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Consell de Barri de Sant Martí de Provençals 

Assumpte Resum d'Acords del Consell de Barri de Sant Martí de Provençals 

Lloc Sessió ordinària, per videoconferència 

 Emesa per streaming: youtu.be/d2T8W-Qvr4Q 

Data-Hora 18 de febrer de 2021, a les 18 h 

Assistents David Escudé, president 

 Francesc Xavier Bañon, conseller tècnic 

 Francesc Carmona, conseller 

 Maria Arenillas, consellera 

 Rosa Alemany, consellera 

 Óscar Benítez, conseller 

 Josep Garcia Puga, gerent 

 Cristina Colmena, secretària i tècnica de barri 

Ciutadana a títol individual 

 Imma Gálvez 

Ordre del dia 

1. Nomenament d'un membre del Consell de Barri al Consell Ciutadà 

2. Pla d'Actuació del Districte 

3. Nova normativa estatal de vehicles de mobilitat personal 

4. Situació actual de la covid-19 

5. Informació d'obres i altres 

6. Torn obert de paraules 

Punt 1. Nomenament d'un membre del Consell de Barri al Consell Ciutadà. 

El Sr. Francesc Carmona, conseller de barri, obre el Consell i comença explicant el 

procediment per al nomenament d’un membre del Consell de Barri al Consell Ciutadà. 

En aplicació d'allò previst al Reglament Intern d'Organització i Funcionament del Districte de 

Sant Martí, així com les Normes reguladores del funcionament dels Districtes, cal prosseguir 

amb la renovació del Consell Ciutadà d'aquest districte que es va iniciar a finals de 2019 que 

és el màxim òrgan consultiu i de participació ciutadana, i quin objecte principal és assessorar 
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al Consell del Districte en la definició de les grans línies de la política i la gestió del districte i 

generar-ne consens ciutadà. 

La normativa citada preveu que formaran part de l'esmentat Consell Ciutadà, entitats i 

associacions de veïns i veïnes i persones individuals del Registre Ciutadà, en representació 

de cada un dels barris del Districte a proposta dels Consells de Barri. 

Per aquesta raó avui s'inicia el procés per escollir aquest representant. Les entitats i 

persones individuals que vulguin representar a aquest Consell de Barri al Consell Ciutadà 

hauran de presentar una instància al Registre General manifestant-ho. Si hi hagués només 

una candidatura, seria nomenada al següent Consell de Barri i, si hi ha més d’una s’hauria de 

fer una votació per escollir entre elles. 

Preguntes: No hi ha preguntes. 

Punt 2. Pla d'Actuació del Districte. 

El Sr. Francesc Carmona, conseller de barri, explica que els PAD (Programes d’Actuació dels 

Districtes) són els documents que elaboren els 10 districtes de la ciutat i que contenen els 

objectius i les polítiques a desenvolupar a cadascun dels districtes en els quatre anys del 

mandat. 

El PAD d’aquest mandat és extraordinari atès que el procés d'elaboració es va veure 

interromput per l’arribada de la pandèmia que va obligar a revisar les prioritats. 

El gran objectiu és la recuperació i el rellançament de la ciutat i del districte després de 

veure com la crisi actual ha fet créixer les desigualtats i una aturada d’activitat econòmica 

que ha generat la destrucció de llocs de treball. 

Aquest PAD extraordinari concreta també la determinació que cal consolidar el procés de 

transformació de la ciutat expressat a l’inici del mandat municipal a l’Acord de Govern, 

posant l’accent en els reptes estratègics que poden funcionar com a palanques de canvi i 

tenir un efecte multiplicador per a la recuperació. 

El conseller de barri explica els 6 eixos principals i les actuacions més rellevants que afecten 

al territori. 

Preguntes: No hi ha preguntes. 

Punt 3. Nova normativa estatal de vehicles de mobilitat personal. 

El regidor del Districte dóna la paraula al sergent Campos i al caporal Garrido de la Guàrdia 

Urbana del Districte, que expliquen els canvis normatius, què és un vehicle de mobilitat 

personal, i la normativa bàsica de circulació. Aquesta normativa de caire estatal va entrar en 

vigor el 2 de gener de 2021. 

Preguntes: No hi ha preguntes. 
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Punt 4. Situació actual de la covid-19. 

El conseller de barri dóna la paraula a la Dra. Marta Cabanas de CatSalut. La Dra. Cabanas 

ens explica la situació actual al Districte respecte a la covid-19. 

- Davallada de la 3a onada. 

- Taxa d’incidència per sota de 500. 

- Taxa de reproducció per sota de l’1. 

- Des del 27 de desembre de 2020 s’està vacunant. Ja s’ha completat la vacunació de la 

gent gran en residències i del seu personal. 

- També s’ha fet la vacunació dels treballadors i treballadores de primera línia 

assistencial de l'Hospital del Mar i dels Centres d’Atenció Primària. 

- S’ha començat la vacunació de treballadors i treballadores essencials assistencials com 

auxiliars de farmacèutica i farmacèutics, fisioterapeutes, logopedes,... en dos espais 

del Districte: al Casal de Gent Gran Joan Casanelles al costat del CAP del Clot i al Casal 

de Gent Gran Quatre Cantons al costat del CAP de Poblenou. 

- S’ha començat a vacunar la gent gran que no està en residències i a les persones amb 

una gran dependència. 

- Aviat es començarà a vacunar als i a les professionals de l’educació. 

- El CUAP de Sant Martí no està col·lapsat i s’ha reforçat des de la pandèmia amb un 

metge i una infermera en torn de tarda. 

- L’ocupació de les UCIS ha baixat a tota la ciutat de Barcelona i en concret a l’Hospital 

del Mar amb 30 pacients, i que està baixant també. 

- A Barcelona s’ha construït l’Edifici Garbí, situat al Parc Sanitari Pere-Virgili, que és un 

nou hospital lleuger amb capacitat de més de 30 llits d’UCI. 

Preguntes: No hi ha preguntes. 

Punt 5. Informació d'obres i altres. 

5.1.- Biblioteca i pàrquing a la pl. dels Porxos. 

Es dóna la paraula a la tècnica de BIMSA, la Sra. Maite Gámez, que comença a explicar 

l’estat actual de les obres de la Biblioteca Gabriel García Márquez: 

- Ja està tota l’estructura. 

- Està feta la coberta i s’estan posant les impermeabilitzacions, els paraments intermitjos 

i la majoria d’instal·lacions. 

- Previsió de finalització de l’obra: agost 2021. 

- La part de mobiliari interior ja està licitada i en breu es podrà adjudicar i adquirir. 

Sobre la pl. dels Porxos s’explica que: 

- Està confirmada la inversió per fer l'actuació de la plaça. Una actuació important i 

prioritària, doncs es tracta de resoldre patologies importants de fa temps, i que 

provenen principalment de filtracions d’aigua. Total inversió: 1.821.988,74 €. 
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- L'actuació es fa al pàrquing i a la superfície de la plaça. Té en compte el procés de 

participació que es va fer amb el veïnat i els comerços del voltant. 

- Es traurà tota la impermeabilització i es tornarà a posar. Aquesta actuació afecta la 

planta -1, i es farà en 3 fases (uns 50 vehicles per fase). Es parlarà amb les persones 

usuàries i el Comitè d’Obres per veure com es coordinen aquestes fases. 

- A la plaça es posaran jardineres perquè hi hagi vegetació, donat que no hi ha cota per 

poder plantar. 

- El projecte es porta a la Comissió de Govern del 25 de febrer, i estarà publicat durant 

30 dies. Es licitarà a principis del mes de març. 

- Previsió d’inici d’obres: Estiu 2021. 

- Durada de les obres: 6 mesos. 

5.2.- Pere Calafell. 

Es dóna la paraula al Sr. Antoni García Salanova, per explicar-ne les actuacions: 

- Escola Bressol Mpal. de 1.200 m2 i Espai Familiar de 150 m2, amb un cost total de 

3.000.000 €. 

- Escola Municipal de Música de 2.000 m2 amb un cost total de 3.000.000 €. 

- Es conservarà i recuperarà el mural interior, les ceràmiques de la façana i molta part 

de l’arquitectura original, que és de gran qualitat. 

- L’actuació també es farà a l’entrada de l’edifici que serà més accessible i integrada. 

- El projecte executiu d’Escola Bressol i l’Espai ja està fet i a punt de licitar les obres. Es 

preveu l’inici d’obres pel novembre del 2021 i la finalització al setembre del 2023. 

- Al mes de març es rebran les propostes arquitectòniques del concurs de l'escola de 

Música, perquè estigui el projecte redactar a finals de setembre del 2021. La previsió 

d’inici d’obres seria al juny del 2022 i la finalització al desembre del 2023. 

El gerent del Districte també comenta que s’incorporarà l’escultura que estava al pati de 

l’edifici i que ara està guardada i en custòdia de la Fundació La Caixa, que n’és la propietària. 

5.3.- Col·lector pluvial del Sector Prim i pont de Santander. 

Es torna a donar la paraula al gerent del Districte que comenta: 

- Sobre el pont de Santander explica que el projecte executiu està tirant endavant i que 

es preveu un inici d’obres al mes de gener de 2022. S’explicarà amb més detall 

l’actuació al Consell de Barri de la Verneda i la Pau. 

- El dipòsit de retenció d’aigües pluvials de rambla Prim, explica que és una 

infraestructura d'una important magnitud i d’una important despesa econòmica (uns 

40.000.000 €). En aquests moment no hi ha finançament per executar-la i no posa en 

qüestió el desenvolupament de les obres de l’estació i de tot l’entorn de l'AVE. S'està 

estudiant com amb els futurs fons europeus es pot assumir el cost d'aquesta 

infraestructura. 
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5.4.- Cessió de l'antic cementiri de Sant Martí i la proposta d'un espai públic pacificat entre 

Centre Cívic, Auditori, Biblioteca,... 

El regidor del Districte li dóna la paraula al conseller de barri, que explica: 

- Sobre la proposta de pacificació de l’espai públic entre el Centre Cívic, l’Auditori, la 

Biblioteca... comenta que en el moment que la situació de pandèmia ho permeti. La 

proposta del Districte és fer una trobada de participació veïnal per tal de definir les 

línies que hauria de seguir aquest espai com a pas previ a plantejar el projecte. 

- Sobre la cessió de l’antic cementiri de Sant Martí, comenta que el Districte està al cas 

de la petició de les entitats i en les negociacions. 

Preguntes anticipada feta a participaciosantmartí@bcn.cat: 

El conseller dóna pas a la persona que ha demanat intervenció sobre aquest tema: 

- La Sra. Maria Immaculada Gálvez Carrillo, vol saber quines gestions s’estan fent per 

recuperar el Parc de Sant Martí i la Torre del Fang. 

El gerent del Districte comenta que la Sra. Rocio Ruiz Marcos també ha fet una pregunta 

similar sobre l’estat del parc de Sant Martí. Explica que el parc de Sant Martí ja porta molts 

anys patint les friccions de les grans obres de l'AVE, i en aquests moments s'està fent tot el 

possible per mantenir-lo en el millor estat possible, però que no s’està aconseguint i per tant 

cal un recorregut de millora. S’ha fet l’àrea de gossos i en aquest nou mandat i nou 

pressupost s’intentarà millorar tota la part de neteja i millorar altres aspectes del parc.  

Sobre la Torre del Fang comenta que en converses amb el Districte de Sant Andreu s’està 

intentant posar aquesta actuació en inversió per aquest mandat i poder-la recuperar a nivell 

funcional els propers anys. 

Preguntes anticipades al Decidim: 

El conseller llegeix la pregunta feta: 

- El Sr. Antoni Santos (president de l’AV Sant Martí de Provençals) pregunta per la 

situació canvi o modificació blocs de ciment dins de l’Àrea d’Esbarjo de Gossos. 

El gerent del Districte comenta que és un tema que ja ha sortit en altres Consells de Barri i 

en reunions amb l’Assoc. de Veïns. S’han estat revisant les possibilitats de canvi o de millora 

i s’ha decidit, com s’ha fet en blocs semblants en d’altres àrees de gossos, retocar les 

cantoneres. S’espera que en les properes setmanes es facin aquests treballs de rebaixar 

aquestes cantoneres. 

Punt 6. Torn obert de paraules. 

El regidor del Districte dóna la paraula al conseller de barri per tractar les últimes qüestions 

plantejades en l'últim punt. 

El conseller llegeix i contesta les preguntes fetes per: 
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- Sr. Xavier Fernández Alcón: 

En una reincidència que vam tenir al barri, la senyora Ada Colau va dir personalment que 

estaven treballant amb incidència per intentar modificar la llei respecte a la reincidència que 

actualment fa que al no considerar-se la reincidència per entrar a presó això ha sigut una 

crida per a moltes persones que viuen del robatori. S’ha pogut avançar o es un tema oblidat 

per part del consistori? 

El conseller comenta que l’Ajuntament considera que la reincidència ha de tenir un 

agreujament de la pena, que és un fet molt greu i que afecta molt directament a la 

ciutadania, però que no depèn de l'Ajuntament de Barcelona. També comenta, que això s’ha 

de demanar a les autoritats tant del Govern de l’Estat i com de la Generalitat, però ha de ser 

una llei estatal. Per part de l'Ajuntament es continua reivindicant això i es fa tota la pressió 

possible, però també en altres aspectes paral·lels, com per exemple el fet de què 

l’Adjudicatura tingui més recursos perquè entre un delicte i el següent no passi massa 

temps. També es demana a les autoritats competents tant estatals com de la Generalitat que 

hi hagi rendes adequades per a les persones sense recursos. 

- Sra. Rocio Ruiz Marcos: 

Vull saber perquè el parc de Sant Martí està abandonat, hi ha tanques tirades, zones 

tancades des de fa un any. No es veu cap brigada de neteja a peu per netejar, està 

abandonat i tot i que van fer una àrea per gossos la gent fa mal ús dels altres espais i 

deixant femtes per tot arreu. 

El conseller comenta que la resposta ja l’ha donat anteriorment el Gerent, i que com ell 

també ha comentat en el punt sobre el PAD, es posaran els recursos i els mitjans per 

millorar-lo i que el parc de Sant Marti torni a ser un espai agradable per ser-hi. 

El Sr. Francesc Carmona, conseller de barri i el Sr. David Escudé, regidor del Districte, donen 

per tancat el Consell de Barri a les 20 h. 

Cristina Colmena 

Secretària del Consell de Barri de Sant Martí de Provençals 

Barcelona, 24 de febrer de 2021 


