i Famílies, i que des del Districte es 
posen a disposició de les entitats que puguin estar en aquesta situació per traslladar el 
seu cas a la Tinència d’Alcaldia de Drets Socials. 

El president dona pas al segon torn de paraula. 

El senyor Puig agraeix els vots dels grups que han votat a favor de la proposició i la 
predisposició del Govern a donar solució a un problema que és real i que preocupa la 
ciutadania, malgrat alguns diguin que no. Remarca que la ciutadania sent preocupació 
pels desnonaments, la pobresa energètica, la igualtat efectiva entre homes i dones, els 
pisos buits, la llei de consultes populars, el codi de consum, la llei de comerç, la lluita 
contra el fracking, la llei de l’audiovisual, la llei sobre impostos bancaris i l’agenda de 
protecció social, que són propostes i lleis que han sortit del Parlament de Catalunya i 
han estat anul·lades pel Tribunal Constitucional. Afirma que aquest òrgan està 
plenament polititzat, igual que tot el que fa actualment el Govern espanyol, amb el 
beneplàcit i el suport de Ciutadans i del PSC/PSOE, que lluiten contra el que preocupa 
a la gent i contra l’agenda social que es tira endavant a Catalunya. 

Finalment, demana a alguns grups, sobretot a Ciutadans, que qualifica de «partit de la 
demagògia per excel·lència», que no parlin de temes que desconeixen. 

El senyor Gallardo afirma que quan el Govern cessat governava, mentre les 
subvencions a les entitats independentistes arribaven sense cap demora, faltaven 
diners a les farmàcies, les universitats, el funcionariat, la sanitat i la promoció social. A 
més, remarca que amb l’aplicació de l’article 155 s’han estalviat 45 milions en les 
ambaixades que tenia el Govern català. 

Remarca que són 1.600.000 les persones que van votar per la independència a les 
eleccions del 2015, que van ser unes eleccions amb garanties, a diferència d’unes 
eleccions «de pandereta amb les urnes plenes». Subratlla, però, que hi ha 7 milions de 
ciutadans a Catalunya i els partits independentistes no poden arrogar-se el dret de 
parlar en nom de Catalunya, quan Catalunya són tant els catalans que pensen com 
ells com els que no pensen com ells.  

Conclou que, per tot l’exposat, estan en contra de la proposta. 



La senyora Angulo pregunta al GMDERC-AM de qui és la culpa que les subvencions 
de Salut no estiguessin ni convocades ni publicades al setembre de 2017. 

El senyor Bañón expressa el vot en contra del seu grup. 

El senyor Martín agraeix que alguns grups hagin dit que cal prioritzar la lluita social. 
Afirma que als ciutadans els preocupen els temes que ha esmentat el senyor Puig, així 
com la inseguretat i la situació viscuda a Catalunya. 

Manifesta que desconeix si la Generalitat subvencionava les entitats independentistes, 
però que sap que el Govern del PP subvenciona la Fundación Francisco Franco, que 
qualifica de vergonya mundial.  

El president dona la paraula al senyor Puig per tancar el punt. 

El senyor Puig opina que és curiós que el senyor Gallardo parli de xifres, quan el Partit 
Popular representa només el 9% del vot de Catalunya. A més, afirma que ells no han 
dit mai que són Catalunya, ja que Catalunya és un poble plural on cadascú defensa el 
que vol. Remarca que són un poble demòcrata, a diferència d’altres. 

Manifesta que no tolera que el senyor Gallardo parli de subvencions a entitats 
independentistes perquè això és rotundament fals. Afirma que l’ANC no ha rebut mai ni 
un sol euro públic i que Òmnium Cultural va deixar de rebre subvencions fa anys i 
només les rebia per promoure la cultura. 

Diu a la senyora Angulo que, si sap quan va començar realment la intervenció 
financera de la Generalitat, no hauria de fer la pregunta que ha fet. 

Conclou reclamant llibertat per als presos polítics i manifestant que esperen desbordar 
de democràcia les urnes el 21 de desembre. 

S’aprova la proposició amb el vot en contra del GMDPPC, del GMDCs i del GMDPSC-
CP, i el vot a favor de la resta de grups. 

Presentada pel GMDPSC: 

Instar el regidor del Districte a dur a terme les gestions necessàries perquè 
els cossos de seguretat i les instàncies judicials pertinents tinguin en compte 
l’especial situació d’augment de la venda il·legal de substàncies tòxiques al 
barri del Besòs i actuïn conseqüentment, i a informar en el proper Consell 
Plenari de l’estat de les gestions dutes a terme 

Presentada pel GMDCs: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

Instar el Govern municipal que presenti un pla en el termini de tres mesos on 
es faci un diagnòstic exhaustiu i es prenguin les mesures necessàries per: 

- Ajudar les persones que tenen un problema de consum de substàncies amb 
augment d’educadors de carrers i plans d’intervenció  

- Augmentar, en coordinació amb les diferents administracions públiques i 
cossos de seguretat, les mesures de seguretat per tal d’intervenir i prevenir 
el consum de tràfic de drogues  



- Augmentar les mesures d’higiene atès l’augment de xeringues en alguns 
parcs infantils de la zona del Besòs 

El president indica que es tractaran conjuntament les proposicions del GMDPSC-CP i 
del GMDCs, i que se sumaran els temps. 

La senyora Silvia López Serrano, del GMDPSC-CP, explica que en els últims mesos 
s’ha detectat un augment del consum de substàncies tòxiques al barri del Besòs i el 
Maresme, la qual cosa implica l’increment de punts de venda per tal d’evitar-ne la 
concentració. Assenyala que aquest fet comporta també l’ocupació il·legal de pisos a 
la zona, que s’utilitzen tant per a la venda com de magatzems. D’altra banda, afirma 
que també han augmentat els robatoris i les agressions. Explica que tot això genera 
inseguretat i preocupació entre els veïns, i que incrementar la presència dels cossos 
de seguretat milloraria l’apreciació de seguretat i permetria controlar la situació. 

Opina que és necessari exercir pressió per tallar l’arrel del problema, que és el tràfic i 
la venda de substàncies tòxiques. En aquest sentit, recorda que, quan es va fer l’última 
gran operació contra la venda il·legal, hi va haver un gran descens de consum al barri. 
Finalment formula la proposició. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, recorda que tots van poder 
escoltar al Consell de Barri del Besòs i el Maresme com s’ha aguditzat la conflictivitat 
que hi ha des de sempre a la zona, a banda que després han tingut l’oportunitat de 
passejar-hi. Subratlla que s’hi ha detectat un augment molt preocupant del tràfic 
d’estupefaents en els últims mesos, i que a la fórmula habitual del tràfic d’estupefaents 
s’hi han afegit els «narcocotxes». Afirma que la situació afecta la vida quotidiana dels 
veïns per l’augment de la inseguretat que ja patien amb anterioritat, i que l’increment 
de xeringues en alguns parcs infantils és alarmant.  

Manifesta que, per tot això, insten el Govern a fer un diagnòstic exhaustiu i a adoptar 
les mesures necessàries en matèria d’inseguretat i higiene, i que aquestes mesures 
se’ls presentin per escrit en el termini màxim de tres mesos. 

El president dona pas a una intervenció sol·licitada per part dels veïns i veïnes. 

La senyora María del Carmen García, en nom del Movimiento Diagonal Mar, manifesta 
que des de fa bastant de temps al barri de Diagonal Mar també estan patint els efectes 
del tràfic i el consum de substàncies tòxiques.  

Afirma que estan envoltats de toxicòmans i es troben amb situacions molt 
desagradables, amb robatoris al carrer i als habitatges. Assenyala que, segons els 
mateixos Mossos d’Esquadra, aquestes persones també es fiquen a dins de les 
finques per robar als veïns que hi entren. Explica que en la seva comunitat ja s’han 
produït dos robatoris i un intent de robatori en menys d’un mes. Afirma que també es 
troben indefensos al carrer, ja que aquestes persones van per tot arreu robant, 
demanant diners i increpant els vianants i perseguint-los. Assenyala que és evident 
que no es tracta d’indigents sinó de persones que es droguen. 

Explica que troben xeringues als parcs infantils, a la resta de parcs i en zones 
enjardinades. Precisa que, en concret, la part sense tanca del Parc Diagonal Mar, just 
al costat de l’illa del Bosc, al carrer Selva de Mar, s’ha convertit en un punt de trobada 
per consumir alcohol i tot tipus de drogues fins a altes hores de la matinada, sobretot 
els caps de setmana. 



Afirma que hi ha moltes queixes veïnals i que, malgrat les nombroses denúncies a la 
Guàrdia Urbana, la situació continua igual. Explica que saben que actualment es pot 
aconseguir una dosi d’heroïna per dos o tres euros, i que creuen que s’ha de resoldre 
aquest problema adoptant mesures dràstiques per a la salut d’aquestes persones i per 
a la integritat física de la resta dels ciutadans, que en pateixen les conseqüències. 

Remarca que no només hi ha droga al Raval, sinó que aquesta ha arribat ja a la Vila 
Olímpica, a Diagonal Mar i al Besòs. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, afirma que el seu grup no es 
pronunciarà respecte a les propostes que provenen de partits que donen suport al 
segrest de les institucions de Catalunya. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, recorda que en l’informe del 
regidor ja han dit que cal centrar-se en els problemes del districte. Afirma que la 
situació de què parlen està empitjorant i que cal una tasca de govern que s’ocupi i es 
preocupi dels ciutadans, que és una cosa que no veuen i que els ciutadans reclamen a 
crits des dels barris. Manifesta que, per tant, donaran suport a la proposta. 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, afirma que és evident que a 
tots els preocupa i els ocupa el consum i el tràfic de drogues, tant des del punt de vista 
social i sanitari com dels problemes de convivència que comporta, i que hi ha un 
problema al barri del Besòs que cal abordar urgentment i per al qual cal trobar una 
solució. Recorda que ells sempre han dit que la prevenció de les drogodependències 
és el primer pas i que aquest problema s’ha d’abordar des del vessant sociosanitari i 
de reducció de danys, i no pas des del vessant policial. 

Assenyala que l’abordatge de les drogodependències, la reducció de danys, la xarxa 
d’equipaments sociosanitaris i la prevenció del tràfic de drogues són temes molt 
sensibles que tradicionalment l’Ajuntament de Barcelona ha intentat no baixar a l’arena 
política per no caure en demagògies, i molt menys en l’estigmatització de qualsevol 
dels barris de la ciutat. Recorda que en l’àmbit de ciutat hi ha la taula d’abordatge de 
les drogodependències des de tots els seus vessants, on hi ha representants de tots 
els grups municipals i els diversos actors implicats en aquest tema. Explica que a 
Ciutat Vella s’ha creat un espai anàleg a aquesta taula recentment i que, per tant, 
haurien entès que se’ls presentés una proposta en aquest sentit.  

Destaca que aquestes taules de treball permeten allunyar el debat del focus mediàtic i 
de la política demagògica, i aprofundir en les situacions i les propostes de millores. A 
més, remarca que el fet que el debat sobre aquests temes, històricament i per acord 
dels grups municipals, no sigui públic no vol dir que les polítiques no siguin 
transparents o no s’hagin de consensuar.  

Manifesta que el seu grup no vol contribuir a estigmatitzar el barri del Besòs i que, per 
tant, s’abstindrà respecte a les dues propostes, tot esperant que els grups proposants 
les traslladin a la taula de drogodependències de Casa Gran per tal que allà, entre 
tots, intentin buscar les millors solucions possibles per a tothom. 

El senyor Fernando Gómez i Carvajal, del GMDDemòcrata, subratlla que el seu grup 
fa molt de temps que tracta aquesta qüestió. Recorda que fa dos plenaris ell mateix va 
demanar al Govern que liderés una política policial més contundent cap als grups 
criminals i delinqüents que hi ha al barri del Besòs, petició que es va rebutjar 
argumentant que les dades de seguretat del districte havien millorat. Pel que fa a això, 
remarca que el districte és molt gran i té barris amb situacions molt diferents. Explica 



que en una altra sessió el Govern els va tornar a rebutjar aquesta petició i que, a més, 
els va acusar d’estigmatitzar el barri del Besòs, tal com fa ara la senyora Arrando.  

Afirma que una cosa són les polítiques socials adreçades a les persones 
drogodependents, amb les quals tots hi estan a favor, i una altra cosa són els grups de 
delinqüents i la criminalitat que es viu al Besòs, que requereix acció policial i judicial. 
Remarca que per lluitar contra això no serveix «el bonisme típic de les esquerres», 
sinó que cal una intervenció policial immediata. Explica que al barri se sap qui són 
aquestes màfies però que la gent no les denuncia per por de patir atacs físics o a casa 
seva. Conclou que, per tot l’exposat, votaran a favor de les dues proposicions. 

La senyora Eva Campos Paladio, del GMDBComú-E, explica que la sorprèn que es 
presentin aquestes proposicions quan tots els grups van acordar tractar un tema tan 
sensible com el de les drogues a la taula que es va habilitar a aquest efecte en l’àmbit 
de ciutat. Afirma que, no obstant això, la dreta utilitza el tema de la droga com una eina 
populista, no millora els seus discursos i estigmatitza el barri del Besòs. Destaca que, 
de fet, amb el trasllat que es farà de la seu del Districte a aquest barri es trencaran els 
estigmes que l’envolten. 

Explica que a principis d’estiu es van detectar indicis de venda d’estupefaents i que, 
per exemple, se n’havia duplicat el consum al centre d’atenció i seguiment a les 
drogodependències (CAS). Afirma que, davant d’això, es van aplicar tots els 
procediments policials i judicials per procedir a erradicar el problema. Explica que es 
va detectar la família que havia posat el punt de venda i que, un cop es van dur a 
terme actuacions policials i judicials, aquesta família va deixar de vendre estupefaents 
a la zona.  

Manifesta que a principis del mes d’octubre, quan es van obrir les diligències, es va 
acordar un dispositiu conjunt de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra per tractar de 
minimitzar la presència de toxicòmans i donar seguretat a la zona fins que es pogués 
actuar judicialment en contra d’aquest punt de venda. Explica que a principis del mes 
de novembre ja es va observar un descens del consum dels usuaris del CAS, que van 
passar de 54 a 23 consums diaris, així com de les xeringues trobades, que van passar 
de 150 dosis al dia a 60.  

Afirma que, per atendre aquesta situació, també s’ha reforçat la plantilla als quatre 
punts d’atenció de la sala de reducció de danys, així com els educadors de carrer i el 
dispositiu de Barcelona Neta. A més, recorda que també s’ha activat la policia de barri, 
tal com s’ha comentat anteriorment. Manifesta que poden dir que la situació que es va 
produir durant el mes d’octubre s’ha normalitzat a hores d’ara. 

El president dona pas al segon torn d’intervencions. 

La senyora López demana que, si en aquest moment la situació és tal com ha explicat 
la senyora Campos, es mantingui el mateix grau d’implicació que hi ha hagut 
darrerament, ja que remarca que fins fa deu dies la situació no era aquesta. 

Explica que quan els usuaris del CAS surten del centre venen la metadona que se’ls 
dona i compren la droga al bloc del davant. Opina que cal anar en compte amb això 
perquè és delicat, però que cal continuar mantenint la seguretat i la implicació, sobretot 
des del punt de vista judicial. Assenyala que, d’altra banda, també cal tenir en compte 
que es diu que hi ha menors implicats en la venda il·legal. Demana que es vigili aquest 
aspecte, que remarca que també és molt delicat. 



La senyora Angulo assenyala que la majoria de mesures del programa sobre 
drogodependències que va crear l’Ajuntament i que afecten el districte de Sant Martí 
són per executar a mitjà i llarg termini, mentre que cal actuar de manera immediata. 

Afirma que ningú no estigmatitza el barri del Besòs, sinó que volen salut, educació i 
prevenció, que són tres eixos que les administracions públiques tenen l’obligació de 
treballar. Manifesta que, atès que el Besòs és un barri de Sant Martí, el Districte ha 
d’abordar aquest problema i erradicar-lo, mirant sempre per les persones malaltes. 
Opina que en aquest tema ha fallat alguna cosa perquè s’està anant enrere i tornant a 
la situació dels anys vuitanta, amb un rebrot de l’heroïna. Remarca que, davant 
d’aquesta situació, és vital la prevenció i la reflexió.  

El senyor Gallardo subratlla que no tenen cap intenció d’estigmatitzar el barri i que són 
els mateixos representants dels veïns els que volen posar aquest tema sobre la taula. 
Opina que l’actitud del Govern davant un problema és tapar-lo i fer que ningú no en 
parli, i que si això no funciona perquè algú el destapa, l’alternativa és crear una 
comissió, on es dona moltes voltes al problema i no es resol. Afirma que, mentrestant, 
les famílies pateixen perquè els seus fills estan en un entorn que els porta a la 
drogodependència. Remarca que això és el que realment preocupa els veïns i el que 
cal abordar, cosa que no significa criminalitzar sinó afrontar i resoldre els problemes.  

Manifesta que estan totalment d’acord que cal tractar les persones drogodependents, 
però que això no significa ser permissiu amb la delinqüència i mirar cap a una altra 
banda. Afirma que cal adoptar les mesures que siguin necessàries per resoldre el 
problema que tenen els veïns, que viuen angoixats, i que per això votaran a favor de 
les dues proposicions.  

La senyora Arrando opina que el comentari del conseller del GMDDemòcrata sobre «el 
bonisme de les esquerres» sobrava, i més quan és el GMDPSC-CP, un partit 
d’esquerres, el que ha demanat una actuació judicial i policial per resoldre aquest 
problema. D’altra banda, manifesta que el seu grup està completament d’acord amb el 
GMDCs respecte a la necessitat de salut, educació i prevenció.  

Afirma que l’esgarrifa escoltar el senyor Gallardo parlar de les persones 
drogodependents com de delinqüents, i que aquest tema és tan sensible que és 
partidària de l’acord de no «fer-ne safareig» en els plenaris de districte. En aquest 
sentit, torna a convidar els grups proposants a portar el problema a la taula de drogues 
de la ciutat. 

El senyor Gómez remarca que no criminalitzen les persones que són 
drogodependents, sinó els grups criminals que fan negoci amb la droga. A més, opina 
que no s’ha de derivar aquest problema a cap comissió, cosa que significaria allargar-
lo durant anys, sinó que cal una actuació.  

Manifesta que tots estan a favor de les polítiques de salut, d’educació i de prevenció, 
però que demanen contundència cap als criminals que fan negoci al barri del Besòs 
amb la droga, amb les ocupacions i amb totes les activitats il·lícites que hi estan 
relacionades. Afirma que els veïns i veïnes no s’atreveixen a denunciar aquests grups 
de delinqüència per por, i que el ara fan justament és donar veu a aquests veïns. 

Diu a la senyora Campos que, si tan bons resultats donen les actuacions del Govern, 
la repta a anar al carrer Catània a explicar als veïns el mateix que acaba de dir.  

La senyora Campos afirma que la policia continua implicada en aquest dispositiu, i 
agraeix que no es faci demagògia respecte als menors d’edat.  



Opina que la senyora Angulo sí que estigmatitza el Besòs quan diu que és una zona 
que sempre ha estat conflictiva. A més, afirma que el que la senyora Angulo demana 
és un pla de drogues, que és un pla que ja han aprovat i que precisament té com a 
mirada clau la no estigmatització. 

Pel que fa a la intervenció del GMDPPC, assenyala que és curiós que siguin els veïns 
de Diagonal Mar, i no els del Besòs, els que hagin fet una intervenció sobre aquesta 
qüestió. Explica que amb això també contesta el comentari del GMDDemòcrata sobre 
el carrer Catània, ja que aquests veïns no han pres la paraula. 

Manifesta que donen suport a la proposició del GMDPSC-CP perquè demana 
informació per al proper plenari i no utilitza aquest tema com a arma política ni el 
magnifica, com fa el GMDCs, i que voten en contra de la proposició del GMDCs. 

El president dona la paraula als grups proposants per tancar el punt. 

La senyora Angulo insisteix que en cap moment s’ha estigmatitzat cap persona, cap 
malalt, ni cap barri. Opina que el que sí és un despropòsit és fer una esmena als veïns 
que no han intervingut. Remarca que les administracions públiques són les que tenen 
l’obligació de fer programes de prevenció i educació sanitària, i que això no és 
responsabilitat dels veïns.  

La senyora López aclareix a la senyora Arrando que la proposta del seu grup no parla 
de consum de drogues, que és un tema més de salut que s’ha de tractar a la taula 
sobre drogodependència de la ciutat, sinó de prevenció i seguretat. Assenyala que en 
aquest cas el problema sobre el qual volen intervenir és la venda il·legal de 
substàncies tòxiques, mentre que la proposició del GMDCs se centra més en el tema 
de la salut. A més, explica que per al seu grup no cal fer un altre pla, sinó posar en 
pràctica el pla de drogues que ja té l’Ajuntament de Barcelona.  

Manifesta que el seu grup s’abstindrà respecte a la proposició del GMDCs. 

S’aprova la proposició del GMDPSC-CP amb l’abstenció del GMDCUP-PA, del 
GMDERC-AM i del GMDCs, i els vots a favor de la resta de grups. 

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

Presentada pel GMDPPC: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

Que el Ayuntamiento de Barcelona aumente los recursos y las actividades 
destinadas a potenciar el comercio de proximidad, el alumbrado navideño, la 
instalación de árboles de Navidad, así como otras medidas dirigidas a ayudar 
al comercio de los barrios, aumentar las campañas y ayudas que se daban 
desde el consistorio durante años anteriores en la campaña «Christmas 
Shopping» para la promoción económica del comercio de San Martí 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, assenyala que les propostes del 
seu grup sempre van en la línia d’afavorir els ciutadans i el districte. Formula la 
proposició, i destaca que es tracta, senzillament, d’ajudar els comerciants.  



La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que no es 
pronunciaran sobre la proposta d’un partit que té segrestades les institucions de 
Catalunya. Afirma que, no obstant això, no els deixa de semblar irònic que es demanin 
aquestes mesures quan el Govern espanyol del PP ha donat via lliure a la liberalització 
dels horaris i de la temporada de rebaixes, que també es van pactar a la ciutat amb el 
Govern municipal de CiU. Remarca que a qui més perjudiquen aquestes mesures és al 
petit comerç, que no sempre pot assumir aquests horaris, i a les classes treballadores, 
que es veuen obligades a treballar en dies festius. 

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, explica que el seu grup creu que 
Barcelona ha de descentralitzar les zones de compres de la ciutat, i que hi ha 
exemples de noves centralitats a Sant Andreu i a Sants que són un exemple a seguir 
per al districte de Sant Martí. Afirma que la il·luminació i altres elements nadalencs que 
destaquin els establiments comercials poden ser una de les eines per potenciar 
aquestes noves centralitats als districtes, tenint en compte que per aquestes dates es 
dispara el consum. 

D’altra banda, manifesta que creuen que els llums de Nadal han de representar totes 
les sensibilitats i que, per tant, no entenen que se’n faci una reivindicació política que 
una gran part de la societat no comparteix. 

Afirma que votaran a favor de la proposició, i que vol aprofitar per recordar que en 
aquesta època de l’any s’haurien de tenir en compte les obres que es fan a la ciutat. 
Explica que, per exemple, acaben de començar les obres de rehabilitació de l’avinguda 
Icària, que s’havien d’iniciar a principis d’aquest any, i que això perjudica aquesta zona 
comercial. Remarca que, a més, aquesta avinguda ja va patir obres per aquestes 
dates l’any passat, quan es va fer la instal·lació de Districlima. Manifesta que, per tant, 
consideren que es podrien haver ajornat aquestes obres fins al gener per no entorpir la 
campanya de Nadal. 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, afirma que el sorprèn 
molt que es presenti aquesta proposició a finals d’any i que, en tot cas, s’hauria de 
parlar de la campanya de l’any vinent. A més, destaca que en els pressupostos 
d’aquest any s’ha invertit bastant més en la campanya de Nadal, tant al districte com a 
la ciutat.  

El senyor Sergi Alcon i Gibert, del GMDERC-AM, manifesta que el seu grup sempre ha 
tingut un model de comerç de proximitat basat en uns horaris concrets, que 
precisament han estan interferits per les lleis espanyoles, tal com ha comentat la 
portaveu del GMDCUP-PA. A més, opina que és incoherent que el GMDPPC faci una 
defensa dels petits comerços quan ha estat favorable a l’ampliació de centres 
comercials com el de Diagonal Mar.  

Destaca que, en canvi, el Grup d’ERC sí que creu en una societat contínua en què el 
comerç fa de xarxa i d’element d’interactuació entre els veïns. Assenyala que també hi 
ha el vessant ecològic, ja que, que a part de la contaminació de l’aire, també els 
preocupen els consums elèctrics.  

La senyora Maria Arenillas Picañol, del GMDDemòcrata, explica que, com el senyor 
Bañón, pensen que la proposició no es presenta en l’època de l’any adient, però que 
estan d’acord amb el seu plantejament, que pot ser útil de cara al proper any. 
Assenyala que el seu grup ja ha tractat aquest tema en plenaris anteriors del districte, 
tot i que ho ha fet com a problema que afecta durant tot l’any aquesta part de la ciutat i 
especialment alguns barris. 



Destaca que, per a molts comerciants, les dates de Nadal són l’última esperança per 
no tenir pèrdues anuals, i que si les vendes no són favorables, alguns d’ells potser 
hauran de tancar definitivament. Manifesta que, per tant, reclamen un cop més al 
Govern que estudiï i apliqui polítiques de comerç per al districte en general, així com 
en època nadalenca, per tal de promocionar el comerç de proximitat. 

Conclou que donaran suport a la iniciativa, tot i arribar tard. 

El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, afirma que des del Govern tenen 
molt clara la importància del comerç de proximitat, ja que el consideren un element 
essencial per promoure el desenvolupament local i que reforça i enriqueix la vida als 
barris.  

Destaca que, des de l’inici del mandat, han fet moltes actuacions per afavorir aquest 
comerç. Explica que, per exemple, al districte s’ha treballat per enfortir els eixos 
comercials; s’ha donat suport a les associacions de comerciants del Besòs i el 
Maresme amb un projecte específic per a aquest barri, que s’intentarà estendre el 
pròxim any al Parc i la Llacuna i a la Vila Olímpica; i que ara, després d’uns mesos 
complexos a la ciutat, l’Ajuntament ha volgut fer una campanya específica anomenada 
«El comerç de Barcelona sona bé», amb una partida de 260.000 euros, que vol 
afrontar les festes donant protagonisme al comerç de proximitat i revitalitzar i 
dinamitzar els eixos comercials. També assenyala que hi haurà un concurs 
d’aparadors al Besòs i el Maresme i que es tornarà a fer la campanya «L’autèntic 
paper del Nadal», amb paper ecològic als mercats de Sant Martí i a l’entorn de Can 
Saladrigas. D’altra banda, recorda que fa pocs dies es va fer l’encesa dels llums de 
Nadal i que els més petits s’ho van passar molt bé amb la cercavila que hi va haver per 
Sant Martí i la Verneda. 

El president dona pas al segon torn d’intervencions. 

El senyor Gallardo agraeix els vots a favor de la proposició. Manifesta que és cert que 
ara no és moment de parlar dels pressupostos, però que estan parlant de partides 
petites que es poden utilitzar per fer actuacions urgents o necessàries en un moment 
donat. A més, remarca que, de fet, no ha vist mai que cap pressupost parli de partides 
específiques per al Nadal. Opina, doncs, que es tracta d’una qüestió de voluntat i de 
ganes de fer coses. 

El senyor Bañón afirma que es pot parlar de les micropartides a meitat d’any però no 
pas a aquestes alçades de l’any. Manifesta que no donaran suport a la proposta. 

El senyor Alcon explica que el senyor Bañón el té avui una mica despistat perquè 
sembla que encara parli des del Govern.  

Afirma que, si en algun moment ha baixat el consum a la ciutat, no ha estat pas pel 
procés sinó per la violència exercida contra aquest procés. D’altra banda, explica que 
troba curiós que el PPC es fixi en les petites partides del pressupost, quan aquest 
partit es gasta milions d’euros en vaixells atracats al port. 

Manifesta que el seu grup s’abstindrà, en coherència amb el seu model de comerç. 

El senyor Martín explica que el seu grup no acceptarà aquesta proposició, tenint en 
compte que el Govern ja ha dut a terme tota una sèrie d’actuacions durant l’any, i no 
únicament de cara al Nadal. 



Subratlla que la ciutat de Barcelona funciona, malgrat haver patit un atemptat a l’agost 
i tenir una situació d’incertesa important tant per la irresponsabilitat de la DUI com per 
les imatges de repressió policial que es van veure l’1 d’octubre. Remarca que, de fet, 
tenen dades recents que constaten un increment de vendes a la ciutat. Assenyala que, 
de fet, el president d’una patronal deia fa pocs dies: «La sensació és que hem 
recuperat l’alegria.» D’altra banda, recorda que en l’última enquesta ciutadana es 
valorava la gestió del Govern municipal de BComú i del PSC com la millor de la 
història de l’Ajuntament en democràcia. 

El president dona la paraula al grup proposant per tancar el punt. 

El senyor Gallardo reitera l’agraïment als grups que han votat a favor de la proposició, i 
explica que han presentat ara la proposició perquè, davant l’avançament de la data de 
celebració del plenari, van veure l’oportunitat d’insistir en aquest tema. 

Diu al GMDERC-AM i al Govern que el seu grup sempre ha apostat pel petit comerç, 
però que tenen criteris diferents sobre com fer-ho. Explica que, per a ell, la defensa del 
petit comerç passa per expandir-se, ser realment competitiu i guanyar en qualitat, en 
servei i en proximitat, i no pas per obrir els establiments només quan a un l’interessa. 
Opina que això és anacrònic en ple segle XXI, i que hi ha persones d’ERC i del grup de 
govern que no comparteixen aquesta idea. 

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

Presentada pel GMDCUP: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

Demanar la intervenció de figures tipus mediadors comunitaris/educadors a 
la zona de venda de les Glòries per fer una primera valoració des d’una 
perspectiva sensible cap a les persones que realitzen aquesta venda  

Fer una comissió de treball amb algunes de les persones que realitzen 
aquesta venda, els mediadors/educadors, el CC la Farinera i associacions de 
veïnes, si escau, per arribar a solucions des d’una perspectiva comunitària i 
no policial 

El president indica que aquesta proposició es tractarà conjuntament amb una pregunta 
del GMDDemòcrata, i que se sumaran els temps d’intervenció. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que, davant la 
situació que es dona a la plaça de les Glòries en relació amb persones que venen al 
carrer, volen fer una proposta perquè s’hi donin solucions amb la sensibilitat 
necessària i sense criminalitzar les persones que realitzen aquesta activitat.  

Afirma que cal aturar possibles actituds aporofòbiques, que són actituds de fòbia a les 
persones pobres que normalment proposen solucions de caràcter punitiu, policial, 
criminalitzador i estigmatitzador, i que no s’ha d’amagar la pobresa de la ciutat. 
Manifesta que, per això, volen trobar solucions que impliquin tothom per veure com 
integrar les necessitats d’aquestes persones del districte. Afirma que cal analitzar amb 
els educadors de carrer la situació d’aquestes persones; fer que formin part del mateix 
procés d’avaluació de la situació, en el qual es pugui valorar la seva integració, 



generar xarxes de suport al barri i trobar maneres de millorar la seva activitat i la seva 
qualitat de vida, i fer que el barri també sigui copartícip de les problemàtiques socials. 

Assenyala que també volen incitar a la reflexió, ja que aquesta situació no es dona 
només al barri del Clot. Explica que, per exemple, a Nou Barris moltes dones grans 
venen al carrer les poques pertinences que tenen perquè la pensió que reben no 
cobreix les seves necessitats. Subratlla que aquesta situació va a més a la ciutat i és 
fruit de l’encariment del preu de l’habitatge i d’altres productes, dels baixos sous i de 
les baixes pensions, que afecten especialment les dones. Afirma que hi ha una 
pobresa estructural que té les seves arrels en un sistema que no garanteix la cura de 
la vida ni posa les persones al centre i que cada vegada resulta més difícil de revertir.  

Finalment formula la proposició. 

La senyora Maria Arenillas Picañol, del GMDDemòcrata, explica que el mercat que 
s’estableix molts dies de la setmana a l’esplanada de La Farinera, a la plaça de les 
Glòries, és un mercat de misèria i totalment il·legal on les persones que exposen 
productes s’han vist obligades a buscar dins dels contenidors per trobar alguna cosa 
que puguin vendre i així poder seguir malvivint. Manifesta que, quan el mercat acaba, 
l’espai queda ple de restes que no recull ningú fins que arriba el camió de la neteja, 
amb el consegüent risc de caigudes per als vianants que transiten per la zona.  

Afirma que no volen una Barcelona que ignora els qui viuen en la més absoluta 
pobresa però també els qui paguen els seus impostos, i que gasta milions en 
superilles o carrils bici però no cuida els qui les han d’utilitzar. Explica que són 
conscients de viure en un món injust ple de contradiccions molt difícils de canviar, però 
que, atès que pensen que s’ha de començar a fer justícia, plantegen la pregunta 
següent: «Fins quan tancarà els ulls el Govern del Districte amb el mercat il·legal de 
davant de La Farinera per no emprendre accions per donar un modus de vida més 
digna a les persones que es veuen empeses a mercadejar en aquestes circumstàncies 
per sortir endavant, i vetllarà cada espai de la ciutat per donar-li la utilitat a què ha 
estat destinat?»  

El president dona la paraula a un representant dels veïns. 

El senyor Miquel Catasús i Lacruz, en nom de l’Associació de Veïns del Clot-Camp de 
l’Arpa, agraeix que es tracti aquest tema en el Consell Plenari, tot i que no sigui fàcil de 
solucionar. Explica que tots tenen un discurs social, però que, a l’hora de la veritat, els 
governs fan unes polítiques que afavoreixen la desigualtat i la precarietat extremes, i 
això lliga malament amb aquest suposat discurs social. Afirma, però, que estan d’acord 
que s’estudiï el tema i que les associacions de veïns participin en aquest treball.  

Assenyala que precisament la setmana passada van tenir una reunió dels veïns de les 
Glòries i va sortir aquest tema. Explica que en aquesta reunió hi va haver algunes 
posicions una mica dràstiques, en el sentit de demanar que s’elimini el problema. 
Opina que això no es pot fer en una societat com l’actual, però que sí que s’hauria 
d’abordar el tema. 

Afirma que les associacions de veïns no volen exagerar el problema, però que els 
preocupa el fet que cada vegada vagi a més. En aquest sentit, assenyala que si al 
començament hi havia cent persones al mercat, ara hi ha dies que arriben a ser-ne 
cinc-centes. Manifesta que estan d’acord que hi hagi una sensibilitat i una perspectiva 
comunitària respecte a aquesta situació, però que potser també faria falta que la 
Guàrdia Urbana hi intervingués una mica més, atesos els problemes de neteja i de 
circulació dels vianants que es creen a la zona.  



Explica que en la reunió que van mantenir els veïns de les Glòries tots van estar 
d’acord a demanar que es tracti aquest problema per impedir que creixi. Afirma que, 
per tant, se n’ha de fer un tractament social però també s’ha de limitar. D’altra banda, 
assenyala que a la reunió també es va parlar molt de la preocupació que aquest 
mercat malmeti el futur parc que es farà a la plaça de les Glòries. Remarca que, per 
tant, també s’ha de tenir en compte l’evolució d’aquesta situació a un any vista. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, pregunta a la portaveu del 
GMDCUP-PA quines mesures socials proposa per a aquelles persones que venen un 
mòbil, un iPad o un portàtil d’última generació a l’esplanada de La Farinera; i si alguna 
de les mesures és traslladar el mercat a un altre espai, amb el consegüent greuge 
comparatiu que això representaria per als comerciants que s’han gastat un dineral en 
les seves parades. Demana a la senyora Ruiz que especifiqui quines mesures proposa 
per resoldre aquest problema, ja que no proposa res concret.  

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, remarca que el seu grup, des de la 
més absoluta discrepància ideològica, cultural i política amb la CUP, sí que pren en 
consideració les seves proposicions. 

Manifesta que consideren que els venedors ambulants als quals es refereix la 
proposició són la part més feble i vulnerable d’una màfia que no només trafica amb 
productes sinó també amb persones. Explica que estan d’acord que s’ha d’ajudar 
aquest col·lectiu a sortir de la marginació des d’una perspectiva comunitària, però 
sense crear falses expectatives com la regulació o la creació de sindicats, que opina 
que valen més com una eina política que com una eina social. Assenyala que tampoc 
no s’ha d’oblidar que, al costat de gent que ven les seves pròpies pertinences, també 
n’hi ha que ven productes que provenen de robatoris o de les escombraries, motiu pel 
qual consideren que l’actuació de la Guàrdia Urbana és també molt important.  

Conclou que, per tot l’exposat, el seu grup s’abstindrà. 

La senyora Sílvia López Serrano, del GMDPSC-CP, manifesta que comparteixen 
l’esperit d’una proposició que posa l’accent en la mediació com a eina per a la 
resolució de conflictes i l’abordatge de fenòmens socials complexos com el que 
s’exposa. Destaca que els socialistes sempre han defensat l’acció comunitària i les 
polítiques de proximitat, d’acord amb l’aposta que van fer al seu dia des del Govern de 
la institució per als barris i el territori de la ciutat. Afirma que, des d’aquesta 
perspectiva, estan d’acord amb el treball comunitari que es pugui fer en entitats i 
col·lectius del teixit associatiu de la zona i en grups més o menys informals de 
persones que desenvolupen activitats de venda al carrer. 

Assenyala que, tot i que donaran suport a la proposició, volen incidir en la necessitat 
de no identificar les accions policials amb aquelles que no permeten una solució, ja 
que els professionals de la policia també desenvolupen una feina preventiva en 
contacte quotidià i proper amb els referents cívics, associatius i comercials del territori. 
Afirma que la tasca de proximitat d’aquests agents és necessàriament 
d’acompanyament i està orientada a la prevenció, i no sempre està relacionada amb 
episodis repressius, punitius o sancionadors. En aquest sentit, manifesta que volen 
deixar constància del seu suport a la institució de la Guàrdia Urbana i a la resta de la 
policia.  

Conclou que consideren necessari un abordatge integral i sensible dels fenòmens que 
venen causats per les vulnerabilitats socials de les persones que es dediquen a la 
venda irregular a l’entorn de les Glòries i a La Farinera. 



El senyor Sergi Alcon i Gibert, del GMDERC-AM, manifesta que ells, que també han 
parlat amb els veïns de la zona i amb La Farinera, acullen bé aquesta proposta tenint 
en compte, però, que es podria diferenciar el continent del contingut, tal com ha dit 
també el senyor Catasús. Explica que el continent és l’espai on es du a terme l’activitat 
en qüestió, on és cert que hi ha una aglomeració excessiva i s’hi ha de poder transitar 
amb facilitat, a més de ser adequat i net tal com desitgen els veïns i els usuaris del 
centre cívic. Remarca, però, que el contingut és molt més important, ja que estan 
parlant de persones que sovint provenen de la indigència.  

Explica que creuen que la proposta és bona, tot i que potser seria més escaient parlar 
de grup de treball o grup de participació. Afirma que és evident que tots els subjectes 
que hi ha al voltant d’aquesta zona han de poder participar en aquest grup, anant més 
enllà dels mediadors educatius i socials. 

D’altra banda, remarca que les lleis d’emergència habitacional i de la renda garantida 
de ciutadania, que són lleis que poden ajudar les persones que hi ha en aquest 
mercat, estan parades per l’article 155. A més, afirma que el seu grup sempre serà 
partidari de solucions policialment no violentes, a diferència de l’estil de la monarquia 
espanyola. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, manifesta que els agrada 
tant la forma com el fons de la proposta del GMDCUP-PA sobre aquesta qüestió. 
Afirma que és evident que no es pot tancar els ulls davant d’una situació de pobresa 
com la que es veu en aquest mercat, i que són tan sensibles a aquesta situació que 
fins i tot hi ha una persona delegada de l’Alcaldia per al tema de la venda ambulant no 
autoritzada. 

Explica que pensen que és bona la proposta de treballar aquesta situació en el marc 
d’una comissió que integri tothom, incloent-hi els veïns i veïnes i La Farinera, ja que 
creuen que no es resoldrà només amb educadors ni amb l’acció policial, tot i que han 
procurat que hi hagi coordinació entre els cossos policials i s’ha aconseguit que certs 
dies no es faci allà el mercat.  

Conclou que voten a favor de la proposta, que crearan una comissió per abordar 
aquest tema i que estudiaran mesures i alternatives. 

El president dona pas al segon torn d’intervencions. 

La senyora Ruiz agraeix els vots a favor de la proposició. Diu al senyor Gallardo que la 
CUP creu molt en la capacitat de transformació social que es pot generar des de la 
base i des de les veïnes i en la potencialitat que tenen els barris. En aquest sentit, 
explica que creuen que no tot ha de partir ni solucionar-se des de l’Administració, i que 
per això la proposta planteja crear una comissió en la qual es puguin teixir xarxes de 
solidaritat per fer una diagnosi de quina és la situació de les persones que venen en 
aquest espai i quin és el seu nivell de pobresa, i en la qual les veïnes puguin teixir 
relacions amb aquestes persones i trobar solucions. Assenyala que aquestes 
solucions tant poden provenir de l’Administració com de la potencialitat col·lectiva que 
tenen les veïnes, basada en la capacitat de solidaritat i de poder conèixer com es troba 
la gent que està en una situació de vulnerabilitat econòmica. 

Afirma que potser és una proposta ambiciosa, però que com a mínim s’ha d’intentar 
que la solució no sigui mai fer intervenir la policia i escombrar la pobresa cap a una 
altra banda on no es pugui veure. Demana que s’intenti donar l’oportunitat a les 
veïnes, als grups polítics i a l’Administració de fer-hi alguna cosa. 



El senyor Gallardo opina que l’Ajuntament té un equip magnífic de serveis socials per 
tractar els casos de pobresa, i que crear una comissió per resoldre el problema de les 
persones que venen en aquest espai de manera il·legal significa no fer res i tapar els 
casos de delinqüència. Precisa que no diu que tots els pobres siguin delinqüents, sinó 
que els problemes cal erradicar-los. Pregunta a la senyora Ruiz si el que proposa és 
treure aquestes persones de l’espai on ara duen a terme aquesta activitat per portar-
les a un altre lloc. Finalment manifesta que el seu grup s’abstindrà. 

El senyor Alcon destaca que s’ha d’estar molt en contacte amb els usuaris i les entitats 
veïnals perquè es conegui la problemàtica, i que li ha agradat molt l’ús de la paraula 
sensible, que inclou la idea d’estudiar individualment cada cas, atesa la diversitat de 
casos. D’altra banda, manifesta que es refermen en el fet que les opcions policials no 
són la solució. Acaba expressant el vot a favor del seu grup. 

La senyora Arenillas afirma que és evident que aquest no és un tema que hagi de 
resoldre la policia. Manifesta que, si bé abans el senyor Martín ha dit que «la ciutat 
funciona», el fet que aquest fenomen es repeteixi dia a dia i vagi en augment demostra 
que les polítiques socials que es duen a terme no són suficients ni efectives. Opina 
que, per tant, el Govern s’ha de replantejar les seves polítiques i plantejar una solució 
efectiva que no impliqui intervencions policials ni càstigs. Afirma que el que s’ha de fer 
és resoldre el problema que tenen aquestes persones, per tal que cap ciutadà hagi de 
treure coses de dins d’un contenidor o hagi de comprar-les. Diu al Govern que tingui 
en compte els altres grups si necessita ajuda o consell, i manifesta que donaran suport 
a la proposició. 

El senyor Carmona diu al senyor Gallardo que parlen de pobresa i desigualtat, que són 
conseqüències del capitalisme. Explica que el Govern municipal intenta resoldre 
alguns d’aquests problemes a través de plans d’ocupació per donar treball a aquestes 
persones. A més, recorda que han creat una cooperativa, que han augmentat les 
partides d’atenció a les persones vulnerables i que fomenten el consum responsable, 
entre altres mesures. Assenyala que tot aquest seguit de mesures són importants i 
algunes impliquen partides econòmiques substancials, però que el problema és que no 
són suficients. Afirma que els Serveis Socials no poden resoldre tots els problemes, en 
particular perquè hi ha persones en situació irregular i que no es poden acollir a certs 
serveis. Remarca que d’aquesta realitat se’n diu pobresa. 

Manifesta que cal pensar entre tots solucions de debò, i no pas solucions com la que 
va aplicar el senyor Puigdemont a Girona, on es van posar cadenats als contenidors 
per impedir-hi l’accés. 

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

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional  

No hi ha assumptes a tractar. 

c) Precs 

Presentat pel GMDDemòcrata: 

Que el Districte assumeixi al pressupost d’inversions per a l’any 2018 la 
remodelació del carrer Taulat entre el carrer Bilbao i la rambla del Poblenou 



als efectes de convertir-lo en un carrer amb trànsit pacificat i amb espai per a 
vianants i calçada per a cotxes en un format de plataforma única 

El president assenyala que aquest prec es tractarà conjuntament amb una pregunta 
formulada pel GMDPPC. 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, formula el prec.  

El senyor Ramón Sabaté Puig, del GMDPPC, explica que no entenen que al passeig 
Taulat i al carrer Taulat s’estigui fent un carril bici de doble sentit de circulació, ja que 
el Govern va anunciar públicament que deixaria d’implantar aquest tipus de carrils bici 
perquè són perillosos. A més, assenyala que el tram que va del carrer Bilbao al carrer 
Galceran Marquet és molt estret, i que el tram que va des d’aquí fins a la rambla del 
Poblenou ja ha estat objecte de queixes dels veïns. Manifesta que els veïns també es 
queixen de l’increment del trànsit a causa d’aquesta implantació. 

Pregunta quines alternatives es donen als veïns del Poblenou que s’han quedat sense 
places d’aparcament a causa de la implantació del carril bici, i quins estudis ha fet el 
Govern per fer aquesta implantació i si hi ha tingut en compte els perills d’aquest tipus 
de carril bici. 

El president dona pas a una intervenció del públic. 

La senyora María del Carmen García, en nom del Movimiento Diagonal Mar, afirma 
que s’ha eliminat un gran nombre de places d’aparcament de zona verda, zona blava i 
lliures amb motiu de la implantació del carril bici al passeig Taulat i al carrer Ramon 
Turró. D’altra banda, pregunta quan es pensen treure tots els vehicles que aparquen a 
la zona de la platja de Llevant i que sí que molesten, a diferència dels cotxes dels 
veïns. Remarca que els vehicles que aparquen en aquesta zona de la platja no són de 
residents del barri, ja que els veïns no han aparcat mai en aquesta zona, exposada a 
robatoris a la nit. Explica que els vehicles que hi aparquen són de persones que 
treballen al barri, ja que aquesta zona queda buida de cotxes un cop acaba l’horari 
laboral.  

Recorda que han proposat més d’una vegada que s’utilitzi com a aparcament el dipòsit 
de la grua que hi ha al passeig Garcia Fària, actualment en desús, i que es faci un 
preu raonable als veïns, que s’han quedat sense zona verda i zona blava. A més, 
opina que es podrien ocupar d’aquest espai persones de la cooperativa que ha 
esmentat el senyor Carmona.  

Explica que no paren de rebre queixes de veïns que no poden aparcar i que han de 
voltar molt per aconseguir-ho, cosa que fa que gastin més combustible i s’incrementi la 
contaminació. Afirma que el Govern municipal només es preocupa pels ciclistes, quan 
en realitat no els protegeix perquè respiren un aire més contaminat en fer exercici. 
Manifesta que esperen que aquest cop el Govern escolti els veïns i faci el que 
demanen des de fa molt temps. 

Assenyala que també vol aprofitar aquesta intervenció per dir que no només 
contaminen els vehicles, sinó totes les empreses de la zona Fòrum, la majoria de les 
quals són públiques. Explica que, de fet, avui hi ha veïns que també assisteixen al 
plenari de Badalona per parlar d’aquest tema. 

El conseller tècnic assenyala que s’ha aprofitat un prec i una pregunta per posar molts 
temes sobre la taula, i que, atès que després hi ha un punt específic sobre la qüestió 
dels aparcaments de cotxes, ara se centrarà en el tema del carril bici. 



Pel que fa a la pregunta sobre els estudis en què s’ha basat el desplegament de la 
xarxa de bicicleta, afirma que hi ha tot un seguit d’estudis de fa temps sobre aquesta 
qüestió. Recorda que el 2000 es va aprovar la xarxa bàsica de bicicleta; el 2006 es va 
aprovar el Pla estratègic de la bicicleta a Barcelona; el desembre del 2008 es va 
aprovar el Pla de mobilitat urbana 2006-2012 amb els vots a favor del PSC, d’ICV-
EUiA i d’ERC i l’abstenció de CiU i del PP; el 2015 es va aprovar, amb l’únic vot en 
contra del PPC, el Pla de mobilitat urbana 2013-2018, del qual es deriva també el 
desplegament de la xarxa de bicicleta; a finals del 2015 es va aprovar una mesura de 
govern sobre l’estratègia de la bicicleta presentada a finals del 2015, i el 2016 es va 
elaborar, en el marc del grup de treball de la bicicleta del Pacte per la mobilitat, un 
manual de disseny dels carrils bici. 

Destaca que, per tant, tot el desplegament de la xarxa de carrils bici està planificat des 
de fa pràcticament dues dècades i es fa sobre la base d’estudis seriosos i un treball 
amb bastant consens. Assenyala que, a l’hora de portar la implantació a la pràctica, 
sempre hi pot haver errors i coses que s’hagin de replantejar, però que vol posar en 
valor tot el treball que s’està fent. 

Pel que fa al prec, manifesta que l’accepten. 

El senyor Boadella agraeix l’acceptació del prec. Explica que el seu grup sempre ha 
defensat que s’ha de pacificar el carrer Taulat i fer-lo de plataforma única, i que els 
cotxes han d’anar pel passeig Calvell, que té dos carrils en direcció Llobregat i dos en 
direcció Besòs. Assenyala que els dos carrils en direcció Besòs han perdut tota mena 
d’utilitat, atès que el lateral de la ronda de Dalt va en aquesta mateixa direcció, i que, 
per tant, seria bo que els quatre carrils anessin en direcció Llobregat. Remarca que, 
d’aquesta manera, s’aconseguiria treure els cotxes del carrer Taulat i convertir-lo en un 
carrer de vianants de plataforma única, com el carrer Joncar, i millorar la mobilitat en 
aquesta zona del Poblenou. 

El senyor Sabaté opina que el Govern no aprèn dels errors ja que torna a fer carrils 
bici de doble sentit. 

El conseller tècnic afirma que s’aprèn dels errors i que es treballa en millores que es 
poden fer sobre la marxa. Explica que la nova xarxa de bus preveia que pel carrer 
Taulat passaria un autobús, però que al final aquest autobús passa en direcció 
Llobregat pel passeig Calvell perquè s’ha vist que l’opció inicial provocaria una 
convivència complicada. Assenyala que, precisament aprofitant una part del 
plantejament de mobilitat que el senyor Boadella ha explicat, s’està treballant sobre la 
mobilitat del passeig Calvell i no es descarta que en una segona fase d’implantació i 
millora dels carrils bici, i un cop trobat el pressupost, el carrer Taulat es converteixi en 
un carrer de plataforma única i el sentit Besòs del carril bici es pugui traslladar a un 
altre lloc. 

Manifesta que, en qualsevol cas, les mesures que s’apliquen són sòlides de cara a 
implementar la xarxa de carrils bici, de la qual depèn bona part de la mobilitat 
sostenible de la ciutat. Demana als grups un petit marge de confiança i de 
col·laboració per anar rectificant sobre la marxa les coses que no acaben de funcionar 
bé quan s’implementen. Explica que, a l’hora de posar en pràctica aquesta 
implantació, a vegades hi ha coses que no surten de la millor manera, perquè el paper 
ho aguanta tot però la realitat a vegades és més complexa. 

S’accepta el prec. 



Presentat pel GMDERC:  

Que el Govern del Districte de Sant Martí, en un període no superior a dos 
mesos, és a dir abans del 29 de gener de 2018, convoqui la Comissió de 
treball de Mobilitat Sostenible per avaluar la implantació de la nova fase de la 
Xarxa Bus i la modificació del recorregut d’altres línies, per tal de valorar 
l’impacte que ha tingut sobre els usuaris i usuàries i, si escau, introduir les 
modificacions de recorregut necessàries (tractat conjuntament amb la 
proposició / declaració de grup del GMDDemòcrata) 

Presentat pel GMDCs: 

Que el equipo de gobierno nos indique los plazos previstos para el 
acondicionamiento de la plaza de la Palmera tal y como reclamó la AV de la 
Palmera; el ajardinamiento del espacio denominado Jardins d’Ana Figuera, 
tal y como reclamó la AV de Sant Martí, y el inicio de las obras de la 
biblioteca Gabriel García Márquez. Que se nos informe de todo ello antes del 
próximo pleno del Distrito 

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, explica que en les darreres 
setmanes, arran de les festes majors de Sant Martí, s’han dut a terme actes de 
col·locació de plaques i d’inauguracions d’espais. Assenyala que aquestes 
inauguracions responen sovint a demandes veïnals de llarg recorregut, però que 
aquestes demandes van més enllà de la col·locació d’una placa o un faristol i el que 
reclamen és que aquests espais públics s’adeqüin a unes necessitats determinades. 
Tot seguit formula el prec. 

La senyora Eva Campos Paladio, consellera de Salut, Medi Ambient, Neteja, 
Cooperació Internacional, Habitatge, Acció Social i Ciutadania, Parcs i Jardins , explica 
que durant el 2017, a banda de plantar la nova palmera, de renovar els jocs infantils, 
de posar la taula de ping-pong sol·licitada per l’Associació de Veïns i de col·locar el 
faristol que reflecteix la memòria històrica de l’espai, es procedirà a la substitució dels 
bancs en mal estat de la plaça de la Palmera i es continuarà amb les accions de 
manteniment. 

Respecte als jardins d’Ana Figuera, manifesta que no hi ha prevista cap actuació 
extraordinària, tot i que es van pintar i adequar els bancs abans de la descoberta de la 
placa i es continuen fent actuacions puntuals de manteniment. Afirma que el parc 
infantil es troba en bones condicions i en aquest moment no és prioritari. 

Quant a la biblioteca Gabriel García Márquez, explica que en aquests moments el 
projecte està en fase d’aprovació tècnica i que, un cop aprovat, es procedirà a la seva 
licitació. Afirma que es preveu poder iniciar les obres a finals d’abril del 2018. 

El senyor Heredero manifesta que també els agradaria saber quan es faran les obres a 
la plaça de la Palmera d’eliminació de la vorada i d’arranjament de la glorieta per 
poder-hi ballar sardanes, tal com sol·licitava l’Associació de Veïns. D’altra banda, 
pregunta si als jardins d’Ana Figuera no hi haurà jardins i, per tant, s’ha comès un error 
a l’hora de donar nom a aquest espai.  

Pel que fa a la biblioteca Gabriel García Márquez, agraeix que puguin tenir ja una data 
d’inauguració, atès que en l’acte que es va fer durant la Festa Major no es va donar 
cap data. En relació amb aquest acte, opina que va semblar més aviat un acte en 
contra de la caserna de la Policia Nacional que hi ha al costat, encara que 



afortunadament els veïns sí que van reivindicar la cultura i la literatura amb poemes i 
lectures.  

La senyora Campos assenyala que no contestarà el comentari sobre la policia perquè 
sent vergonya del que ha escoltat.  

Respecte als jardins d’Ana Figuera, remarca que no ha dit que no seran un espai 
enjardinat en el futur, sinó que no està previst fer una actuació en aquest moment. 

Pel que fa a la plaça de la Palmera, afirma que s’han fet pràcticament totes les 
actuacions i que es taparan els forats que ara hi ha perquè s’hi pugui ballar en 
condicions. Assenyala que no pot precisar la data exacta en què es farà això, però que 
n’informarà en breu. 

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

No s’accepta el prec. 

Presentat pel GMDPPC: 

Que se tome en cuenta y que las puertas de acceso para los próximos 
edificios que construya el Ayuntamiento las puertas pasen a ser de 100 
centímetros para facilitar la movilidad del colectivo con movilidad reducida 

El senyor Ramón Sabaté Puig, del GMDPPC, explica que en les construccions dels 
edificis promoguts per l’Ajuntament, la majoria dels quals són de règim de lloguer 
assequible, les portes per accedir-hi no tenen prou espai perquè les cadires de rodes 
hi puguin passar amb comoditat. 

Manifesta que tots coneixen les dificultats que tenen les persones amb mobilitat 
reduïda per moure’s per la ciutat, malgrat tots els avanços que s’han fet en aquest 
sentit en els darrers anys. Destaca que cal ser conscients que la qualitat de vida 
d’aquestes persones pot millorar molt gràcies a deu o vint centímetres. Tot seguit 
formula el prec.  

El senyor Francesc Carmona i Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, 
Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, explica que els serveis tècnics li han comunicat 
que tots els edificis municipals compleixen el Decret d’accessibilitat, en concret l’article 
2.4.1.c, i que les portes fan 80 centímetres, que és el que estableix també el Codi 
d’accessibilitat en l’article 2.4.7 de l’annex 2. Afirma que aquesta mida permet l’accés 
adequat de les cadires de rodes. 

El senyor Sabaté precisa que ell no ha posat en dubte que no es compleixi la llei, sinó 
que s’ha fet ressò de la petició que van plantejar al Consell de Districte algunes 
persones amb mobilitat reduïda en el sentit d’eixamplar les portes de 80 a 90 o 100 
centímetres.  

El senyor Carmona manifesta que, si el que es proposa és canviar la normativa, no ho 
faran. A més, remarca que les portes de 100 centímetres no s’utilitzen mai, excepte en 
edificis sanitaris. Explica, però, que han pensat que poden passar tots els plànols 
d’edificis nous que els arribin al Districte a l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat, de manera que siguin ells els que valorin les mides de les portes, o si 
aquestes han de ser automàtiques.  

El president pregunta si s’accepta el prec. 



El senyor Carmona respon negativament. 

No s’accepta el prec. 

Presentat pel GMDCUP: 

Que el Govern del Districte de Sant Martí insti l’Ajuntament de Barcelona a 
aprovar una moratòria d’aprovacions de transformacions de noves illes a la 
zona 22@ 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que el seu grup vol 
apostar fermament pel procés de canvi del projecte del 22@. Explica que, tot i que ara 
s’està desenvolupant un procés participatiu per repensar-lo, consideren que és 
necessari aturar el projecte actual per poder garantir un procés democràtic en un 
projecte d’aquesta envergadura. A continuació formula el prec. 

El conseller tècnic manifesta que no acceptaran aquest prec perquè el que està fent el 
procés participatiu per repensar el 22@ és enriquir-lo amb les aportacions de tots els 
agents implicats per tal de retornar a un lideratge públic i de reactivar-lo amb una nova 
orientació, cosa que no s’adiu amb la idea d’aturar res. Recorda que, precisament, el 
procés del 22@ ha estat aturat durant molts anys per la crisi i perquè el Govern 
anterior se’n va desentendre i va desmuntar l’oficina pública que hi havia. Destaca que 
el que ha fet el nou Govern és donar un nou sentit i un nou lideratge a aquest projecte 
des d’un procés de revisió crítica. Conclou que entenen que la idea d’aturar no s’adiu 
amb aquest procés per reorientar i reimpulsar el projecte des d’una perspectiva 
diferent.  

La senyora Ruiz explica que entenen que per fer una cosa nova s’ha d’aturar primer el 
que s’està fent, i més quan això es qüestiona. Opina que el fet de continuar amb el que 
s’estava fent fins ara significa que implícitament s’està acceptant que això ha de 
continuar endavant i limita la capacitat de qüestionar-ho. 

El conseller tècnic recorda que el procés de participació per repensar el projecte 22@ 
s’ha iniciat fa uns mesos i durarà uns quants mesos més, però que tot el projecte de 
transformació urbanística i associat a activitat econòmica i social és un procés molt 
llarg i complex que porta pràcticament dues dècades en funcionament i amb prou 
feines ha transformat la meitat de l’àmbit de transformació. Manifesta que, per tant, 
entenen que el fet que durant uns mesos estiguin repensant aquest projecte no 
incideix de manera negativa en les rectificacions que s’hi puguin fer. Explica que, pel 
que s’està veient en el procés de participació, aquestes rectificacions passen perquè hi 
hagi més espai verd, més habitatge públic i més activitat econòmica diversificada, fent 
èmfasi en allò social i cooperatiu i en totes les noves formes d’economia solidària. 
Conclou que no consideren que les dues coses siguin contradictòries.  

No s’accepta el prec. 

d) Preguntes 

Presentada pel GMDDemòcrata: 

 Fins quan tancarà els ulls el Govern del Districte amb el mercat il·legal de 
davant de La Farinera per no emprendre accions per a donar un modus de 
vida més digna a les persones que es veuen empeses a mercadejar en 
aquestes circumstàncies per a sortir endavant, i vetllarà cada espai de la 



ciutat per a donar-li la utilitat a què ha estat destinat? (tractada conjuntament 
amb la proposició del GMDCUP) 

Presentada pel GMDERC: 

Quines accions i intervencions farà el Govern del Districte pels Jocs 
Mundials de Pilota que tindrem l’any 2018 i pels Roller Games el 2019 on el 
nostre districte tindrà un pes molt important (més enllà de les instal·lacions 
esportives on s’acolliran)? 

El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, formula la pregunta, i es disculpa per 
no haver encès el micròfon. 

El senyor Jordi Marzo i Fitó, conseller de Memòria Històrica, Seguretat i Prevenció, 
explica que el frontó de Bac de Roda acollirà la competició oficial dels Jocs Mundials 
de Pilota, i que l’actual gestor de l’equipament, la Federació Catalana de Pilota, farà 
les inversions requerides en la concessió per fer les millores necessàries pel que fa a 
marcadors, xarxa exterior, paviments, arranjament de lloses del frontó i senyalització a 
l’exterior. Destaca que l’Institut Barcelona Esports (IBE) i la Federació han signat un 
conveni per un import de 550.000 euros per donar suport al mundial.  

Pel que fa als Roller Games, manifesta que l’IBE ha preparat un projecte d’ampliació 
de la pista de la Pau perquè pugui ser la seu oficial. Explica que, en l’àmbit de ciutat, 
s’ha donat suport al mundial amb 3 milions d’euros, 500.000 euros dels quals es 
destinaran a inversió. 

Afirma que al districte s’ha reforçat la promoció esportiva d’aquests dos esports 
minoritaris. Explica que, en concret, uns 150 nens i nenes participaran en el programa 
de promoció de campionats del món de pilota i uns 300 nois i noies en els programes 
de patinatge de velocitat i de patinatge amb ritme. A més, destaca que als 
esdeveniments es reforçarà la comunicació per ampliar-ne la difusió.  

Presentada pel GMDPSC: 

Quina és la posició del Govern del Districte amb relació a les sol·licituds per 
a la instal·lació de noves terrasses al carrer Rogent? 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, explica que, al llarg 
d’aquest any, diferents establiments del carrer Rogent han presentat sol·licituds per a 
la instal·lació de terrasses, fet que ha provocat una certa inquietud entre els 
restauradors i el mateix eix comercial. Tot seguit formula la pregunta. 

El president dona la paraula a un representant dels veïns.  

El senyor Miquel Catasús i Lacruz, en nom de l’Associació de Veïns del Clot-Camp de 
l’Arpa, manifesta que creuen que, a l’hora de decidir això, cal tenir en compte que el 
Camp de l’Arpa és una de les zones més denses i amb menys espai públic de 
Barcelona. Afirma que, per tant, el carrer Rogent és molt important per al barri i pensen 
que en aquest carrer cal prioritzar l’ús lliure de l’espai públic. Assenyala que ara les 
terrasses no són cap problema, però que ho podrien ser perquè últimament el Pla 
d’usos és molt permissiu i s’estan posant terrasses en moltes cafeteries i llocs de 
concurrència pública.  



Explica que, pel que saben, la nova normativa encara no s’ha aplicat en aquesta zona 
perquè s’està a l’espera que es faci una ordenació singular i de moment hi ha una 
suspensió. Manifesta que ells demanen que es mantingui la suspensió fins que es faci 
aquesta ordenació singular, i que aquesta es faci en el sentit de prioritzar l’espai públic 
i, si pot ser, com més aviat millor. Subratlla que no estan en contra de les terrasses, 
però que pensen que cal prioritzar l’espai públic, i més en un carrer de 12 metres on 
no hi cap tot. 

La senyora Montserrat Barnils Santanach, consellera de Treball Digne, Cultura i 
Promoció Econòmica, explica que el Govern del Districte ja va fer un treball previ sobre 
l’ordenació singular del carrer Rogent fa pocs mesos i el va presentar a les entitats 
veïnals del barri del Clot-Camp de l’Arpa el 6 de juny. Recorda que hi havia l’Eix Clot, 
l’Associació de Veïns Clot-Camp de l’Arpa i la Federació d’Entitats del Clot per 
començar a treballar-lo, però que en aquell moment no van considerar que fos un tema 
prioritari. Afirma que, en paral·lel, al Districte estan rebent peticions dels restauradors i 
estan analitzant els casos concrets perquè pròximament donaran noves llicències. 

Manifesta que no és voluntat del Govern restringir l’activitat econòmica i de restauració 
que no sigui nociva per a les veïnes, però que també cal veure com equilibrar això 
amb el gaudi de l’espai públic per part de tots els veïns i veïnes. Explica que, si ara les 
entitats ho consideren oportú, poden tornar a reprendre el treball de manera conjunta. 

El senyor Bañón demana que se’ls faciliti la resposta per escrit. 

La senyora Barnils afirma que així ho faran. 

El president sol·licita que es faci arribar la resposta a Secretaria perquè la pugui fer 
extensiva a tots els grups municipals.  

Presentada pel GMDPSC: 

Quin és el capteniment del Govern del Districte amb relació a la manca de 
professionals en l’especialitat de Pediatria que afecta principalment el CAP 
de la Vila Olímpica, i en quina situació es troba aquest servei en la resta de 
CAP del Districte de Sant Martí? 

La senyora Silvia López Serrano, del GMDPSC-CP, manifesta que el Servei de 
Pediatria del CAP Vila Olímpica no dona un bon servei als usuaris darrerament a 
causa de la falta de professionals d’aquesta especialitat. Afirma que en els últims 
mesos s’han donat una suma de circumstàncies que han provocat aquesta situació i 
que ha mancat previsió per part de la gerència de Pamem, que és l’entitat que 
s’encarrega de la gestió del CAP.  

Explica que, tant en el Consell de Salut com en el Consell de Barri de la Vila Olímpica, 
un grup de mares es va queixar del Servei de Pediatria, ja que una sola professional 
no pot atendre més de 4.500 nens. A més, afirma que la falta de professionals 
d’aquesta especialitat és una qüestió generalitzada que està ocasionant problemes a 
la resta de CAP del districte. Finalment formula la pregunta.  

La senyora Eva Campos Paladio, consellera de Salut, Medi Ambient, Neteja, 
Cooperació Internacional, Habitatge, Acció Social i Ciutadania, Parcs i Jardins explica 
que, quan es van assabentar d’aquesta problemàtica, van posar fil a l’agulla i el 22 de 
novembre es va resoldre la convocatòria de la tercera plaça de pediatria de l’EAP. 



Afirma que aquesta tercera pediatra s’incorporarà el 22 de desembre, segons el 
termini de conveni de la gerència del Pamem.  

Manifesta que, atesa la situació esdevinguda en les darreres setmanes i la ràtio de 
nens i nenes assignats al CAP Vila Olímpica, s’ha considerat activar una quarta plaça 
de pediatria, que s’ha acordat assignar a l’altra candidata que s’ha presentat al procés 
i que ha quedat en segona posició. Assenyala que aquesta professional s’incorporarà 
el 4 de desembre.  

Manifesta que la pediatra del CAP encara està de baixa i està coberta pel suplent 
reforç que està contractat a jornada completa. Explica que, fins que no s’incorporin les 
dues noves pediatres, es mantindrà la cobertura amb la rotació de la resta de 
pediatres de l’entitat. A més, afirma que hi ha un metge de família amb titulació de 
puericultura que fa de reforç. Finalment indica que, de moment, no els consta que hi 
hagi cap incidència similar a la resta de CAP. 

La senyora López sol·licita que se’ls faciliti la informació per escrit. 

El president demana que es faci arribar aquesta informació a Secretaria per fer-la 
extensiva a tots els grups municipals. 

Presentada pel GMDCs: 

¿Cuántas plazas de aparcamiento de motos y cuántas de coches, incluyendo 
los aparcamientos libres, área verde y área azul, se han eliminado de la 
calzada, y cuántas más se pretenden eliminar hasta el final de la legislatura? 

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, formula la pregunta. 

El president dona la paraula a una representant dels veïns. 

La senyora María del Carmen García, en nom del Movimiento Diagonal Mar, proposa 
que l’antic dipòsit de la grua es converteixi en aparcament i que els empleats d’aquest 
aparcament siguin persones de la cooperativa que abans ha esmentat el senyor 
Carmona.  

El senyor Francesc Carmona i Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, 
Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, assenyala que les dades que tenen fan referència 
a tot el carril bici, que a vegades inclou diversos districtes, i no pot disgregar-les. 
Afirma, però, que un carril bici que sí que és totalment de Sant Martí és el que passa 
per Taulat. Explica que en aquest en concret hi havia 268 places d’àrea verda, 29 
d’àrea blava, 23 d’estacionament lliure i 140 de motos, que han estat suprimides amb 
la implantació del carril bici. Manifesta que, amb les dades que tenen dels altres carrils 
bici que s’implantaran el 2017-2018, calculen que s’eliminaran unes 1.000 places de 
cotxe entre places d’àrea verda, d’àrea blava i lliures. 

El senyor Heredero assenyala que la informació és parcial perquè no inclou les places 
de moto. 

Explica que el Grup de Cs està fent un estudi a tota la ciutat per saber el nombre de 
places d’aparcament que s’han eliminat i està formulant aquesta pregunta a tots els 
districtes. Manifesta que, per tant, agrairia que se’ls facilités per escrit la informació de 
què es disposa de la manera més específica possible. 

El senyor Carmona afirma que facilitaran les dades del conjunt de la ciutat. 



Destaca que Barcelona disposa de més aparcament que moltes ciutats europees, tant 
en nombre absolut com en ràtio per superfície. A més, afirma que Barcelona té més 
places d’aparcament en superfície que cotxes, de manera que el balanç sempre és 
positiu. Explica que, en concret, hi ha 591.000 places fora de la calçada i 114.000 
places a la calçada. Remarca que, amb aquestes xifres, l’impacte de la supressió de 
1.000 places és menor, tot i que pugui comportar que s’hagi d’aparcar una mica més 
lluny de casa. A més, subratlla que tot això es fa per millorar la mobilitat sostenible, 
d’acord amb l’objectiu del Pla de mobilitat. 

El president sol·licita que es doni la informació a Secretaria per fer-la arribar a la resta 
de grups municipals. 

Presentada pel GMDPPC: 

¿Qué estudios ha utilizado este Gobierno para realizar la implantación del carril 
bici de paseo Taulat y calle Taulat, y si en ellos se han tenido en cuenta estos 
agravios y la peligrosidad que ustedes han reconocido públicamente de este 
tipo de carril (doble sentido) que aún continúan implantando sin atender a las 
reclamaciones de los vecinos? (tractada conjuntament amb el prec del 
GMDDemòcrata) 

Presentada pel GMDCUP: 

Quina implicació té o tindrà el Govern del Districte de Sant Martí en la denúncia 
de vulneració de drets, viscuda l’1 d’octubre, per part dels cossos de seguretat 
de l’Estat espanyol a les escoles que van patir aquesta violència al nostre 
districte? 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que des de la CUP no 
volen oblidar els fets ocorreguts l’1 d’octubre, quan es va exercir un abús de la 
violència policial de l’Estat. Recorda que el CEIP Els Horts, al districte, va ser una de 
les escoles que va patir aquesta violència. Explica que consideren que cal continuar 
desplegant des del carrer i des de les institucions tots els mecanismes possibles per 
denunciar aquests fets, i recorda que, en aquest sentit, el tercer tinent d’alcalde, 
Jaume Asens, va expressar la voluntat de l’Ajuntament de presentar-se com a 
acusació popular en aquells casos especialment greus. Tot seguit formula la pregunta. 

La senyora Carlota Falgueras Marsal, consellera d’Ensenyament, Immigració i Dona, 
explica que uns quants consellers i conselleres del Districte van visitar l’escola Els 
Horts a primera hora del matí de l’endemà de l’1 d’octubre i van parlar amb la direcció 
de l’escola per tal d’oferir-se a ajudar en el que fes falta. A més, manifesta que l’equip 
de neteja i manteniment del Consorci d’Educació va fer una actuació la matinada del 2 
d’octubre per reparar els desperfectes que podien alterar el normal funcionament de 
l’escola. Afirma que l’endemà, el 3 d’octubre, a petició del Govern del Districte, el 
comissionat d’Educació, Miquel Àngel Essomba, es va posar en contacte amb l’escola 
per oferir un servei de cures i suport psicològic a l’equip d’educadores del centre amb 
la finalitat de facilitar l’explicació de la situació viscuda a l’alumnat.  

A més, explica que al Consell Escolar Municipal es van fer dues trobades amb els 
psicòlegs José Ramón Ubieto i Jorge Barudy, especialitzats en infants i adolescents en 
situació de tensió i en convivència i resiliència a les aules. Precisa que una de les 
trobades va ser a escala de ciutat, amb tots els representants escolars, i l’altra a 
escala de districte, amb les direccions dels centres de tot el districte. 



Manifesta que, a banda d’això, des del mateix 2 d’octubre l’Ajuntament de Barcelona 
va activar amb caràcter d’urgència un punt d’atenció a les víctimes de la càrrega 
policial que oferia serveis d’atenció jurídica i psicològica. Afirma que s’hi van atendre 
unes 300 persones, entre elles tres de l’escola Els Horts. Explica que, a més, el fet 
d’haver rebut molta informació els ha permès elaborar un informe, que s’ha presentat 
als mitjans, al Congrés dels Diputats i al Parlament Europeu. 

Finalment, afirma que l’Ajuntament està valorant la possibilitat d’exercir l’acusació 
popular en aquells casos atesos que es consideren especialment greus, ja sigui per les 
lesions produïdes o per la transcendència dels fets.  

La senyora Ruiz assenyala que la resposta que s’ha donat no és exactament la que 
buscaven. Explica que el seu grup volia saber si, en el marc de denúncia jurídica de la 
vulneració de drets que es va produir a molts espais de Barcelona, s’hi inclou l’escola 
Els Horts, i si el Districte hi està implicat. 

La senyora Falgueras respon afirmativament.  

e) Seguiment de les proposicions i declaracions de grup  

Presentat pel GMDDemòcrata: 

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

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

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

El senyor Jordi Martín López, conseller de Participació i Transparència, Economia 
Social i Cooperativa i Turisme, afirma que estan avançant molt en aquesta qüestió. 
Explica que, un cop rebudes totes les auditories, s’ha fet la inspecció de l’estat de 
l’espai, s’ha mantingut converses amb tots els actors i s’ha portat el tema al Consell de 
Barri, i que d’aquí a uns dies es reunirà totes les parts per explicar els criteris que, 
després de tot aquest procés, s’han adoptat per al nou concurs que s’ha de fer en els 
propers mesos. 

El senyor Boadella recorda el contingut literal de l’acord, i remarca que potser el 
Govern ha fet algunes reunions amb qui li ha interessat, però no ha fet cap procés 
participatiu obert a tothom o explicat als grups municipals. Assenyala que el Govern ha 
tornat a incomplir un acord del Consell Plenari, tal com ja va fer amb el de la superilla o 
el de l’alberg de la Vila Olímpica.  

Afirma que obrir un procés participatiu és donar veu a la gent de manera pública, 
mentre que ell no ha vist cap cartell que convidi a opinar sobre Palo Alto. Opina que el 
Govern simplement ha fet algunes reunions per acabar decidint treure a concurs 
aquest espai sense cap mena de procés. 

El senyor Martín assenyala que s’ha tractat el tema en un o dos consells de barri i que 
han parlat amb els actors del territori. Explica que han escoltat les diferents demandes 



i coneixen les necessitats del territori, i que d’acord amb tot això presentaran els 
criteris inicials per fer el concurs. 

El president informa que el dia 12 de desembre a les 18.30 hi ha convocada una 
sessió informativa al Districte per explicar aquests criteris. 

Presentat pel GMDERC: 

Que s’informi de I’estat d’execució de la proposició / declaració de grup 
aprovada en la sessió del Consell Plenari del dia 5 de juliol de 2017, amb el 
següent contingut: 

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

- lmpulsar la participació de la resta d’administracions, Diputació i 
Generalitat, en les negociacions si es considera necessari per a poder assolir 
un acord 

- Vetllar per tal que si s’assoleix aquest acord sigui exposada parcialment o 
total, de forma permanent, a Sant Martí 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, explica que saben que hi va 
haver una primera reunió amb la filla de l’artista i que volen saber en quin punt es troba 
aquesta qüestió. A més, agraeix l’interès personal que ha mostrat el regidor del 
Districte en aquest tema. 

La senyora Montserrat Barnils Santanach, consellera de Treball Digne, Cultura i 
Promoció Econòmica, explica que el regidor es va reunir amb la filla del Subirachs i 
que properament es posarà la placa commemorativa. Manifesta que, a banda de la 
placa, continuen treballant des del Districte i conjuntament amb l’ICUB per trobar la 
millor solució a l’obra de l’artista. Afirma que, de fet, s’estan explorant altres 
possibilitats per exposar la seva obra en espais municipals del districte, tal com és 
desig de la família. 

La senyora Arrando manifesta que s’esperaran a veure com evolucionen aquests 
acords. 

Presentat pel GMDCUP: 

Que s’informi de I’estat d’execució del prec acceptat en la sessió del Consell 
Plenari del dia 10 de maig de 2017 amb el següent contingut: 

Instar el Govern que proposi la ubicació d’una placa en memòria de l’Ateneu 
Obrer Martinenc al carrer Besalú 14-20, al barri del Clot-Camp de I’Arpa, per 
recuperar Ia memòria d’aquest espai d’autoorganització de les classes obreres 
dels nostres barris 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, presenta el seguiment. 



El senyor Jordi Marzo i Fitó, conseller de Memòria Històrica, Seguretat i Prevenció, 
afirma que hi estan treballant. 

La senyora Ruiz demana més concreció. Pregunta si encara s’està en una fase inicial 
en què encara s’està assumint que s’ha de posar una placa, o en una fase final en què 
ja hi ha la placa feta i només falta posar-la. 

El senyor Marzo respon que estan en una fase intermèdia, i que mantindran la senyora 
Ruiz informada de qualsevol novetat. 

e) Declaracions institucionals 

Sobre educació. Som Escola 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, assenyala que la declaració té 
el suport de tots els grups excepte el GMDCs i el GMDPPC, i en llegeix la part 
dispositiva. 

«El Consell Municipal del Districte de Sant Martí acorda: 

»Expressar el seu suport al comunicat que ha elaborat el col·lectiu Som Escola en 
defensa de l’escola catalana. 

»Rebutjar les paraules de diferents ministres i responsables polítics del PP i de 
Ciutadans que han atacat el model d’escola catalana. 

»Manifestar el rebuig als atacs que estan rebent aquests darrers dies l’escola catalana 
i que apunten directament als centres educatius i als seus docents per boca del 
ministre d’Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis Quecedo, i del ministre 
d’Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, entre d’altres. 

»Reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la cohesió social, 
la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del consens que hem construït 
aquests trenta darrers anys. 

»Demanar la rectificació dels ministres Dastis i Méndez de Vigo i la disculpa pública de 
dirigents polítics i mitjans de comunicació que han mentit deliberadament.  

»Agrair a tota la comunitat educativa, així com als voluntaris i les voluntàries de 
l’educació, la seva dedicació i encoratjar-los a seguir realitzant la seva tasca amb la 
mateixa determinació de sempre.» 

Sobre el Dia contra la Violència Masclista 

La senyora Carlota Falgueras Marsal, del GMDBComú-E, assenyala que la declaració 
ha estat signada per tots els grups polítics, i recorda que demà a les sis de la tarda 
tindrà lloc l’acte contra la violència i el lliurament del Premi Jove de Còmic a L’Auditori. 
Tot seguit llegeix la part dispositiva de la declaració. 

«El Consell de les Dones de Sant Martí reclamem: 

»Que la lluita contra el terror masclista impliqui el compliment del pacte d’estat aprovat 
al Congrés de Diputats el darrer mes de setembre en totes les seves mesures. 



»Reclamar la dotació necessària per dur-les a terme. 

»Que es revisi la Llei catalana 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, fent també un pacte a nivell de Catalunya tenint com a referent les 
aportacions dels col·lectius de dones. 

»Que es garanteixi una major cobertura i atenció estable i de qualitat en condicions 
d’àmplia accessibilitat, confidencialitat i protecció, que inclogui la recuperació de les 
dones i dels seus fills i filles, així com l’avaluació, implicació i ampliació dels serveis 
per a la igualtat i contra tots els tipus de violències masclistes. 

»Que l’accent es posi en l’alliberament i apoderament de les supervivents, facilitant-los 
diferents sortides que els aportin una veritable recuperació vital, econòmica i social. 

»Que la prevenció de les violències sigui una prioritat en la política educativa garantint 
l’aplicació real de la coeducació de manera transversal i oferint informació 
específicament feminista per a tot el personal que intervé en els processos educatius. 

»Que es revisin i s’apliquin les recomanacions sobre el tractament de la violència de 
gènere elaborades per l’Ajuntament de Barcelona i el Col·legi de Periodistes per un 
tractament més adequat als mitjans de comunicació, evitant el sensacionalisme 
morbós de la notícia, utilitzant un llenguatge i unes imatges no sexistes. 

»Que en l’àmbit laboral es facin efectius els plans d’igualtat i transversalitat per incidir 
en la prevenció de l’assetjament sexual a les empreses. 

»Que hi hagi una major sensibilització i formació de poders judicials envers els casos 
de violència de gènere, així com una revisió dels seus protocols d’actuació. 

»Que és imprescindible construir models culturals que reprovin les violències sexuals 
en totes les seves manifestacions i desautoritzin l’apologia d’aquestes violències. 

»I avui, 25 de novembre, ens fem nostra la frase de la reconeguda vocalista Nina 
Simone que afirmava: “La llibertat per a mi és no tenir por.” 

»Ja n’hi ha prou! Ni una més! Ens volem vives!» 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 22.30 h.  

 

 

La secretària del Consell Vist i plau 
 El president 
 


