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Rocío Benito 
  

Desenvolupament de la sessió 

0. Presa possessió nova consellera 

El president obre la sessió, i dóna la paraula a la secretària.  

La secretària tecnicojurídica apel·la el Decret d’Alcaldia de 4 de maig de 2017, pel qual 
s’ha nomenat consellera del Consell Municipal del Districte de Sant Martí la senyora 
Margarita Planas i Liébanas. La secretària afirma que la senyora Planas ha efectuat 
les corresponents declaracions de béns patrimonials i d’incompatibilitats i activitats que 
proporcionen o poden proporcionar ingressos econòmics, sense que s’hagi detectat 
que estigui incursa en causa de possible incompatibilitat. 

La senyora Margarita Planas i Liébanas, del GMDDemòcrata, fa el jurament per mitjà 
del qual es compromet a complir les obligacions del càrrec de consellera, amb la qual 
cosa queda admesa i se li dóna la benvinguda.  

També s’agraeix al senyor Oriol Crespo Ramos, conseller sortint del GMDDemòcrata, 
la tasca desenvolupada durant l’exercici del càrrec.  

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

Acta de la sessió ordinària del dia 1 de març de 2017 

Aprovada per unanimitat.  

B) Part informativa: 

Despatx d’ofici 

El president comenta que s’acaben d’incorporar els decrets de nomenament o de 
modificació dels consellers municipals i pregunta si algun dels presents vol fer cap 
menció sobre aquest punt.  

El Consell se n’assabenta. 

 Informe del regidor  

El regidor del Districte comença l’informe referint-se al succés ocorregut el 15 de març, 
als edificis del carrer Ramon Llull, 153, 155 i 157. Manifesta que se n’han mantingut 
informats tant els grups polítics com l’opinió pública, així com també, i en primer lloc, 
els veïns afectats per aquest procés. Esmenta l’encàrrec de seguir tots els problemes 
tècnics de l’empresa BAC, i la feina dels representants de la FAVB, de la propietat i 
dels dos hotels implicats, les obres dels quals es van aturar, i continuen així. Afirmant 
que s’estan acabant de tancar les conclusions i que si hi ha dubtes o qüestions, es 
poden resoldre més tard.  



 

 

Pel que fa a l’ensenyament públic del districte, explica que s’ha treballat intensament 
durant els últims mesos amb el Consorci d’Educació. Assenyala que l’educació pública 
al districte és de gran qualitat, i que per aquest motiu n’hi ha tanta demanda; en 
concret esmenta el 60% de demanda en ensenyament públic envers el concertat, i ho 
compara amb altres districtes, on és d’entre un 40% i un 50%. També esmenta que 
moltes escoles i instituts del districte són modèlics i que, per tant, el conjunt d’aquests 
factors i d’aquest èxit promouen que hi hagi més demanda d’ensenyament primari i 
secundari.  

Seguidament, fa esment de la compra de l’església de Sant Bernat Calbó, del projecte 
d’ampliació de la Mar Bella i del nou projecte de la Flor de Maig. També comenta que 
s’estan a punt d’acabar les obres de la plaça Palerm, que se celebraran amb una 
festa, atès que és un moment molt significatiu i simbòlic per al Besòs-Maresme. A 
més, declara que s’estan fent obres d’obertura a altres places –Marroc, Bolívia i 
Cristòbal de Moura–, que s’ha aprovat i s’ha començat a aplicar l’ordenació singular de 
la rambla del Poblenou, i que també s’han posat en marxa el cas del Clot-Camp de 
l’Arpa, el del carrer Rogent, el de Can Miralletes i el de la millora del parc.  

Explica que, pel que fa a l’habitatge públic, Ca l’Isidret s’està acabant, si bé es va 
endarrerint, i que el dia del Consell s’aprovarà l’adjudicació del dret a superfície dels 
pisos públics. Assenyala que començaran a funcionar immediatament el casal del barri 
i el casal d’avis. Esmenta l’edifici del carrer Bolívia, acabat i amb els 105 habitatges 
dotacionals per a la gent gran adjudicats; una reserva de CAP; que es va fer el 
concurs dels 280 habitatges públics de la plaça de les Glòries i que el divendres 
posterior al Consell se sabrà el resultat de la convocatòria de cohabitatge.  

S’alegra que 22@, que coordina l’urbanista David Martínez, torni a funcionar com a 
oficina municipal. Comenta que hi treballen intensament diverses comissions. 
Enumera diverses qüestions significatives pel que fa a 22@: la superilla i la dualitat de 
qui hi està a favor i en contra; activitats que s’hi han dut a terme recentment, com ara 
l’Open Day; el fet que l’antic edifici de Transports Metropolitans passi a ser la Seu de 
la Casa de les Lletres, el projecte del qual sortirà a concurs el 2017 mateix o els 
habitatges que es comencen a construir a l’interior de l’illa i la reforma de la plaça 
interior.  

Quant als projectes estratègics, parla del projecte de l’Ajuntament de Barcelona per al 
Front Litoral i de la importància que hi té el districte de Sant Martí; diu que s’ha de 
començar a completar el passeig marítim fins arribar al Fòrum, i continuar amb la 
reordenació del Port Olímpic per a reestructurar-lo totalment quan s’acabi la licitació, el 
2019-2020. Anuncia que la rescissió necessària del contracte amb la UTE pel que fa a 
Glòries sortirà a debat, i comenta que la nova xarxa de bus i els nous carrils bici estan 
transformant la mobilitat.  

Reflexiona sobre l’incivisme, que considera una qüestió polèmica i subjecta a 
percepcions i sensacions, i que recorda que ha sortit en els últims consells del barri. 
Comenta que hi estan treballant, juntament amb la Guàrdia Urbana, i que s’introduiran 
els nous agents de convivència. Reivindica, però, que tot i ser un tema polèmic les 
denúncies no augmenten, però sí que ho fan les multes, amb la qual cosa no es pot 
considerar que hi hagi un augment d’incivisme al districte.  

Respecte als plans de barris, esmenta les inversions que hi van havent en el cas del 
Pla de Barri del Besòs i el Maresme, que ja està tancat i consensuat, cosa que 
comenta que cal fer ara amb el de la Verneda i la Pau. Afirma que els resultats de les 
inversions es començaran a veure més endavant, atès que ara és difícil, i que més 
tard en la sessió s’informarà sobre el Pla de barris de la Verneda i la Pau 



 

 

Per acabar, esmenta que, pel que fa a qüestions simbòliques, s’ha actualitzat el cens 
de plaques franquistes, que diu que el 2009 n’hi constaven 504 i enguany 159. Afegeix 
que s’inicia ara el procés per retirar-les abans que s’acabi el 2017.  

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, informa que des del seu grup 
volen fer menció del fet que alguns partits facin ús i abús de la criminalització d’alguns 
moviments socials. Comenta que aquests partits condemnen la violència física però, 
en canvi, no es preocupen ni s’escandalitzen per altres tipus de violència, com ara 
l’estructural i la cultural que, afirma, són fins i tot més perilloses i atempten contra la 
vida de les persones. Reafirma la seva posició dient que aquestes violències va 
definir-les Johan Galtung, referent en la recerca de la cultura de la pau. Manifesta que 
aquestes violències, invisibles, són les que desenvolupa el poder econòmic i polític 
quan no es prenen mesures per controlar el preu del lloguer, quan s’aproven reformes 
laborals que vulneren la vida de les classes treballadores i quan es retalla en sanitat i 
educació, cosa que limita l’accés als serveis bàsics necessaris per al 
desenvolupament de la vida. Considera que la privatització dels serveis bàsics 
fonamenta el lucre econòmic, i que és violència estructural.  

Afirma que aquests partits modulen el discurs a conveniència. Considera que el seu 
partit no criminalitza el turisme, tal com diuen aquests partits, sinó que criminalitzen la 
manca de regulació de les administracions, sobretot pel que fa al dret a l’habitatge. 
Reitera que, per fer front a aquesta violència de les estructures i poders econòmics, es 
llancen ous i un pot de fum. Demana que no s’apropiïn de paraules com pacifisme, 
atès que les buiden de contingut i de sentit. No considera encertat que la senyora 
Recasens qualifiqui de greus aldarulls els actes esmentats quan, que ella sàpiga, no 
va assistir a la mobilització del divendres anterior al Poblenou. Opina, en canvi, que hi 
ha actuacions dels Mossos d’Esquadra molt més greus que no es qualifiquen amb 
aquests termes. Posa d’exemple el cas en què una companya seva va perdre un ull, i 
afirma que mai no s’ha sentit Felip Puig, conseller d’Interior de Convergència en el 
moment dels fets, qualificar les actuacions de brutals ni demanar perdó. Comenta que 
aquesta companya no ha estat l’única mutilada en accions d’aquesta mena. 

Es pregunta si no fan un ús menor de la violència els del PP, que aproven una «llei 
mordassa» perquè no es puguin registrar ni denunciar les actuacions violentes dels 
cossos de seguretat. Ho reitera amb l’exemple del PP d’Albiol, que amb el desig de 
netejar Badalona ha fomentat l’odi i la violència cultural durant tot el seu mandat. 
Afegeix que, tot i que pugui sorprendre, la llei hipotecària de l’Estat espanyol entra dins 
la definició de violència estructural, cas únic en tota la Unió Europea.  

Retreu que, per a ells, la veritable violència es fa servir constantment, que és una 
moral estètica i d’aparador.  

Comenta que el saqueig constant de recursos públics també és violència. Posa 
diversos exemples: participar en la guerra de l’Iraq, desnonar i ignorar els drets de les 
minories, negar el dret a exercir democràcia, negar l’acollida de persones refugiades, 
apujar les taxes universitàries, destrossar el medi ambient i fer ús de la sanitat pública 
per al benefici privat.  

Acaba dient que ells, de Pisarello i del GMDBComú, s’esperaven una anàlisi més 
complexa i acurada de la situació, tenint en compte que saben que tenen raó. Creu 
que els cal revisar la moral i l’anàlisi sobre les violències, atès que potser es trobaran 
que els violents veritables són els del seu bàndol.  



 

 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, es nega fer cas de les paraules de 
la CUP, els quals afirma que donen suport als del tret al clatell. La resta li sembla 
trivial, però afirma que ells hi són per als veïns.  

Tot seguit, comenta al regidor que l’informe ha estat exhaustiu, del que al regidor li 
sembla important, però que ell vol parlar de l’Audiència Pública que es va celebrar dos 
dies abans, que segons la seva opinió és un exemple de com hauria de ser un 
districte; afirma que les entitats van exposar els problemes que les afecten, i els 
problemes dels veïns, cosa que, segons ell, el regidor no reflecteix a l’informe. Li 
comenta casos concrets, com ara la inseguretat, Perú i Paraguai, la superilla, la 
implantació del carril bici, la xarxa d’autobús, el pla Cobega, Can Saladrigas, la manca 
de mobiliari, etc. Manifesta que és això el que volen sentir; que és d’això que volen 
solucions, i no referències, i solucions que les entitats volen veure reflectides als 
barris. Reclama aquesta mena d’informe, i afirma que la resta li sembla supèrflua i fora 
de la realitat del districte.  

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, recorda al regidor que ha parlat 
d’ensenyament públic de qualitat. Assegura que se’ls va vendre, en el seu programa 
sobre l’educació a Barcelona, l’exigència d’un augment de les places públiques i de 
proximitat de PQPI i de cicle formatiu grau mitjà i grau superior. Indica que queden 114 
nens fora de la seva primera inscripció, i que 48 no poden quedar-se al seu barri. 
Comenta que s’haurien de fer dos «bolets» per cobrir les places sol·licitades, tot i que 
el mapa escolar ha d’elaborar-se amb previsió, atès que en anys consecutius ha 
passat el mateix i no s’ha donat cap solució real, cosa que opina que es deu a una 
mala gestió. 

Pel que fa al Pla d’habitatge públic, informa que en el Plenari municipal de 
l’Ajuntament de Barcelona es va aprovar el Pla estratègic d’habitatge 2015-2025 amb 
el seu vot favorable, tot i que apunta que ells sempre han destacat que el Pla 
d’habitatge de Colau és insuficient, ja que consideren que s’hauria de triplicar el 
nombre de pisos destinats a polítiques socials previstes en el Pla estratègic. D’altra 
banda, vol aclarir que el pla aprovat no és el seu pla, atès que des de Ciutadans volen 
que es compleixin els objectius de la Llei de dret a l’habitatge 18/2007 perquè 
l’habitatge protegit suposi el 15% del total de la ciutat. Comenta que, a més, hi ha 
deficiències de previsió de gestió per a les persones amb mobilitat reduïda o 
discapacitat.  

Tot seguit, fa un repàs dels temes que ha tractat el regidor, i li pregunta per què tenen 
tants incendis al districte, cosa que considera escandalosa. Posa en dubte la bona 
gestió del Govern, afirma que la prova pilot va fer-se sense consens dels veïns, que 
s’enfronten els uns amb els altres i se senten abandonats. Recorda que els ciutadans 
són el primer, i fa una comparació: diu que la preocupació és com una cadira balancí, 
que et manté entretingut pensant, però no et porta enlloc.  

Demana que, mentre treballen des de l’oposició, siguin capaços de solucionar i apagar 
els focs que han provocat al districte.  

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, agraeix les explicacions del 
regidor i felicita tothom per l’augment de demanda d’escola pública del districte.  

Vol destacar diversos temes que creu que no tenen proposta: la gestió del turisme al 
districte, en especial al Poblenou (efecte sobre la població, gentrificació que comporta, 
augment de preus de lloguer); la reforma de la Meridiana, a part de la nova xarxa 
d’autobusos que el regidor ja ha comentat; la problemàtica del carrer Moscou i del Port 
Olímpic; la participació i l’alberg de la Vila Olímpica.  



 

 

Creuen que aquests temes també es mereixen un balanç del regidor, i que aquest 
expliqui què pensen fer i com.  

Esmenta alguns dels temes del llistat que envia el regidor. Comenta, per exemple, el 
cas de la plaça de Sant Bernat Calbó, atès que el regidor ha dit que ha començat el 
procés participatiu, però ella opina que la cosa no va bé al barri. Li recomana al regidor 
una mica d’autocrítica.  

Considera que tant ells com molts veïns i veïnes tenen la sensació que el Govern 
defuig donar explicacions, o que no hi és quan hi ha de ser. Recorda al Consell que hi 
ha entitats veïnals de diversos barris que s’han organitzat per defensar unes línies 
d’autobús. Pregunta què pensa fer el Govern al respecte, i si tenen alguna solució. 
Repeteix el que es va dir a l’Audiència Pública, que ells són el Govern, i que les 
decisions del Govern són les seves decisions. Els retreu que es posin excuses, com 
ara que la Casa Gran no els fa cas.  

Comunica que, des del seu grup, els han de suspendre en participació, que no 
entenen el seu concepte de participació veïnal, que les propostes dels veïns acaben 
per no ser admeses. Posa d’exemple el cas dels autobusos, i expressa el desacord 
d’ERC amb el model de participació de BComú i del PSC. Reclama que s’escolti la 
ciutadania.  

Agraeix la ràpida intervenció i les explicacions i documentacions que se’ls han facilitat 
pel que fa als fets succeïts al carrer Llull.  

Fa al·lusió al discurs d’un membre de la mesa de l’anterior Audiència Pública, que va 
dir que tenien tota la matèria grisa posada però que no eren capaços de trobar la 
solució. Planteja si el problema és de capacitat de visió de gestió. Dona la raó al 
regidor quan va afirmar que són una part molt petita d’un govern amb un poder relatiu, 
però considera que ni Barcelona ni Sant Martí es mereixen dependre de la visió 
reduïda d’una part petita. Recorda al regidor que més d’una vegada li han estès la mà, 
ERC i tots els grups municipals. Pregunta si els membres del Govern creuen que la 
solució és entestar-se a tirar sols i pel dret, i recomana més diàleg, en comptes de 
pensar molt i no solucionar res.  

Per acabar, recrimina al regidor que últimament se’ls titlli d’«apocalíptics». 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDCiU, condemna els fets que van tenir lloc 
el 5 de maig a la manifestació, que consideren especialment greus, i la violència i totes 
les violències, atès que troba que no s’hi val d’anar al Plenari sense fer els deures i 
ocupar el torn de paraula parlant de l’Iraq, de les taxes universitàries, de la violència 
que no es veu, però no parlar dels problemes de Sant Martí. Recomana que, si no es 
té res a dir, es cedeixi el torn de paraula. Comenta que cap mena de violència es pot 
admetre com a forma d’acció política, i que posa tota la confiança en la Guàrdia 
Urbana i els Mossos d’Esquadra, perquè és en això, en què creuen.  

Agraeix i reconeix la feina feta; l’informe del regidor, les tasques dels tècnics quant a 
les esquerdes del carrer Llull, les dels serveis d’emergències i les dels tècnics de 
l’Ajuntament. Però considera que hi ha un petit buit entre el que ells fan i el que passa 
al districte. Opinen, des del seu partit, que a l’informe també s’hauria de parlar de la 
consulta a la Vila Olímpica en contra de l’alberg, o que hi haurà una consulta durant 
els tres diumenges següents al Consell amb relació a la superilla. 



 

 

També retreu que es destini més temps a passar revista del que es va fent i no es parli 
d’aquestes coses que també passen al districte, que són les que ocupen els titulars i 
les notícies quan es parla del districte.  

S’alegra del reconeixement de l’Espai Macosa, però manifesta que també s’ha de fer 
pressió a la Tresoreria General de la Seguretat Social per un solar que té enterrat des 
de fa anys i que mai no s’acaba de fer la construcció i el trasllat de la tresoreria en el 
districte.  

Comenta el cas del 22@, que li sembla que ja arranca, però considera que les grans 
apostes d’aquest projecte continuen guardades en un calaix.  

Compara la realitat del dia a dia amb les rodes de premsa, on es diu que posaran 
guàrdies urbans, policia de barri, i que a la realitat ningú no ha vist. Posa d’exemple les 
diferències en diversos canvis, com el canvi de direcció del carrer Pujades, la 
prostitució al voltant de Ramon Trias Fargas i la universitat o, fins i tot, a la rambla del 
Poblenou mateixa. 

Acaba reclamant respostes al regidor sobre els afers del districte, que no passin de 
puntetes per sobre de temes clau que preocupen els veïns.  

El regidor entén les crítiques que es fan; argumenta que la seva visió és diferent, i que 
per començar s’han d’entendre les coses. Defensa que el temps és limitat, que una 
audiència pública no té la mateixa funció que un plenari, i que no vol entrar, durant el 
seu resum, en temes que es tractaran més tard.  

Respon a la senyora Angulo pel que fa a l’educació, i assenyala que on hi ha 
problemes de manca de places és a la zona 26.  

Argumenta, pel que fa a l’esment de conflictes i focs al districte, que n’hi ha a tota la 
ciutat, i que pot ser que n’hi hagi més a Sant Martí perquè és el barri amb més 
transformació. Assegura que moltes de les coses que no es noten ells les han 
previstes, i n’enumera unes quantes, com els problemes que poden haver-hi al Port 
Olímpic, la necessitat de renovar el contracte amb Palo Alto, etc. Observa que hi ha 
problemes que potser no han previst, però no considera que siguin tan importants.  

Pel que fa al turisme, i en resposta a la senyora Arrando, assegura que s’està 
gestionant i que és el primer Ajuntament de Barcelona que afronta aquesta qüestió 
amb decisió; que reben crítiques de tot arreu però que han posat ordre als allotjaments 
turístics, que estan afrontant la qüestió de la gentrificació i que estan treballant amb els 
preus del lloguer. Comenta que han sortit unes normes pel que fa a la participació que 
es posaran en pràctica.  

Repeteix el fet que el GMDDemòcrata hagi reconegut que han fet algunes coses bé, i 
recorda al Consell que van ser ells qui van dissoldre el 22@, i hi posa èmfasi, atès que 
des del Govern han hagut de tornar a construir una estructura de gestió municipal i 
d’iniciativa municipal i pública que es va desmantellar. Enumera alguns casos de 
previsió que ha dut a terme el Govern, i finalitza dient que els conflictes són típics de 
tota ciutat i que hi han estat sempre, a Barcelona, que la qüestió és intentar afrontar-
los.  

La senyora Ruiz rebat l’acusació que se li ha fet anteriorment, ja que considera que 
parlar de turisme, de manifestacions i de mobilitzacions al Poblenou és parlar de coses 
problemàtiques que passen a Sant Martí.  



 

 

S’adreça al senyor Boadella per dir-li que ell no li ha de dir què fa amb el seu temps i el 
seu grup municipal.  

El senyor Gallardo informa al regidor que té un problema, que és que considera que 
s’estan creant problemes on no n’hi havia. Assenyala que aquest districte té la sort de 
tenir un equip tècnic de funcionaris que fa que se’n vagin sortint, però afirma que el 
gran problema del districte és com l’estan gestionant. Enumera alguns dels problemes 
que han sortit anteriorment i els recomana que s’ho plantegin bé.  

La senyora Angulo mostra la seva preocupació pel fet que el regidor assumeixi els 
conflictes amb tanta naturalitat. Expressa que els problemes són preocupants, no 
naturals. D’altra banda, es mostra d’acord amb alguns dels arguments del regidor, 
però assenyala que les coses abans de fer-les, cal preveure-les, i explica que si hi ha 
un error de previsió, s’han de buscar solucions.  

La senyora Arrando reitera que el problema bàsic és la manca de diàleg, atès que les 
solucions en determinats temes no arriben tot i que es digui que es treballa molt i que 
es preveuen els problemes.  

El senyor Boadella es queixa al regidor que aquest tingui deu minuts d’exposició 
mentre ells en tenen cinc, i que tot i això passi per alt certs temes. Li demana que faci 
servir aquests cinc minuts de més de què disposa. També li demana que exerceixi el 
seu càrrec de regidor de Sant Martí, que s’ho cregui com a autèntic alcalde del districte 
i que deixi de tirar pilotes fora amb els problemes que afecten els veïns que viuen dins 
la seva porteria.  

El Consell se n’assabenta. 

Informes i/o mesures de govern 

- Mesura de govern sobre el Pla de barris de la Verneda i la Pau 

La senyora Eva Campos Paladio, del GMDBComú-E, presenta el document 
d’arrancada del Pla de barris de la Verneda i la Pau i explica que és un projecte obert. 
Recorda que és el segon que duen a terme a Sant Martí, seguint la línia del que es va 
presentar al Plenari del mes de juliol encabit a l’Eix Besòs per fer front a les 
desigualtats. 

Exposa el pla, que diu que consta de quatre eixos. Informa que el primer és Drets 
Socials, els objectius del qual són: reduir les desigualtats existents a la cultura i al 
lleure entre joves i adolescents; promoure l’oci saludable; reduir desigualtats en salut, 
cosa que contribueix a millorar la qualitat de vida del veïnat; construir i impulsar xarxes 
veïnals, donar suport a les que ja hi ha i facilitar el dret a un habitatge digne.  

Amb el segon, el d’Educació, diu que es vol promoure la igualtat d’oportunitats en 
l’accés a l’educació, al lleure, a la cultura i a les arts escèniques, i l’enfortiment de la 
comunitat educativa existent per crear una nova dinàmica comunitària i 
transformadora. 

Quant al tercer, el d’Activitat Econòmica, indica que vol fomentar l’ocupació de 
persones en situació d’atur, especialment els de llarga durada, joves i majors de 45 
anys; dinamitzar la zona industrial de la Verneda com a actiu econòmic en clau de l’Eix 
Besòs, juntament amb els altres districtes que, a part del de Sant Martí, formen l’eix, i 
impulsar l’economia social i solidària.  



 

 

I en darrer lloc, esmenta que el quart eix, Espai Públic, consisteix en la millora 
d’equipaments de proximitat per atendre les necessitats al barri; millores de la 
connectivitat i accessibilitat de zones aïllades, i dels espais públics per fomentar nous 
usos comunitaris i potenciar la convivència. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, vol aclarir alguns termes, atès 
que des de la CUP creuen que no s’ha de parlar de «destinar recursos extres» sinó de 
«redistribuir la riquesa». Comenta que l’informe diu que l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona situa el barri de la Verneda i la Pau en els pitjors resultats en salut de la 
ciutat i opina que es deu al fet que aquests barris tenen grans fronteres urbanes que 
aïllen el barri i n’empitjoren la salut. Ho exemplifica amb casos concrets, com la 
Meridiana, la Gran Via, el projecte del govern del PP a la Sagrera i el passeig de la 
Verneda, que considera que en fan autopistes urbanes, cosa que té un impacte en la 
salut del veïnat. També creu que aquest aïllament redueix l’enfortiment i la cohesió 
social amb altres barris. Urgeix el Govern a destinar recursos fora dels diners 
corresponents al Pla de barris per obrir i cohesionar aquestes zones, i proposa reduir 
el trànsit rodat privat com a mesura urgent, per millorar la salut del veïnat.  

Tot seguit recorda al Govern que la CUP va presentar una proposta per fer un pont de 
connexió per a vianants entre els districtes de Sant Martí i Sant Andreu, i indica que 
encara no s’ha fet res.  

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, pregunta a la senyora Campos 
quina és la dotació pressupostària i quins són els criteris d’adjudicació d’aquestes 
dotacions. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, puntualitza que les dades en 
l’apartat de justificació del document que se’ls ha presentat són del 2015, amb la qual 
cosa considera que la justificació no és real, perquè no està actualitzada.  

Comenta que als objectius s’hi pot veure la millora de l’Institut Bernat Metge, i pregunta 
què en pensa, el regidor, de l’entorn, atès que els veïns en demanen un d’adequat, 
malgrat les obres del TAV. Apunta que aquest últim sembla un afer que va per llarg, 
perquè el projecte de soterrament de l’estació de Rodalies de Renfe no té data 
d’execució perquè està pendent de temes judicials. 

D’altra banda, sol·licita un aclariment pel que fa al mot humanització en «humanització 
del carrer Binèfar», en un altre apartat. Pregunta si no es tracta de demagògia. També 
demana més informació pel que fa al projecte de convertir la Via Trajana en un eix 
cívic comunitari. I reclama les xifres exactes de les actuacions i terminis dels 
2.850.000 euros que s’han de destinar a programes socials. El seu grup considera que 
no hi ha planificació de prevenció i atenció a situacions de risc com les drogues i 
l’alcoholisme en joves i menors.  

Per acabar, manifesta que no cal dir gaire res sobre l’organització i la gestió del 
Govern, atès que es fan palesos en els consells de barri la indignació i el descontent 
dels ciutadans. Insinua que el Govern farà el que voldrà, sense importar la participació 
dels òrgans.  

El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, contextualitza que s’està parlant d’un 
pla de barris, que consisteix d’accions extraordinàries que es fan en una zona que té 
unes necessitats especials. Considera, però, que el pla de barris que se’ls ha 
presentat d’extraordinari no en té res. Des del seu grup, opinen que així no és com 
s’han de fer les coses.  



 

 

Recorda que les inversions del PAD emanen del Pla d’inversió municipal, del PIM i, 
per tant, es pregunta si volen dir que les propostes del PAD no seran al PIM, i que si la 
partida que se’ls està venent com a extraordinària del Pla de barris també és al PIM.  

A continuació sol·licita aclariment pel que fa a tres qüestions. Primerament, vol saber 
com es millora la connectivitat i l’accessibilitat de les zones més aïllades si el Govern 
suprimeix les línies d’autobusos que hi arriben, és a dir, si treuen transport públic. 
Assenyala que, així, el Govern fomenta el transport privat, i demana que es mantinguin 
les línies del 36, el 60, el 192 i el 26. 

Segonament, pel que fa a l’educació, demana què es pretén fer per millorar l’FP i 
l’accés a estudis superiors a la zona de la Verneda i la Pau, atès que a l’informe no 
se’n parla i l’índex d’educació d’estudis superiors és només d’un 11%, a diferència d’un 
30% que té la ciutat. 

Finalment, demana com es garantirà l’accés a la cultura als joves, i com es generarà 
més oferta cultural.  

El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDDemòcrata, explica que aquesta és la 
segona presentació d’un pla de barris al districte, i recorda que l’alcaldessa, la senyora 
Colau, va presentar aquesta mesura de govern com un pla de xoc, un element 
extraordinari per als barris més desfavorits de la ciutat. Creu, en canvi, que el pla de 
barris que s’ha presentat al Consell no ho representa, això.  

Afirma que en el Pla d’inversions del Districte del 2017 la Verneda té un pressupost de 
zero euros. Proposa alguns canvis, atès que el Pla de barri té una projecció de quatre 
anys, com ara que la inversió del Pont de Santander s’inclogui en el PIM en comptes 
d’en el Pla de barris. Acusa el Govern de convertir el Pla de barris en una capsa on 
han posat totes les actuacions que no han fet fins ara amb un llaç perquè quedi ben 
maco i surti als mitjans de comunicació, i de fer només una sessió participativa i cap 
taula impulsora. Recorda les paraules de la regidora Gala Pin, que va dir que les 
assemblees del seu partit són un simulacre, i considera que aquesta farsa l’han 
traslladada al model de participació de la ciutat.  

Recrimina que, a més de no fer-se participatiu, s’ha fet amb poca transparència, i 
reclama el pressupost del Pla de barris que va demanar a la senyora Campos i que no 
ha rebut. Es queixa que d’un pressupost de gairebé 10 milions d’euros només es 
mostrin dues xifres a l’informe. Compara les polítiques del Govern amb focs artificials: 
molt brillants, molt maques quan les presenten, però després d’aplicar-les ve el no-res, 
perquè considera que no tenen cap efecte. Titlla, doncs, el Govern de lamentable, i 
afirma la voluntat del partit de votar en contra de la proposta, tot i que s’abstindran per 
responsabilitat amb els veïns.  

La senyora Campos admet que l’Agència de Salut Pública considera el barri de la 
Verneda i la Pau com un tema bastant delicat, i assegura que és per aquest motiu que 
intentaran de donar suport al tema de la millora de la salut del veïnat en aquest Pla de 
barris.  

Garanteix al GMDPPC que desglossaran els pressupostos i els ho faran arribar. 
Aprofita per contestar al GMDDemòcrata quan diu que es va fer una jornada de 
participació, de presentació, però que no només s’ha quedat aquí. Insinua que, si els 
consellers trepitgessin més el barri sabrien que s’han reunit amb totes les entitats de la 
zona.  



 

 

Argumenta, pel que fa a l’acusació del GMDCs, que les dades de què disposen són les 
últimes que té l’Agència de Salut Pública i que no han variat gaire de les que tenen 
ara. Explica que l’entorn del Bernat Metge també entra dins del Pla de barris, i que les 
obres de la connexió de la Sagrera començaran aquest any.  

Resol el dubte quant a la urbanització del carrer Binèfar, que s’havia d’humanitzar, mot 
a causa del qual se’ls ha acusat de demagògia, i afirma que parlen de fer un bulevard 
que sigui per als veïns i que connecti l’eix de la Via Trajana amb el barri de la Verneda 
i connecti aquests equipaments. 

Quant a la qüestió de drogues i alcoholisme, confia en les forces policials, a part que 
afirma haver tingut els equips d’escales i de mediació treballant des d’abans del Pla de 
barris.  

Recomana als senyors del GMDCs de passar per les entitats que els podrien, afirma, 
transmetre que estan molt contents amb el Govern.  

Explica, en resposta a la qüestió del GMDERC, que al PIM sí que hi ha més coses, 
com el tema de salut, el tema d’escales i els pressupostos esmentats. Comenta que 
potser no estan reflectits al Pla de barris perquè ja són al pressupost del PIM.  

Anuncia la intenció de fer una plataforma que connecti amb Sant Andreu, per tal de 
donar dignitat al pont i accessibilitat. Mostra la seva sorpresa pel fet que fins ara ningú 
no se n’havia preocupat i ara preocupa tothom.  

Es mostra d’acord amb el senyor Puig que és el percentatge d’educació d’estudis 
superiors és baix, però que no només estan treballant en enriquir les escoles, sinó 
que, a més, tenen una col·laboració amb l’Institut Salvador Seguí, que fa la formació 
d’FP.  

Acusa GMDDemòcrata de no fer res a la Via Trajana durant la seva legislatura, i opina 
que paraules com capsa o demagògia, els GMDDemòcrta les fa servir quan no té res 
més a dir. Insinua que a aquest grup hi ha hagut poca transparència i que per això no 
parlarà de les acusacions que s’han fet contra el seu govern.  

Per acabar, desglossa el pressupost de la manera següent: a l’Eix hi tenen 
1.570.000 euros, a drets socials; en educació, 1.880.000 euros; a activitat econòmica, 
les propostes pugen 1.400.000 euros; i a objectius específics, com ara la remodelació 
del Casal de la Verneda Alta, la reforma del pont, les millores dels equipaments 
esportius d’accés lliure per ús comunitari i les actuacions per millorar i dignificar espais 
públics i promoure els espais de trobada, hi ha 4.887.500 euros. Explica al senyor Puig 
que la joventut de la Verneda i la Pau tindrà un espai al Casal de la Verneda Alta. 

El senyor Gallardo demana a la senyora Campos que li passi les dades que ha 
comentat, perquè al document que se’ls ha presentat no hi consten.  

Agraeix que es parli que el Ministeri de Foment faci un col·lector, encara que retreu 
que sigui una obra que ja estava projectada. 

Per últim, sol·licita els criteris tècnics que es faran servir o que es realitzaran per a les 
inversions o per al Pla de barris.  

La senyora Angulo retreu a la senyora Campos que li digui quina feina ha de fer, i li 
assegura que els veïns estan encantats que hi vagin. Li recrimina que el seu propi 
regidor reconegui que hi ha errors però que ella no ho faci. 



 

 

El senyor Puig recorda a la senyora Campos que ella no hi era a l’anterior mandat, 
però que consellers del seu grup sí que hi eren i, per tant, poden certificar que ells el 
tema del pont i de la connexió entre Sant Andreu i la Via Trajana ja l’havien treballat en 
mandats anteriors. Sospita de fins a quin punt és cert que el Govern s’ha reunit amb 
diverses entitats, atès que el preocupa haver vist gent de diverses entitats negar amb 
el cap durant el discurs de la senyora Campos.  

Insinua que la senyora Campos ha dit que al Pla de barris hi ha posat coses que no 
són del Pla de barris i que són al PAD.  

Reflexiona que dos anys enrere es va rebre el canvi d’alcaldia amb il·lusió i amb 
esperança. Fins i tot admet que ell mateix va sentir satisfacció tot i pensar que no era 
la millor opció de canvi, i que ara no el veu, el canvi; que només hi ha un canvi real i no 
és el que ells representen.  

El senyor Gómez discrepa amb l’afirmació de la senyora Campos que s’hagi parlat 
amb les entitats, i li recorda l’episodi a l’Audiència Pública. 

Recorda a la senyora Campos, que anteriorment havia dit que era filla de la Via 
Trajana, que ell és fill de la Pau i que, a part de quatre anys de mandat de CiU, la resta 
ha manat PSC amb Iniciativa, i que a dins de la Pau, d’accions se n’han fet poques.  

El president recorda a la senyora Campos que ha de fer arribar els pressupostos 
desglossats a Secretaria perquè en puguin disposar tots els grups municipals.  

El Consell se n’assabenta. 

- Informe sobre l’atorgament de subvencions de concurrència pública 2017 

El conseller tècnic presenta un informe que pretén explicar, des de la transparència i 
l’ordenació de cara al coneixement de les entitats i dels grups municipals, a què es 
dediquen els diners públics. Assegura que a l’informe hi apareixen totes les propostes 
de subvencions anuals desglossades i ordenades per barris i per sectors, de manera 
que es pugui comprendre aquest tema que considera de vegades feixuc.  

Precisa, en línies generals, l’import total de subvencions que es proposa concedir 
durant el 2017, que és de 682.180 euros. Considera que és un import superior al de 
l’any passat, concreta que un 19% més que l’aprovat del 2016, i assenyala que 
respecte l’import real abonat arriba fins el 25%. Ho atribueix a dos motius: l’esforç que 
ha fet el Govern del districte quan ha plantejat incrementar la partida de subvencions 
en els pressupostos i el resultat de la transferència d’una partida de 27.000 euros que 
l’Institut de Barcelona Esports concedia i que s’ha distribuït per projectes de districte.  

Destaca que s’han presentat 226 entitats a la convocatòria, les mateixes que l’any 
passat, tot i que el pressupost és més elevat, però que sí que ha augmentat el nombre 
de projectes. Concreta que s’han presentat 383 projectes a la convocatòria, 20 més 
que l’any passat; que se n’han denegat 7 per requeriments administratius i, dels que 
s’han valorat, se n’han aprovat 311; els restants o bé s’han denegat per requisits 
tècnics o bé perquè no arribaven a la nota de tall. Constata que aquest any tots els 
projectes aprovats han optat a tenir una partida pressupostària, al contrari que l’any 
passat, que alguns es van quedar sense subvenció.  

Informa que, a partir d’uns criteris que han establert el Govern i l’equip tècnic, s’han 
primat els projectes dels barris del Besòs i el Maresme i de la Verneda i la Pau per 



 

 

continuar amb la lògica del Pla de barris de reequilibrar l’àmbit de l’Eix Besòs. Anuncia 
que s’ha incrementat fins a un 34% la partida destinada a projectes relacionats amb 
projectes educatius, fins a un 82% a tots els projectes dedicats a la dona, al feminisme 
i a LGTBI i fins a un 89% als projectes dedicats a persones amb diversitat funcional.  

Adverteix, però, que aquesta és una proposta publicada però que encara està subjecta 
a al·legacions fins a finals del mes de maig, i per tant a tot el procediment administratiu 
corresponent.  

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, remarca que els semblen bé els 
criteris que donen prioritat a entitats que cal impulsar, ja sigui per localització o per 
temàtica. Inciten a la reflexió sobre les subvencions que es donen a entitats religioses, 
que, encara que accepten que algunes fan tasques socials, opinen que des del lleure 
dels infants s’ha d’impulsar la inclusió, i que això només es pot garantir sense el filtre 
de les entitats religioses. Recorda que l’església, tot i que és del barri, ja disposa de 
privilegis històrics, com ara no pagar l’IBI.  

Considera que cal aprofundir en aspectes que facilitin la feina de les entitats, i posa 
d’exemple les que treballen a les festes majors o en activitats fixes anuals; demana 
que puguin fer-ho amb un conveni o bé tenint accés a una finestra única.  

Apunta que l’objectiu del Govern ha de ser trobar l’equilibri entre barris pel que fa al 
moviment associatiu o per eixamplar-lo i que sigui fort a tot el districte, atès que encara 
hi troben molts desequilibris.  

Repeteix, amb l’esperança que el Govern actuï, la necessitat de revisar les 
subvencions, atès que el 2016 sis de deu projectes amb més dotació pressupostària 
van ser per a empreses privades amb ànim de lucre. Manifesta que el Consell 
d’Associacions de Barcelona reclama al Govern que no posi al mateix sac els ajuts a 
associacions i a empreses privades; també denuncia que els diners per a subvencions 
cada vegada vagin més destinats a projectes de ciutat i no de barris o districtes. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, felicita el gerent, i li agraeix que li 
truqués per informar-lo dels pressupostos i per explicar-li el document. Tot seguit, 
manifesta que la responsabilitat dels pressupostos, de l’execució i l’atorgament és del 
Govern de la senyora Colau i que, per tant, són ells, els membres del Govern de Sant 
Martí, qui hauran de donar explicacions als veïns i a les entitats.  

No li sembla ni real ni lògic que hi hagi desigualtats del 650% de diferències entre un 
barri com Poblenou i La Pau, d’un 6.000% de diferència entre el Poblenou i el Parc o 
de més d’un 800% de diferència entre el Poblenou i un barri del Besòs. No admet que 
uns barris tinguin un pressupost tan alt i d’altres tan baix, i considera que no és 
equilibrat ni per població ni per superfície.  

Creu que s’ha de revisar el criteri i posar-lo en comú. Recorda que els grups de govern 
van dir que es farien reflexions per equilibrar aquestes qüestions però que, en canvi, el 
desequilibri s’ha repetit de manera escandalosa.  

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, s’alegra del creixement del 25% de 
les subvencions. Opina que el que va passar l’any passat, quan afirma que van quedar 
més de 100 milions d’euros al calaix de l’Ajuntament, va ser inacceptable.  

Comenta que una ciutat com Barcelona té unes necessitats que tots coneixen, i que la 
majoria de les partides han augmentat de manera lineal amb aquest 25%, però que 
n’hi ha algunes que no han fet o que han disminuït. Ressalta la partida de gent gran, 



 

 

que ha disminuït un 5%, amb la qual cosa la diferència és del 30%. Considera que 
s’hauria de mostrar interès a formar projectes per a aquestes subvencions. Comenta 
que la partida d’esport pràcticament no s’ha mogut i que, per tant, ha disminuït amb 
relació a la resta de partides. Es mostra sorprès per la reducció del 28% de la partida 
de comerç, i acusa el Govern de, malgrat donar suport al comerç de proximitat i del 
barri, en el moment de donar subvencions no arribar a aquests col·lectius.  

Sol·licita una explicació pel que fa a certes partides que, per la quantia, per ser noves i 
per no haver-se adjudicat fins ara, no saben exactament a què corresponen, comara la 
partida de la Coordinadora d’Entitats de Prim de 20.000 euros i la de l’Eix Pere IV de 
Desenvolupament de Local Social i Comunitari, de 24.000 euros.  

Consideren, des del seu grup, que hi ha unes partides que no hi haurien de ser, que 
afirmen que són subvencions encobertes per pagar els impostos de béns dels 
establiments esportius i que s’introdueixen unes subvencions de 7.400 euros quan en 
realitat no són subvencions sinó que, com l’any passat, aquests ingressos tornen a 
recaure en l’Administració.  

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, agraeix en nom del seu partit la 
tasca que han fet els tècnics. Assegura que són conscients de l’esforç que representa 
cada any la gestió de tota la paperassa de les subvencions.  

Manifesta que des del seu grup opinen que com a districte es poden felicitar pel 
nombre de projectes presentats i per l’increment de recursos, i que això demostra que 
tenen una gran vida associativa als barris. Es mostren satisfets de la participació dels 
seus barris i les seves entitats en les festes majors, que especifica que representen 
pràcticament un terç del pressupost total. Els sobta, però, la diferència d’imports entre 
pressupostos pel que fa a subvencions. Apunta que, d’aquesta tercera part, la meitat 
es destina a Poblenou. Insta, doncs, a reflexionar per veure com es poden animar més 
barris a presentar més projectes de cara a les seves festes majors.  

D’altra banda, comenta que al document les associacions de veïns i altres entitats 
estan juntes i els ha costat fer la comparativa, però que tot i això han notat un 
desequilibri entre les associacions de veïns dels diversos barris. Especifica que 
l’Associació de Veïns del Poblenou s’emporta gairebé un quart del total, en concret 
36.190 euros, la majoria dels quals van destinats al projecte d’enfortiment del 
desenvolupament local i social comunitari, així com de l’Eix Pere IV, que representa 
24.190 euros. Entenen que afecta molts més barris, i sol·liciten que se’ls doni una 
explicació o que se’ls faci arribar aquest projecte.  

Es mostren contents per l’increment per a projectes d’entitats amb persones amb 
diversitat funcional, ja que ho consideren una molt bona notícia. Feliciten el Govern, 
els animen a continuar treballant en aquesta línia i els feliciten també per l’increment 
del 29% en dones i LGTBI. Tanmateix, els preocupa la disminució de projectes 
presentats en l’àmbit d’entitats educatives, infància i joventut. Es queixa, en aquest 
sentit, que s’incrementa el fons però que disminueixen els projectes, i proposa de fer 
una política similar a la que s’ha fet a altres entitats.  

Sol·liciten explicació pel que fa a la disminució d’un 25% de projectes de comerç i d’un 
28% pel que fa a l’import, ja que no volen pensar que no s’està treballant el petit 
comerç i que no se l’engresca a presentar projectes.  

Per acabar, feliciten totes les entitats per la implicació i les animen a continuar 
treballant en la línia d’animar els barris i generar vida.  



 

 

La senyora Maria Arenillas Picañol, del GMDDemòcrata, reconeix en primer lloc, la 
feina dels tècnics i funcionaris. Tot seguit, insta que es faci alguna cosa perquè a les 
entitats o associacions amb menys medis per conèixer la possibilitat d’accedir a 
subvencions els arribi informació per poder fer-ho. Comenta que les associacions 
demanen repetidament poder accedir als ajuts per convenis plurianuals, no per 
subvencions anuals. D’altra banda, s’alegra que s’hagin apujat les subvencions per a 
gent amb diversitat funcional i es mostra sorpresa per la manca o reducció en comerç.  

Per concloure, demana al regidor que assisteixi a la propera reunió de subvencions.  

El conseller tècnic demana que es tingui present que si s’agafa el capítol de 
subvencions i es dóna la imatge que és tota la realitat pressupostària del districte, 
aquesta imatge serà distorsionada. Avisa que no totes les activitats que es fan, ni tots 
els pressupostos ni tots els recursos municipals queden substanciats al capítol de 
Subvencions. Informa que al capítol 2, es parla de la Despesa Corrent, que en bona 
part va a activitats i a suport de l’associacionisme.  

Indica que en un districte tan ampli, plural i divers com el de Sant Martí hi ha barris 
amb una musculatura associativa i amb una tradició més potents que d’altres, i que 
això es reflecteix en els projectes. Explica que si no es presenten projectes no se’ls 
poden atorgar subvencions. Reitera que l’objectiu de l’informe és posar de manifest 
aquestes desigualtats que hi ha i fer reaccionar el teixit associatiu perquè reaccioni.  

Esmenta alguns capítols que es queden estables. En el cas de la gent gran, comenta 
que hi ha una cosa referent a la gestió que hi incideix. En el cas del comerç, comenta 
que si baixa és perquè hi ha hagut pocs projectes presentats, i remarca que l’àrea de 
comerç de l’Ajuntament fa la seva feina.  

Indica que es poden facilitar expedients a peticions concretes un cop s’hagi resolt el 
període d’al·legacions sense cap problema, per transparència.  

El Consell se n’assabenta.  

C) Part decisòria/executiva: 

a) Propostes d’acord:  

1. Informar favorablement el Pla de millora urbana del Subsector 4 del PMU 
Perú-Pere IV, illa delimitada entre els carrers Pere IV, Josep Pla, Marroc i 
Puigcerdà, promogut per Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, SA 

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. 

2. Informar favorablement el Pla de millora urbana per a la transformació de 
l’edifici industrial consolidat situa al carrer de Ciutat de Granada núm. 123, 
xamfrà amb el carrer de Tànger 96, districte d’activitats 22@, promogut per 
Jonko, 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 favorablement la convocatòria d’adjudicació de la promoció situada 
al carrer Pere IV, 455, del districte de Sant Martí, en règim de dret de 
superfície 

El regidor el Districte explica que es tracta del conjunt conegut com Ca l’Isidret, les 
obres del qual notifica que han tingut un retard considerable i que ara es planteja fer 
l’adjudicació pel dret de superfície, cosa que implica que la propietat pública del sòl es 
manté, que l’Ajuntament recupera els habitatges quan es venen i que quan s’acaba el 
període de setanta-cinc anys es consolida la propietat pública del sòl i del vol, és a dir 
que sempre és un solar i, al final, un edifici de propietat pública. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, comenta que no acaben 
d’entendre que aquest habitatge públic es fes amb dret de superfície i no amb lloguer 
públic, cosa que hauria permès garantir que hi visquessin les persones amb més 
vulnerabilitat econòmica.  

Amb tot, considera que és millor fer habitatge públic abans que deixar-ho a mans 
privades, amb la qual cosa informa que s’abstenen.  

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, es queixa que al final els veïns 
pagaran uns habitatges i no tindran ni dret al terra, i ho compara amb l’anterior 
redacció de la qüestió dels pàrquings. Pregunta si hi ha inversió.  

Afirma que el que cal a Barcelona són habitatges de lloguer, perquè és el que s’està 
pressionant realment. Insta el Govern a promoure’ls, en comptes d’hipotecar els joves i 
els no tan joves que necessiten casa. Proposa rotar els parcs, perquè afirma que no 
s’està fent.  

Insta, doncs, el Govern a replantejar-se el projecte, i s’hi posiciona en contra.  

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, es queixa de la postura que han 
d’adoptar per parlar. Es dirigeix al regidor i li pregunta, després d’esmentar l’última 
Audiència Pública, on es va parlar dels problemes de la gent amb mobilitat reduïda, si 
hi ha pisos a la promoció per a persones amb mobilitat reduïda i, si és així, de quina 
quantitat disposen.  

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, es posiciona en contra 
d’aquest punt perquè no estan a favor que el poc sòl públic que hi ha no sigui per a 
habitatge públic de lloguer. Pensen que ha quedat demostrat que el dret de superfície 
no serveix, i opina que per polítiques com aquestes avui dia hi ha el parc d’habitatge 
que hi ha.  

Insisteix que el que opinen que s’ha de fer és injectar diners al patronat, amb la qual 
cosa s’evitaria haver de fer operacions per finançar-se i es podria fer tot de lloguer.  

D’altra banda, no es mostren convençuts de veure quin banc concedirà una hipoteca a 
les persones que tinguin un 1,4 de l’IRSC amb una quota màxima del 30% dels 
ingressos. Demanen que s’ho repensin i indica que, si canvien d’opinió, de ben segur 
que els donaran suport si ho porten a Casa Gran.  

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, opina que totes aquestes 
reflexions evidencien que les coses no són ni blanques ni negres, i que el dret de 
superfície és un instrument més en la preocupació de tots d’assegurar l’habitatge a la 
ciutat.  



 

 

Considera que la mesura pot ser més encertada o menys, i avança que el seu partit 
s’abstindrà per veure què passarà a Casa Gran. Es mostra d’acord amb el fet que la 
demanda és evident i que la necessitat de dotar de pisos en règim de lloguer que 
constitueixin un autèntic parc d’habitatges és més que necessària, però remarca que 
l’aposta de Ca l’Isidret pateix un retard excessiu, i que estaria bé que es desbloquegés 
i que es pogués posar en funcionament al més aviat possible.  

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

El regidor respon, quant als habitatges accessibles per a gent amb mobilitat reduïda, 
que es compleix la normativa i afegeix que un dels motius pels quals s’ha parat el final 
d’obra és perquè algunes coses no estaven ben resoltes pel que fa a l’accessibilitat.  

Afirma que el Govern ha treballat amb el Patronat Municipal de l’Habitatge perquè fos 
de lloguer, però que a causa del funcionament del Patronat no ha estat possible i per 
això és de dret de superfície. Concreta que en el global de la política d’habitatge que 
impulsen, el 80% serà de lloguer social i el 20% de dret de superfície. Entenen que 
així, a part de solucionar problemes de finançament del Patronat, se solucionen també 
problemes de diversitat tipològica, atès que si existeix un sector de classe mitjana 
interessat en accedir a aquests préstecs, hi ha bancs que ajudaran a mantenir aquesta 
diversitat.  

Informa que aquesta mesura s’aplicarà als habitatges de lloguer al districte i que no 
consideren tan greu que es mantingui el dret de superfície. Mostra també la seva 
preferència perquè fos de lloguer, però reitera que no ha estat possible. Afirma que és 
millor que s’acabi el projecte, que s’adjudiqui i que Ca l’Isidret comenci a funcionar.  

El senyor Heredero informa que, davant les explicacions del regidor, Ciutadans opta 
per abstenir-se.  

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

4. Informar favorablement la proposta a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, dels candidats del Districte 
de Sant Martí per a la concessió de la Medalla d’Honor de Barcelona per a 
l’edició 2017 

El president informa que hi ha acord de la Junta de Portaveus i més d’un 
posicionament per unanimitat.  

La senyora Sílvia López Serrano, del GMDPSC-CP, reitera que la Junta de Portaveus, 
anterior al Plenari, va decidir per unanimitat de tots els grups polítics atorgar la Medalla 
d’Honor de la ciutat de Barcelona, a títol individual, a Isabel Moreno i a María Martínez.  

Explica que Isabel Moreno té passió per la dansa i estima el districte de Sant Martí, i 
que aquesta barreja de sentiments es va materialitzar en el centre de dansa que va 
crear al districte. Destaca que va ser la primera escola d’aquestes característiques al 
barri i afirma que han passat més de quaranta anys i que s’ha convertit en un referent 
del sector, més enllà dels límits del districte de Sant Martí. 

Exposa que és procedent de Beas de Segura, Jaen, i que va descobrir la seva passió 
per la dansa i la música als vuit anys, a les representacions de l’escola, cosa que la va 



 

 

conduir fins a l’Institut del Teatre de Barcelona, i un cop va aconseguir la diplomatura 
va cursar, a més, estudis de piano i cant al Conservatori del Liceu. Indica que va 
constituir l’escola de dansa amb l’objectiu principal de fomentar la divulgació i 
d’afavorir l’aprenentatge dels nens i nenes, i que per les seves aules han passat 
centenars d’alumnes, alguns dels quals han sigut figures nacionals i internacionals de 
la dansa. 

Comenta que una altra fita d’Isabel va ser crear, el 1988, el Petit Ballet de Barcelona, 
que actualment formen, majoritàriament, dansaires del barri de Sant Martí i que 
aquesta estreta vinculació amb el seu entorn fa que la seva participació en les 
programacions culturals del districte siguin habituals en festes populars, festes majors, 
als centres culturals, al centre cívic, etc. I sempre de manera altruista. 

A més, diu que el plantejament pedagògic del centre de dansa d’Isabel Moren aposta 
pels criteris artístics combinats amb l’aprenentatge com a dansaires en tots els àmbits. 
S’hi potencien aspectes com el respecte pels altres, la comprensió, la responsabilitat, 
el treball, la tenacitat i la concentració en l’assoliment dels objectius, que es poden 
aplicar a qualsevol faceta de la vida dels joves ballarins. 

Afirma que tot plegat ha fet d’Isabel i del seu centre de dansa una personalitat inherent 
al districte, valuosa tant per la projecció més enllà dels seus límits com també per la 
profunda vinculació emocional en el seu entorn més proper.  

Pel que fa a María Martínez, la considera una persona apassionada i inquieta. La 
descriu com el màxim exponent de la vitalitat i la tenacitat a l’entorn de Sant Martí i la 
Verneda, i com a peça fonamental del Centre Andalús Comarca de Estepa y Sierra 
Sur. 

Clotenca de naixement i ciutadana del món per convicció, la descriu com una persona 
incansable, que participa i fa participar a totes les festes del barri: Festa Major, 
Cavalcada, Carnestoltes, però sobretot i sense cap excusa de caire social i solidari, 
com ara les diferents recollides d’aliments i roba que tenen lloc al llarg de l’any. Explica 
que la seva activitat en el Centre Andalús de l’Estepa fa una labor imprescindible. 
Apunta que aquesta implicació l’ha fet una representant imprescindible en el Consell 
de Gent Gran del Districte. Engrescadora, valuosa, participativa, creativa, animosa, un 
munt de coses més. Afirma que els que la coneixen millor destaquen tots aquests trets 
però sobretot la seva immensa capacitat de generar sinèrgies i de crear lligams, 
sempre en benefici del barri, que és més humà gràcies a la implicació de María 
Martínez. 

El públic assistent aplaudeix. 

El president els dóna l’enhorabona i apunta que les emplaçaran als voltants del 30 de 
novembre, patró dels consellers i conselleres de la ciutat. 

S’informa favorablement la proposta per unanimitat.  

5. Informar favorablement el projecte normatiu de Reglament de participació 
ciutadana 

El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, agraeix la presència dels veïns. 
Porta a consideració dels grups les normes de la participació ciutadana, que afirma 
que ja van explicar-se a les comissions consultives i que ara es portaran a tots els 



 

 

consells de barri i a una jornada amb el Consell Ciutadà, els consells sectorials i tots 
els veïns que fessin aportacions a la sessió informativa del districte.  

Explica que aquesta proposta neix d’un grup impulsor format per diverses entitats, com 
la FAVB, el Consell d’Associacions o el Consell de Joventut de Barcelona, a qui 
agraeixen la feina feta, i també pels grups municipals i diversos experts. Comenta que 
no parteixen de zero, atès que en l’anterior mandat ja s’havia fet feina, i que a més 
s’han fet sessions participatives per tota la ciutat per rebre propostes dels ciutadans.  

Manifesta que es viu en un moment polític post-15M en què la gent reclama cada 
vegada més incidència política i concreta que viuen en una ciutat que s’ha anat 
construint en bona mesura a cop de lluites socials, populars i veïnals, i de la pràctica 
organitzada d’entitats i col·lectius. Afirma que l’objectiu d’aquest reglament és aclarir i 
promoure els diversos canals i instruments de participació, remoure els obstacles i 
facilitar que els ciutadans intervinguin en la presa de decisions polítiques.  

Comunica que és per aquest motiu que impulsen la iniciativa ciutadana, tant en el 
funcionament dels serveis com amb més democràcia directa, i les consultes 
ciutadanes, posant mecanismes de control i garantia i facilitant l’ús d’eines 
tecnològiques, com ara l’eina de decidim.barcelona, i d’espais presencials. Afegeix que 
paren atenció especialment a garantir la participació inclusiva tenint en compte la 
diversitat i les necessitats de la població.  

Afirma, però, que amb aquest reglament i el motor institucional no n’hi ha prou per 
activar els canals i que, per poder fer-ho cal que des de l’Ajuntament es potenciïn la 
iniciativa ciutadana i l’activació de les xarxes veïnals i associatives. Explica que, per 
facilitar-ho, el Reglament inclou mesures per a l’enfortiment comunitari i la realització 
d’una guia del seu ús.  

Informa que el que pretenen, amb aquest reglament, és canviar la participació 
ciutadana, històricament promoguda per l’Administració, i que siguin els ciutadans 
mateixos qui regulin les lleis i normatives i tirin endavant les seves pròpies iniciatives 
per mitjà del dret a la participació.  

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, explica que, ara per ara, les 
normes de participació ciutadana es mouen dins de tres marcs genèrics que tenen una 
incidència directa en les limitacions que es trobaran en l’execució de la democràcia 
directa. 

Comenta que, d’una banda, hi ha el marc jurídic de drets constitucionals de l’Estat 
espanyol i autonòmic de Catalunya, que defensa el lliure mercat com a model 
econòmic i, de l’altra, constata que hi ha el  el marc laboral capitalista i patriarcal, que 
no garanteix el temps ni les igualtats de tasques en el si de la societat per garantir una 
participació plenament deliberativa, participativa i amb garanties d’igualtat de gènere. 

Parla del marc històric de democràcia representativa i procés de deliberació polític 
inexistent, que ha fet que la gent no hagi desenvolupat la cultura participativa i activa 
en la presa de decisió de polítiques que afecten a tothom. Ressalta, però, que dins 
d’aquests marcs és important generar espais de decisió, participació i deliberació en 
una societat que considera que està poc acostumada a moure’s en aquest sentit.  

Remarca, doncs, que, des de la CUP, la democràcia directa ha de venir del poble, 
però que en el model polític global les institucions són les que disposen dels 
instruments necessaris per incentivar, desenvolupar i executar processos participatius 
col·lectius sistemàtics perquè disposen de recursos materials i executius. Ena quest 



 

 

sentit, insta que es garanteixi la qualitat de la participació i de debat, i afirma que 
s’enfronten a un gran repte a l’hora de confrontar el debat amb els grans poders fàctics 
de la ciutat, que faran valdre el seu discurs contraposat als interessos de les classes 
populars de la ciutat. 

Puntualitza que, tot i que aquesta normativa es trobi en període d’al·legacions, hi 
votaran a favor, ja que consideren que és important avançar en aquest sentit, i que 
continuaran lluitant per trencar amb tots aquests marcs normatius que consideren que 
els encotillen a l’hora d’exercir la democràcia directa, i afegeix que faran les 
al·legacions pertinents en aquest sentit.  

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, es pregunta quins instruments de 
participació hi ha si el Govern controla quines iniciatives entren i quines no, si 
controlen els sistemes informàtics dels canals d’emissió d’aquestes iniciatives. Afirma 
que no tenen cap sistema de garantia, atès que s’han de creure el que els digui el 
regidor. Ho argumenta amb una situació: anar a un consell de barri on els veïns diguin 
una cosa i que el Govern faci la contrària, i que ells es quedin sense sentir els veïns. 
Exigeix, per tant, primer un sistema que garanteixi que el que es diu queda recollit.  

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, es mostra satisfeta per l’acolliment 
i recol·lecció de les seves aportacions en el nou reglament, en l’elaboració del qual 
Ciutadans ha participat molt activament. Parla de tres eixos que per a ells són molt 
importants: que no es contradigui o pretengui burlar una llei superior; que de totes les 
menes de participació es respecti el principi del seu objectiu i que sigui d’àmbit i de 
competència municipal; que sigui quina sigui la manera i la forma en què es reguli i 
dugui a terme la participació, que la ciutadania sempre tingui un retorn; que sigui un 
instrument útil que serveixi per alguna cosa i que no quedi només en un mecanisme 
buit en què els resultats no tenen aplicació pràctica; i, sobretot, que la classe política, 
respectant la nostra democràcia representativa, prengui bona nota del que digui la 
ciutadania. 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, agraeix la tasca de tothom que 
hagi treballat en el document i el suport que s’ha rebut des del grup impulsor, i fa 
menció especial a les entitats i associacions que hi han participat implicant-s’hi 
plenament. Valoren també positivament la presentació del text i creuen que les normes 
de participació actuals han deixat de ser útils a la ciutadania, que, afirma, els demana 
nous canals, més implicació, traçabilitat i claredat.  

Confessa que ells n’esperaven més, que des d’Esquerra no tenen por de la 
participació. Opinen que caldria anar més enllà en la descentralització política i en 
l’apoderament dels veïns, i que no es pot obviar la realitat més quotidiana: el barri. 
Explica que els barris són l’àmbit d’actuació política immediat dels ciutadans, i que 
obviar una realitat com aquesta els sembla una manca d’ambició. Consideren, per 
exemple, que posar només un consell de barri anual és negar per norma un dels 
canals principals de participació i influència dels veïns i veïnes.  

Indica que des del seu grup pensen que la política comença als barris, i que per això 
troben a faltar més apoderament dels consells de barri i un reconeixement a la 
capacitat d’incidència que tenen. Proposen atorgar-los la possibilitat d’elevar temes als 
consells plenaris de districte, tot i que apunta que no ho han trobat al document.  

Manifesta que tampoc no han trobat esment ni avenços en l’elecció directa dels 
consellers municipals de districte, cosa que han defensat i que continuaran defensant. 
Assegura que es podria trobar algun mecanisme perquè fos així. Consideren, també, 
que les consultes ciutadanes haurien de ser d’àmbit de barri.  



 

 

Informa, doncs, que s’abstenen, entenent que hi ha la voluntat de diàleg i d’arribar a 
acords amb els grups polítics a través de les al·legacions i continuar parlant a Casa 
Gran. 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, es queixa que aquest afer ja 
s’havia tractat en el mandat anterior, que s’havia plantejat que s’havia de canviar però 
que el PPC i Iniciativa van decidir bloquejar-ho. Afirma que es va fer un treball a fons i 
que hi va haver un procés participatiu, que van aprovar set dels deu districtes.  

Entenen, doncs, que per una banda hi ha una necessitat de reformular tota aquesta 
qüestió i, a més a més, assegura que no estan d’acord amb aquesta manera 
obstruccionista de fer política i de no reconèixer el treball que s’ha fet. Opinen que 
aquests afers han de tenir el recorregut propi que està tenint ara i que, amb base al 
text que es va presentar, el que faran és abstenir-se.  

Explica els motius d’aquesta decisió, que són que algunes coses que han plantejat 
comencen a veure llum, i n’enumera unes quantes, com ara el fet que l’exposició 
pública sigui a noranta dies, o el fet de poder incloure punts en els consells de barri. 
Motiu pel qual diu que s’esperaran a veure quina és la capacitat del Govern quan parla 
de participació. Apunta que s’ha de tenir participació amb la resta de partits polítics, 
una participació que vagi més enllà dels simulacres d’assemblees que es queixa que 
estan acostumats a fer des de BComú-E, malgrat els brindis a favor del 15M.  

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, es posiciona a favor de 
la proposta.  

El senyor Martín comenta que quan ha sentit el senyor Gallardo s’ha imaginat que 
trucava al senyor Rajoy i li explicava el problema que té Catalunya amb aquest tema: 
la gent demana poder participar i el senyor Rajoy ho bloqueja. Manifesta que això 
mateix que ha dit el senyor Gallardo, podria dir-ho al seu president i que potser així 
resoldria el problema que té aquí a Catalunya.  

Afegeix que hi ha un sistema de garanties i una comissió d’empares, un grup de 
persones al darrere que assegurarà el bon funcionament i compliment de tots aquests 
espais, consultes, espais de participació, etc. Expressa la voluntat de la CUP, de Cs i 
d’ells mateixos que hi hagi una vinculació política, però afirma que les lleis no els ho 
permeten. Afegeix, però, que estaran encantats de rebre propostes en el futur. A més, 
explica que es crearà un òrgan organitzatiu específic a l’Ajuntament per poder 
assegurar tots els processos que es vagin aprovant. 

Es dirigeix a la senyora Arrando per comentar-li que aquest és un reglament viu que 
accepta millores i que en tots aquests processos, conforme avancen aquests noranta 
dies, hi poden haver modificacions. Assegura que la qüestió de l’elecció directa de 
consellers i de la descentralització, la volen tots, i que es debatrà més endavant, un 
cop s’hagi aprovat el Reglament de participació, que es començarà a treballar el 
reglament de cada districte.  

Explica, quant als de consells de barri, que estan proposant un mínim i un màxim i que 
aquest govern està demostrant quin interès hi té, en tot això. Afirma que es convoquen 
tres consells de barri durant l’any, com a mínim, però demana que es tingui en compte 
que, amb el nou reglament, es poden convocar consells de barri de manera 
immediata, i posa d’exemple concret el barri del Besòs, amb la qual cosa vol donar a 
entendre que la ciutadania tindrà mitjans per convocar-los. Apunta, per exemple, que 
es pot convocar un consell de barri amb 250 signatures i que, amb 2.000 signatures de 
districte, la ciutadania podrà portar punts al Plenari, tal com marca el reglament.  



 

 

Afirma, pel que fa al GMDDemòcrata, que ells tenen al seu ADN, des del primer dia, la 
participació ciutadana, que consideren una qüestió molt important. En llegeix un llistat 
d’exemples. Opinen que amb aquest reglament i amb les ganes que hi ham posat tots 
els grups, els ciutadans podran incidir directament en les decisions que es prenguin en 
el futur.  

El senyor Gallardo acusa el Govern de no ser creïbles i de demanar que votin a favor 
d’una cosa per veure com l’arreglen més tard. Apunta que no fan cas dels veïns en 
diversos temes, com la superilla o el carril bici, entre d’altres, i que per això no se’ls 
poden creure, ni donar-los un xec en blanc de participació. Els acusa de jugar a fer 
trampes i de fer el que vulguin, i s’hi neguen.  

Es posiciona en contra.  

La senyora Angulo manifesta que el seu grup s’abstindrà perquè encara estan en 
període d’al·legacions i per respecte als altres grups, que suposa que voldran fer 
aportacions.  

La senyora Arrando reafirma l’abstenció del seu grup. Entén la voluntat de diàleg del 
govern malgrat que veu que al senyor Martín no li semblen bé les seves explicacions.  

El senyor Boadella es mostra d’acord amb el comentari de la senyora Arrando pel que 
fa al senyor Martín, i afegeix que aquest ha intentat pressionar el senyor Gallardo amb 
el tema de Rajoy i que li ha sortit el tret per la culata. Afirma que la voluntat de 
participació política que afirmen tenir és falsa i que és demostrable, per exemple, amb 
l’alberg de la Vila Olímpica o la superilla, entre d’altres.  

Manifesta que si hi ha voluntat política, les regles són modulables, però que el Govern 
no modifica les regles, sinó que menystenen els veïns que exigeixen participació.  

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

6. Aprovar el Reglament intern del Consell Sectorial de Cultura, Memòria 
Històrica i Patrimoni Industrial 

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

D) Part d’impuls i control:  

a) Proposicions / declaracions de grup  

Presentada pel GMDDemòcrata: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

Instar el Districte de Sant Martí i el seu equip de govern perquè, en relació 
amb les obres de la plaça de les Glòries, defensant amb fermesa i rotunditat 
els compromisos adquirits amb els veïns del districte, demani formalment al 
govern de la ciutat aturar la resolució del contracte d’obres, garantint així els 
compromisos existents en relació amb la urbanització de la zona i el 
desenvolupament dels espais i equipaments que hi van vinculats 



 

 

Presentada pel GMDERC: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

 Refermar el suport del Consell Plenari de Sant Martí al Compromís per 
Glòries 

 Aprofitar la suspensió de les obres i la nova licitació per tal d’instar la 
Tinència d’Alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i BIMSA a projectar i 
licitar el túnel des de Padilla/Castillejos a rambla de Poblenou/Sant Joan de 
Malta, en tot el seu recorregut, tal com està establert al Compromís per 
Glòries i demanaven les associacions de veïns i veïnes que el conformen en 
el seu comunicat publicat el passat dia 25 d’abril de 2017 

 Instar igualment la Tinència d’Alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
que no s’aturin la resta d’actuacions previstes en la superfície de la plaça 
(equipaments, habitatge públic, etc.) i que en la mesura que sigui possible 
s’accelerin aquestes actuacions 

 Donar trasllat d’aquest acord a la Tinència d’Alcaldia d’Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat, BIMSA i als membres que conformen la Taula del 
Compromís per Glòries 

El president anuncia que es debatran conjuntament les proposicions del 
GMDDemòcrata i del GMDERC-AM.  

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, considera que aquest és el 
quid de la qüestió del Plenari que els ocupa atès que, les Glòries, a més de ser un 
tema de ciutat és un tema que toca molt de ple el districte. Recorda a tots els grups 
que tenen el text de la proposició, que planteja el fet de complir amb el Compromís per 
Glòries, continuar les obres de Glòries i no aturar la voluntat política del Govern 
municipal de resoldre el contracte d’obres de Glòries.  

Considera que, més enllà del text, explicat, és més senzill d’entendre. Compara 
Glòries amb un iceberg, del qual es veu la punta (en aquest cas la punta és aturar les 
obres) però a sota hi ha tota una realitat, que és la incapacitat del Govern per 
gestionar la complexitat: l’incompliment del Compromís de Glòries i el menysteniment 
dels veïns, a més del que anomena un «despotisme il·lustrat» per part del Govern.  

Assenyala que a Glòries hi conflueix tot: la Gran Via, la Meridiana, la Diagonal; diu que 
és tot Barcelona, i que també és tota la seva manera de fer política, el que hi conflueix. 
Acusa el Govern de buscar excuses en una suposada investigació i en les empreses 
per aturar les obres. Es mostra en desacord amb les empreses que s’han escollit, com 
COMSA. Els acusa també de crear una cortina de fum per sobreviure a la història de 
les Glòries, que assegura que el que fa és posar de manifest excuses i la incapacitat 
per gestionar la complexitat. 

Opina que Glòries és més que una qüestió urbanística, és més que un parc. Glòries 
són equipaments, són habitatges, és una història constant en la vida del districte de 
Sant Martí, i repeteix que Glòries és menysteniment als veïns. Esmenta una audiència 
pública concreta en què es van deixar més de trenta intervencions dels veïns per fer 
per una suposada manca de temps, i ho lliga amb el despotisme il·lustrat. 

Expressa que el Govern representa l’exercici de despotisme il·lustrat, i ho argumenta 
amb els temes recurrents del Plenari i amb una petició del segon túnel de Glòries que 



 

 

s’ha aturat i ha, segons el senyor Boadella, posat en perill que l’obra s’acabi dins del 
termini i ha deixat penjada la qüestió del segon túnel d’obres. Els acusa de posar una 
presentació amb un cronograma totalment manipulat, on els anys corrien 2017, 2018, 
2019 amb unes mides i de cop, amb dues franges, s’arribava al 2020 sense cap mena 
de problema amb una manipulació gràfica, segons ell, sense precedents. 

Demana que es compleixi el Compromís per Glòries, que no aturin les obres, que amb 
la metàfora de l’iceberg entenguin que estan contraposant dos elements: que on hi 
havia d’haver un parc, una urbanització, un missatge de futur, el que s’està posant 
sobre la taula és un solar amb unes obres abandonades. 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, expressa primerament el vot a 
favor del seu grup a la proposició del GMDDemòcrata. Matisa, a més, que no estan a 
favor de la manera poc democràtica amb què s’han aturat aquestes obres, ni que el 
Govern hagi menyspreat el Plenari i la Comissió d’Urbanisme i hagi utilitzat la seva 
majoria absoluta al Consell d’Administració de BIMSA per dur-ho a terme. 

Demana, atès que el Govern no farà marxa enrere, ni tan sols per revisar l’auditoria 
que va presentar a la Comissió de Seguiment de Glòries, que l’Ajuntament de 
Barcelona se’ls escolti i els respecti, ja que cada any s’imputa el 50% de la despesa de 
Glòries al seu districte.  

Procedeix a exposar la seva proposta, i diu que, en primer lloc, demanen que el 
Consell Plenari de Sant Martí refermi el seu compromís amb el Compromís per 
Glòries. 

En segon lloc, atenent el Compromís per Glòries, en el qual enlloc no es parla de dos 
túnels, sinó d’un túnel, demanen que, atès que s’han aturat les obres d’aquest primer 
túnel es liciti i es faci el projecte del túnel sencer tal com estava previst en un inici i tal 
com demanen totes les associacions de veïns que formen part del Compromís per 
Glòries en el seu comunicat publicat el passat dia 25 d’abril de 2017 i adreçat a la 
senyora alcaldessa de Barcelona. 

En tercer lloc, atès que volen que Glòries sigui una realitat al més aviat possible, 
demanen que el districte de Sant Martí insti la Tinència d’Alcaldia d’Ecologia, Mobilitat, 
Urbanisme i Medi perquè no només no s’aturin la resta d’actuacions en superfície, sinó 
que s’accelerin i que s’injectin diners a Glòries. 

Finalment, demanen que es doni trasllat aquest acord a la Tinència d’Alcaldia 
d’Urbanisme, Mobilitat i Ecologia, la senyora Janet Sanz, a BIMSA i a tots els 
membres que conformen la taula del Compromís per Glòries. 

Conclou que consideren fonamental la visió del que per a ells significa la participació, 
motiu pel qual demana que s’escoltin els veïns i les veïnes.  

El president informa que hi ha una paraula sol·licitada del senyor Eduard Rodríguez 
López, del públic.  

El senyor Eduard Rodríguez López, en nom propi, apunta alguns fets destacables, des 
del 1992, en que es fa el tortell de Glòries, passant pel 2007, amb l’aprovació del 
Compromís per Glòries, i  arribant al període 2011-2015, amb l’enderroc del tortell. 

Tot seguit, demana pel túnel de la rambla Poblenou-Ciutat de Granada, que opina que 
ja estaria fet si s’hagués invertit en el començament del túnel a continuació del Besòs-
Bilbao. Opina que l’obra del túnel de la plaça, més complexa, està parada per motius 



 

 

polítics, i recorda a l’equip de govern actual que es van trobar l’Eix Pere IV del projecte 
als calaixos, que li sembla perfecte que estigui en marxa. Comenta que l’avinguda 
Icària no era als calaixos i que l’han assolida, i també s’hi mostra d’acord. Demana tot 
el suport del Govern per al túnel, que sí que era als calaixos. I acaba dient que la 
política és com les matemàtiques: que tot el que no és totalment correcte està 
malament.  

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, torna a parlar de l’aturament de 
les obres de les Glòries, i esmenta que tots els grups van criticar en el seu moment 
que la decisió corresponia al Consell d’Administració de BIMSA. Destaca que de la 
CUP els costa d’entendre quin interès pot tenir ningú per fer propostes sobre la decisió 
d’aturar les obres, tret que no sigui afavorir a la UTE actual que està incomplint el 
contracte i l’oferta que va presentar. 

Afirma que hi tornaran a votar en contra, ja que el seu grup es pregunta quina és la 
proposta alternativa a resoldre el contracte a qui l’incompleix i considera que només 
n’hi ha una, que implicaria fer un projecte modificat que pel propi sobrecost superaria 
els límits legals per fer-lo. Insinua que se’ls està proposant desobeir la llei de 
contractes del sector públic, i retreu al Govern que ho faci amb empreses amb les 
quals no estan d’acord. Fa una predicció del que pensa que passaria si es donés 
aquest cas, i afirmen que la resolució del contracte de les obres de les Glòries i la nova 
licitació aprovada per BIMSA planteja alguns reptes importants per a la ciutat i en 
especial per a la zona més afectada, i que cal celebrar que aquests reptes es puguin 
plantejar ara per així poder-los planificar.  

Pel que fa al Compromís per Glòries, considera que no hi ha motiu per ajornar l’inici de 
la construcció de la zona del parc i el Rec Comtal, i insta el Govern a posar calendari i 
pressupost als equipaments pendents i, en especial, l’escola bressol, els dos CAP, les 
dues residències, l’habitatge públic, el poliesportiu i el centre de formació professional.  

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, acusa BComú de condemnar 
Barcelona a ser gris, embussada, crispada i plena d’obres inacabades. Demana que 
s’acabin les coses, que s’exigeixin els terminis i que s’estigui a sobre dels temes.  

Confirma que donaran suport a les dues propostes.  

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, recorda que el seu grup ja va 
defensar a la Comissió d’Urbanisme Extraordinària que no es podia resoldre el 
contracte que unia la UTE amb BIMSA a causa de les dades que mancaven per 
prendre la decisió. Considera que és una decisió de gran envergadura i que per això 
calen totes les dades, que no es pot donar un xec en blanc al Govern. Troben a faltar 
que el GMDDemòcrata no sigui una mica autocrític.  

Afirma saber que les obres s’estan duent a terme amb un projecte molt deficient i mal 
desenvolupat durant el mandat anterior, cosa que implica retards i sobrecostos en 
l’obra; que hi ha hagut una adjudicació amb una baixa del 25% temerària i que hi ha 
corrupció en algunes de les empreses que tenen adjudicades les obres.  

Entenen que l’equip de govern actual no ha gestionat bé l’obra, ni per mitjà de BIMSA, 
on considera que hi ha una manca de transparència dels problemes que anaven 
sorgint.  

Indica, doncs, que el seu grup opina que s’han ajuntat una mala gestió de l’adjudicació 
de l’obra amb una gestió pèssima de la realitat, i acusen BComú d’alegrar-se’n, 
d’aquest fet, atès que segons ells l’obra de les Glòries no era del seu gust i que 



 

 

haurien preferit invertir en altres àmbits. Els retreu, doncs, d’haver parat les obres per 
mostrar autoritat abans que habilitat per resoldre un problema, i que s’hagin estimat 
més retardar l’obra tres anys tot i saber que els costos seran els reals i sense tenir en 
compte el perjudici als veïns i a tot Barcelona.  

Anuncia que, tot i així, dona suport al Compromís per Glòries, a part d’entendre que va 
ser un procés de llarga durada on es van recollir les peticions dels veïns i es van 
formalitzar en compromisos assumits políticament i econòmicament.  

Retreu també una altra mala decisió del mandat anterior, quan es va decidir dividir el 
túnel en dos, decisió que titllen d’error. Reconeix, però, que des d’alguns grups és una 
decisió que s’intenta corregir.  

Conclou que, amb la voluntat de respectar el compromís, el seu grup intentarà que es 
retardi tan poc com sigui possible, i afirma que votarà a favor d’ambdues proposicions 
pel bé dels veïns i de la ciutat.  

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, afirma que tots els 
grups representats al Consell saben de l’existència de motius, tècnics i d’eficiència, per 
rescindir el contracte de les obres del túnel de Glòries i que, si no es feia ara, portaria 
a situacions greus en termes de desviació econòmica no assumibles ni per 
l’Ajuntament ni per la ciutat. També reconeix que aquest projecte és heretat. 
Considera, doncs, necessari resoldre la situació que hi ha actualment i que per fer-ho 
s’ha de rescindir el contracte i abordar la resta de passos que marca el Compromís per 
Glòries. Recorda que si s’ha arribat a aquest punt és per les males decisions polítiques 
que es van prendre en el seu moment, i n’acusa CiU, en concret.  

Manifesta que saben que hi havia molts dubtes sobre les dificultats de l’execució 
tècnica d’aquesta obra, i recorda que el PSC ja havia qüestionat la solució per a la 
construcció del túnel, opinió que va fer visible quan es va abstenir al projecte. 
Assenyala que aquest no és el túnel que volia el seu grup ni el que s’havia plantejat al 
compromís del 2007. Opina que les responsabilitats del fracàs del projecte són 
polítiques, i informa que si amb anterioritat van abstenir-se va ser per no posar pals a 
les rodes a ningú, així que se senten obligats al projecte, atès que es va aprovar.  

D’altra banda, assenyala que es va apostar per vendre una plaça plana quan Glòries 
no pot ser-ho. Considera que el pacte de Glòries era i hauria de ser un exemple de 
com la ciutat planifica les seves transformacions de gran importància estratègica per la 
potencialitat en espai públic, serveis i infraestructures. Culpa a CiU de malmetre la 
capacitat d’adaptació al pas del temps del projecte, a causa de les seves solucions 
inadequades.  

Comenta que el túnel es veu com un taló d’Aquiles, però que la realitat és que la gestió 
d’aquesta transformació era, en conjunt, complexa, i que la decisió del túnel va ser 
política i errònia, i d’enormes conseqüències. Lloa la capacitat de Glòries d’entomar les 
dificultats i de transformar-se. Pregunta retòricament com es va poder treballar un 
plantejament que donés resposta a les necessitats de serveis i equipaments amb una 
feina de fons, i que qui pensava, al principi del pacte, que es trobaria un lloc per 
traslladar dins l’àmbit del mercat dels Encants, i que fes que aquest equipament 
renovat continués al barri. I constata que es va aconseguir.  

Crítica, però, l’acció de CiU de voler fer la plaça a la seva manera, acció que li va fer 
perdre intensitat d’ús, i la voluntat de voler deixar la seva empremta urbanística, que 
va malmetre la gestió de comprimís que a la llarga assegura que hauria donat millors 



 

 

resultats a la ciutat. Afirma que van voler vendre una idea que no era i que, 
malauradament, alguns grups a l’Ajuntament van comprar-la.  

Explica que Glòries va prendre en part el seu caràcter de pacte per un projecte 
estratègic de llarg termini amb una gestió temporal allunyada de lluites i guanys 
polítics, i que l’aposta per la transformació de Glòries era i és una aposta de valentia i 
de gruix urbanístic estratègic per a la ciutat. No vol que s’oblidin l’espai públic i el 
dinamisme entrellaçat amb els equipaments de Glòries, i considera que l’habitatge és 
el debat; que Glòries és un projecte de ciutat i per a la ciutat.  

En aquest sentit, assegura que el seu grup mai no va fer ni farà de Glòries una batalla 
política, i que sempre va cercar i cercarà el bé general de la ciutat, malgrat no 
compartir les modificacions del compromís.  

El regidor del Districte explica que s’està valorant una decisió que s’ha hagut de 
prendre, que segueix el Compromís per Glòries, però justifica que l’obra s’ha de fer 
sense costos addicionals i sense el retard que s’estava acumulant ara.  

Destaca, del que s’ha dit, la clarividència de l’anàlisi que ha fet la senyora Ruiz de les 
raons que hi ha darrere; la hipocresia sempre recurrent del PPC i les paraules del 
senyor Boadella, amb les quals no està d’acord.  

Afirma la possibilitat que hi hagi raons ideològiques; que des del Govern volen que 
s’acabi el projecte de Glòries al més aviat possible, i que han hagut de prendre una 
decisió tècnica que manifesta que té a veure amb una auditoria, amb un retard i amb 
uns costos excessius, atès que es va licitar la baixa de 60-80 milions d’euros i ara se’n 
demanen 60 més per un reformat que considera inadmissibles. Justifica la decisió 
d’aturar les obres perquè hi ha una auditoria i un informe jurídic i, si no, s’entrava en 
una fase en què aturar-les era summament perillós.  

Manifesta, però, que això no implica aturar els altres projectes ni implica tres anys de 
retard. Es lamenta de no haver rescindit el contracte amb Ca l’Isidret quan es va veure 
que es retardava.  

Conclou dient que això no impedeix fer la canòpia urbana, l’escola bressol, els dos-
cents cinquanta habitatges o mantenir el compromís per Glòries.  

El senyor Boadella agraeix el suport que han manifestat el GMDPPC i el GMDCs, i 
informa que el seu grup donarà suport a la proposició del GMDERC. 

Comenta que es pot aprofundir en la qüestió del segon túnel, però creu que el quid de 
la qüestió és el model; model que assenyala que ha defensat el senyor Bañón perquè 
tota la vida han governat PSC i Iniciativa. Considera que aquest model és el que fa la 
urbanització de la Vila Olímpica a costa de les plusvàlues dels Jocs Olímpics; que fa la 
urbanització del Fòrum a costa de les plusvàlues de Diagonal Mar i que té, a canvi, 
part de Diagonal Mar i totes aquelles torres de pisos. I que, tot i això, el model falla 
quan s’aplica a la revolució de la Sagrera.  

S’adreça al senyor Bañón per dir-li que el seu equip va afrontar la urbanització d’un 
espai complex, amb pressió veïnal: el tortell de Glòries, que va durar vint anys i va 
costar 2.860 milions d’euros, 143 milions d’euros als ciutadans cada any. Condemna, 
per tant, aquest model de gestió.  

Manifesta que ara perden els ciutadans i acusa el GMDCUP de posar-se de part d’un 
govern que els dóna l’esquena.  



 

 

La senyora Arrando manifesta el seu desig d’esperar-se i tancar el següent torn.  

La senyora Ruiz afirma que el seu grup es posa al costat del veïnat per aturar unes 
obres que consideren que no té cap sentit continuar. Apunten que estan de part del 
Govern en la decisió de fer net, i no pas de part d’una empresa que apunta que té 
relacions massa properes amb el PDeCat, de qui insinua que té trames del 3% amb 
Copisa.  

Manifesta la decisió d’abstenir-se pel que fa a la proposta del GMDERC, atès que 
creuen que és de sentit comú anar de mica en mica en unes obres molt complexes i 
problemàtiques, i veure com s’acaba de desenvolupar tot, i expressa el vot en contra 
de la proposició del GMDDemòcrata.  

El regidor es posiciona, en nom del seu grup, en contra de la proposta del 
GMDDemòcrata i s’absté a la proposta del GMDERC  

La senyora Arrando agraeix el suport que ha rebut la proposta del seu grup, i demana 
confirmació de si l’abstenció és com a Govern, és a dir, del GMDPSC i GMDBComú. 

Assenyala que el tema és important, atès que ha intervingut el regidor, que no sol fer-
ho. Considera que la seva abstenció els deixa en el mateix punt on eren, i pregunta 
què faran amb els túnels, que és part de la proposta, i què li demanen els veïns al 
regidor. Es queixa que ha deixat per resoldre l’única pregunta que va quedar a 
l’Audiència Pública anterior. Repeteix que cal escoltar els veïns.  

Per acabar, valora la falta d’autocrítica en la gestió de les obres de Glòries. Considera 
que ja s’haurien d’haver adonat de com acabaria tot plegat. I confia que, atès que el 
Compromís per Glòries continua vigent, el Govern farà el túnel i que no se’n desdiran.  

El senyor Boadella reitera el seu agraïment als grups que han donat suport ala 
proposta, i lamenta dues qüestions: que el districte de Sant Martí no es posi de part 
dels veïns als quals representa i l’Ajuntament i el Govern municipal es posin en contra 
de la majoria de grups municipals de la ciutat; i l’esbiaix ideològic de votar a favor 
d’una proposta i en contra d’una altra quan són el mateix. Acusa els membres del 
Consell de ser uns sectaris ideològics que no poden acceptar votar les coses que 
presenta el GMDDemòcrata.  

S’informa favorablement la proposta del GMDDemòcrata amb el vot en contra del 
GMDCUP, GMDPSC-CP i del GMDBComú-E, i el vot a favor de la resta de grups.  

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

Presentada pel GMDCs: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

Que en el plazo de dos meses se presente una propuesta de reordenación de 
los carriles de la avenida Diagonal, en el entorno de la manzana triangular 
donde se ubica el centro comercial Diagonal Mar y el hotel Barcelona 
Princess, para solventar los problemas de colapso circulatorio que se 
producen desde la ubicación de un carril bici en cada sentido en la calzada 



 

 

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, argumentant que s’havia quedat 
sense temps, reafirma al regidor que les obres de Glòries s’haurien d’haver acabat el 
maig del 2017 i que s’acabaran el 2020, amb la qual cosa passaran tres anys.  

Pel que fa a la proposició explica, de cara als veïns, que se situa en l’àmbit de 
l’avinguda Diagonal Mar. Afirma que comprenen que s’hagi atès la necessitat 
d’instal·lar carrils bici a la ciutat, amb les mesures de seguretat màximes possibles per 
als usuaris, i que millorin la circulació i disminueixin la contaminació a la ciutat. Apunta 
que, a la zona de l’avinguda mateixa, hi ha un aparcament de 4.800 places i unes 
reserves d’aparcament temporal. Fa referència al fet que s’hagi suprimit un dels carrils 
de circulació de vehicles en ambdós sentits al principi de l’avinguda per poder instal·lar 
un carril bici de més de tres metres d’amplada i als col·lapses que hi tenen lloc 
reiteradament, sobretot els caps de setmana, atès que només hi queda un carril per a 
vehicles privats. Manifesta que aquest col·lapse comporta un risc d’evacuació de 
l’aparcament ja existent, i augmenta considerablement la contaminació mediambiental 
i acústica.  

Exposa que és per aquests motius que presenten aquesta proposició.  

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que des de la CUP 
consideren que aquesta proposta redunda en la criminalització de la bici; afirma que la 
culpa del col·lapse circulatori no és de la bici, sinó de l’excés de l’ús del cotxe, que 
recorda que s’ha de reduir obligatòriament, i que l’ús de la bicicleta n’és una 
alternativa.  

Contraargumenta la afirmació del senyor Heredero explicant que si el carril bici té tres 
metres d’amplada és precisament per donar seguretat als ciclistes, cosa que fomenta 
l’ús de la bicicleta. Afegeix que, precisament, la solució a tots els problemes que 
manifesta aquesta proposta (els sorolls, la contaminació i el col·lapse) és la bicicleta. 

Expressa el seu vot en contra de la proposició. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, informa el seu vot favorable pel 
que fa a la proposició del GMDCs. Sol·licita, a més, que aquest mateix estudi s’ampliï 
a altres zones, com a Selva de Mar. Opina que en comptes d’arreglar Barcelona, cada 
dia la fan una mica més caòtica.  

El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, apunta que consideren molt 
positivament, pel que fa al carril bici, que a cada costat de la calçada hi ha un carril en 
un sentit, és a dir, que no són carrils bici de dues direccions, que podria generar 
confusió als ciutadans.  

Opina, però, que la reducció de carrils de circulació ha d’anar lligada a millores al 
transport públic, cosa que considera que no depèn només de l’Ajuntament de 
Barcelona sinó que va molt més enllà, i més en la zona de què parlen, on hi ha molts 
ciutadans d’altres ciutats de fora de Barcelona. 

Fa al·lusió a una frase de l’exposició de la proposició que han trobat complexa: «[...] a 
la impossibilitat generada per fer la reserva temporal d’aparcament per als clients 
davant de l’hotel Barcelona Princess.» Hi fa esment perquè no considera correcte que 
un grup polític sol·liciti que des del poder públic s’afavoreixi un negoci privat.  

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, comenta al senyor Puig que 
als últims Premis Sant Martí, precisament, es va premiar l’hotel Barcelona Princess per 
les seves tasques d’inserció de persones amb problemes d’inserció laboral malgrat ser 



 

 

un hotel de luxe. Afegeix que aquest hotel va salvar els plats a la senyora Colau, 
perquè va donar feina a molta gent que en demanava. Reconeix, doncs, la feina feta 
d’aquest hotel.  

D’altra banda, expressa el seu vot a favor de la proposició perquè considera que el 
carril bici i les bicicletes són una aposta que cal tirar endavant, malgrat que sigui un 
gran repte. És per això que remarca la necessitat de prendre mesures i anar-les 
corregint quan no funcionin correctament, i en posa alguns exemples. Pel que fa al cas 
concret que ateny la proposició, expressa que és un cas en què la implantació a través 
d’un plànol, on el paper ho aguanta tot, ha tingut algunes disfuncions més que 
importants a l’hora de posar-ho a l’asfalt i a l’hora de posar-ho a la pràctica.  

El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, apunta que a bona part de 
l’exposició que tenia preparada ja hi ha fet esment els altres grups polítics i pregunta al 
senyor Boadella a què es refereix quan parla del sector privat que demana alguna 
cosa. Recorda que cal assolir el Pla de mobilitat urbana, amb la qual cosa s’ha 
d’estendre i potenciar anar amb bicicleta, a peu i amb transport públic, i que és per 
això que s’estan fent tots aquests carrils bici. Apunta que el 23% dels desplaçaments 
que es fan cada dia es fan amb cotxes utilitzant el 60% de l’espai públic, i que per això 
volen reduir-lo i facilitar més espai per a altres tipus de vehicles. Informa que, pel que 
fa al cas concret d’aquesta proposició, BIMSA ja té encarregat un estudi de mobilitat a 
la zona, atès que des que s’ha implementat aquest carril bici han rebut precs dels 
veïns, del centre comercial i de diversos espais privats. Així que manifesta que s’està 
treballant en una possible reordenació. 

El senyor Heredero lamenta que es facin interpretacions ideològiques de qualsevol 
proposta. Afirma que la seva proposta té la voluntat d’evitar un col·lapse de la ciutat i 
que afecta els ciutadans. Manifesta que el seu grup dona suport a la bicicleta i al carril 
bici des de l’inici de la legislatura, i que entén que els problemes s’han de solucionar i 
que si hi ha un hotel, les persones amb discapacitat també tenen dret d’anar-hi i a 
aparcar-hi a la porta.  

Acusa els grups d’evitar, amb maximalisme ideològic, que els ciutadans puguin 
conviure i tenir la millor qualitat de vida possible, cosa que lamenta profundament i que 
assenyala que no és el primer cop que passa. Considera que es prenen decisions 
sense haver-les pensat prou bé i que això causa conflictes més greus que les 
solucions que es donen.  

Agraeix al senyor Martín que hagi dit que això s’estudiarà i confia que, malgrat tot, i 
malgrat les reticències, aquesta proposició surti endavant perquè és per al bé dels 
veïns.  

El senyor Ramon Sabaté Puig, del GMDPPC, comenta un tema tècnic, que és que uns 
quants consellers no disposen de la proposta, si no que tenen un altre document per 
duplicat.  

El senyor Puig agraeix irònicament al senyor Boadella per dir-li què ha de visitar i 
aprofita per dir-li que coneix perfectament l’hotel Barcelona Princess, que sap que se li 
va donar un premi en els últims Premis Sant Martí.  

Explica al senyor Heredero que els problemes ambientals no els genera la 
implementació dels carrils bici, sinó els vehicles. Aprofita per apuntar que una de les 
coses que més contamina Barcelona són els creuers, afer que considera que s’hauria 
d’encarar.  



 

 

Afirma que les persones amb problemes de mobilitat poden entrar pel carrer Taulat a 
l’hotel perfectament fent ús del vehicle. Li sembla preocupant que s’intenti legislar a 
favor d’un negoci privat.  

Manifesta que votaran en contra d’aquesta proposició.  

El senyor Boadella apunta que les persones amb discapacitat no haurien d’haver 
d’entrar a l’hotel a demanar que se’ls obri una altra porta, sinó que haurien de poder 
fer vida normal, que és el que afirma que volen aconseguir amb les polítiques 
d’integració a les persones amb discapacitat. Per tant, recomana que abans de fer 
segons quins comentaris s’estigui més documentat.  

El senyor Martín explica al senyor Boadella com les persones amb cadira de rodes 
poden accedir a l’hotel per la porta principal. Informa que rebutja el prec del senyor 
Heredero perquè argumenta que ja l’estan duent a terme, a part d’informar que no està 
d’acord amb algunes afirmacions de l’exposició i que fins i tot es mostra sorprès que 
no faci algun comentari més.  

Explica que els embussos a la ciutat són freqüents, que depenen del moment del dia, i 
que, per tant, és probable que n’hi hagi hagut algun. Li sembla que s’ha insinuat, però, 
que en la zona que han estat comentant n’hi hagi constantment, cosa que nega.  

Afegeix que BIMSA ja té un encàrrec i que quan prenguin alguna decisió, si veuen que 
genera problemàtica, ho revisaran i faran els canvis que siguin necessaris.  

El senyor Heredero s’alegra que BIMSA estigui estudiant-ho si se soluciona el 
problema. Irònicament convida al senyor Martín a una cervesa un dissabte a la tarda 
perquè vegi el col·lapse i si les rampes de sortida són un problema o no.  

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

Presentada pel GMDPPC: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

Que se revisen las intervenciones de rehabilitación realizadas en las áreas de 
juegos infantiles y se realicen y se tomen las medidas necesarias para 
garantizar que cumplan con los objetivos del programa de rehabilitación y 
mejora de los parques infantiles para no incurrir en los riesgos y problemas 
expuestos: 

1. Adecuación y renovación para favorecer la proximidad de los juegos de los 
niños 

2. Garantizar la máxima cualidad y seguridad de las instalaciones 

3. Promover la utilización en los espacios al aire libre 

4. Contar con las familias y centros educativos para escuchar sus propuestas 
y aplicarlas en las futuras rehabilitaciones de parques de zonas de juegos 
infantiles del distrito 



 

 

El senyor Ramon Sabaté Puig, del GMDPPC, concreta que actualment Barcelona 
disposa de 841 àrees de jocs infantils supeditades a la superfície disponible i al 
disseny. Comenta les diferències entre una zona de jocs tradicional i una de moderna.  

Manifesta que les zones de joc del districte estan englobades al programa de 
l’Ajuntament de Barcelona que les va adaptant i renovant per garantir-ne qualitat 
màxima i seguretat. Informa que han de complir les normes UNE-147103, UNE-EN 
1176 i UNE-EN 1177, i enumera algunes de les zones que s’han renovat.  

Explica que les famílies usuàries d’aquestes zones constaten alguns problemes, com 
ara: la pèrdua d’espai per als nens petits a la sorrera; la inseguretat i perill a causa de 
la introducció d’un espai de separador de materials que hauria d’estar soterrat; el 
conflicte entre nens d’edats diferents per la mala circulació entre jocs; el risc de 
seguretat per manca d’elements de prevenció de caigudes, i el menysteniment de les 
persones grans i d’acompanyants de nens amb diversitat funcional que no tenen cap 
lloc on seure.  

És per aquests motius, assenyala, que presenten aquesta proposta d’acord. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, reconeix que és una demanda 
que ha sortit de diversos consells de barri, però creu que caldria aprofundir-hi més, i 
proposa uns quants temes. 

Justifica d’aquesta manera la seva abstenció.  

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, opina que hi ha molta incertesa i 
descontent dels usuaris, i recorda que ho van manifestar al Consell de Barri del Clot-
Camp de l’Arpa, quan van reunir-se tots junts per fer aquesta reclamació.  

Pensen, des del seu grup, que es va fer amb tota la bona intenció, però que no es va 
estudiar ni realitzar amb efectivitat. Comenta que, mentre el Govern ho veu com una 
millora, ells no ho veuen així, ans al contrari, hi veuen una inseguretat afegida i una 
reducció d’espai considerable.  

Manifesta, d’altra banda, que l’accessibilitat és una obligació i una responsabilitat de 
l’Ajuntament quan rehabilita qualsevol espai, sobretot si és públic. Demana, per tant, 
que es reconsideri les actuacions fetes i l’entorn, i que es consideri una prioritat dins 
de qualsevol tipus de rehabilitació que es faci al districte.  

El senyor Sergi Alcon Gibert, del GMDERC-AM, anuncia el seu vot a favor. Comenta 
abans, però, que els jocs infantils i els jardins són, pel seu grup, un lloc de relació 
veïnal, que significa una ciutat contínua i que és on les famílies poden comunicar-se.  

Manifesta, en nom del seu grup, que la reforma d’aquests parcs al districte i a la ciutat 
és molt necessària, i esmenta el cas de l’inflable de Caldes de Malavella. Considera en 
aquest sentit que és molt important reforçar les mesures de seguretat, que per a ells 
no es tracta només de policia i repressió, sinó també de prevenció.  

D’altra banda, critica la redacció i el format de la proposta, que li ha semblat confusa i 
potser massa inconcreta en alguns termes, malgrat assegura que ha entès el seu fons. 
Suggereix, tanmateix, incloure-hi un tema: fer constar a la part resolutiva, a part dels 
col·legis i els pares, els tècnics, els educadors de carrer, etc., per tenir una bona 
cohesió.  



 

 

Conclou que hi ha una demanda que ha sorgit en diverses trobades amb associacions 
de veïns, que és que en comptes de fer servir parterres de terra, se’n podrien posar de 
cautxú i altres gomes més segures.  

La senyora Margarita Planas Liébanas, del GMDDemòcrata, afirma haver entès a la 
perfecció la petició, a la qual informa que donaran suport perquè opinen que els llocs 
de joc i de relació entre nens i avis han de ser còmodes i segurs.  

Opina que és una proposta amb molt de sentit comú, sobretot perquè s’hi demana que 
es compti amb les famílies, els centres educatius i els tècnics, i que han de posar-se 
d’acord per donar tanta seguretat com sigui possible als nens.  

La senyora Eva Campos Paladio, del GMDBComú-E, informa que totes les àrees 
estan certificades segons les normes establertes i d’obligat compliment, i que aquestes 
certificacions es renoven cada any i tots els elements de joc instal·lats estan 
homologats.  

Manifesta que, de tota manera, com que escolten i tenen en compte els veïns, en 
prenen nota, i informa que s’hi posicionen a favor.  

El president explica que tornaran a votar a favor de la proposició en nom seu i del 
GMDPSC-CP.  

El senyor Gallardo agraeix a tots els grups el posicionament i el suport, i esmenta en 
concret la senyora Ruiz. Agraeix irònicament les paraules del senyor Alcon. 

La senyora Campos es mostra d’acord amb el punt de vista del GMDCUP-PA, i 
manifesta la voluntat de prendre’n nota.  

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

Presentada pel GMDCUP: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

Que el Govern del Districte elabori amb tota la comunitat educativa (mestres, 
alumnes i famílies) un mapa educatiu adaptat a les necessitats reals dels 
nostres barris, a partir d’indicadors de renda familiar, alumnat matriculat a la 
pública i dades de naixement, amb previsió als propers deu anys, avançant-
nos a les necessitats futures i vetllant per la qualitat i les diverses 
necessitats formatives que es manifesten als diferents nivells educatius. Que 
permetrà tenir eines per cobrir les necessitats actuals i futures en matèria 
educativa 

El president anuncia que aquesta proposició es tractarà conjuntament amb un prec del 
GMDERC i que ambdós textos han estat transaccionats, tal com explicaran 
seguidament els grups proposants.  

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, pensa, en el marc de la 
manifestació del diumenge anterior, on la comunitat educativa va reivindicar la manca 
de places i la saturació a les aules i va demanar planificació al Consorci d’Educació, 
que s’ha d’avançar cap a potenciar i dotar de recursos l’educació pública, perquè la 
manca de places obliga a alguns alumnes a matricular-se a escoles concertades.  



 

 

Assegura que la manca d’informació sobre la planificació escolar genera malestar i 
que el Departament d’Ensenyament proporciona la informació amb comptagotes, a 
part que no es disposa d’un mapa escolar transparent i adequat a les necessitats 
educatives reals del districte a tots els nivells per als propers anys i que pugui garantir 
l’educació de qualitat que mereix. 

És per aquest motiu que diu que el seu grup presenta aquesta proposició.  

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, presenta un prec al Govern del 
Districte de Sant Martí, en vistes dels problemes històrics de la zona del Poblenou amb 
la planificació de les escoles perquè insti el Consorci d’Educació de Barcelona a dur a 
terme un estudi. Llegeix el prec i anuncia el vot a favor de la proposició del GMDCUP-
PA.  

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, no comparteix el fet que es digui 
que la manca de places de l’escola pública fa que els pares matriculin els fills a la 
concertada. Demana d’on treu el GMDCUP-PA aquestes dades. 

Manifesta que hi ha una diferència de peticions d’unes escoles públiques a d’altres, 
perquè hi ha diferència en qualitat, i que aquest és el problema. Insta, doncs, a 
desenvolupar i estudiar més aquest tema, motiu pel qual el seu grup s’abstindrà a 
aquesta proposta. Reitera que no comparteixen aquestes afirmacions tan lleugeres.  

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, informa a la senyora Ruiz que, 
malgrat el que ella pensa del seu partit i malgrat que ella s’abstingui a les seves 
propostes perquè venen de Cs, votaran a favor de la seva proposta perquè, 
argumenta, els importen els veïns.  

El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDDemòcrata, afirma que des del seu grup 
mantenen un compromís ferm perquè hi hagi més bona planificació de l’oferta 
educativa al Poblenou. Constata que, de fet, aquest va ser un dels seus grans 
objectius en el mandat anterior i que així es va comprovar en la lluita perquè hi hagi 
més instituts al barri, a la Zona 26.  

Amb referència a la proposició, comparteixen que hi hagi més planificació però, en 
canvi, no comparteixen que es margini l’escola concertada, atès que creuen que 
l’ensenyament català és un model d’èxit basat en la col·laboració entre l’escola pública 
i la concertada, i en posa uns quants exemples.  

Per acabar, parla de certes escoles de la Zona 26 que considera que s’han d’incloure 
a la planificació perquè tenen un llarg recorregut al barri i no es poden marginar per 
una qüestió que considera ideològica. 

La senyora Carlota Falgueras Marçal, del GMDBComú-E, afirma que tot Barcelona i el 
districte de Sant Martí en especial es troben amb un dèficit històric de manca de 
planificació escolar. Explica que hi ha uns equipaments escolars per un cantó i unes 
demandes escolars per un altre, i que cada any durant el període de les 
preinscripcions pateixen per si ho podran casar o no. Afegeix que, en aquests últims 
anys, hi ha una variació de la tendència de les famílies en l’opció de xarxa escolar 
sostinguda amb fons públics, de l’escola concertada cap a la pública. 

Tot seguit, fa una anàlisi dels gràfics d’evolució de demanda de les preinscripcions de 
P3 a través dels anys i arriba a la conclusió que, si bé en el curs 2006-2007 la 
demanda de l’escola concertada era molt més alta (un 60,7% envers el 39,3% de la 
pública), actualment s’han anat anivellant fins arribar, aquesta darrera inscripció del 



 

 

curs 2017-2018, a superar la demanda d’escola pública a la concertada. Afegeix que 
aquest fet, que passa a tot Barcelona, s’accentua al districte de Sant Martí.  

Explica també que aquest canvi de tendència i de valors, que per l’actual Govern de la 
ciutat és una bona notícia, ha portat i està portant problemes d’adaptació dels recursos 
educatius, i que s’observa un augment en el prestigi de les escoles públiques, ja sigui 
per la crisi, la proximitat, la renovació de les instal·lacions o per la renovació de la seva 
metodologia i la innovació dels projectes pedagògics.  

Manifesta que l’objectiu del Govern i del Consorci d’Educació de Barcelona és cobrir 
que totes les famílies que han marcat clarament l’opció d’escola pública puguin tenir 
satisfeta la seva demanda. Indica que aquesta voluntat política ha portat la 
problemàtica que assenyala el GMDCUP-PA a la Zona 26 i que aquest desbordament 
en la petició d’escola pública ha fet difícil de poder respondre adequadament amb les 
escoles i instituts que hi havia. Es queixa que fa anys que ho van solucionant com 
poden, tapant forats, posant cursos addicionals, etc.  

D’altra banda, informa que les famílies dels barris i els moviments socials han 
denunciat la falta de planificació davant les noves necessitats i la constant 
improvisació de mesures o actuacions provisionals. Concreta que, des del Districte, 
han tingut diverses reunions i contactes amb el Consorci d’Educació per posar-hi 
remei. Explica que el Consell de Direcció del Consorci ha aprovat l’elaboració del Pla 
Estratègic d’Educació 2017-2021, amb la pretesa de donar una continuïtat a la 
planificació educativa de la ciutat durant aquests anys.  

És per tot això que diu que se senten obligats a generar mecanismes que facilitin 
aquest canvi i consolidació de les mesures establertes a partir d’una planificació 
raonada i estudiada segons les necessitats dels barris per mitjà d’un mapa real i 
actualitzat on s’analitzin tots els indicadors i variants de l’actualitat i previsió de futur a 
mig termini. 

Informa, per tant, que accepten la proposició del GMDCUP-PA i que es posaran a 
treballar perquè el Consorci d’Educació la dugui a terme. Afegeix que també accepten 
el prec del GMDERC-AM perquè el Consorci dugui a terme aquest estudi i planificació 
de la Zona 26 abans del procés de preinscripció per al proper curs escolar 2018-2019. 
Finalment, mostra el seu acord que el resultat de l’estudi es faciliti als grups municipals 
i es presenti al Consell Escolar de Districte, així com a la Plataforma d’Educació de 
Poblenou perquè es pugui informar correctament les famílies. 

La senyora Ruiz informa al GMDPPC que la denúncia sobre el fet que els alumnes es 
matriculen a l’escola concertada perquè no poden fer-ho a la pública, la fan les 
comunitats educatives mateixes, i considera que és de lògica fer-ho. 

Es dirigeix a Ciutadans per aclarir-los que no voten a favor seu perquè les seves 
propostes no els semblen adients. Aclareix que el seu grup no està marginant la 
concertada, tot i que opina que l’educació que s’ha d’impulsar és la pública. Recorda, 
però, que s’està parlant d’un mapa escolar que ha d’avaluar totes les necessitats i 
opcions que hi hagi, i que el fet que no s’esmenti la concertada no vol dir que no s’hagi 
de tenir en compte. Explica que si fan esment concret a l’alumnat matriculat a l’escola 
pública és perquè creuen que s’ha de poder valorar, atès que està pujant la demanda.  

Agraeix el suport que ha rebut la proposta i desitja que hi hagi acord per poder 
començar a treballar per millorar les necessitats educatives del districte.  



 

 

La senyora Arrando agraeix al Govern que hagi acceptat el prec. Reitera l’alegria que 
els suposa que hagi incrementat la demanda d’escola pública al districte, perquè 
creuen que això els encamina a tots cap a una escola pública universal, objectiu al 
qual diu que esperen arribar.  

Pregunta si la Plataforma per l’Escola Pública de Qualitat a Poblenou és membre del 
Consell Escolar i demana, en cas negatiu, que es busqui la manera d’incloure’ls-hi.  

La senyora Angulo informa la senyora Ruiz que, des del seu partit, quan consideren 
que una proposta és bona l’aproven, i li recomana de fer el mateix.  

El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDDemòcrata, informa que s’abstindran.  

La senyora Ruiz reitera al GMDCs que el GMDCUP-PA vota les propostes que els 
semblen bones.  

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

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional  

No n’hi ha. 

c) Precs  

Presentat pel GMDDemòcrata: 

Que el Govern del Districte elabori un pla de xoc extraordinari, 
complementant el Pla d’assentaments irregulars que ja existeix a la ciutat, 
per augmentar els recursos i serveis dedicats a la lluita per dignificar la vida 
de les persones que viuen en els assentaments i així aconseguir la 
desaparició, a mig termini, d’aquests espais d’extrema pobresa 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDDemòcrata, explica que aquest prec és 
d’aquelles qüestions que preferiria no haver de presentar però que, malauradament, és 
més necessària que mai atès que considera que Barcelona està patint una de les 
situacions socials més greus que pot patir una ciutat: els assentaments irregulars. 
Parla de persones, sovint nouvinguts en situació irregular, que viuen en la més 
absoluta precarietat i que acaben sent les víctimes més fàcils d’acabar en la 
delinqüència, com diu que es denuncia d’algun assentament al districte on hi ha tràfic 
de drogues.  

Considera que una ciutat com Barcelona no es pot permetre deixar en l’oblit aquest 
col·lectiu, que afirma que ha augmentat un 50% respecte del 2015. Explica que el 
districte de Sant Martí acull la majoria d’aquests espais de barraquisme i demana, per 
aquest motiu, i més enllà del Pla d’assentaments irregulars, que s’elabori un pla de xoc 
especial al districte.  

La senyora Carlota Falgueras Marçal, consellera d’Ensenyament, Immigració i Dona, 
remarca que, si bé és cert que hi ha hagut un augment d’assentaments irregulars a tot 
Barcelona respecte anys anteriors, això no ha comportat un augment considerable 
d’habitants que hi visquin. Informa que s’ha comprovat, per mitjà de l’estudi OPAI, que 
el nombre d’assentaments a Barcelona ha augmentat un 47% des del maig del 2015 
fins ara, amb vint assentaments més. Ara bé, afegeix que la xifra total d’habitants o 



 

 

ocupants d’aquests habitatges vulnerables es manté des del 2014; ho argumenta dient 
que actualment ja no hi ha les naus gegants i sobrepoblades que hi havia anys enrere. 

Comenta el cas del desallotjament de la nau de Puigcerdà, Ca l’Àfrica, i explica que 
aquesta nau s’ha substituït per barraques construïdes en solars municipals o privats, 
on viuen famílies o agrupacions de poques persones. Reconeix que la majoria 
d’assentaments es troben a Sant Martí, tot i que matisa que no s’arriba a les quantitats 
de població assentada que hi havia abans del 2012.  

Explica que cada mes es fa al districte una taula d’assentaments formada per tots els 
sectors –Serveis Socials, Habitatge, Guàrdia Urbana, representants de l’OPAI, 
Gerència, conselleres, etc.– on es revisen tots i cadascun dels que hi ha al districte. 
Comenta la bona feina que fan els Serveis Socials i la Guàrdia Urbana entre els 
habitants que ho permeten, i en detalla algunes de les tasques que fan, com ara que 
els van a visitar, tenen contacte i relació amb ells; els ofereixen recursos existents per 
tal de dignificar les seves condicions de vida, com programes de reinserció social i 
proposant la inscripció a l’Oficina de l’Habitatge.  

Motiu pel qual informa que no accepten el prec, perquè assegura que la feina es va 
fent, lenta però segura, segons les possibilitats i els recursos. 

El senyor Gómez acusa el Govern de tancar-se en banda i no acceptar la col·laboració 
que se’ls ofereix, amb la qual cosa considera que es perpetua la desigualtat. Manifesta 
que la feina que es fa no és suficient i que ha augmentat el nombre de persones que 
viuen en aquest tipus d’assentaments. Demana ser realistes i prendre més decisions 
col·lectivament per ajudar a aquestes persones a sortir de la situació en què es troben.  

Recorda que es va demanar el Pla d’assentaments a la Comissió de la Casa Gran i 
que encara no els l’han donat. Accepta que es fa feina, però demana que se’n faci 
més. Rebat les paraules de la senyora Falgueras argumentant que si abans del 2012 
hi havia més persones és perquè la feina que va fer el Govern anterior va ser útil. 
Insinua que amb el que s’està fent ara, el nombre d’assentaments i de col·lectius 
vulnerables augmenta.  

La senyora Falgueras insisteix que el nombre de persones no augmenta.  

Presentat pel GMDERC: 

Que el Govern del Districte de Sant Martí insti el Consorci d’Educació de 
Barcelona a dur a terme un estudi, planificació i revisió de la zona 26, que 
determini les mesures suficients i necessàries per tal que, al proper curs, no 
persisteixin els problemes de matriculació existents i millorar així el procés 
pel que fa als barris de Poblenou. Sol·licitem que el resultat de l’estudi ens 
sigui lliurat als grups municipals i presentat en el Consell Escolar del 
districte com a màxim al mes de gener de 2018 (tractat conjuntament amb la 
proposició/declaració de grup del GMDCUP) 

Presentat pel GMDCs: 

Que des del Districte es garanteixin els drets lingüístics de tots els 
martinencs, recollits a l’article 3.1 i 3.3 de la nostra Constitució de 1978, a 
l’article 6.2 del nostre Estatut d’Autonomia de 2006 i a l’article 4.2 de la nostra 



 

 

Carta Municipal vigent, i que es garanteixi que, tant la comunicació impresa 
com la web del Districte, siguin sempre en les nostres dues llengües oficials. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, exposa que la web del Districte i la 
comunicació es troben només en català. Demana que des del Districte es garanteixin 
els drets lingüístics de tots els martinencs, recollits en l’article 3.1 i 3.3 de la 
Constitució de 1978; a l’article 6.2 de Estatut d’autonomia de 2006, i a l’article 4.2 de la 
Carta municipal vigent; i que es garanteixi que, tant la comunicació impresa com la 
web del Districte, siguin sempre en les dues llengües oficials. 

La senyora Montserrat Barnils Santanach, consellera de Treball Digne, Cultura i 
Promoció Econòmica, admet que l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que el 
castellà també és llengua oficial de Catalunya, però que també disposa que la llengua 
pròpia de Catalunya és el català, i com a tal, és la llengua d’ús normal de les 
administracions públiques. Així mateix, concreta que la Carta municipal també 
estableix que l’Ajuntament ha de normalitzar l’ús del català en l’àmbit de les seves 
competències. 

Fa palès que aquest prec manifesta que la llengua és el cavall de batalla dels 
ciutadans, i que pretenen separar la societat en funció de la llengua que parla; que 
volen generar un problema lingüístic allà on no existeix, i que això sí que és 
demagògia. Titlla el que fan d’atac contra la cultura catalana i les seves institucions; 
opina que el Cs considera que la normalització del català és un atac al castellà, i 
afirma que això no és així.  

Assegura que l’Ajuntament garanteix perfectament tots els drets martinencs i 
martinenques, per la qual cosa no accepten el prec. 

La senyora Angulo argumenta que la sentència del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) 
31/2010, del 28 de juny, va anul·lar-ho, i que per tant el que diu la senyora Barnils és 
inconstitucional. Afegeix que hi ha apartats que ha declarat nuls el TSJ, com ara, a 
l’article número 2, l’incís «preferent» i «de manera preferent», i als articles 5.2, 5.3 i 6.7 
pel que fa a la càrrega del ciutadà d’explicitar la seva opció lingüística. 

Manifesta que l’Ajuntament va estar trenta-dos anys sense reglament lingüístic, ja que 
aquest text es va aprovar el 2009, i que el TSJ ha deixat sense efecte el dret pregat 
que afecta els ciutadans. Concreta que el TSJ ha matisat que l’ús del català en les 
actuacions internes no exclou l’ús paral·lel i normalitzat del castellà, i esmenta les 
referències de la sentència del Tribunal Constitucional que recorden que les dues 
llengües són oficials i cap pot excloure l’altra.  

Afirma que, com més intensa és la regulació de l’ús d’una llengua, més intensa ha de 
rebre també l’altra i que, si no fos així, hi hauria una situació d’ús preferent d’una de 
les llengües, situació que el Tribunal descarta. Aclareix que el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya estableix que els funcionaris podran usar qualsevol de les dues 
llengües oficials, i que cap llei pot pretendre ser democràtica si desborda i ignora 
l’estat de dret. 

La senyora Barnils assegura que té la sentència que menciona la senyora Angulo, i 
que, malgrat que és cert que el TSJ ha eliminat la paraula preferent, continua dient «ús 
normal del català», i que això és el que estan fent. I repeteix que això és el seu cavall 
de batalla i no ho acceptaran. 

No s’accepta el prec. 



 

 

Presentat pel GMDCs: 

El equipo de gobierno exponga en los consells de barri que se van a realizar 
próximamente las herramientas que según el nuevo Reglamento de 
Participación Ciudadana tiene la ciudadanía para participar en las comisiones 
de seguimiento de los barrios y así consensuar un orden del día de los 
consells que sea del interés de gobierno y de vecinos 

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, es queixa del mal funcionament dels 
consells de barri. Constata que els temes de què volen parlar els veïns i els del Govern 
no són els mateixos, que no comparteixen interessos i que hi ha canvis en el consell 
de barri mateix dels ordres del dia per diverses sol·licituds i enfrontaments entre veïns i 
consellers de l’equip de govern sobre com s’hauria de gestionar el consell de barri.  

Considera que tenen una eina nova, el Reglament de participació ciutadana, motiu pel 
qual presenten aquest prec, qual llegeix tot seguit.  

El senyor Jordi Martín López, conseller de Participació i Transparència, accepta el prec 
en nom del Govern atès que recorda que ja s’ha dit que s’anirà a tots els consells de 
barri i s’explicarà el Reglament. No accepta, però, algunes de les afirmacions que 
s’han fet, ja que assegura que tots els consells de barri han funcionat de la mateixa 
manera. Tampoc no està d’acord que s’hagin canviat ordres del dia perquè sí, perquè 
explica que estan definits prèviament; ni amb l’afirmació que els consells del barri 
siguin l’únic lloc on els veïns poden expressar-se, perquè assenyala que hi ha diversos 
espais de participació disponibles.  

Insisteix en el fet que accepta el prec perquè ja s’havia dit que es faria, però que es 
miri de tractar d’anar més a la realitat pel que fa a les exposicions.  

El senyor Heredero agraeix al senyor Martín que accepti el prec, i comenta que tenen 
percepcions diferents. Posa d’exemple alguns consells, i afirma que no haurien de 
voler que se celebrin consells de barri com aquests.  

D’altra banda, manifesta que la participació a les comissions de seguiment dels barris 
és fonamental per fer un bon ordre del dia i que, gràcies a la nova normativa, no 
només les entitats registrades al Registre d’Entitats poden assistir i participar a les 
comissions de seguiment, sinó que també poden fer-ho certes entitats del barri.  

Per acabar, declara el seu interès perquè els veïns siguin conscients de la capacitat de 
participació que tenen a partir d’ara als consells de barri. 

El senyor Martín assenyala que el nou reglament sobre les comissions de seguiment i 
l’anterior són idèntics, i que qualsevol entitat que estigui registrada en el Registre 
d’Entitats de l’Ajuntament pot participar en aquests espais, així com qualsevol veí.  

Insisteix que el Reglament és públic, i que l’explicaran si cal en una sessió específica 
del Reglament de participació.  

El president recorda que el dia del Consell s’està en procés d’exposició pública; que no 
hi ha cap reglament nou aprovat i que el vigent és de fa més de deu anys.  

S’accepta el prec. 



 

 

Presentat pel GMDPPC: 

Que el Ayuntamiento del Distrito utilice los recursos adecuados como los 
agentes cívicos, guardia urbana, etc. para que se interesen por la situación 
de la parroquia de Sant Lluís y que actúen para garantizar la libertad de que 
los vecinos puedan asistir a su parroquia sin que sean molestados ni 
increpados 

El senyor Ramon Sabaté Puig, del GMDPPC, exposa la queixa dels veïns i feligresos 
de la parròquia de Sant Lluís: que estan sent assetjats i molestats per un grup de joves 
que els tiren pedres; s’han trencat jardineres, han interromput l’acte religiós, i estan 
fent una actuació incívica i indecorosa cap a les persones que exerceixen el seu lliure 
dret de poder practicar la seva religió.  

Demana que el Districte faci ús dels recursos adequats, com els agents cívics o la 
Guàrdia Urbana, perquè actuïn per garantir la llibertat dels veïns d’assistir a la seva 
parròquia sense ser molestats ni increpats. 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, conseller d’Esports, Comerç i Parcs i 
Jardins, informa que els recursos que sol·licita ja els ha assignat la Guàrdia Urbana 
per detectar i solucionar la problemàtica que ha esmentat. Explica que, des de la 
policia comunitària, una vegada analitzada la demanda, es va proposar l’activació d’un 
seguiment específic de la patrulla de vigilància d’espais públics al carrer Selva de Mar, 
a l’efecte de localitzar els joves que causaven molèsties a les persones que van a la 
parròquia de San Luis Gonzaga i que, com a resultat del seguiment que es va realitzar 
del 8 al 26 d’abril, es va detectar la presència de joves només dos dies. Van identificar-
se quatre joves i van aixecar-se actes de denúncia per tinença de drogues. Recomana 
que, atès que els fets que es denuncien són puntuals, es truqui al 112 o al 092 de 
seguida que torni a passar.  

El senyor Sabaté admet que era conscient que s’havien fet algunes actuacions, i 
agraeix la rapidesa amb què s’ha atès l’assumpte.  

El senyor Bañón explica que, com que el servei ja s’està executant, no poden acceptar 
el prec.  

No s’accepta el prec. 

Presentat pel GMDCUP: 

Que el Govern del Districte de Sant Martí insti l’Ajuntament de Barcelona a 
presentar-hi com acusació particular en el cas investigat per l’adjudicació de 
les obres de Glòries relacionat amb la trama del 3%, per la qual podia haver-
hi desviament de diners cap al partit, aleshores en el poder, CiU a canvi de 
l’adjudicació de les obres a l’UTE actual 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, fa palès que hi ha prou raons 
per creure que l’Ajuntament de Barcelona és part perjudicada per l’adjudicació de les 
obres de Glòries a la UTE liderada per Copisa i COPSA, ja que de les informacions 
publicades en relació amb la investigació que duu a terme el Jutjat del Vendrell, que 
instrueix el cas del 3%, es desprèn que hi ha indicis racionals suficients que podria 
haver-hi hagut delictes en què l’Ajuntament podria haver estat perjudicat. Esmenta les 
reunions amb el tresorer de Convergència, Andreu Viloca, poc abans de l’adjudicació, i 
les donacions a la Fundació CatDem, també poc abans de l’adjudicació, que va fer 



 

 

Copisa, principal empresa constructora de la UTE de les Glòries, coincidint amb les 
reunions entre Viloca i directius de Copisa. 

Afirma que no es pretén jutjar ningú, però reafirma que hi ha motius suficients perquè 
l’Ajuntament es presenti com a acusació i sigui part activa en la instrucció del cas per 
tal de defensar els interessos de la ciutat. Apunta que, en tot cas, serà quan acabi la 
fase d’instrucció del procediment quan es formalitzarà o no aquesta acusació i que 
serà en un judici quan es determinin les responsabilitats penals que hi pugui haver.  

Manifesta que hi ha sospites més que fonamentades que encaixen amb els fets que 
han reconegut els ex-alts càrrecs de Convergència, respecte al pagament de 
comissions per a adjudicació d’obres i altres contractes i que, davant les informacions 
publicades en relació amb aquestes reunions i donacions que podrien estar 
relacionades, i sent una pràctica que no seria nova per part de Convergència, el més 
lògic és que l’Ajuntament es personi sense que això impliqui prejutjar res ni ningú. 
Motiu pel qual diu que presenten aquest prec, que llegeix a continuació. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, 
Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, assenyala que aquest prec ja ha estat 
transaccionat, amb la qual cosa es demostra que comparteixen la preocupació del 
GMDCUP i dels veïns i veïnes de la ciutat. Pensen que, si a través dels seus 
pressupostos, l’Ajuntament de Barcelona ha tingut una forma de corrupció val la pena 
presentar-se, com a Ajuntament, com a acusació particular.  

Informa que li consta que des de la Casa Gran s’està estudiant el tema, i mostra el seu 
suport perquè així es faci.  

La senyora Ruiz sol·licita que se’ls mantingui informats de com avança el cas.  

S’accepta el prec. 

Presentat pel GMDCUP: 

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 l’Arpa, per 
recuperar la memòria d’aquest espai d’autoorganització de les classes 
obreres dels nostres barris 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, informa que des del seu grup ja 
es van presentar altres propostes per recuperar la memòria obrera del districte. Opina 
que la història del que es va fer a l’Ateneu Obrer Martinenc és un exemple 
d’autoorganització obrera i de les dones, i que l’Ateneu va néixer per crear escoles per 
als fills de les obreres i obrers, i per organitzar actes lúdics i colònies per als infants.  

Consideren que és interessant anar recuperant aquestes històries d’organització 
col·lectiva, motiu pel qual presenten aquest prec.  

El senyor Joan Barril Prades, en nom propi, fill i nét d’un soci fundador de l’Ateneu 
Obrer Martinenc, explica que aquest ateneu va existir al carrer Besalú, que es va crear 
el 1900 i que al principi es deia Ateneo Obrero Martinense i després va dir-se Ateneu 
Obrer Martinenc. Destaca que quan el seu pare va morir, ell mateix li va prometre que 
reivindicaria aquesta història, ja que considera que és per al barri un exemple del que 
feia la classe obrera, que molta gent desconeix. 



 

 

Manifesta que una cosa són els ateneus obrers i una altra els ateneus populars. 
Especifica que els ateneus obrers eren dels socis que compraven els terrenys i el 
feien, i que allà s’hi feien activitats culturals, cíviques i escoles, en una de les quals 
apunta que hi va fer classes l’Andreu Nin. Explica que és una qüestió històrica-
arqueològica, ja que els ateneus obrers van ser escombrats radicalment el 1939. 

El públic assistent aplaudeix. 

El senyor Jordi Marzo Fitó, conseller de Memòria Històrica, Seguretat i Prevenció, 
opina que cal recuperar la memòria dels ateneus, i explica que durant el segle XIX i 
principis del segle XX van ser creats per les classes populars com a resposta a les 
mancances educatives i culturals que tenien les treballadores i treballadors del districte 
durant la revolució industrial.  

Afirma que cal posar en valor l’esforç i el model organitzatiu d’aquests centres. 
Esmenta que s’ha aprovat el Reglament del Consell en aquest Consell Plenari, on hi 
ha inclosa la Taula de Memòria Històrica i Patrimoni Industrial i que, dins d’aquest 
marc, faran la proposta de la col·locació de l’esmentada placa.  

Informa que accepten el prec.  

La senyora Ruiz agraeix al Govern la voluntat de recuperar la memòria històrica de les 
classes obreres i al senyor Barril que continuï amb la feina gairebé arqueològica que 
està fent per recuperar aquesta memòria.  

S’accepta el prec. 

d) Preguntes 

Presentada pel GMDDemòcrata: 

Hi ha algun impediment que obstaculitzi la continuïtat de l’obra de l’Eix Pere 
IV, la pugui demorar o aturar o que suposi una modificació del projecte inicial 
per manca de previsió, amb el corresponent augment de cost de l’obra? En 
tal cas, quina seria la desviació? 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, exposa la pregunta amb 
relació a les obres de Pere IV. 

El conseller tècnic nega que hi hagi cap impediment que obstaculitzi la continuïtat de 
l’obra ni que provoqui la revisió del projecte inicial. Comenta que ha sortit algun 
contratemps amb l’obra, que estava previst acabar-la al mes de maig i que acabarà un 
mes més tard.  

El senyor Boadella mostra la seva sorpresa pel fet que les preguntes de Glòries les 
contesti el regidor i que les de Pere IV les contesti el conseller tècnic.  

D’altra banda, comenta alguns problemes que ha vist a les obres però constata que si 
se’ls assegura que tot està en ordre, confia que estan controlant l’obra en la mesura 
del que correspon.  

El conseller tècnic afirma que és cert que ha aparegut en el subsòl algun problema de 
canalitzacions que afecta els escocells, i que per això l’obra acabarà un mes més tard. 



 

 

Presentada pel GMDERC: 

Si el Govern del Districte de Sant Martí acceptarà i farà seu el resultat de les 
consultes ciutadanes anunciades i dutes a terme des del moviment veïnal, 
amb referència a l’alberg de la Vila Olímpica i de la superilla del Poblenou 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, de GMDERC-AM, formula la pregunta i recorda 
que, tant d’aquesta pregunta com del prec anterior, n’han sol·licitat la resposta per 
escrit durant el transcurs del Consell Plenari. 

El senyor Jordi Giró i Castañer, president de l’Associació de Veïns i Veïnes Vila 
Olímpica, manifesta que el tema de la consulta no és una qüestió gratuïta, sinó del mal 
funcionament democràtic de coses que de vegades no funcionen bé. Creu que el fet 
de fracassar en això i de prendre aquesta decisió entre els veïns els hauria de 
preocupar molt. Ressalta que, dins dels tres punts que hi havia dels possibles acords, 
considera que s’està fracassant pel que fa a dos elements: la càrrega política a 
l’alcalde del Districte, la interlocució política, d’una banda, i la que li correspon pel seu 
càrrec en el Patronat de l’Habitatge, de l’altra.  

Vol constatar que votar en contra al Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona de fa 
dos consells és posicionar-se en contra dels veïns, que només demanaven fer una 
consulta. Es mostra una mica decebut, atès que creu que el Govern hauria d’estar al 
seu costat.  

Considera que el regidor ha estat molt en segon pla, i pensen, ell i els veïns, que ell, 
com a màxim responsable del Districte, hauria d’haver executat la part política més 
clarament i més a la primera fila. 

Tot seguit, enumera qüestions amb què s’han trobat, per fer entendre que hi ha 
elements que la part política no ha governat gaire bé, però també creu que encara hi 
són a temps. Manifesta també que els veïns no desistiran en la lluita fins que no 
aconsegueixin transformar l’alberg en una altra cosa.  

D’altra banda, lamenta que se’ls digués que no es tenia informació del projecte en la 
Comissió Consultiva del 20 d’abril de 2016 i que la mateixa persona que ho havia 
afirmat havia estat, en canvi, a la Comissió d’Arquitectura de l’Ajuntament de 
Barcelona parlant de llicència. Demana que es jugui net políticament perquè si 
haguessin contestat quan tocava, ara haurien donat una altra sortida a aquesta 
qüestió. Considera molt greu el dèficit democràtic que hi ha de no respectar i no dir la 
veritat.  

El senyor Carles Peña García, en nom del Col·lectiu Superilla Poblenou, comenta que 
parla per primera vegada com a portaveu d’una associació que ja s’ha registrat al 
Registre d’Associacions de Catalunya. Explica que han fet aquest pas perquè tenen un 
compromís amb una idea i confien en el projecte de la superilla i de les futures 
superilles que puguin arribar a la ciutat. Saben que el camí no serà fàcil, perquè la 
cultura de la pacificació és encara molt jove a Barcelona, i qüestiona paradigmes fins 
ara molt assentats, com per exemple l’hegemonia del cotxe. 

Indica que han trobat a faltar, durant aquest procés, la companyia d’alguns dels 
membres del Consell que defensessin el projecte amb més rotunditat. Creu que 
encara que s’estigui en desacord en el com, es pot arribar a consensos. Posa 
d’exemple el cas de la prohibició del tabac en establiments públics, i aplaudeix els 
governants que van decidir portar endavant la decisió. Declara que tot això ho diu 
perquè el preocupa la consulta que ha convocat la Plataforma d’Afectats de la 



 

 

Superilla, que compta amb el suport d’alguns partits del Consell: Demòcrata, ERC, Cs i 
PPC.  

Des de l’Associació volen saber si aquest suport és efectiu, en què consisteix i si estan 
participant de com s’està organitzant el procés de recollida d’aquestes opinions. 
Manifesta que ells no aniran a votar perquè consideren, primer, que ja estan formant 
part d’un procés de participació, unes comissions de seguiment on la seva entitat i la 
resta d’entitats del barri estan representades i que el fet que ara es convoqui una 
consulta al marge d’aquest procés és deslegitimar la feina que tots, també la 
Plataforma, ha fet durant aquest temps.  

També pregunten quin ús es fa de les dades personals de la gent que participi, qui les 
veurà. I conclou que volen saber el punt de vista del Plenari i intentar treure’n l’aigua 
clara.  

El president aclareix que, malgrat que aquest punt és un prec entre l’oposició i el 
Govern, s’han interpel·lat la resta de grups municipals, que en aquest cas no tenen la 
possibilitat de paraula, però que segur que els atendran en altres fòrums.  

El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, 
Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, respon que el Govern accepta qualsevol forma de 
protesta veïnal pacífica, que així entenen aquestes dues consultes que, malgrat tot, no 
poden ser vinculants. Afegeix que les dues preguntes són bastant diferents pel que fa 
al Govern, perquè en el cas de la pregunta de la Vila Olímpica, el Govern diria 
clarament que no i, en canvi, el tema de la superilla és un model d’èxit i que 
defensaran. 

Explica que des del Govern municipal s’han redactat unes noves normes reguladores 
de participació ciutadana que, si fossin aprovades, permeten propostes i consultes 
ciutadanes amb totes les garanties d’informació, participació, cens i procediment, però 
que això no obstant, el resultat de les consultes no serà vinculant, ja que la legislació 
no ho permet, i l’aprovació de qualsevol tema en qüestió, es farà al Ple municipal. 

La senyora Arrando posa de manifest dos conflictes veïnals que ha generat el Govern: 
l’alberg de la Vila Olímpica i la superilla. Repeteix que si s’haguessin escoltat més els 
veïns, potser no es trobarien aquí. Reconeix que és la primera vegada que havia 
preparat dos argumentaris, perquè encara confiava que escoltarien els veïns i veïnes 
dels barris, atesa la campanya del Govern en què el tema estrella era el de donar-los 
la veu.  

Acusa, per tant, el Govern d’emparar-se darrere de normatives i reglaments i els insta 
que recordin què feien ells quan no eren govern.  

D’altra banda, diu a l’equip de govern que quan parlen del poble de Barcelona, parlen 
dels votants de BComú; i quan s’adrecen al poble de Barcelona, s’adrecen als seus 
votants; i si algú més els vol escoltar se n’alegren, però que en realitat no els preocupa 
gaire. Els retreu que no acceptin dialogar amb ciutadans que estan disposats a 
manifestar un pensament propi i divergent dels seus plantejaments. 

El senyor Carmona retreu a la senyora Arrando els comentaris que ha fet, perquè 
assegura que els canvis en la superilla són proposta seva. Afirma que els seus 
regidors donen la cara, que van a les assemblees i discuteixen amb els veïns. 
Assegura que la superilla continua endavant amb canvis importants i que creu que 
seran un èxit.  



 

 

Informa que votaran en contra de la consulta de la Vila Olímpica i l’alberg, però vol 
aclarir que l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona no marxarà fins al 2018; que, a 
proposta del regidor, Bombers analitzarà el projecte executiu, perquè abans no es pot 
fer. Per tant, diu que no és un tema tancat, sinó que és un tema en el qual estan 
treballant perquè no els agrada.  

Pregunta, per acabar, si la senyora Arrando sap si la Generalitat farà seu el resultat de 
la consulta de la Vila Olímpica. 

El president aclareix, per no portar a confusió, que malgrat que hi hagi proposicions 
que s’aproven al Consell Plenari per la majoria dels vots dels grups municipals o dels 
consellers i conselleres municipals, no prosperen ni tiren endavant perquè no hi ha la 
complicitat del Govern.  

Presentada pel GMDPPC: 

El Gobierno de Ada Colau, ¿qué estudios medioambientales ha realizado y 
cuáles han sido los canales de participación para llevar esta implantación en 
los carriles bici? 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, parla fora de seu torn per 
amonestar el president pel seu aclariment en el punt anterior, atès que considera que 
ha de ser neutral i que ha creuat una ratlla.  

El president defensa la seva intervenció.  

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, recorda que són en un ple i que 
s’haurien de comportar.  

El president li recorda al senyor Gallardo que té torn de paraula per formular la 
pregunta.  

El señor Gallardo comenta que al senyor Martín no li agradarà la pregunta perquè és 
sobre els consells de barri, de què s’hi parla.  

Diu que hi ha un denominador comú: el circuit de bicicletes. Llegeix la pregunta i 
sol·licita que se li concretin els estudis de cada un d’aquests llocs: carril de Selva de 
Mar i al carrer Pujades amb Meridiana i Marina.  

La senyora Eva Campos Paladio, consellera de Salut, Medi Ambient, Neteja, 
Cooperació Internacional i Habitatge, amonesta també el president.  

En resposta al senyor Gallardo, informa, pel que fa al tema de participació en la 
implantació, que existeix el Pacte per la Mobilitat i que properament es faran sessions 
als districtes.  

Pel que fa a temes mediambientals, explica que no s’ha fet un estudi específic per al 
tema de les bicicletes concretament, sinó de manera més transversal i global, com 
considera que treballa aquest Govern, atès que la contaminació atmosfèrica no és un 
problema puntual, sinó que afecta diàriament. Recomana al senyor Gallardo que, a 
part de llegir-se les actes de la Junta de Portaveus es llegeixi també el Pla contra la 
contaminació atmosfèrica de Barcelona i el Pla de mobilitat urbana de Barcelona de 
2013-2018. 



 

 

El señor Gallardo recomana a l’equip de govern que es llegeixi els estudis que s’estan 
fent a la Comunitat Europea d’aquestes males gestions que fan ells. Afirma que estan 
creant més contaminació i més problemes de contaminació amb aquestes mesures.  

Els acusa de parlar de participació de manera general però després de no fer cas dels 
veïns afectats.  

La senyora Campos es mostra sorpresa de sentir parlar el PP de democràcia. Explica 
al senyor Gallardo que els estudis europeus els multarien si no complissin el pla que 
tenen, i que estan funcionant molt bé.  

Pel que fa al tema de participació, comenta que el troba tan pesat que no el respondrà.  

e) Seguiment de les proposicions i declaracions de grup:  

Presentat pel GMDDemòcrata: 

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

Que el Districte de Sant Martí adeqüi la via pública perquè sigui accessible i 
vetlli perquè en exposicions a museus, lavabos instal·lats a la via pública i 
altres serveis que afecten la mobilitat i necessitats dels ciutadans amb 
discapacitat tinguin garantida l’accessibilitat 

La senyora Maria Arenillas Picañol, del GMDDemòcrata, fa una reflexió al senyor 
Martín per un comentari desafortunat que ha fet anteriorment pel que fa a les persones 
amb discapacitat.  

Tot seguit, fa un seguiment del prec del dia 2 de març de 2016, que demana que 
s’informi el Consell Plenari de l’estat de les millores sol·licitades i es tingui en compte 
la necessitat de molts i diversos serveis especials que aquests ciutadans requereixen 
en totes les actuacions, projectes i canvis que es facin al districte de Sant Martí, de 
manera imprescindible. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, 
Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, respon que, com a intervencions en l’espai públic 
per garantir l’accessibilitat de ciutadans i ciutadanes al districte de Sant Martí, s’està 
portant a terme una primera fase d’intervencions a la via pública, i en cita alguns casos 
concrets.  

Transmet la informació cedida per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 
(IMD), que aquesta setmana inicia un estudi i diagnòstic de l’accessibilitat de la via 
pública en dos barris, en concret, al Besós i el Maresme, i a Verneda i la Pau, on, 
concreta, hi ha plans de barri. Explica que aquest estudi establirà quines millores s’han 
de dur a terme i llur priorització, i que es preveu que aquest estudi estigui elaborat en 
sis mesos. Quant a exposicions accessibles als equipaments del Districte, l’IMD també 
informa que s’ha elaborat una guia d’exposicions accessibles, criteris per eliminar les 
barreres de la comunicació i facilitar l’accés als continguts. Afegeix que aquesta guia 
ha estat facilitada a tots els equipaments municipals i en poden tenir una còpia. 

La senyora Arenillas es dirigeix al senyor Carmona pel que fa a la xarxa de busos, atès 
que diu que a l’Audiència Pública van comentar que tenien molts problemes. També 
l’interpel·la amb relació als lavabos públics.  



 

 

Manifesta que la finalitat de la política ha de ser el benestar de les persones, en primer 
lloc, sobretot en el cas de les persones amb discapacitat. Explica que van tardar un 
any i mig a atendre l’Associació de Discapacitats de Sant Martí. Li retreu que es facin 
accions des del govern destinades únicament a satisfer els propis egos.  

Repeteix que els polítics estan al servei de la ciutadania, i que tenen la obligació 
d’escoltar i lluitar perquè tothom sigui atès.  

El senyor Carmona agraeix irònicament la lliçó moral. Pel que fa als lavabos, esmenta 
que hi ha un contracte entre la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori amb 
l’empresa Toi Toi, que està obligada a subministrar lavabos químics adaptats de cota 
zero. Diu que com que no ho van fer a la Feria de Abril s’hi han posat en contacte per 
recriminar-los aquest fet. Afegeix que si aquesta empresa no canvia d’actitud n’hauran 
de contractar una altra. 

Quant als autobusos, expressa la preocupació d’invertir en vehicles amb rampa i 
pregunta quan va invertir el Partit Demòcrata en autobusos públics.  

Presentat pel GMDERC: 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició / declaració de grup que 
el Consell Plenari va aprovar en la sessió del dia 1 de desembre de 2016, amb 
el següent contingut, i es faciliti còpia per escrit de les actuacions que 
s’hagin realitzat al respecte en el transcurs del plenari: 

Instar el Govern del Districte de Sant Martí que, en un període no superior a 
sis mesos, iniciï les accions suficients i necessàries per a elaborar el 
projecte de remodelació [de] la plaça dels Porxos i de reparació del pàrquing 
municipal ubicat sota aquesta plaça; que el Govern del Districte adquireixi el 
compromís que aquest projecte estarà enllestit abans de la finalització del 
mandat actual; i que tot això es faci amb la participació i el consens de totes 
les parts implicades (Comunitat Usuaris pàrquing, veïns i veïnes plaça dels 
Porxos, AVV, etc.) 

El senyor Oriol Puig i Morant, de GMDERC-AM, explica que en el passat Plenari de l’1 
de desembre van presentar una moció davant aquest Consell demanant la reforma de 
la plaça dels Porxos que va portar la unanimitat de tots els grups polítics d’aquest 
Plenari. Pregunta, essent conscients que el termini que van marcar era de sis mesos i 
que acabava l’1 de juny, com està la situació. 

La senyora Eva Campos Paladio, consellera de Salut, Medi Ambient, Neteja, 
Cooperació Internacional i Habitatge, assegura que el projecte ja està encarregat a 
BIMSA, que el començarà, en la llista d’encàrrecs, a l’inici del segon trimestre del 
2017. 

Presentat pel GMDCUP: 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició / declaració de grup que 
el Consell Plenari del Districte va aprovar en la seva sessió del dia 1 de 
desembre de 2016, amb el següent contingut, i es faciliti còpia per escrit de 
les actuacions que s’hagin realitzat al respecte en el transcurs del plenari: 



 

 

Instar el Govern a la realització de reunions tècniques de territori amb la 
Comissió de Memòria i Gènere per tal de treballar un mapa d’espais lliures 
per anar avançant en el nomenclàtor de dona al Districte de Sant Martí 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, demana fer seguiment del prec 
que van presentar d’instar el Govern a la realització de reunions tècniques de Territori 
en la Comissió de Memòria i Gènere per tal de treballar un mapa d’espais lliures per 
anar avançant en el nomenclàtor de dona al Districte de Sant Martí. 

El conseller tècnic informa que el Districte ha parlat amb la Ponència de Nomenclàtor i 
que s’està treballant per l’elaboració d’aquest mapa d’espais lliures per poder ubicar 
els diferents noms que requereixen de la seva obligació en el Nomenclàtor. Afegeix 
que s’està treballant en l’àmbit de ciutat, i que quan estigui fet i, per tant, també les 
seves corresponents addicions de districte, s’asseuran amb la Comissió de Memòria i 
Gènere per poder-ho treballar. 

La senyora Ruiz demana si hi ha dates sobre quan s’acabarà el mapeig.  

El conseller tècnic pensa que aquest mapeig no ha de demorar-se gaire i espera que 
en els propers mesos el podran tenir.  

Afirma que properament, en el mateix Districte, hi haurà un espai que requerirà 
denominació de nom, com és la plaça Palerm, al barri del Besós i el Maresme, i 
declara que, en aquest sentit, s’està treballant en la possibilitat que el tema del gènere 
i, per tant, la denominació de la proposta de denominació de nom contempli aquesta 
necessitat i aquesta reivindicació. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 23.13 h.  

 

 

La secretària del Consell Vist i plau 
 El president 
 


