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Desenvolupament de la sessió 

La presidenta del Districte de Sant Martí, la Ima. Sra. Marilén Barceló Verea, obre la sessió. 

En primer lloc, saluda el regidor del districte, els consellers presents a la sala, els 

consellers connectats de manera telemàtica i els regidors adscrits. També saluda els veïns 

que els segueixen per streaming. 

Expressa que a tothom li agradaria que les circumstàncies fossin diferents, però subratlla la 

importància de totes les mesures de prevenció pel virus covid-19 que obliguen a celebrar el 

plenari en format semipresencial, motiu pel qual també dona les gràcies als serveis tècnics 

de la casa i al conseller tècnic, el senyor Xavier Bañón. 

Abans de començar, dona la benvinguda a la secretària tecnicojurídica, la senyora Marta 

da Pena, que relleva el senyor Amadeo Silva, secretari accidental fins ara, a qui agraeix tota 

la feina feta. 

A. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

Acta de la sessió ordinària de 9 de juliol de 2020. 

La presidenta demana si algú hi vol fer esmenes. 

S’aprova per unanimitat. 

B. PART INFORMATIVA 

Despatx d’ofici 

Adjudicacions de contractes per procediment obert (obert, obert simplificat i abreujat) 
dels mesos de juliol a setembre de 2020. 

Donar compte de la resolució del regidor del Districte de Sant Martí convocant la 58a 
edició dels Premis Sant Martí. 

La presidenta indica que els consellers ja n’han estat informats. 

El Consell se n’assabenta. 



 
 

 

Informe del regidor 

El regidor del districte, l’Im. Sr. David Escudé Rodríguez, se suma als agraïments i 

felicitacions, i també dona la benvinguda a la nova secretària tecnicojurídica. Subratlla la 

importància de la figura del secretari o secretària del districte i agraeix tota la tasca i el 

temps dedicat del senyor Amadeo Silva. 

Completa la introducció de la presidenta amb el record a la Núria Gispert, que ha mort 

recentment. Va ser la primera regidora al Districte de Sant Martí i la descriu com una 

persona molt estimada tant pels veïns i veïnes com per tots els membres dels grups 

municipals. 

Recorda que en l’últim consell plenari, del juliol, es va acomiadar destacant que preveien 

un estiu complicat. Afirma que així ha estat i indica que, per desgràcia, les dades actuals del 

coronavirus són molt preocupants. Assenyala que fer-ne abaixar la corba és responsabilitat 

de les administracions, però que evidentment sense l’ajut i la col·laboració dels veïns i 

veïnes es fa molt difícil. 

Encara respecte al coronavirus, informa que a l’estiu hi va haver un brot a Barcelona que 

va anar agafant importància. Per indicació de les autoritats sanitàries es van fer cribratges a 

la ciutat, i el segon es va dur a terme al barri del Besòs i el Maresme. Dona les gràcies als 

tècnics del districte, funcionaris i treballadors de la Generalitat del Departament de Salut i 

d’altres àrees del mateix ajuntament que en ple mes d’agost van fer una feina que qualifica 

de magnífica per poder instal·lar amb totes les garanties la carpa del cribratge, on en tres 

dies es van fer més de mil cinc-centes proves PCR. També reporta que fa poc van ser al 

CAP Besòs amb el director del CatSalut. 

Admet que tot és diferent, especial i complicat, i el denominador comú és la incertesa, com 

la incertesa de l’inici del curs escolar. Se suma a l’agraïment, com a regidor i com a pare, a 

la meravellosa feina dels directors i directores dels diferents centres educatius del districte, 

que ha tingut el plaer de poder anar a visitar i encoratjar en l’inici del curs, i a tots els i les 

mestres, que estan fent la feina més increïble en el moment més difícil, perquè no sabien 

ben bé què passaria ni com es gestionaria, i les dades estan sent molt bones. 

Informa que com a districte s’ha col·laborat amb les 152 escoles per facilitar tota la feina 

dels espais exteriors, els interiors i la protecció escolar. Han intentat gestionar totes les 

demandes que han estat possibles en aquesta primera fase. Comenta que és una feina 

constant, i vol agrair a tots els grups les demandes que els fan arribar. Apunta que cal anar-

se adaptant a totes les situacions noves i que és una feina contínua i que s’hi continuarà 

treballant tant temps com calgui. 

A banda de tota la feina de pacificació i adaptació a la nova realitat a les escoles, destaca 

la importància de fer aquest any una bona campanya de la vacunació de la grip, i informa 

que com a districte han posat a disposició set equipaments per ampliar els espais la 

vacunació amb plenes garanties. Explica que tot això no es podria fer sense el cos de la 

Guàrdia Urbana i també de Mossos d’Esquadra, que han estat col·laborant i que des del 

primer moment han estat treballant braç a braç. 

Apunta que aquest estiu també han passat coses positives. El nombre furts i la sensació 

que ja venia de l’estiu passat de problemes importants de convivència han rebaixat el to 

respecte a l’any anterior. Diu que és evident que la feina prèvia de treure els cotxes del front 

litoral hi ha ajudat, així com el tancament de l’oci nocturn, però que també és cert que la 

feina de reforç per part de la Guàrdia Urbana a places i parcs del districte sobretot es va 

veient en les dades de «botellons». També remarca la feina de Guàrdia Urbana en espais 

concrets, com la zona dels Encants, on es començava a percebre que es tornava a reproduir 



 
 

 

el fenomen de la venda ambulant, i abans que es pogués consolidar es va entrar a tallar-ho 

d’arrel. 

Avança que després parlarà del Besòs i el Maresme, però apunta que, al mercat del 

Besòs, que sempre ha tingut un punt conflictiu per la part de la venda irregular o il·legal, 

Guàrdia Urbana i Mossos hi han treballat abans de l’estiu i durant l’estiu, i fins i tot aquest 

cap de setmana hi ha hagut una nova actuació. 

Per tant, comunica que la franja Besòs, la franja del litoral, el Port Olímpic, el triangle lúdic 

o la Fira de Bellcaire han estat zones on la Guàrdia Urbana ha treballat de manera especial, 

i creu que cal felicitar-los i agrair-los la feina. 

També informa d’una altra molt bona notícia sobre la brigada nocturna de la Guàrdia 

Urbana. Recorda que fa anys es va considerar que compartir comissaria amb Ciutat Vella 

era positiu pel que fa a la gestió, però el temps ha donat la raó als que creien que no era ni 

el més adient ni el més efectiu, i ara es treballa per revertir la situació. Ja s’ha estat 

treballant amb el tinent d’alcalde, que també va anar al barri del Besòs i va poder estar amb 

els veïns i veïnes, i espera poder veure-ho consolidat aviat. 

Pel que fa al 22@, s’ha posat un gra de sorra per a la votació i l’aprovació inicial del Pla 

general metropolità, que encara està obert a totes les esmenes per part de tots els grups. 

Comunica que hi ha hagut un grup que inicialment ha estat al costat del Govern, que és el 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana, a qui vol agrair tota la feina, tot i que reconeix que 

la resta de grups hi han anat presentant esmenes, i que tots els grups com a mínim s’hi han 

abstingut. Per tant, celebra que s’enceti un projecte molt important que donarà a aquest barri 

i al Districte de Sant Martí sis mil habitatges nous, la gran majoria de renda social, però, a 

banda, un milió de metres quadrats més d’economia, tan necessària en aquests moments 

per la crisi econòmica que acompanya la crisi sanitària; treballen perquè sigui materialment 

possible la creació d’uns seixanta mil llocs nous de treball. 

No vol deixar de parlar del Port Olímpic. Tot i que l’estiu ha estat diferent del que tothom 

estava acostumat, es continua treballant en el dic de recer: aquesta mateixa setmana se’n 

publicitarà el concurs perquè hi hagi un nou contracte que formalitzarà l’obra. Afirma que 

s’han volgut recollir els anhels i els precs de tothom, i que es va treballar la part tècnica per 

fer possible que l’obra molesti el mínim possible els veïns i veïnes del Front Marítim i 

Diagonal Mar i Vila Olímpica. 

Pel que fa a manteniment i medi ambient, tot i que després n’hi ha un prec, afirma que tota 

l’activitat que va haver-hi al Fòrum també s’ha anat treballant amb els veïns i veïnes. Creu 

que la por que hi havia respecte a l’afectació s’ha demostrat que no ha estat tal. Encara 

sobre el Fòrum, anuncia que sembla que les olors desapareixeran per sempre. I respecte a 

Parcs i Jardins, comunica que es començarà el manteniment dels escocells de tots els 

arbres del districte. 

La presidenta comunica que algun conseller l’ha avisat que té problemes de connexió i 

pregunta si algú més en té per tal que el servei informàtic s’hi pugui posar en contacte per 

solucionar-ho. 

Dona la paraula als grups de l’oposició. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, comença recordant que durant 

aquest any s’han tractat moltes coses en el Consell Plenari de Sant Martí: pressupostos, 

ordenances fiscals, creació de nous equipaments al barri, s’ha parlat de com afrontar les 

diferents visions de la problemàtica de l’habitatge, de la seguretat als barris, de la reducció 

del soroll o de la mobilitat. Apunta, però, que tots els debats s’han quedat petits arran de la 



 
 

 

crisi de la covid-19, que ha marcat l’agenda i l’actuació política tant del Govern com de 

l’oposició, i totes les prioritats se n’han anat en orris. 

Indica que, com ja ha esmentat en més d’una ocasió, el repte més important ara és com 

refer el pacte social i econòmic per al districte, i sobretot per a les botigues i els petits 

empresaris. Davant dels temps complicats, reclama unitat, responsabilitat i capacitat de 

transacció per part de tots, i afirma que durant aquest any, sobretot a Casa Gran, s’ha vist 

un Govern que ha escoltat poc i que continuava amb algunes inèrcies del mandat anterior. 

Expressa que el seu grup no pretén fer una oposició destructiva, sinó que volen ser útils al 

districte, i que així ho van fer en el tema del PAD, que recorda que encara està pendent 

d’aprovació i que cal adaptar a la «nova normalitat» de la covid-19. Entén que ara més que 

mai calen grans acords, amplis, transversals, que vagin més enllà i superin les fronteres 

ideològiques. 

Pel que fa a l’informe presentat, manifesta el seu acord en moltes coses i felicita el regidor 

perquè demostra que no hi ha inanició ni inactivitat. 

Aprofita la intervenció per felicitar també la Guàrdia Urbana del torn de nit: explica que va 

tenir un problema al bloc on viu i es va quedar astorat de l’eficàcia, l’eficiència i la rapidesa 

del cos. 

Afegeix que la pandèmia no pot ser l’excusa per demorar projectes que fa anys que estan 

encallats. Demana específicament que no s’acabi el mandat sense haver posat en marxa el 

que ha de solucionar l’aluminosi al Besòs i el Maresme, projecte que considera que hauria 

de tenir un ampli consens. 

Parla de la sensació d’inseguretat en els llocs més degradats, i pel que fa a la mobilitat es 

reserva per a la proposició que ha presentat el seu grup. 

En últim lloc, esmenta el creixement de la presència de vespes asiàtiques a la zona dels 

parcs de Diagonal Mar: exposa que no només són molt a prop de zones infantils sinó que 

fins i tot alguns veïns i veïnes ja n’han trobat dins de casa. Critica que hi hagi un conflicte de 

competències entre l’Ajuntament i la Generalitat, entre Bombers, Guàrdia Urbana i Forestals, 

i que el procediment perquè hi vagi un apicultor sigui tan llarg. Recorda, a més, que és una 

espècie depredadora d’abelles. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, dona les gràcies a tothom que 

els segueix virtualment i desitja que els veïns i veïnes, entitats i associacions del districte 

puguin assistir aviat als consells plenaris. Subratlla que el format d’avui torna a ser atípic i 

que s’hi trobar a faltar l’autèntica essència dels barris. 

S’adreça al regidor per destacar que, si bé els temps són complicats i encara ho seran 

més, no hauria de ser l’excusa perquè els polítics no facin la feina. Demana al Govern més 

col·laboració amb les entitats per poder celebrar les festes dels barris, ja que l’Administració 

ha de prestar tota l’ajuda necessària i els espais adequats. 

Remarca que la situació també és complexa per als organitzadors, i des del Grup 

Municipal de Ciutadans feliciten la Coordinadora d’Entitats del Poblenou perquè, sense el 

suport necessari, van tenir unes festes que qualifica de magnífiques, molt ben organitzades i 

amb totes les mesures de seguretat. Insisteix a demanar no deixar-los sols i a recordar que 

l’obligació des del districte és col·laborar per facilitar-los la feina. 

Ja que el regidor ha esmentat l’aluminosi del Besòs, pregunta on ha quedat la promesa de 

campanya electoral de fer inspeccions tècniques d’edificis gratuïtes. 

Manifesta que el districte està brut i que als espais verds s’hi fan «botellons» de matinada 

que generen molèsties als veïns i brutícia. Celebra que aviat es pugui veure alguna millora 

en la falta de manteniment de carrers i zones verdes. 



 
 

 

Pel que fa a la mobilitat urbana, diu que, sense cap consens, el Govern pretén consolidar 

nyaps. Recrimina la falta de visió de futur metropolità, i diu que el seu pla de futur suposa un 

retrocés en la sostenibilitat i el desenvolupament de la ciutat, i a més subratlla que el 

Districte de Sant Martí en queda afectat en molts carrers. Destaca que l’urbanisme també ha 

de ser estratègic, i no ideològic. Exposa que els nyaps també afecten zones verdes, de 

càrrega i descàrrega o de persones amb mobilitat reduïda, i apunta que ja n’han arribat 

queixes. 

Critica el que descriu de «pinta y colorea» dels carrers, on diu que tant es pot jugar a la 

xarranca com a esquivar pilones i obstacles provisionals de ciment, i no se sap per on 

circular. També recrimina la inversió milionària en aquest pla de pintures. 

Esperen que rectifiquin, tal com ha passat en el reforç del manteniment i la cura dels parcs 

i jardins després de molts mesos d’insistir que la renaturalització no consisteix en un model 

basat en la deixadesa de l’espai urbà. Reclama posar fi a l’abandó generalitzat que el 

Govern ha instal·lat a Barcelona. 

Considera que la ciutat es troba en una situació força caòtica i que, a banda de la brutícia, 

hi continua faltant habitatge. També apunta que es blanquegen certes subvencions, com 

una que es dedica a fomentar la pornografia o els tallers per ser ocupa, i opina que això ja 

és degradar una mica massa Barcelona. 

Acaba la intervenció dient que Barcelona té molts problemes, però el més greu de tots té 

nom: Colau i el seu soci Collboni. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, dona les gràcies als serveis 

tècnics que fan possible el plenari mixt i també als veïns que els escolten. 

Continua reivindicant, després de gairebé tres anys, la llibertat dels presos i el retorn dels 

exiliats, i condemna la repressió, la manca de democràcia i de llibertat d’expressió sobre 

diferents persones amb relació al procés per part de l’Estat espanyol, sobretot per la 

inhabilitació del president Torra. 

Comença recordant que al plenari del 3 de maig del 2018 el PSC exigia transparència i 

informació per part de l’Ajuntament, i detalla que la consellera Carmen de Andrés criticava 

que el Pla de barris s’havia convertit en el cul-de-sac de tot allò que la senyora Colau deia 

que es faria i que la majoria de vegades quedava en un simple anunci. Manifesta que avui la 

situació és la mateixa amb el PSC al Govern: s’obvien la majoria de veïns i l’oposició, i no 

responen a moltes de les preguntes o precs que es registren. 

A continuació, en posa exemples: les explicacions sobre com es fabricaran els blocs del 

dic de recer, les analítiques que van demanar de la platja dels gossos, sobre les queixes de 

brutícia, les platges adaptades que aquest estiu no han funcionat correctament, o les 

queixes d’incivisme que encara continua havent-hi a la plaça Eduard Torroja. Denuncia que 

a aquests precs i preguntes només reben evasives o explicacions en algun plenari. 

Considera que donar-hi resposta hauria de ser la mostra mínima de respecte. 

Està d’acord que la situació actual és atípica, però remarca que justament per això cal 

posar en marxa la imaginació i la capacitat d’innovació per no aturar una ciutat. Afirma que 

l’única conclusió que pot treure de tota aquesta inoperància és que actualment el PSC, que 

va governar en èpoques com la de les Olimpíades, no té ni veu ni vot al Govern. 

Reclama que al Govern que es dediqui a treballar i que deixi de distreure els ciutadans 

amb els seus jocs del Tetris, peces de ciment perilloses, coixinets berlinesos, aparcaments i 

terrasses, i també les pintures de coloraines que no fan més que destrossar la imatge de la 

ciutat i malgastar diners. 



 
 

 

Tot seguit, exposa un seguit de queixes, i comença criticant que no es convoquin consells 

de barri des del dia 10 de març. Pregunta pel PAD i per la gent gran, que tornarà a estar 

confinada tot l’hivern sense que el Govern hagi estat capaç de dinamitzar res per a ells en 

tot l’estiu i apunta si han tingut en compte la part emocional. Demana si han revisat que totes 

les escoles tinguin els espais necessaris per esponjar els alumnes en les hores de lleure. 

Inquireix sobre si el Govern ha escoltat les necessitats dels comerciants, restauradors, 

gestors d’esports o entitats culturals per poder atendre’n les necessitats reals, o si més aviat 

no s’ha dedicat a vendre als quatre vents les seves solucions que la majoria de vegades no 

són vàlides en el dia a dia real. Insta el Govern a baixar del núvol: els problemes econòmics 

que pateixen tots aquests sectors són molt greus i calen ajuts efectius. 

D’altra banda, manifesta que cada dia va creixent el nombre d’assentaments i de persones 

que viuen al carrer, i que cada cop són més les que s’han de refiar de les organitzacions de 

voluntaris per poder menjar, ja que molts encara no han cobrat els ERTO. Pregunta si 

pensen actuar davant d’aquesta misèria i fragilitat. 

Demana si es treu algun rèdit del suposat avantatge del fet que Comuns i PSC formin part 

del Govern tant a Barcelona com a l’Estat espanyol. En aquest sentit, pregunta per la 

Sagrera i per si recorden sovint als seus companys de Madrid que fa anys que està en 

construcció sense data de finalització. 

Es congratula pel pla anunciat per rehabilitar edificis del Besòs perquè aquesta actuació ha 

estat cinc anys aturada, i recrimina que el Govern es pengi la medalla per la inversió de 7,4 

milions d’euros de l’Àrea Metropolitana per mitigar les males olors de la depuradora del 

Besòs. Exigeix que diguin que se l’han guanyat els veïns, que fa anys que es queixen del 

problema i reivindiquen incansablement una solució, o que si aquesta actuació es pot dur a 

terme serà gràcies al finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua, que recorda que pertany 

a la Generalitat. Insta, a més, a resoldre la segona part del problema, que és Tersa. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC-AM, comença saludant tothom 

que els segueix telemàticament i envia l’escalf d’Esquerra Republicana a totes les persones 

que pateixen les conseqüències derivades de la pandèmia, i apunta que al Districte de Sant 

Martí malauradament són moltes. 

Recrimina al regidor que un cop més no els hagin fet arribar ni una línia del discurs. Diu 

que comença a ser massa habitual arribar al consell plenari sense saber de què parlarà i 

que per tant ella farà el seu informe i espera que tingui a bé de respondre-hi. 

Respecte als parcs i jardins, lamenta la deixadesa municipal i que s’hagi confós el 

tancament a causa de la pandèmia amb l’abandonament de la seva cura. Considera que el 

Govern va desaprofitar l’oportunitat d’or per fer-hi un manteniment a fons quan l’activitat era 

nul·la. Apunta que aquesta manca d’actuació també es reflecteix en el que ha apuntat el 

conseller Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, sobre la vespa asiàtica. 

Assenyala que també s’han abandonat els barris: diu que la deixadesa i la brutícia 

impliquen sensació d’inseguretat, aspecte que remarca que surt com a problema principal en 

els baròmetres i en totes les enquestes. Critica que, en comptes d’actuar, el Govern, 

juntament amb el tinent d’alcalde, anés al barri del Besòs i el Maresme i digués al veïnat que 

són incívics. Admet que al districte hi ha alguns comportaments incívics, però subratlla que 

és obligació del Govern posar-hi remei i recursos. 

Sobre transparència i administració propera, pregunta per què el regidor no contesta a les 

preguntes i sol·licituds que li adrecen veïns i veïnes a través del Registre, i recorda que per 

entrar-hi un escrit cal passar pel procés de demanar-hi hora i fer cua a l’exterior. 



 
 

 

Considera que el seu estil de governar es basa en la improvisació i la manca de lideratge, i 

que n’ha estat un bon exemple la «subhasta de la vergonya» del Ministeri d’Hisenda, que 

remarca que són del mateix partit que el Govern. Relata que el Govern d’Ada Colau 

esperava rebre gratuïtament els 26 actius immobiliaris del Front marítim a subhasta, tal com 

fins i tot va anunciar públicament la regidora Gala Pin i es va celebrar al districte. 

Assenyala, però, que la contrapartida a tot plegat seran un seguit de vials i voreres sense 

cap mena de rendibilitat econòmica, un poliesportiu que ja és d’ús municipal i cinc 

«xiringuitos»: diu irònicament que és un gran negoci per a la ciutat de Barcelona. A més a 

més, apunta que la majoria de locals se’ls quedarà un fons inversor, que contrasta amb el fet 

que el partit de Govern abanderés la lluita contra l’especulació. Insinua que al pas que van 

es convertiran en la garantia d’aquestes pràctiques. 

Creu, doncs, que definitivament el Govern és incapaç de protegir els interessos de 

Barcelona, i que el fet que també governin a l’Estat no s’ha notat en res, excepte en la 

priorització dels interessos estatals davant dels de la ciutat. 

També subratlla que en l’anunci de la pluja de milions en habitatge social del ministre 

Ábalos es van descuidar de dir que està condicionada a l’aprovació de pressupostos des 

d’ara fins al 2024. 

En últim lloc, el seu grup reconeix la tasca de les entitats amb l’objectiu de mantenir les 

festes majors, fet que demostra que, sense l’impuls del teixit social, els barris no tindrien 

vida. Creu que a l’Administració n’haurien de prendre nota i facilitar-ho en comptes de posar-

hi traves. 

Finalment s’adreça al regidor per dir que els hauria agradat fer un informe més amable, 

fins i tot poder contraposar idees amb ell, però insisteix a remarca que no han rebut ni una 

línia del seu discurs. 

La presidenta informa el regidor que li queden tres minuts i dos segons d’intervenció. 

El regidor del districte agraeix en primer lloc el to constructiu de tothom. 

Està d’acord amb el conseller Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, quan ha 

dit que la crisi no pot ser el motiu per ajornar actuacions d’urgència. 

Demana disculpes per haver-se descuidat d’explicar una cosa tan important com la 

regeneració urbana, rehabilitació i lluita contra l’aluminosi al barri del Besòs. Informa que 

està en marxa des de l’inici del mandat perquè es va decidir que era una prioritat, i en 

aquest sentit posa en relleu que ara hi ha gent que s’omple la boca parlant del Besòs i el 

Maresme però el mandat passat i l’anterior no van registrar cap proposició ni prec amb 

relació a l’aluminosi. Comunica, doncs, que aquest mandat es fa i, a més, de manera 

transversal, amb l’ajuda i els suggeriments de veïns i veïnes. 

També explica que tenien pensat fer un plenari extraordinari sobre el Besòs i el Maresme 

abans de l’estiu, però que els grups li van suggerir posposar-lo fins a tenir la feina. Espera 

poder-lo celebrar abans del desembre, que és quan es farà l’ordinari, per poder treballar en 

una mesura participada per tots els grups, perquè creu que el Besòs necessita polítiques de 

llarg recorregut per poder revertir la situació. 

Per tant, conclou que el projecte no està aturat, sinó just al contrari: ja s’hi han destinat 

2 milions d’euros per començar a revertir la situació de l’aluminosi. 

Encara afegeix dues disculpes més. La primera, per no haver respost una instància que va 

entrar per Registre i no se’n van adonar fins més tard; comunica que ja està contestada des 

de la setmana passada. L’altra, perquè una veïna es va sentir menystinguda pel regidor; 



 
 

 

aclareix que en cap cas tenia la intenció d’ofendre la gent que de bona fe treballa per 

millorar el seu barri. 

Rectifica la consellera que ha criticat que digués que el Besòs és incívic i tot en seguit lloa 

els habitants per tot el que han fet al barri. Puntualitza que el que van fer és adquirir un 

compromís amb els veïns i veïnes per dissenyar una campanya per treballar el civisme 

començant des dels més petits, des de les escoles. Remarca que també és una petició dels 

mateixos veïns i que en cap cas s’ha dit que siguin incívics, sinó que s’ha parlat de treballar 

en campanyes de civisme al barri. 

Sobre la vespa asiàtica, confirma que aquest estiu n’han tingut algun episodi. Demana a 

tothom que estigui tranquil, perquè són qüestions molt tècniques i s’hi està treballant. 

Se suma a la felicitació a la Coordinadora d’Entitats del Poblenou per la festa major del 

barri. I aclareix que estaran al costat de les que tenen lloc al novembre, les de Sant Martí i 

les del Clot i Camp de l’Arpa, com demanava la consellera, per tal que, dins de la situació 

actual, puguin ser tan dignes com sigui possible. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, agraeix al regidor que prengui 

nota sobre les properes festes i hi afegeix que el seu grup hi donarà tot el suport que sigui 

necessari. 

El Consell se n’assabenta. 

Informe sobre l’atorgament de subvencions de concurrència pública 2020. 

La presidenta dona la paraula a la consellera Inmaculada Bajo de la Fuente. 

La senyora Inmaculada Bajo de la Fuente, portaveu adjunta del GMDPSC-CP, dona les 

gràcies a la presidenta i als treballadors i treballadores públics per la feina feta, que qualifica 

d’excel·lent. També felicita les entitats i associacions que han adaptat accions, tràmits, actes 

i activitats a la nova realitat. Afirma que han estat essencials en la recuperació de la 

confiança de la ciutadania, perquè han demostrat que la cultura és segura i que les seves 

activitats també. 

Explica que la novetat d’aquest 2020 ha estat la presentació telemàtica de les sol·licituds, 

ja que els criteris han estat els mateixos que els del 2019. 

Informa que el pressupost total del districte ha estat de 727.081 euros, que ha suposat un 

increment de 44.901 euros, un 6,17 % més respecte al pressupost del 2019. 

S’han presentat 366 projectes, repartits en 10 àmbits diferents: festes tradicionals i 

calendari festiu; entitats culturals; associacions de veïns i veïnes; entitats esportives; entitats 

de comerç; associacions de famílies d’alumnes; entitats de persones amb discapacitat / 

diversitat funcional; àmbit de la dona; infància, adolescència i joventut, i altres activitats de 

barri i de districte. 

S’han subvencionat 267 activitats de les 366 que s’hi han presentat: 8 no han estat 

subvencionades, 36 tenien deficiències administratives, 46 tenien una puntuació per sota de 

la nota de tall i 9 eren derivades d’altres àrees diferents. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, felicita la feina feta. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, portaveu adjunt del GMDCs, intervé en castellà. Agraeix 

la presentació de l’informe, i felicita totes les entitats que han estat adjudicatàries de les 

subvencions per fer activitats que reverteixen en el benestar dels veïns del districte. 



 
 

 

També apunta que si les restriccions sanitàries derivades de la pandèmia limiten el 

desenvolupament de les activitats caldria buscar una altra fórmula per no haver de tornar els 

diners i que es pogués invertir a reforçar les mesures de seguretat de les entitats. 

D’altra banda, reprova les subvencions que massa sovint des de Casa Gran adjudica a dit 

per imports molt considerables i sense concurs públic a entitats amigues i afins, cosa que ja 

han denunciat nombroses vegades i ho continuaran fent, perquè tot i que estan emparades 

per mecanismes legals no per això són moralment justificables. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, se suma als 

agraïments de la resta de grups municipals a totes les entitats del districte que fan de Sant 

Martí un districte viu i que arriben on sovint l’Administració pública i l’Ajuntament no pot 

arribar. Els anima a continuar en aquesta bona tasca durant el 2020 i celebra el suport que 

els ofereix l’Ajuntament amb aquestes subvencions. 

Instar el Govern del Districte i l’Ajuntament a prestar més atenció a totes les entitats que 

no han rebut subvenció perquè incomplien algun dels requisits. De cara a properes 

convocatòries, demana que es doni més suport i assessorament en les tramitacions 

telemàtiques a aquelles entitats que ho puguin necessitar per tal que compleixin tots els 

requisits tècnics i administratius. 

La senyora Núria Mateo Martínez, del GMDERC, agraeix la feina dels tècnics que han 

elaborat l’informe. També dona les gràcies a les entitats que, malgrat les dificultats a 

conseqüència de la covid-19, continuen al peu del canó participant i fent activitats. 

Valora de força encertats els criteris tècnics d’enguany, ja que l’eliminació de subvencions 

en l’apartat «altres» contribueix a clarificar i ordenar, i demana que es continuï en aquesta 

línia. 

Apunta que una bona futura línia de subvencions arran de l’època que vivim i que 

beneficiaria totes les associacions serien ajuts per millorar l’ús de les TIC i actualitzar la 

comunicació, i més en períodes de confinament. 

Malgrat l’augment de subvencions a entitats en l’àmbit de la dona comparat amb el 2018, 

considera que calen més subvencions i dotacions en aquesta línia per poder eliminar les 

situacions tan greus que pateixen algunes. 

Demana que, un cop concedides les subvencions, els beneficiaris les rebin tan aviat com 

sigui possible, ja que no tots han pogut disposar de la totalitat d’aquests diners, que són 

indispensables per al seu funcionament. 



 
 

 

 

La senyora Inmaculada Bajo de la Fuente, portaveu adjunta del GMDPSC-CP, comença el 

segon torn d’intervencions destacant que el bon to de tots els consellers demostra que la 

feina s’ha fet bé en tot el procés, a pesar de les dificultats que han tingut entitats i 

associacions. 

Manifesta que tenen la voluntat i el desig que tot continuï en aquesta mateixa línia. 

El Consell se n’assabenta. 

C. PART DECISÒRIA/EXECUTIVA 

a) Propostes d’acord 

La presidenta indica que en aquest punt només s’hi fa posicionament. 

1.  INFORMAR sobre el Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la regulació 
dels equipaments en l’àmbit discontinu de les parcel·les 3.1 i 8.1 (Antic Mercat del 
Peix) definides en la modificació del Pla especial de l’àrea de la Ciutadella de la 
UPF, promogut per la Universitat Pompeu Fabra. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, vicepresident del Consell, 

explica que es tracta d’encabir a l’àrea esmentada uns edificis de recerca a la Universitat 

Pompeu Fabra. 

La presidenta llegeix literalment una intervenció del públic, que recorda que es fan a través 

de la plataforma IRIS. 

- El senyor Jordi Giró, en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Vila Olímpica, vol 

que quedi constància de la seva queixa per no poder intervenir en els consells plenaris 

de viva veu i apunta que amb els mitjans tècnics actuals seria possible. 

Consideren que la proposta d’acord respecte al PMU de l’Antic Mercat del Peix és molt 

important per al barri i la ciutat, i manifesta que els hauria agradat poder compartir-la 

prèviament amb el regidor del districte. 

Relata que aquest projecte materialitza un primer conveni signat el 1994 per l’alcalde 

Maragall amb la UPF i afecta el Pla director de la Ciutadella. Veuen com en els convenis 

signats per l’Ajuntament aquest últim any es parla del projecte de la Ciutadella però 

sense aclarir-ne molts aspectes pràctics i de futur, i considera que l’Ajuntament els 

hauria d’haver avançat; a més, comenta que als documents no es parla de projectes 

aprovats com el del parc de vies. 

Demana que els facin arribar l’informe/estudi de mobilitat corresponent, i també els 

agradaria saber en quin estat es troben les infraestructures pendents de la zona i amb 

quina previsió es treballa. 

Vol deixar constància que, després de l’aprovació d’avui, el període d’al·legacions 

finalitza dilluns següent, fet que confirma que caldria haver-ne parlat abans. 

Apunta, també, que si coneixen el projecte, de 376 pàgines, ha estat gràcies a la 

universitat, amb la qual han pogut parlar sobre diferents aspectes que els preocupen i 

confien continuar-ho fent. 



 
 

 

S’adreça al regidor del districte per dir-li que, tal com ja li va dir a l’estiu, espera la seva 

visita per parlar d’aquest tema i d’altres. 

La presidenta agraeix al senyor Giró la intervenció. Aclareix que tots els presents i els 

companys que participen en el consell plenari volen que s’hi pugui participar d’una altra 

manera, però, tal com han dit moltes vegades tant aquí com a Casa Gran, els mitjans que 

tenen són els que són. Tornaran a traslladar a la plaça Sant Jaume poder fer els consells 

d’alguna altra manera que permeti la participació dels veïns en viu tan aviat com sigui 

possible. 

Dona la paraula als grups perquè es posicionin: 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, hi anuncia el vot a favor. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, portaveu adjunt del GMDCs, hi anuncia el vot a favor. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, hi anuncia el vot a 

favor. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC, hi anuncia el vot a favor. 

La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 

2.  INFORMAR sobre la Modificació puntual del Pla general metropolità per un 22@ 
més sostenible i inclusiu. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, vicepresident del Consell, 

explica que es tracta de presentar el planejament urbanístic cap a un 22@ més inclusiu, 

productiu i sostenible, en línia amb el pacte assolit en el mandat anterior. 

Especifica que és una actualització imprescindible per renovar i millorar el pla actual del 

22@, per fer una ciutat mixta, amb millores per a la vida quotidiana, especialment per a 

l’habitatge, l’activitat econòmica i la protecció del patrimoni. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, hi anuncia el vot a favor. 

Valora que aquesta modificació repara un greuge molt antic de dèficit d’habitatge al 

districte. Explica que en el seu moment el pla del 22@ va tenir la seva funció i ha dinamitzat 

certes parts econòmiques, però que ara s’han trobat que es necessitava més espai. Com ha 

dit abans el regidor, la possibilitat de 6.000 habitatges nous i 1 milió de metres quadrats creu 

que són xifres que tothom hauria de celebrar. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, manifesta que el 22@ sempre 

ha estat un pla molt complex i ampli, i recorda que l’any 2000 ja se’n va augmentar 

l’edificabilitat respecte a les condicions fixades en el Pla general metropolità. 

Els sorprèn, però, el contrast amb el discurs en contra de la densitat: recorda que 

Barcelona té 15.000 habitants per quilòmetre quadrat i no es pot dir que sigui una ciutat amb 

una densitat baixa. Apunta que l’augment de l’edificabilitat es fa a costa de la part productiva 

del 22@, que fins ara n’ha estat l’èxit. 

Anuncia que s’hi abstindran i demana que al portaveu del Govern que els ho aclareixi. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, manifesta que el seu 

grup municipal considera el 22@ una icona del que ha de ser l’economia de la ciutat: basada 

en l’activitat tecnològica i del coneixement, i que generi ocupació de qualitat. Afirma que 

sempre han apostat per aquest model, a diferència del Govern actual, de qui diu que en el 



 
 

 

mandat anterior no van escatimar-hi crítiques. Explica, però, que al final la realitat s’imposa i, 

quan arriba un moment de crisi, es recorre als agents privats que hi ha al 22@ perquè 

continuïn generant ocupació i salvin la situació de la ciutat. 

Tot i així, admet que la planificació del 22@ ja té uns quants anys i es va acordar en un 

context diferent. Com que actualment hi ha un problema greu d’accés a l’habitatge, el seu 

grup comparteix la necessitat d’actualitzar la situació de Barcelona i trobar espais on poder 

construir-ne més. 

No obstant això, critica que, tal com ha apuntat abans, l’Ajuntament recorri als agents 

privats però no hi acordi la nova planificació ni els informi de les modificacions. 

A més a més, apunta que, si s’aprova més habitatge al 22@ i aleshores hi arriben més 

veïns, serà necessari acordar i planificar quins seran els nous equipaments per atendre’n les 

necessitats, cosa que remarca que tampoc s’ha fet. 

És per aquesta raó que anuncia que de moment el seu grup s’hi abstindrà. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC, anuncia que hi votaran a 

favor, tal com també van fer a l’Ajuntament de Barcelona, però adverteix que això no suposa 

un vot afirmatiu al final de tot el tràmit. A continuació, n’exposa els motius. 

Estaran pendents de les al·legacions que s’hi presentin i volen aprofundir en diferents 

temes. Per exemple, aclarir quan estarà enllestida l’oficina del 22@ i com s’implementarà. 

També quina intenció tenen en l’impuls municipal, perquè si no serà difícil tirar endavant els 

nous habitatges, i caldrà estar atents als increments de l’IBI i les plusvàlues que generarà 

aquesta modificació. 

Creuen que el tema patrimonial és molt important. Recorden que abans de la modificació 

del 2000 es va revisar el catàleg de patrimoni i ara no s’ha fet, i és un instrument que permet 

garantir la preservació d’edificis i elements. 

Pel que fa a l’ecosistema ambiental, reconeixen que innoven en els eixos verds i això 

implica prendre riscos. Saben que és derivat de tenir la Llei d’urbanisme actual i de la 

mancança de pla director urbanístic, i per tant apunta que caldrà estar atents a com es 

gestiona. 

També els interessa saber per on es començarà, quines etapes tindrà i si faran pedaços 

repartits per tot el 22@ o si les urbanitzacions seran lineals i ben planificades. 

D’altra banda, caldrà estar amatents a com el context covid-19 i post-covid-19 afecta el 

món de les oficines. 

En qualsevol cas, subratlla que les modificacions puntuals del Pla general metropolità 

només són un instrument i que, si no hi ha lideratge, no tindrà èxit. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, agraeix els vots favorables i es 

mostra convençut que Esquerra Republicana hi acabarà votant a favor al final del procés. 

Remarca que tècnicament plasma l’acord al qual es va arribar en el pacte amb les entitats 

socials i econòmiques del mandat anterior. 

Subratlla que el pla no només és molt important per la banda econòmica, sinó també per 

l’habitatge: consolida tot l’habitatge existent, que és una bona notícia per a tots els veïns de 

la zona, i l’habitatge nou serà totalment protegit. 

Sobre l’oficina del 22@, que s’ha d’acabar de configurar, diu que serà una eina molt 

important per assessorar els veïns, les entitats, les parts econòmiques. 

Explica que en les activitats 22@ actuals s’hi sumen altres de noves, com per exemple 

d’economia verda i circular, d’economia social i solidària, i la indústria 4.0. 



 
 

 

En destaca el tema de la mobilitat i els eixos verds: un de cada tres carrers serà un eix 

verd a l’estil de la part nova de Cristóbal de Moura. 

I, finalment, també gràcies a l’oficina, i en part als tècnics, les tramitacions urbanístiques 

seran molt àgils. 

Acaba concloent que, tot i la incògnita de com anirà la pandèmia i l’economia global, sens 

dubte és un bon pla per als veïns i per a l’economia. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, aclareix que el seu 

posicionament no és un xec en blanc: estaran pendents i atents de com evoluciona el pla, i 

si els agrada o no ho aniran dient sobre la marxa. 

Remarca que fa anys que hi havia queixes que el 22@ estava apagat, encotillat i que no 

donava més de si, de manera que, ara que s’hi ha posat una solució ‒i el temps dirà si és 

bona o dolenta‒, no hi vol posar bastons a les rodes. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, retreu al portaveu del Govern 

que no li hagi contestat la pregunta que li havia adreçat. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, es disposa a contestar a la 

consellera Angulo. 

Comença dient que a la zona actual desenvolupada hi manca habitatge, i que a la zona 

nova no s’arribarà als límits actuals de l’Eixample, sinó que serà un punt intermedi. Apunta 

com a absolutament necessari que el nou desenvolupament tingui prou habitatge perquè l’ús 

sigui mixt: oficines i d’habitatge, i que els barris tinguin vida. 

La proposta d’acord s’aprova amb els vots a favor de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, 

GMDERC-AM i GMDBxCanvi, i l’abstenció de GMDJxCat i GMDCs. 

b) Proposicions 

No hi ha assumptes a tractar. 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 

a) Proposicions/declaracions de grup 

Presentada pel GMDERC-AM 

El Consell del Districte de Sant Martí acorda instar el regidor del Districte de Sant 
Martí per tal que dugui a terme les accions suficients i necessàries per a: 

Que les masies de Can Miralletes i de Can Riera obtinguin, al més aviat 
possible, la catalogació de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) amb l’objectiu de 
garantir la seva posada en valor, divulgació i preservació com a exemples 
únics del passat agrícola del Districte de Sant Martí. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC-AM, explica amb aquesta 

proposició porten part de la història del Districte de Sant Martí a votació, perquè l’objectiu és 

salvaguardar el patrimoni de les masies del districte. 



 
 

 

Relata que a causa del desenvolupament de la ciutat, que evoluciona i canvia, 

malauradament cada cop queda menys patrimoni, i per això és important i urgent preservar 

el que queda del passat. Diu que les entitats del Camp de l’Arpa i de la Verneda i Sant Martí 

fa temps que hi treballen i ho reclamen, i que no volen trobar-se amb un altre episodi com el 

de la torre del Fang. 

Posa l’accent en el fet que la catalogació de Bé Cultural d’Interès Local és de competència 

i d’impuls exclusivament municipal. A continuació, llegeix la proposició. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, hi anuncia el vot a favor. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, portaveu adjunt del GMDCs, intervé en castellà. Tot i que 

no creu que el contingut d’aquesta proposició sigui ara mateix una prioritat, hi anuncia el vot 

a favor perquè la considera positiva. 

Afirma que fa anys que denuncien en aquest consell plenari l’estat d’abandonament de la 

masia de Can Miralletes, de propietat municipal, i dels jardins que l’envolten, i que hi 

reclamen solucions. Malgrat que el Govern hagi promès diverses vegades que la 

rehabilitarien i en farien una ludoteca o hi donarien algun altre ús d’interès públic, lamenta 

que fins ara tot continuï igual. De fet, esmenta que el seu grup ha presentat una pregunta 

que incideix en la mateixa qüestió. 

Pensa que pot ser positiu que es cataloguin les masies perquè se’n pugui garantir la 

supervivència i que no corrin el risc de ser demolides, com va passar amb la de Can Riera fa 

uns quants anys i que l’acció veïnal va aconseguir salvar. Tot i això, no els sembla suficient, 

perquè és molt probable que d’aquí a uns anys, amb les masies ja catalogades i protegides, 

s’hagi de continuar parlant del mateix problema perquè no s’hi ha fet res més i els edificis 

han continuat deteriorant-se. 

Creuen que cal aconseguir un compromís seriós del Govern per establir un pla de 

rehabilitació i conservació de les masies i els seus entorns que no només en garanteixin la 

supervivència, sinó també que es puguin fer servir i gaudir-ne, que els seus usos tinguin 

finalitats socials i crear els espais i entorns bells que la ciutat i els veïns es mereixen. 

Manifesta que Barcelona s’ha deteriorat a nivells preocupants: afirma que des de la gran 

transformació i l’impuls que van suposar les Olimpíades del 92 no s’ha fet pràcticament res, i 

considera urgent elaborar un pla de rehabilitació integral i modernització dels espais públics 

de la ciutat per tal que Barcelona torni a ser la ciutat mediterrània de referència i una de les 

destacades en primera línia d’Europa. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, hi anuncia el vot a favor. 

Considera que el patrimoni cultural s’ha de protegir i cuidar, ja que és part de la història del 

districte: tots aquests vestigis permeten saber com s’ha viscut, com ha estat el passat i què 

hi havia allà on ara hi ha edificis i una vida completament diferent. 

Opina que aquests edificis s’han deixat caure massa. Destaca que fa molts temps que els 

veïns reclamen la preservació i reconstrucció de Can Miralletes, i lamenta que el projecte 

hagi tornat a quedar aturat quan semblava que podria tirar endavant després d’haver-se’n fet 

un estudi. Pel que fa a Can Riera, un altre dels emblemes del passat rural del districte, 

subratlla que els veïns hi han fet una tasca molt important, fins i tot amb una exposició a 

l’Espai Pere Calafell. 

Tot i que aplaudeix que l’Ajuntament de Barcelona es quedi edificis que estan en mal estat, 

critica que simplement se’ls quedi i no els recuperi. Comenta que ara mateix potser no és el 

moment per destinar-hi diners, però que cal, almenys, iniciar un projecte, estudiar-ho i posar-



 
 

 

hi una possible data de futur; adverteix que potser quan s’hi posin ja només hi quedaran 

pedres a terra. 

Hi anuncia el vot a favor. 

La senyora Sandra Enrique Aguilar, del GMDBComú-E, en nom del Govern, s’adreça a la 

consellera Arrando per explicar que el primer pas que va fer el Govern actual en matèria de 

protecció de patrimoni va ser demostrar un interès especial per la situació de la masia de 

Can Riera: tant les entitats de districte dedicades a l’estudi i defensa del patrimoni com 

l’Àrea de Patrimoni del districte van veure pertinent encetar el camí per assolir una protecció 

de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) per a aquesta masia datada al s. XVI. 

Apunta que uns bens immobles com Can Riera o Can Miralletes, que referencien tan 

directament el passat agrícola i rural dels barris de la Verneda i la Pau i del Camp de l’Arpa i 

del Clot, haurien de romandre en un futur pròxim al catàleg historicoartístic amb una 

protecció que en garanteixi la pervivència, i subratlla que figurar en aquest catàleg suposa 

un pas més en la valoració del patrimoni: estableix la catalogació de les edificacions amb el 

seu grau de protecció segons els seus valors històrics, culturals i patrimonials. 

Detalla com és el recorregut formal per aconseguir aquesta protecció: en primer lloc el 

districte ha de demanar un informe tècnic on en constin els elements descriptius a la 

Direcció d’Arquitectura i Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona, que s’encarrega d’emetre 

l’informe. En cas que consideri que té un interès històric i que segueix uns criteris 

determinats, es pot dur finalment la petició al Ple de l’Ajuntament de Barcelona, que 

posteriorment ratifica la Generalitat. Especifica que aquest recorregut no té uns temps 

determinats i de vegades fins i tot pot semblar massa llarg. 

En el cas de Can Riera, informa que ara mateix s’està en espera de l’estudi que en 

corrobori l’interès patrimonial i que l’emplaci al Ple de Casa Gran perquè determini si 

finalment es protegeix com un Bé Cultural d’Interès Local. Aprofita per explicar que la petició 

ha estat íntegra, tant de la part interna com de l’externa, la façana, que referencia la relació 

històrica amb el seu ús. També es treballa a escala urbanística perquè Can Riera sigui l’eix 

vertebrador del futur eix verd que es generarà amb la masia al bell mig. 

Pel que fa a Can Miralletes, anuncia que s’instarà a la petició de l’estudi per determinar si 

pot ser protegida en un dels quatre nivells de protecció. 

Tot seguit, detalla els quatre nivells: el Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), que és el 

nivell de Can Ricart; el Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), que està demanat per a Can Riera 

i és el que es demanarà per a Can Miralletes; després hi ha l’urbanístic, i finalment el 

documental, que en permet l’enderrocament. 

Encara respecte a Can Miralletes, explica que paral·lelament s’ha de seguir el concurs de 

licitació per donar forma al projecte per dinamitzar l’espai en desús, que consolidaria un dels 

bens immobles més rellevants, per antiguitat i per les seves característiques, del barri del 

Camp de l’Arpa. 

També informa que la masia de Can Miralletes té un problema de qualificació urbanística 

al PAD que en podria fer allargar la petició. En paral·lel, i tal com ja van exposar en les 

sessions del PAD, valoren que al Camp de l’Arpa s’ha d’insistir especialment en la 

preservació del patrimoni d’urbanisme, ja que caracteritza el barri de muntanya del districte. 

A més, indica que la Direcció de Patrimoni Arquitectònic i d’Ecologia Urbana ha iniciat els 

treballs d’actualització del catàleg amb la introducció de criteris més actuals. 

La presidenta obre el segon torn d’intervenció. 



 
 

 

La senyora Sandra Enrique Aguilar, del GMDBComú-E, en nom del Govern, recorda que ja 

va informar de l’estat de Can Riera al Consell de Memòria Democràtica i Patrimoni Industrial. 

Aprofita l’ocasió per agrair a entitats com Apropa’t i el Centre d’Estudis de Sant Martí de 

Provençals, i concretament a l’Eduard Milan i a l’Arantxa Morán, la seva dedicació i feinada 

respecte a Can Riera en defensa del patrimoni de Sant Martí. 

Anuncia el vot a favor del Govern a la proposició. 

La presidenta dona la paraula a la consellera portaveu del grup proposant. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC, agraeix el vot favorable de tots 

els grups, i també la feina ingent que fan les entitats per salvaguardar el patrimoni. 

S’adreça al conseller Alcalde, del GMDCs, per puntualitzar que al seu grup tampoc li 

sembla suficient només catalogar, però pensen que és un inici per poder garantir que no 

vagin a terra. 

En el cas de Can Miralletes, comunica que també els consta que se’n tramita el canvi de 

qualificació de verd a equipament, i a més a més s’intenta programar-hi la rehabilitació. 

Acaba la intervenció felicitant a tothom per salvar una part de la història del districte. 

La proposició s’aprova per unanimitat. 

Presentada pel GMDJxCat 

El Consell del Districte de Sant Martí acorda instar el Govern del Districte a: 

Convocar urgentment una reunió amb els veïns i entitats del barri de 
Provençals del Poblenou per iniciar una relació de participació continuada que 
ajudi a crear una identitat pròpia d’aquesta zona a la vegada que la seva 
recuperació urbanística, social i de patrimoni per convertir el barri en el nucli 
que vinculi tot el Districte de Sant Martí. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, comença fent un incís sobre 

l’informe del regidor, en què ha dit que al Besòs ni en el mandat anterior ni l’altre s’havia fet 

res en el tema de l’aluminosi. Li recorda que el 2014 Convergència en va començar a fer un 

estudi. 

Ja sobre la proposició, manifesta que Provençals és el barri oblidat de Sant Martí, on 

gairebé tot està per fer, que viu als límits del perímetre, el barri buit, abandonat, el 

supervivent al nucli del districte. Diu que el barri reclama la seva identitat, però sembla que 

no ho fa amb prou força per ser escoltat. Apunta que hauria de ser el nexe d’unió del Besòs 

amb el centre de la ciutat, i també de la part muntanya amb la part mar del districte. 

A més, destaca que s’hi ubica un dels recintes fabrils més emblemàtics de Sant Martí, Can 

Ricart, i que si bé els veïns hi veuen un gran potencial per regenerar la zona, no en reben 

cap informació per part del Govern del Districte, que no els involucra en les decisions del 

futur del recinte, com tampoc en les de la resta del patrimoni industrial. 

A continuació, llegeix la proposició. 

La presidenta cedeix la paraula a la secretària tecnicojurídica perquè llegeixi les 

intervencions que els han fet arribar els veïns. 



 
 

 

La secretària tecnicojurídica, Marta da Pena Gómez, informa que s’han presentat tres 

intervencions que fan referència a aquesta proposició, i les llegeix literalment. 

- El Sr. Eduardo Milan Garcia, en representació de la Comissió de seguiment del Consell 

de barri de Provençals del Poblenou, anima de nou a fer efectiva la Comissió de treball 

sobre l’Eix Paraguai-Perú i el seu entorn, i estructurar aquest grup d’estudi per garantir-

ne l’eficiència i consolidació per poder realitzar un treball consultiu i informatiu d’interès 

general per impulsar el replantejament i la reurbanització d’aquest eix i el seu entorn. 

- El Moviment Provençals i les entitats veïnals del barri expressen la seva preocupació 

per l’abandonament urbanístic i el dèficit en equipaments del barri de Provençals de 

Poblenou. Han expressat en diverses ocasions la voluntat de col·laborar i reunir-se amb 

el Consell del Districte per comentar la situació i cercar vies i acords de millora, però el 

que s’han trobat és que són entitats alienes al barri les que opinen sobre el futur de, per 

exemple, Can Ricart o la gestió del Parc Central. 

Troben inadmissible que possibles futurs equipaments es donin a associacions que no 

són del barri sense comptar amb l’opinió dels veïns. Anuncia que començaran a recollir 

signatures per reivindicar que les millores urbanístiques i d’equipaments del barri de 

Provençals les decideixin entre el Consell del Districte i les entitats veïnals del barri i no 

d’altres. 

- L’Associació de Veïns Diagonal Mar i el Moviment Diagonal Mar adrecen l’escrit en 

castellà. Donen el seu suport als veïns del barri de Provençals i subratllen que es 

reuneixen sovint per donar-se donar suport mutu. Expressen que veuen com s’agreugen 

els problemes al barri per la falta de manteniment dels carrers i especialment al Parc 

Central, on consideren que les entitats veïnals haurien de tenir una comissió com ells la 

tenen per al parc de Diagonal Mar, ja que des que es va aprovar l’octubre del 2008 s’hi 

han notat grans millores. 

També mostren tota la seva solidaritat per les festes dels caps de setmana al Casal de 

Joves del Poblenou a Can Ricart, que molesten el descans dels veïns fins a altes hores 

de la matinada. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, creu que no pot afegir res més 

a tot el que ha dit la portaveu del grup proposant sobre un barri que descriu com l’ànima de 

la història industrial del Districte de Sant Martí. 

Hi anuncia el vot a favor. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, recorda que l’hivern passat tots 

els partits es van reunir amb molts veïns i associacions del barri. Es pregunta per quina raó 

no s’ha tornat a convocar, com tantes altres taules que s’han aprovat en aquest plenari, a 

banda de la pandèmia, tot i que diu que per això hi ha la tecnologia. Es queixa que siguin 

coses aprovades que no s’han fet i se’n lamenta, ja que considera que aquestes taules o 

comissions afavoreixen la participació i és una manera de fer un seguiment de tot el que 

s’ha anat fent. 

Entén perfectament el que diuen els veïns del barri perquè és una zona desèrtica: només 

hi ha edificis i solars buits, no hi ha botigues de proximitat, i ho considera una llàstima, 

perquè a la manca de manteniment s’hi pot afegir el buit i la tristor que fa passejar per allà. 

També entén el que diuen sobre que Can Ricart és una altra història, perquè és un patrimoni 

cultural i a més hi ha unes entitats que treballen moltíssim per al 22@, però creu que el que 

deia una de les intervencions estava més encarat al que és la vida de barri i com dinamitzar-

la. 



 
 

 

Anuncia el vot a favor de la proposició, i espera que, si tira endavant, es convoqui per 

poder parlar amb els veïns, que són els protagonistes del barri. 

El senyor Joan C. Canela Casasampera, del GMDERC, saluda tothom que els segueix a 

través del YouTube, tot i les dificultats que hi ha hagut en algun moment. Agraeix als tres 

intervinents els escrits i pren nota d’alguns dels temes que han comentat. Dona les gràcies 

al grup proposant el fet de poder dedicar part del plenari d’avui a parlar del barri de 

Provençals, que tot i que diuen que és desèrtic hi viu gent. 

Coincideix en la constatació que alguns carrers del barri es troben en estat 

d’abandonament, pendents d’urbanitzar o amb naus industrials i sols abandonats. Tot plegat 

apunta que és conseqüència del desenvolupament del 22@, i també de la inacció del 

Govern municipal, ja que en aquells solars que són propietat seva no ha executat els 

habitatges, equipaments o zones verdes que hi corresponien. Espera que amb l’aprovació 

inicial que han fet fa una estona del nou plantejament del 22@ es pugui solucionar una part 

d’aquest problema. 

Destaca que Can Ricart i el Parc Central per una banda, i Ca l’Isidret per l’altra tenen el 

potencial de fer que el barri deixi de mirar exclusivament cap a la Diagonal i cap a la Gran 

Via i esdevenir centres d’atracció del barri perquè, i defensen que cal impulsar aquestes 

noves centralitats i fer-les punts de trobada. 

Consideren que el fet que Govern compti amb les entitats serà un pas important, però 

encara ho serà més que tingui visió de conjunt del barri i de la interacció de la resta de barris 

de Sant Martí i de la ciutat. Parla d’àrees com la mobilitat i l’urbanisme, on el que es fa en un 

carrer afecta l’altre, i en això poden discutir actuacions com la de Cristóbal de Moura o la 

manca d’obertura de carrers com Veneçuela. També prenen nota de la reforma del carrer 

Perú que ha apuntat el senyor Eduard Milan. També troba important veure com es concreta 

el funcionament d’equipaments com el MUHBA Oliva Artés o el futur de La Escocesa. 

Com ja han dit altres cops, no serveix de res crear òrgans que massa sovint ni es 

convoquen si més endavant el Govern municipal fa i desfà sense tenir en compte ningú: en 

posa com a exemples comissions com la de Gran Via o la mateixa que es proposa avui de 

Provençals del Poblenou. 

Esperen que el Govern municipal atengui aquesta proposició, per bé que també podria ser 

un prec, per ser més transparent, informar les entitats del barri i tenir-les en compte. 

Hi anuncia el vot a favor. 

El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, en nom del Govern, saluda els veïns i 

veïnes, diu que els troba a faltar i desitja que aviat puguin tornar tots a la Seu del Districte de 

Sant Martí. Dona les gràcies, a més, als tres intervinents. 

Abans de centrar-se en la proposició, vol fixar-se en l’exposició de motius, perquè no està 

d’acord en alguns punts. 

Comença ratificant que és el barri que té les zones més per desenvolupar del 22@, i creu 

que en bona part és el motiu de la situació en què es troba ara mateix, perquè està 

relacionat amb el desenvolupament urbanístic. Espera que amb aquesta nova proposta que 

ha explicat el conseller Carmona puguin imaginar-se un futur en aquest barri amb més 

habitatges, més equipaments, més activitat econòmica i diversa, i més eixos verds. Subratlla 

que el nou planejament pot agilitzar els tràmits per a aquest desenvolupament. 

Assenyala que cal tenir en compte que els últims anys s’han fet diverses inversions que 

haurien de començar a capgirar la situació. Explica que Ca l’Alier, Ca l’Isidret o Casal de 

Joves, de fet, es van iniciar en època del senyor Freixedes i es van poder acabar en el 



 
 

 

mandat anterior, però també les urbanitzacions de Pere IV, Cristòfol de Moura, Bolívia i 

Marroc. Relata que s’han fet rehabilitacions a les escoles Catalònia i Provençals, i un refugi 

climàtic a l’Escola Poblenou. 

Destaca l’adquisició de La Escocesa, on finalment hi haurà habitatge públic, i explica que 

l’ICUB s’encarrega de la part cultural, i també s’hi situarà un projecte de Barcelona Activa 

per a les noves economies. Pel que fa al MUHBA, hi ha una fase enllestida i esperen que 

d’aquí a poc ja se’n pugui plantejar una tercera. 

Admet que al barri hi falten equipaments molt importants. Acusa les retallades històriques 

del Govern de Mas i de la dreta de fer perdre un CAP al carrer Paraguai; els veïns encara el 

demanen i espera que amb els futurs governs de Catalunya se’n pugui recuperar el projecte. 

Explica, també, que es va fer molta feina a guanyar noves places educatives públiques en 

el mandat anterior però encara queda pendent un institut que doni servei a tota la zona de 

Provençals i a l’Eix Besòs, i espera que el puguin veure aviat. 

S’exclama que el barri no tingui mercat municipal, i anuncia que en la propera comissió de 

seguiment, que es farà en qüestió de dies, portaran una proposta per mirar de portar-hi un 

mercat de pagès, que s’ubicaria al carrer Perú, com van anunciar en la mesura de 

l’emergència climàtica a tots els barris. 

Estan d’acord que caldria pensar com fer que Provençals sigui un nexe d’altres barris. 

Manifesta que a la barrera de la Gran Via ja s’ha fet un petit pas per millorar-ho amb l’espai 

per a entitats que s’ha cedit a les de Paraguai-Perú, Sant Martí, Besòs-Maresme i Verneda, 

que explica que funciona molt bé, amb molta activitat i que és un punt de nexe entre tots 

aquests barris. 

Però com ja s’ha dit abans, i com ha dit el senyor Eduard Milan, creuen que també han de 

connectar tot el veïnat de l’eix Perú. En aquest sentit, esperen que el grup de treball, que ja 

hauria estat funcionant si no fos per la pandèmia ‒recorda que es va aprovar al gener o 

febrer en una comissió de seguiment‒ pugui tornar a caminar aviat i, a banda d’implicar-hi 

totes les entitats veïnals, també s’hi sumin les quatre escoles, la bressol, la d’educació 

especial, el centre esportiu i el casal de barri. Demana pensar entre tots com reforçar l’eix 

cívic de Perú i, evidentment, implicar-hi l’activitat econòmica que hi ha i la que esperen que 

hi hagi en un futur. És una proposta que ja van acordar en la comissió de seguiment, que 

entenen que és l’espai on han de treballar amb el veïnat. 

Pel que fa a Can Ricart, diu que la situació és molt més complexa, derivada per una banda 

per tota la part privada, que segurament en traurà un rèdit econòmic desorbitat, però també 

té a veure amb una decisió del Govern Trias de l’any 2013, en què es va plantejar fer una 

cessió a un extern que el 2015 es va confirmar amb la UB i, segons diuen als mitjans, 

finalment aquests fons podrien no arribar, de manera que caldrà pensar en una solució. A 

més, exposa que el Govern ha hagut de fer-hi actuacions i inversions perquè no caigués la 

torre, i ara mateix s’està rehabilitant la nau que quedava pendent, annexa al Casal de Joves. 

Anuncia que votaran a favor de la proposició, però que és un sí crític perquè, més que fer 

reunions amb veïnat, entenen que és el veïnat el que ha de participar en els espais de 

participació ciutadana que té l’Ajuntament i el Districte de Sant Martí. Posa l’accent en el fet 

que en l’última comissió de seguiment hi va haver una alta participació de moltes entitats i 

veïns, i esperen poder tornar a fer-hi un consell de barri molt aviat. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, agraeix en primer lloc els 

posicionaments de tots els grups. 

Diu que no n’hi ha prou que els veïns participin, sinó que cal que se’ls escolti i se’ls tingui 

en compte. També demana que a l’hora de prendre decisions de Can Ricart es tingui en 



 
 

 

compte que l’equipament és al barri de Provençals del Poblenou i que els veïns volen 

participar-hi, que no sigui només un recinte que formi part del districte. 

Explica que ha sortit als mitjans que el projecte de la universitat a Can Ricart no ha 

aconseguit prou puntuació per accedir als fons Feder. Diu que hi han presentat al·legacions i 

espera que surtin bé, però que cal tenir en compte que l’altra part l’ha de posar l’Estat 

espanyol, i insta els dos partits que formen part del Govern estatal a lluitar-ho. 

La presidenta dona la paraula a la resta de grups. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, vol fer un incís: remarca que el 

barri de Provençals és molt més que Can Ricart, i que s’ha parlat bàsicament d’aquest 

recinte. 

El senyor Joan C. Canela Casasampera, del GMDERC, insisteix en la idea del manteniment 

diari, que diu es nota a les places de la Creu Roja i Espronceda o a la zona del carrer 

Paraguai. 

I, d’altra banda, també vol insistir en el tema dels vials; per exemple, de la mateixa manera 

que es demana fer la reorganització del carrer Perú, a veure si es pot avançar en la del 

carrer Bolívia entre Fluvià i Can Ricart. Demana que es constati per part del Govern la 

voluntat d’invertir en els diferents eixos del barri per crear aquesta nova centralitat en els 

equipaments i garantir que el barri es converteixi en el centre de Sant Martí. 

El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, en nom del Govern, s’adreça a la 

consellera de Ciutadans per concretar que al barri de Provençals de Poblenou hi viuen 

21.000 veïns, i que, per tant, no és un barri desèrtic. 

Diu a la consellera de Junts per Catalunya que és evident que caldrà suport del Govern 

espanyol, perquè si han d’esperar el del Govern de Catalunya en matèria d’educació i 

universitats no veuran gaire finançament. 

També dir-li que, si vol, traslladi al Moviment Provençals que s’hi poden posar en contacte, 

com fan la resta d’entitats. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, tanca el punt tornant a agrair 

els suports i insistint a demanar que escoltin els veïns i que els tinguin en compte. 

La proposició s’aprova per unanimitat. 

Presentada pel GMDCs 

1. El Consell de Districte de Sant Martí acorda elaborar un pla d’actuació contra 

l’ocupació il·legal d’habitatges, per tal de prevenir, detectar i evitar l’ocupació il·legal 

d’immobles o d’aquells susceptibles de ser-ho, establint un protocol d’actuació que 

pugui servir, també, de suport als legítims propietaris per aconseguir, al més aviat 

possible, la recuperació de la possessió de l’immoble o els immobles ocupats: 

a. Posar en marxa les mesures que siguin necessàries per vetllar per la seguretat i 

la convivència veïnals afectades per l’ocupació il·legal, mantenint una estreta 

col·laboració amb les associacions de veïns i entitats del districte i els grups 

polítics amb representació al districte. 

b. Reforçar de manera immediata la presència policial i el patrullatge preventiu al 

Districte de Sant Martí, incrementant la plantilla d’agents destinats al Districte, 



 
 

 

així com emetre instruccions a la Guàrdia Urbana de tolerància zero amb 

l’ocupació. 

c. Que, en compliment del que estableix la Llei del patrimoni de les administracions 

públiques, l’Ajuntament es comprometi a dur a terme les accions necessàries per 

recuperar d’ofici la possessió il·legalment perduda sobre els seus bens 

immobles. 

 

2. Que, per a l’elaboració d’aquest pla contra l’ocupació il·legal d’habitatges al Districte 

de Sant Martí, es dotarà, si cal, una partida econòmica procedent del Fons de 

contingència previst en els pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona aprovats per 

a l’exercici 2020. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, manifesta que, davant de 

l’ocupació per part de famílies en situació de vulnerabilitat per desnonament o per 

execucions hipotecàries, s’ha de protegir, actuar i prevenir, i la resposta ha de ser per part 

de l’Administració pública. Però, d’altra banda, les ocupacions en mans de les màfies 

delinqüents antisistema s’han de rebutjar, perseguir i prevenir. Expressa que no hi pot haver 

permissivitat amb els que generen conflicte, amb els que provoquen incidents, inseguretat, 

incivisme i greus problemes de seguretat. 

A continuació, llegeix la proposició, redactada en castellà. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, insta el Districte de Sant Martí a 

afrontar amb valentia la xacra de les ocupacions il·legals. Diu que el fet que Barcelona, una 

ciutat que tothom ha admirat en algun moment, es trobi en la Champions en aquest tema 

hauria de ser motiu de vergonya. Commina a fer-ne un debat seriós i amb rigor, perquè 

entenen que no és un tema banal. 

Expressa que el seu grup municipal és conscient que en el debat de l’ocupació delictiva 

s’hi barreja l’habitatge digne i el problema de moltes famílies per arribar a final de mes que 

es veuen abocades a ocupar pisos. Demana que se separi una cosa de l’altra. Considera 

que aquest és un problema social que tant Govern com oposició han d’afrontar i ajudar que 

aquestes persones puguin viure en habitatges dignes, però mai a costa del dret a la 

propietat privada. 

Per aquesta raó, se suma a tot el que ha dit la consellera de Ciutadans i emplaça 

formalment a fer un ple extraordinari per debatre, sense maquillatge ni falsos romanticismes, 

el problema de l’ocupació il·legal delictiva ‒no la necessària‒ al districte i què es pot fer per 

ajudar les famílies que necessiten un habitatge digne. 

Hi anuncia el vot a favor. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, creu que el Govern 

dels Comuns ha negat reiteradament l’existència d’un problema delictiu i de convivència 

amb les ocupacions. Manifesta que a Barcelona i a Sant Martí hi ha organitzacions mafioses 

que fan negoci de l’ocupació, aprofitant-se de les persones més vulnerables, o del tràfic de 

drogues. 

No obstant això, troba que aquesta proposició no recull la urgència social de les 

ocupacions per necessitat. Considera que, si s’hi han de destinar més recursos, caldria fer-

ho per resoldre l’emergència habitacional dels veïns i veïnes del districte. 

Anuncia que s’hi abstindran. 



 
 

 

El senyor Jordi Rallo i Casanovas, del GMDERC, exposa que el seu grup troba necessari 

crear un espai de debat sobre les ocupacions on se’n pugui fer un bon diagnòstic i que 

permeti definir un conjunt de mesures per trobar-hi una possible solució. Manifesta que 

aquest espai podria ser el grup de treball aprovat recentment a l’Ajuntament de Barcelona 

sobre l’ocupació i que té previst presentar conclusions al cap de quatre o cinc mesos. 

Recorda a la consellera Angulo que el seu grup, Ciutadans, s’hi va abstenir i que al 

Parlament de Catalunya van votar en contra de la regulació dels preus del lloguer. 

Des d’Esquerra Republicana creuen que és la seva obligació i la seva responsabilitat fer la 

vida impossible a les màfies de l’ocupació i garantir el dret a un habitatge digne, i recrimina a 

Ciutadans que hagi presentat una proposició on tracten tota l’ocupació amb el mateix criteri: 

parlen d’ocupació delinqüencial o per tràfic de drogues, i hi han obviat detalls tan importants 

com les diferències entre els delictes de violació de domicili i d’usurpació. Lamenta, a més, 

que la proposició no parli de com ajudar la gent ni proposi cap solució per evitar-les. 

Per tots aquests motius, anuncia que es posicionaran en un segon torn. 

La presidenta comunica que els partits de Govern intervindran per separat. 

El senyor Joan Pujol Gómez, del GMDPSC-CP, s’excusa perquè no el podran veure per la 

càmera ja que té problemes de connexió i prefereix mantenir la qualitat del so. 

Posiciona el seu grup en contra de les ocupacions dels col·lectius que ocupen de forma 

delictiva aprofitant-se de vulnerabilitats, que amenacen la convivència dels veïns i degraden 

els espais ocupats. Però també estan en contra de resoldre demandes socials urgents i 

punyents com aquesta cometent il·legalitats. 

Manifesta que el Govern no defuig un problema difícil i complex com és el de l’ocupació: 

per entomar-lo, cal una proposta de ciutat, no només de districte, que sumi majories, que 

sigui un punt de trobada per abordar-lo basant-se en la legalitat i concretant solucions 

socials i si cal també policials. 

Com ja ha comentat algun conseller, explica que en el Plenari de ciutat passat es va 

aprovar una moció de Junts per Catalunya i un prec de Barcelona pel Canvi per crear un 

grup de treball específic sobre ocupacions amb representació de tots els grups per elaborar 

una proposta d’actuació municipal i elevar-la després al Ple, i subratlla que el Grup de 

Ciutadans s’hi va abstenir. 

Acusa el grup proposant de fer demagògia pintant als ciutadans un escenari que no és tal i 

d’utilitzar els temes de seguretat per fer política de forma electoralista, fent la guerra pel seu 

compte i generant soroll per treure’n un rèdit electoral que els avança que no tindran. 

Insta Ciutadans a presentar aquesta proposta dins l’àmbit del grup de treball, on assegura 

que serà treballada, considerada i consensuada, ja que considera que és l’espai on s’ha de 

debatre un tema tan important. 

La senyora Eva Campos Paladio, del GMDBComú-E, diu que insistir contínuament en la 

desprotecció dels propietaris davant del delicte d’usurpació té una clara intencionalitat 

política, i acusa Ciutadans d’enfrontar la ciutadania oferint suposades solucions ràpides que 

no són més que populisme punitiu. 

Explica que, si una ocupació es produeix en un domicili habitual, és una violació de 

domicili que es pot resoldre en vint-i-quatre hores; si l’habitatge està buit és usurpació i, 

segons la Llei 5/2018, permet el desallotjament en cinc dies. Per tant, conclou que la lentitud 

que hi ha es deu més a la saturació judicial que al procediment en si. Emplaça Ciutadans 



 
 

 

que, en comptes de normes que ja es tenen, demanin una millora en la dotació de recursos 

per al sistema judicial. 

Nega que hi hagi cap esclat d’ocupació, sinó un esclat de l’exclusió d’habitatge. Les dades 

de Mossos d’Esquadra a Barcelona revelen que ha disminuït a la ciutat, i en canvi ha 

augmentat en cinc-centes ocupacions més a la resta de Catalunya. Manifesta que les dades 

d’ocupacions no es poden analitzar aïlladament: Catalunya fa dècades que lidera l’Estat pel 

que fa a nombre de desnonaments i és la comunitat autònoma amb els preus de lloguer més 

elevats. Apunta que aquests factors sí que són determinants en l’aparició de màfies que 

s’aprofiten de l’emergència habitacional. 

Afirma que l’Ajuntament de Barcelona no ha deixat de lluitar contra les màfies i que entre 

el 2017 i el 2019 es van tancar dos pisos vinculats amb el tràfic de drogues. Assevera que 

l’ajuntament està totalment compromès en aquesta tasca i al costat dels moviments veïnals, 

que tenen un paper clau en aquest aspecte. Subratlla que el que no faran mai és contribuir a 

criminalitzar les famílies en situació de vulnerabilitat que viuen ocupant pisos, normalment 

de grans tenidors, perquè no tenen cap altra opció, i que no només podrien ser víctimes 

d’aquestes màfies sinó també víctimes d’aquesta campanya del grup de Ciutadans. 

Sentencia que desnonar més ràpid no elimina les màfies: el que les elimina és la 

investigació judicial, policial i garantir el dret de l’habitatge. Qualifica d’irresponsabilitat 

barrejar el problema d’accés a l’habitatge amb la delinqüència, generar alarma social exigint 

solucions aparentment senzilles i voler fer passar la preocupació per les persones excloses 

de l’habitatge per protecció cap als ocupes. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, s’adreça a la senyora Campos 

per dir-li que no es tracta de fer política, i li recorda que els delictes d’ocupació en edificis i 

habitatges estan qualificats d’usurpació» i tipificats al Codi penal com utilització d’immobles 

aliens sense autorització, amb violència o sense. 

També afirma que Catalunya és el paradís de les ocupacions, i Barcelona, el paradís del 

paradís, on es multiplica per sis la quantitat d’ocupacions de Madrid, cosa que troba 

preocupant i apunta la permissivitat com una de les causes. 

Manifesta que si les administracions públiques no saben donar sortida a l’habitatge social, 

ni com protegir les famílies en situació de vulnerabilitat, ni actuar i prevenir desnonaments o 

execucions hipotecàries, però que no per això s’han de blanquejar les ocupacions, sinó 

buscar-hi solucions, que per això hi ha les cues esperant que els donin una clau per 

emergència habitacional. 

Sentencia que els únics que hi han volgut fer política és el Govern, no pas ells. Remarca 

que el seu grup vol solucions, que és el que demana la gent, propietaris o llogaters, quan 

arriba de vacances o de cap de setmana i no pot entrar a casa seva. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, vol aclarir que la senyora 

Campos té raó quan ha parlat dels terminis de vint-i-quatre hores o cinc dies. Però indica 

que aquests terminis legals se’n van en orris per la Llei de protecció del menor. Insisteix que 

parla de màfies, i que no vol entrar en l’altre debat, que d’altra banda considera molt més 

important. 

Indica que les màfies actualment «lloguen» nens per poder impedir que els puguin treure 

de l’habitatge, perquè aleshores s’ha d’informar la Fiscalia de Menors que hi ha un menor a 

dins i a partir d’aquí els terminis són uns altres. Demana buscar una manera d’agilitzar 

aquests tràmits, que és molt difícil perquè el dret del menor preval per sobre de tot. 



 
 

 

El senyor Jordi Rallo i Casanovas, del GMDERC, considera que segons quins comentaris 

són una irresponsabilitat, perquè com a consellers tenen o haurien de tenir una informació 

que moltes vegades els ciutadans no tenen. 

Afirma que hi ha una diferència molt gran entre «violació de domicili» i «usurpació», i creu 

que ja s’ha comentat. En aquest sentit, també comenta que per això hi ha una instrucció de 

la Fiscalia general de l’Estat sobre la violació de l’habitatge i usurpació per separar-les de les 

ocupacions. 

D’altra banda, apunta que, segons les dades del Ministeri d’Interior, només el 2 % de les 

ocupacions són en primeres residències, i que en aquest cas és un delicte de violació de 

domicili, i no pas d’usurpació, en què la policia pot intervenir ràpidament. Amb dades dels 

Mossos d’Esquadra i del Ministeri d’Interior, les ocupacions a la ciutat de Barcelona han 

baixat un 4 % comparades amb el mandat anterior. 

Finalment, aporta la dada on considera que caldria destinar tots els esforços: el 93 % de 

les ocupacions les fan persones que estan per sota del llindar de la pobresa, i sovint són 

persones que ja han estat desnonades o han perdut el seu habitatge en crisis anteriors. 

Per tots aquests motius expressats, anuncia que Esquerra Republicana votarà en contra 

de la proposició. 

Convida tots els partits polítics a participar en el grup que es va crear al setembre a 

l’Ajuntament de Barcelona sobre l’ocupació. 

El senyor Joan Pujol Gómez, del GMDPSC-CP, comenta a la consellera Angulo que no 

poden acceptar la seva posició ni el punt demagògic que donen en un tema tan complicat i 

complex. 

Apunta que hi ha mesures legals a aplicar des de tots els àmbits, hi ha instruccions de la 

Fiscalia general de l’Estat, hi ha propostes concretes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

Barcelona (ICAB), com tampoc s’ha d’oblidar que hi ha procediments civils pel tema de les 

ocupacions i per aconseguir els desnonaments, tot i que són llargs i carregosos. A més, 

indica que hi ha sistemes d’assessorament jurídic des de l’Oficina de l’Habitatge i des del 

Servei d’Orientació Jurídica i Mediadora per atendre els ciutadans, i un diàleg permanent 

entre ciutadans, administracions i els cossos de seguretat per gestionar les incidències. 

Informa que des del districte es fa un seguiment de les ocupacions que generen queixes 

ciutadanes perquè comporten activitat delictiva o perquè hi ha persones i famílies que 

necessiten ser ateses pels diferents serveis d’atenció social o ja els estan atenent. 

Anuncia que hi votaran en contra. 

La senyora Eva Campos Paladio, del GMDBComú-E, diu que amb el comodí dels serveis 

socials volen traslladar el problema als allotjaments d’emergència, un problema que és 

majoritàriament de grans tenidors i entitats bancàries que mantenen pisos buits enmig d’una 

emergència habitacional molt crua. Insisteix a qualificar-ho d’irresponsabilitat. 

Exposa que els queda clar que Ciutadans fa servir aquestes tàctiques com una cortina de 

fum per no parlar de la manca d’habitatge públic o de les vulneracions que es produeixen 

cada dia al dret a l’habitatge, com estafes hipotecàries o bombolles en preus dels lloguers, ni 

volen parlar dels canvis legislatius que calen. Finalment, diu que fins i tot pensa que potser 

tenen accions d’alguna empresa d’alarmes perquè altrament no ho pot entendre. 

La presidenta apunta que caldria anar amb compte a l’hora de fer certes afirmacions; és a 

dir, no es poden fer denúncies, i en cas de fer-ne el plenari no és el lloc. Subratlla que és 



 
 

 

important el respecte amb els consellers i no deixar suposar certes conductes, que afirma 

que en aquest cas són falses. 

La senyora Eva Campos Paladio, del GMDBComú-E, es disculpa si les seves paraules han 

estat ofensives. 

La presidenta agraeix la rectificació a la consellera. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, lamenta el que acaba de 

passar, i comenta que ja és habitual. 

Insisteix a dir que en aquest la irresponsable ha estat la consellera Campos, no el Grup de 

Ciutadans. Li recorda que fa cinc anys que governa, i repeteix que aquí cada vegada hi ha 

més desnonaments, més ocupacions, i sobretot més ocupacions per màfies. 

Torna a dir que tampoc s’ha donat resposta habitacional a qui ho demana perquè hi ha 

cues, i assenyala que això no és culpa de la responsabilitat de l’oposició, sinó de qui 

governa, que no ha sabut fer la feina i blanquejant el que s’està fent. 

Emplaça a explicar tot el que els han dit a tots els veïns que avui no poden entrar a casa 

seva i que han d’anar a viure a casa de familiars perquè no tenen habitatge perquè els l’han 

usurpat o ocupat, i recorda que les dues coses estan tipificades al Codi penal. 

La proposició es rebutja amb els vots en contra de GMDBComú-E, GMDPSC-CP i 

GMDERC-AM, els vots a favor de GMDCs i GMDBxCanvi i l’abstenció de GMDJxCat. 

Presentada pel GMDBxCanvi 

1. Demanem al Govern un informe tècnic que justifiqui les actuacions tàctiques i 

permanents dutes a terme els últims mesos referents a la mobilitat al Districte de 

Sant Martí, així com de les que es tenen previstes fer, i del cost econòmic de totes. 

2. Que el Govern del Districte de Sant Martí convoqui, en el termini d’un mes, la 

Comissió de Treball d’Urbanisme, Mobilitat i Manteniment per donar compte, davant 

dels grups de l’oposició i la ciutadania, dels canvis en matèria de mobilitat que el 

districte ha patit els darrers mesos, l’impacte que han tingut en la ciutadania i 

presenti la documentació demanada en el punt anterior. 

S’ha presentat l’esmena transaccional següent al text: 

Que el Govern del Districte de Sant Martí convoqui, en el termini d’un mes, la 

Comissió de Treball d’Urbanisme, Mobilitat i Manteniment per donar compte, davant 

dels grups de l’oposició i la ciutadania, dels canvis en matèria de mobilitat que el 

districte ha patit els darrers mesos i de l’impacte que han tingut en la ciutadania. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, exposa que els motius de la 

proposició són que els últims mesos el Govern ha dut a terme canvis en la mobilitat i que 

molts d’aquests canvis eren tàctics o provisionals segons les necessitats de mobilitat per les 

restriccions imposades a causa de la pandèmia; que els canvis de la mobilitat tenen 

afectacions molt importants als comerços i algunes mesures poden ser contraproduents per 

a la seva activitat econòmica, i que en tot moment cal garantir la seguretat i integrat física 

dels vianants i conductors. 

A continuació, llegeix la proposició. 



 
 

 

La presidenta cedeix la paraula a la secretària tecnicojurídica perquè llegeixi les 

intervencions que els ha fet arribar la ciutadania. 

La secretària tecnicojurídica informa que s’han presentat dues intervencions que fan 

referència a aquesta proposició, i les llegeix literalment. 

- El Sr. Rafael Domene Fonteboa exposa que al Districte de Sant Martí, entre els carrers 

Bac de Roda i Prim, per sobre de la Gran Via, s’han reduït dràsticament el nombre de 

places d’aparcament al carrer amb la implementació de places d’aparcament per a 

motos, els espais habilitats per a terrasses i la nova zona verda. Afirma que és una zona 

on molts edificis no disposen de pàrquing a la finca, i el gran dèficit de places 

d’aparcament soterrani fa que els preus siguin molt elevats i que molta gent hagi 

d’aparcar forçosament al carrer. Explica, a més, que és un barri obrer amb força gent 

gran i on molta gent necessita cotxe per a desplaçaments, tant laborals com familiars. 

Pregunta quines mesures pensen prendre per resoldre aquesta manca d’aparcament i 

els problemes per aparcar que actualment tenen els veïns. 

- L’Associació de Veïns Diagonal Mar i el Moviment Diagonal Mar adrecen l’escrit en 

castellà. Exposen que no entenen les actuacions d’«urbanisme tàctic» al barri. Afirmen 

que, excepte a les primeres hores del matí, no hi ha embussos als carrers, molts dels 

quals estan pacificats, gairebé sense circulació de vehicles i amb unes voreres molt 

amples. 

Posen l’exemple del carrer Provençals des del passeig García Fària fins a Taulat, on 

només hi ha un bar a la cantonada tocant a Taulat i les dues voreres no tenen cap tipus 

de comerç. Recorden que els veïns van aconseguir fa anys que els camions de la 

bugaderia de l’hotel Front Marítim entressin al garatge per les molèsties que causaven 

durant la nit quan descarregaven, i critiquen que, amb l’«urbanisme tàctic», els camions 

ja no hi podran entrar. Expliquen que actualment l’hotel està sota mínims pels efectes 

de la covid-19, però que quan acabi esperen que el Govern doni explicacions als veïns 

quan no puguin dormir. 

També comenten que al carrer Provençals des de Ramon Turró fins a Llull els camions 

del Mercadona tampoc poden entrar amb facilitat al lloc de descàrrega de l’establiment: 

han de fer moltes maniobres i provoquen embussos de 15 minuts amb la consegüent 

contaminació. 

Critiquen que en aquests dos trams del carrer només hagin deixat un carril de 

circulació. 

Assenyalen que al passeig Taulat, a la banda de la parada del bus H16, també han tret 

espai per posar-hi la terrassa d’un bar que fins al dia de l’escrit encara no havia posat 

cap taula. Igualment, indiquen que en el cas que les roda dels autobusos articulats 

quedarien a l’altura del cap dels clients. 

Sabent que el carril bici de Taulat va costar 830.000 euros el quilòmetre, creuen que 

això deu haver costat un import similar. 

Finalment, apunten que, si bé fa poc es van tornar a pintar de color verd els cercles de 

la pacificació de l’Escola Grèvol perquè la pintura de fa vuit mesos ja se n’havia anat, no 

s’arregla la vorera de davant, que està aixecada. Assenyalen que van presentar la 

incidència fa tres mesos i que continua igual. 

Conclouen dient que l’«urbanisme tàctic» s’ha convertit en el malson dels barcelonins i 

suggereixen que l’han aplicat amb el Google Maps, perquè si haguessin trepitjat els 

carrers i parlat amb els veïns afectats no haurien fet aquest nyap tan gros. 



 
 

 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, portaveu adjunt del GMDCs, intervé en castellà. La 

proposició que ha presentat Barcelona pel Canvi els sembla encertada i oportuna, en el 

sentit de rendir comptes amb la ciutadania, i també als grups de l’oposició, dels motius i la 

justificació de tots els canvis de mobilitat que l’ajuntament ha dut a terme els últims mesos a 

la ciutat i en concret al Districte de Sant Martí. 

Considera que molts d’aquests canvis no sembla que es deguin a cap necessitat real de 

facilitar que es mantinguin les distàncies de seguretat en els desplaçaments a peu, 

obligatòries per les mesures sanitàries, sinó que més aviat sembla que s’ha aprofitat la 

situació per implantar el model ideològic de ciutat que té el Govern, que consisteix 

principalment a fer la guerra a tot tipus de vehicles privats i perseguir-ne la desaparició però 

sense oferir a canvi cap pla alternatiu, i que, per tant, xoca amb la realitat i provoca el 

malestar i el rebuig de la ciutadania. 

Diu que les coses, i especialment les que transcendeixen el model de convivència que 

afecta la gran majoria de ciutadans, no es poden decidir de forma unilateral: o s’acorden per 

consens, inclosos tots els agents socials, polítics i tots els col·lectius afectats, o s’està 

condemnat al fracàs. 

Remarca que tothom vol una ciutat neta, sense sorolls ni contaminació, però que tothom 

contamina en algun moment d’una manera o d’una altra. Pregunta si els dirigents d’aquest 

Govern no es desplacen amb els seus cotxes oficials de gran cilindrada quan al principi van 

prometre que ho farien en transport públic o bicicleta, o si a Parcs i Jardins no tenen una 

flota de vehicles obsolets i contaminants, així que els emplaça a deixar-se d’hipocresies i 

demagògies 

Apunta que les idees són molt bones i els ideals encara més, però que el problema ve 

quan s’han de posar a la pràctica i es xoca amb una realitat diferent, i és llavors quan la 

gestió es fa molt difícil. Assenyala que quan es fa difícil és quan es fa necessari que tothom 

ajudi i aporti, i que d’això se’n diu «consens». 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, anuncia que hi votaran a 

favor. 

Destaca l’obsessió del Govern per treure els cotxes de la ciutat, i diu que qualsevol 

projecte que es faci amb una obsessió marcada no porta enlloc perquè es cometen errors 

fruit de no poder veure les coses d’una manera raonable. 

Critica el Govern per no comptar amb ningú i prendre les seves decisions i gastar-se els 

diners dels ciutadans de manera inexplicable. Suggereix que, si s’haguessin de treure 

aquests diners de la butxaca, s’hi pensarien més, a l’hora de posar el que qualifica de 

«pinturetes», blocs de ciment al carrer perillosos, coixinets berlinesos o de canviar la 

direcció d’un carrer quan potser no fa falta. Els emplaça a contractar algú que els doni bones 

idees i tingui una visió de la ciutat com un tot global, ja que no es poden fer les coses a 

pedaços. 

Diu que, si volen treure els cotxes de la ciutat, comencin perquè la gent que ve de fora 

pugui tenir un transport de rodalia eficaç, eficient, puntual i amb prou capacitat, i demana 

que, abans de començar a fer coses així, es tinguin en compte les necessitats reals. A més, 

es queixa que es gastin els diners miserablement perquè en molts casos s’haurà de tirar 

enrere. 

D’altra banda, arran de la separació de les comissaries de la Guàrdia Urbana de Ciutat 

Vella i Sant Martí, demana si hi haurà més efectius a Sant Martí i si això entra dins del pla de 

mobilitat de la ciutat. 



 
 

 

Creu que s’està desregulant tot el sistema de ciutat i que s’està muntant el caos 

innecessàriament amb l’únic objectiu de treure els cotxes i les motos de la ciutat. 

Anuncia que votaran a favor de la proposició. 

La senyora Rosa M. Alemany i Verdú, portaveu adjunta del GMDERC, manifesta que el 

Govern ha aprofitat el confinament provocat per la covid-19 per experimentar en actuacions 

tàctiques de mobilitat, i que a més ho fan sense tenir en compte l’opinió de ciutadans i 

comerciants, que al capdavall són els que hauran de conviure amb aquests canvis: diu que 

el Govern no pot negar que alguns botiguers o veïnes s’han trobat de la nit al dia alguna 

d’aquestes intervencions tàctiques davant de casa seva o del seu comerç. 

Demana que el Govern municipal faci una avaluació exhaustiva per saber el resultat 

d’aquestes intervencions, per tal de revertir les que hagin tingut poc èxit i consolidar les que 

sí que funcionen mitjançant un urbanisme de qualitat. Apunta que aquestes intervencions 

low cost suposen un perjudici no només per als veïns i veïnes, sinó especialment per a 

persones amb una discapacitat funcional, que veuen els seus drets permanentment 

vulnerats en actuacions excessivament basades en la pintura i amb uns codis fàcilment mal 

interpretables. 

Recorda que Esquerra Republicana ja va presentar una proposició en el Plenari de Casa 

Gran del 28 de maig on quedava clara la posició del grup: prioritat sempre als vianants i 

avançar en la pacificació dels laterals de les avingudes principals de la ciutat entre altres 

propostes. 

Els preocupa que la ciutadania recuperi l’ús del transport públic, que la ciutat avanci cap a 

ser més neta i més saludable, que es prioritzi l’ús del vehicle no contaminant, però que 

aquest també sigui conscient que conviu amb d’altres i tothom ha de respectar les normes 

de circulació. Diu que si es vol que la gent faci servir el transport públic o deixi el vehicle 

particular a casa, cal millorar la freqüència i la capacitat del servei de transport, augmentar el 

nombre de combois i d’autobusos. 

Apunta que, per desgràcia, arran de la covid-19, l’ús del transport públic ha baixat. Es 

parla de mantenir distàncies però a les hores punta el transport va massa ple, i la gent 

prefereix agafar el vehicle privat per evitar massificacions, i gran part de les actuacions de 

què parlen ara dificulten la mobilitat del vehicle privat. 

Anuncia que votaran a favor de la proposició, tot i que els agradava més quan també 

demanava un informe que arribés a tots els grups. Diu que Barcelona pel Canvi no tenia 

intenció de tenir aquest informe, i troba greu que hagi estat el Govern qui hagi fet treure en 

la transacció el que hauria estat un exercici de transparència. 

La senyora Sílvia Casorrán Martos, portaveu adjunta del GMDBComú-E, en nom del 

Govern, comunica que en el Consell de Mobilitat i Accessibilitat del 15 de juliol passat, ella 

mateixa va donar compte de les actuacions executades davant de totes les persones 

assistents, incloent-hi grups de l’oposició i ciutadania. 

Explica que va parlar dels canvis en matèria de mobilitat que el districte ha gaudit els 

darrers mesos de l’estil dels canvis que s’estan implementant a totes les grans ciutats del 

món per garantir principalment la salut de la ciutadania. 

Tot seguit, detalla les actuacions que s’han fet al Districte de Sant Martí: 

- Pacificació dels carrers Taulat, Muntanya i Coll i Vehí, amb la reconversió a definitiva 

posterior. 

- Tancament durant els caps de setmana de l’avinguda Litoral per a vianants i bicicletes. 



 
 

 

- Nous trams de carril bus al carrer Espronceda, passeig García Fària i passeig Calvell 

per garantir justament una freqüència contínua del servei de transport públic i evitar 

l’acumulació de viatgers tant a les parades com a bord dels busos. 

- Nou tram de carril bici del carrer València (i assenyala que ara també està en marxa el 

del carrer Aragó). 

- Terrasses a la calçada. 

- Deu estacions de Bicing noves, que ja estaven previstes però que han arribat durant el 

confinament. 

- Campanya de comunicació justament per promoure la mobilitat sostenible. 

Indica que la presentació es pot trobar a partir del minut 36 del vídeo del consell que està 

penjat al YouTube i a l’apartat web corresponent de l’Ajuntament de Barcelona. 

Es mostra totalment d’acord que cal garantir la seguretat i la integritat física de tothom, 

però també vol dir que els canvis de mobilitat al districte, tal com s’ha pogut veure, han estat 

molt puntuals i a la vegada molt necessaris, perquè s’ha demostrat que hi ha una relació 

entre la mortalitat de la covid-19 i la contaminació de l’aire, i, com que el trànsit de motor és 

la principal font de contaminació a l’entorn metropolità, calia sortir d’aquesta pandèmia 

reforçant justament encara més la mobilitat sostenible a la ciutat. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, pregunta si la portaveu del 

Govern s’ha pronunciat sobre la proposició i la presidenta li respon que encara no. Dona les 

gràcies als grups que hi han votat a favor. 

Vol fer un incís al comentari que li han adreçat de la manca de transparència. Aclareix que 

quan parlaven del 22@ ja ha comentat que ell és més partidari d’allò que el moviment es 

demostra caminant. Diu que ha fet una transaccional amb el grup de Govern perquè creu 

que és més important posar-se en marxa en un tema tan important com aquest que no pas 

buscar la coma. Lamenta, però, si algun grup creu que això és una manca de transparència: 

considera que hi ha prou informes i està convençut que en el seu dia el Govern presentarà 

l’informe que toqui. 

Demana a tothom de posar-se en marxa en aquest tema i així després ja podran discutir si 

la coma va a una banda o a l’altra. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, portaveu adjunt del GMDCs, demana un esforç al 

Govern perquè intenti trobar consensos i que tothom hi aporti, perquè aquest és un tema 

molt difícil i complicat. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, demana que a l’hora de la 

mobilitat també tinguin en compte el comerç, que recorda que han patit moltíssim i creu que 

com a mínim se’ls ha de facilitar el fet que els ciutadans o els veïns hi puguin arribar. 

La senyora Rosa M. Alemany i Verdú, portaveu adjunta del GMDERC, explica al conseller 

Benítez que el seu comentari sobre la transparència no era un atac, sinó que anava encarat 

al fet que, si tots n’haguessin pogut tenir un informe, hauria estat més transparent. 

La senyora Sílvia Casorrán Martos, portaveu adjunta del GMDBComú-E, en nom del 

Govern, insisteix en el fet que ja es disposa de la llista d’accions implementades, i a més ja 

es van explicar en el darrer Consell de Mobilitat. 

Es posen a la disposició de qui vulgui tornar a parlar amb més profunditat del tema per 

comentar aquestes actuacions i d’altres que volen que arribin aviat, com ara baixar els 



 
 

 

carrils bici de les voreres de la Diagonal i de la rambla Prim, o bé totes les que s’estan 

executant amb relació al programa de protecció d’escoles, que impliquen moltes altres 

actuacions per protegir la salut i la seguretat viària dels infants. 

Informa que actualment es treballa en actuacions d’entrades a escoles, com per exemple 

retirant places d’aparcament a les escoles Bac de Roda, La Caixa i Brasil, i també en les 

que més endavant comentarà en un prec en concret. 

Sobre la pregunta de l’intervinent senyor Rafael Domene Fonteboa, comenta que els 

canvis sobre l’àrea verda no tenen res a veure amb les mesures tàctiques per la covid-19, i 

que en la propera audiència pública hi donarà resposta amb tot el temps necessari. 

Hi anuncia el vot a favor. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, tanca el punt agraint el vot i a 

més a més el to, i sentint molt si en la seva darrera intervenció ha semblat que s’havia 

agafat el comentari sobre la transparència com un atac personal. 

 

La proposició s’aprova per unanimitat. 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

No hi ha assumptes a tractar. 

c) Precs 

Presentat pel GMDJxCat 

Que el Govern del Districte de Sant Martí realitzi amb urgència una intervenció 
d’urbanisme tàctic en aquest solar davant de l’escola Sant Martí adequant l’espai 
per a l’ús d’esbarjo i esportiu dels infants del centre i del seu entorn, a l’espera 
que s’acordi i es realitzi el projecte d’urbanització definitiu. 

Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per 
escrit de la resposta oral. 

 
S’ha presentat la següent esmena transaccional al text: 

Que el Govern del Districte de Sant Martí acordi urgentment amb la direcció i l’AMPA 

de l’Escola Sant Martí l’adequació del solar situat al seu davant, per a l’ús d’esbarjo i 

esportiu dels infants del centre i del seu entorn, comprometent-se a realitzar-la 

durant el curs actual 2020-2021 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, presenten aquest prec 

atenent a la demanda de l’Associació de Mares i Pares de l’Escola de Sant Martí, a més 

d’altres entitats i negocis de l’entorn, a banda de la direcció de l’Escola de Sant Martí. 

Creuen que és necessari urbanitzar el solar de sorra que hi ha just davant de l’escola. Més 

enllà que alguns amos de gossos el facin servir de manera incívica o que els nens hi juguin 

però sense cap mena de seguretat ni de recinte adequat per practicar-hi esport, ara, a més a 

més, per la necessitat de tenir més espais arran de la pandèmia, la mateixa escola hi fa 

accions per a les quals el solar no està preparat. 



 
 

 

Explica que han transaccionat el prec amb el Govern. 

La presidenta cedeix la paraula a la secretària tecnicojurídica perquè llegeixi la intervenció 

que els han fet arribar. 

La secretària tecnicojurídica informa que s’ha presentat una intervenció que fa referència a 

aquest prec, i la llegeix literalment: 

- L’AMPA Escola Sant Martí exposa que «l’enderrocament de l’antic transformador del 

carrer Castella va ser el resultat de més de vint anys de lluita veïnal per tal d’aconseguir 

que l’espai tingués els usos a què havia estat destinat des de principis dels anys 

noranta. Un acord entre les entitats veïnals, la plataforma Transformem i el govern de 

l’aleshores alcalde Xavier Trias va permetre que el 2017, ja amb el govern canviat, 

s’enderroqués el transformador de FECSA-Endesa. 

»En aquell moment, el Govern municipal va garantir als veïns i als membres de 

Transformem que es faria una actuació provisional (finançada per la mateixa 

companyia) aquell mateix 2017, i que dos anys més tard s’engegaria un procés 

participatiu per tal que els veïns fessin propostes sobre com hauria de ser la zona verda. 

Havia de ser al principi del segon mandat de l’actual govern quan es duria a terme 

l’actuació definitiva per fer de l’actual esplanada una zona verda. 

»Tanmateix, des de l’agost de 2017, i tot i les reiterades propostes i protestes de veïns 

i de la plataforma Transformem, no s’ha fet cap actuació sobre l’esplanada, que s’ha 

anat degradant i utilitzant amb finalitats diferents de les previstes. I precisament ara, en 

temps de pandèmia, quan necessitem més espais exteriors que mai, trobem a faltar el 

compliment de les promeses de l’Ajuntament de Barcelona, que simplement ha oblidat 

l’existència de l’esplanada. 

»Per això, demanem que s’hi faci una actuació provisional i immediata per tal de 

facilitar-ne els usos per part dels veïns i l’escola, i a la vegada un compromís explícit i 

ferm per endegar el projecte definitiu de la zona verda que els veïns fa vint-i-cinc anys 

que reclamen. L’esplanada és ara mateix un espai que empobreix l’experiència de veïns 

i escola, en dificulta els usos adequats i evidencia amb la seva estètica l’abandó a què 

ha sotmès l’espai l’ajuntament actual. 

»Com diria el nostre estimat i enyorat Manel Andreu, a qui vam dedicar fa un any una 

festa i una placa al mur de l’esplanada, “volem zona verda!”» 

La senyora Sílvia Casorrán Martos, portaveu adjunta del GMDBComú-E, en nom del 

Govern, manifesta que les escoles són una prioritat del Govern, tal com ho demostren els 

dos programes municipals per millorar els entorns escolars. 

En aquest cas concret de l’Escola Sant Martí i de la plaça del davant, diu que és un espai 

ideal per a l’esbarjo i per a l’esport dels infants, també gràcies al fet que el carrer Sant Joan 

de Malta és un eix viari pacificat amb prioritat per als vianants. 

Accepten el prec perquè ja s’ha parlat amb el centre educatiu i faran les actuacions 

necessàries per garantir que la placeta es trobi en un estat adequat per a l’ús d’infants i 

adolescents. 

Aprofita per recordar que l’equip tècnic del districte treballa de valent per poder tirar 

endavant les demandes de tots els centres educatius, i concreta quines han estat fins ara: 

- Han facilitat l’accés a peu a 11 centres educatius i n’hi ha 10 més en estudi. 

- Han retirat vehicles per ampliar l’espai a les portes de 3 escoles: Brasil, Bac de 

Roda i La Caixa, i també han instal·lat una tanca a una escola bressol. 



 
 

 

- Han cedit espais exteriors de parcs i jardins a 27 centres educatius i n’hi ha 4 més 

en estudi. 

- Han cedit espais interiors de 2 equipaments i n’hi ha un tercer també en estudi. 

Hi afegeix que el llistat va evolucionant amb les demandes noves que van arribant. 

Clou el prec emplaçant-se a una reunió amb l’escola i l’AMPA per veure quines mesures 

es poden tirar endavant d’urbanisme tàctic, que entén que en aquest cas Junts per 

Catalunya sí que hi està d’acord. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, aclareix que amb la 

proposició transaccionada pel Govern, quan el Govern proposa acordar quina ha de ser la 

reforma de la plaça, entenen que deixa de ser un urbanisme tàctic i passa a ser la 

urbanització de la plaça en si, que és el que havien parlat. 

Creuen que si fos urbanisme tàctic no caldria tanta negociació perquè seria una actuació 

que hauria de ser immediata. 

Hi afegeix que, quan les coses estan ben fetes i acordades, l’urbanisme tàctic serveix, 

però no quan es fan de la nit al dia i sense parlar amb ningú. 

La senyora Sílvia Casorrán Martos, portaveu adjunta del GMDBComú-E, en nom del 

Govern, puntualitza que en les actuacions d’urbanisme tàctic és interessant escoltar la part 

principalment usuària de l’espai. 

Escoltaran les necessitats de l’Escola Sant Martí i valoraran què s’hi pot fer, però sobretot 

garantir la neteja de l’espai. Apunta que ara no parlaran de fer-hi una actuació definitiva, 

perquè comporta un procés i un projecte, això serà per a més endavant, sinó que el que 

faran ara és parlar de les necessitats actuals. 

S’accepta el prec. 

Presentat pel GMDJxCat 

Que el Govern del Districte de Sant Martí garanteixi un allotjament temporal per 

a les famílies amb menors d’edat que viuen en assentaments mentre el virus 

pandèmic covid-19 no estigui controlat, a més d’una infraestructura 

informàtica suficient perquè aquests infants i joves puguin seguir el curs 

escolar a distància en cas de ser necessari. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, explica que presenten 

aquest prec per la greu situació que pateix el Districte de Sant Martí i el conjunt de la ciutat, 

on el nombre d’assentaments i persones que hi viuen no ha parat d’augmentar els darrers 

anys, i ara mateix en una situació que encara és més greu com la pandèmia: han vist com 

l’Ajuntament de Barcelona ha hagut d’obrir espais per acollir persones que malauradament 

viuen i dormen al carrer o en espais que no són habitatges dignes. 

Creuen que encara hi ha més persones vulnerables, com són els infants en edat escolar, 

que quan les escoles van estar tancades per la pandèmia necessitaven un espai adequat i 

amb una infraestructura per poder seguir el seu curs escolar, la seva educació, ja que és 

clau per al seu desenvolupament i èxit posterior en la vida professional i personal. 

Diu que amb la previsió d’un segon brot de la pandèmia el prec queda encara més 

justificat. 



 
 

 

La senyora Sílvia López Serrano, portaveu del GMDPSC-CP, en nom del Govern, informa 

que l’atenció social a les persones que viuen en assentaments es realitza des de dos serveis 

municipals. 

En el cas de l’Oficina del Pla d’Assentaments Irregulars (OPAI), l’atenció social implica la 

vinculació a plans de treball i de capacitació, recursos d’allotjament i assessorament jurídic. 

En el cas del Servei d’Intervenció Social de Famílies amb Menors (Sisfam) la base de 

l’atenció és la capacitació parental i facilitar l’accés dels menors tant a l’atenció sanitària com 

a l’escolarització obligatòria. Indica que els dos serveis treballen de manera coordinada 

entre ells i amb total coordinació amb la resta de serveis de l’Institut Municipal de Serveis 

Socials (IMSS), per mirar d’atendre les necessitats dels usuaris. 

Pel que fa al Sisfam, la coordinació amb la cartera de serveis de protecció a la infància de 

la Generalitat és imprescindible, ja que es tracta d’una competència d’aquesta administració. 

L’IMSS ha proporcionat allotjament temporal en pensions a les famílies que per diferents 

situacions no han pogut confinar-se en condicions de seguretat a l’assentament. S’ha 

prioritzat mantenir les persones als assentaments en la mesura que són espais segurs i 

perquè les famílies són reticents a moure’s temporalment dels solars: per ells són casa seva, 

i hi poden mantenir la seva activitat habitual. 

Amb relació a l’àmbit escolar, el servei Sisfam manté un seguiment acurat de tots els 

casos d’escolarització i fa de pont entre les famílies i les escoles, a més de facilitar el 

material escolar necessari. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, més enllà de la 

descripció de quines són les responsabilitats que ha d’adquirir cada administració en aquest 

àmbit, anima l’Ajuntament de Barcelona, a través de serveis socials, a oferir incentius, 

malgrat la reticència comprensible de les famílies a abandonar el que creuen que és el seu 

habitatge, per poder garantir un allotjament digne i una infraestructura adequada als infants. 

La senyora Sílvia López Serrano, portaveu del GMDPSC-CP, explica que les famílies que 

viuen en assentaments es dediquen principalment a activitats econòmiques que necessiten 

un espai, a vegades refusen qualsevol oferta, perquè és un risc de perdre l’espai que tenen, 

el solar. 

Indica que la intervenció en les famílies rom que viuen en assentaments de vegades han 

comportat molt de temps, i el que demanen a la Generalitat és que faci el mateix esforç que 

fa l’ajuntament per poder oferir solucions habitacionals a aquestes persones un cop s’ha fet 

el treball amb les famílies. 

Respecte al tema de l’educació, recorda que també és una competència de la Generalitat, 

i es queixa que l’Ajuntament de Barcelona, com sempre, està fent i aportant més del que li 

pertoca: s’ha creat un banc propi de dispositius per cobrir les mancances d’aquests usuaris 

escolars. Diu que evidentment no és suficient, però desitgen que el Departament d’Educació 

faci arribar els recursos que calen i que la comunitat educativa demana. 

Justifica el rebuig al prec perquè hi estan treballant i perquè necessiten el suport de la 

Generalitat. 

Es rebutja el prec. 

Presentat pel GMDCs 



 
 

 

Que el Govern de Districte de Sant Martí elabori conjuntament amb l’Institut 

Municipal de Parcs i Jardins un pla urgent de xoc que reverteixi l’estat de 

descontrol de la vegetació dels espais públics, i que inclogui a més un estudi 

de riscos de caiguda de branques o arbres al districte. 

La presidenta informa que aquest prec inclou una esmena in voce, i tot seguit llegeix el text 

transaccionat: 

«Que el Govern del Districte de Sant Martí elabori conjuntament amb l’Institut 

Municipal de Parcs i Jardins un pla urgent de xoc que reverteixi l’estat de 

descontrol de la vegetació dels espais públics.» 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, portaveu adjunt del GMDCs, intervé en castellà. Explica 

que les iniciatives que avui s’eleven en aquest consell plenari es van presentar fa dues 

setmanes en Junta de Portaveus. Detalla que el que ha passat en aquest prec és que en el 

temps que transcorre entre la introducció administrativa de la iniciativa i la presentació en el 

ple es produeixen accions que poden modificar la situació i les circumstàncies. 

Qualifica d’inqüestionable l’estat de deixadesa que transmeten els jardins, parterres, 

escocells i arbrat en general. No sap dir quina part d’això és la conseqüència del període de 

confinament, que va tenir paralitzats les tasques de cures i manteniment durant setmanes; 

quina part es deu a la nova política de naturalització promoguda pel Govern, o quina part es 

deu a la falta de personal i de mitjans que el mateix personal de Parcs i Jardins denuncia 

constantment. 

En qualsevol cas, li sembla evident que no es pot deixar que la vegetació continuï creixent 

de forma descontrolada, no només per una qüestió de mala imatge, sinó perquè també es 

pot acabar convertint en un problema de salut pública. 

Exposa que el canvi que s’ha produït en aquestes dues setmanes és que fa pocs dies el 

Govern ha reconegut el seu error i ha anunciat que emprendrà una campanya intensiva de 

neteja d’escocells, talls de gespa i poda d’arbrat. 

Considera que, si la presentació d’aquest prec, sumada a altres denúncies populars i de 

mitjans de comunicació, serveixen perquè aquest Govern hagi decidit corregir, el troba 

benvingut. 

La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, comença aclarint que la fama de 

males herbes la troba totalment injustificada ja que està demostrat que millora la salut, 

reequilibra tot el sistema i és fonamental per la lluita contra les pandèmies. També informa 

que l’augment de plagues no és a causa de les herbes sinó pel canvi climàtic, i diu que per 

lluitar en contra d’aquest canvi i garantir la supervivència la renaturalització és fonamental. 

Dit això, explica que el període de confinament durant la primavera, les temperatures, les 

pluges i l’absència de pressió humana ha fet que els espais verds s’hagin vist afavorits amb 

un esclat vigorós de la vegetació que donava una imatge que qualifica de meravellosa, a 

més de sumar-hi per a la salut de tothom. Comunica que a partir del mes de juliol el procés 

natural de la vegetació espontània va tancar el seu cicle i es va assecar; durant el mes de 

juliol i agost, que és quan s’hauria d’haver fet aquests desbrossaments, tant de superfícies 

com d’escocells, no va haver-hi personal per fer-ho a causa de la covid-19. 

Per aquest motiu, Parcs i Jardins ha fet un pla d’actuació per apaivagar la situació d’aquí a 

finals d’any. Explica que cal tenir en compte que l’inici de curs ha coincidit amb dues 



 
 

 

actuacions extraordinàries com és el reforç d’espais posats a disposició de les escoles, que 

es revisen diàriament, i la Mercè en espais verds. 

Com que el pla i les accions són extensos i disposa de poc temps de resposta, comunica 

que els els facilitarà per escrit ara mateix. 

Respecte a la poda dels arbres, apunta que està més que demostrat que la poda 

excessiva debilita l’arbre. Comunica que també els adjunta el pla de podes, que avança de 

no serà tan extensiva com es feia abans, precisament per protegir la ciutadania i que l’arbre 

tingui prou fortalesa per aguantar. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, portaveu adjunt del GMDCs, intervé en castellà. Diu que 

la consellera pot explicar totes les bondats que vulgui dels processos de deixar que la 

vegetació creixi espontàniament, però el més important és que han rectificat i que a partir 

d’ara procediran a realitzar podes, tallar gespa i netejar escocells. 

Indica que hi ha molts arbres en perill de caiguda i esperen que aquesta tardor els 

temporals que s’esperen no produeixin situacions de perillositat, i informa la consellera que 

menys de deu dies va caure un arbre al carrer Marroc. 

La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, intervé en castellà. Lamenta dir al 

conseller Alcalde que no han rectificat, que era una actuació que ja estava prevista i que 

s’ha retardat pel tema de la covid. 

Respecte a la poda, subratlla que Barcelona és totalment responsable, i que encara que 

l’arbre estigui sa no té una força infinita per poder aguantar segons quins vents. Informa que 

hi ha un control exhaustiu de Parcs i Jardins, que té fitxes de cada arbre i les seves 

malalties, i quan es detecta que no està en condicions el retira. 

S’accepta el prec. 

Presentat pel BCNxCanvi 

Sol·licitem al Govern del Districte de Sant Martí a fer seguiment que a tots els 
centres educatius (públics, concertats i privats) s’implementen les mesures de 
protecció i seguretat adequades per tal de garantir la salut dels infants, 
professors i famílies, així com del personal extern que dona suport logístic als 
centres. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, relata que fa poques setmanes 

els infants van iniciar el curs 2020-21 de forma presencial a les escoles. Admet que les 

escoles s’han adaptat a les mesures de seguretat arran de la covid-19, però confessa que 

com a pare té la sensació que quan porta els nens a l’escola allò és la jungla: es respecten 

poc les distàncies, o els nens poden ser tant grup bombolla com vulguin, però els pares no. 

A continuació, llegeix el prec. Hi afegeix que pensa que es podria implementar a les 

escoles un delegat per al covid-19, algú que tingui un contacte directe amb l’Administració 

per tal que aquesta pugui revisar que dins les escoles es fa tot correctament, no per castigar 

sinó per educar. 

El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, fa una prèvia perquè troba que és 

important que tothom sàpiga de qui són les competències. Recorda que les competències 

des d’aquesta seu del districte tenen més a veure amb els entorns escolars, tot i que via el 

Consorci d’Educació de Barcelona n’hi ha algunes que tenen a veure amb l’interior. També 



 
 

 

remarca que tot el que són les mesures que afecten l’interior dels centres educatius les 

marquen els departaments de Salut i Educació i el Procicat. 

Explica que, tal com ja es va dir en la comissió de Casa Gran, l’Ajuntament de Barcelona 

també se sent responsable del que pugui passar a la ciutat. Des del districte, miraran de 

transmetre a cada centre tot el que detectin que pugui ser millorable respecte als diferents 

protocols, com està convençut que també es fa des de les direccions dels centres i els 

tècnics de cada departament. 

Diu que és en aquest context que acceptaran el prec. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, indica que el tema competencial 

sempre és més un problema que una solució. 

Dona la raó al conseller Martín: l’interior de l’escola pertany a altres competències. Però 

està convençut que si s’hi donen dues voltes més es trobarà la solució però poder entrar a 

xafardejar. 

De totes maneres, li agraeix l’aportació. 

El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, explica que ell ha visitat una trentena de 

centres aquestes setmanes i assegura que la que seria la millor mesura per garantir la millor 

situació dels infants és que s’incrementi el finançament de l’educació pública i de la salut 

pública, i no el que es pugui fer des del districte. 

Diu que hi pot ajudar, però que sense més professorat, sense més treballadors a les 

escoles ni, sobretot, sense reforçar la salut pública ni els CAP serà més complicat sortir 

d’aquesta situació. 

S’accepta el prec. 

d) Preguntes 

Presentada pel GMDERC 

Quants assentaments es tenen localitzats al Districte de Sant Martí?, quantes 
persones hi conviuen, de quines edats, orígens i sexes?, quines actuacions es 
duen a terme per garantir els seus drets com a barcelonins i barcelonines i la 
seva qualitat de vida (sanitat, neteja, salubritat, escolarització, etc.)? 

Sol·licitem que en el transcurs de la sessió plenària del Consell de Districte ens 
sigui lliurada còpia per escrit de la resposta oral. 

La senyora Núria Mateo Martínez, del GMDERC, manifesta que el districte de Sant Martí és 

el districte de Barcelona amb el nombre més elevat d’assentaments: més d’una trentena. 

Explica que en aquests assentaments viuen persones de diferents edats i orígens, i malgrat 

que el districte s’hi interessa i reben alguna ajuda, les condicions de molts d’aquests 

assentaments no reuneixen els mínims de qualitat de vida i l’Administració hauria de garantir 

els drets bàsics d’aquestes persones, perquè curiosament tenen roba, sabates, mascaretes 

quan les tenen i menjar, però dormen amb rates i ferralla. Apunta que els falta aigua per 

rentar-se les mans, que és més que deficient amb l’aigua que van a buscar les fonts. 



 
 

 

Diu que són la misèria de l’opulència del 22@, el nostre fracàs com a societat, i 

l’Ajuntament els atén mentre que alhora permet cronificar aquests assentaments. Subratlla 

que alguna cosa estan estem fent malament. 

Tot seguit, llegeix la pregunta. 

La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, informa que al Districte de Sant 

Martí hi han localitzat 39 assentaments irregulars en solars i naus industrials on viuen 

aproximadament un total de 225 persones, de les quals 37 són menors de 18 anys. 

D’aquestes, 52 són dones i 173, homes. Per nacionalitats, els equips municipals han 

localitzat 78 persones de nacionalitat espanyola o portuguesa d’ètnia rom; 29 procedents de 

l’Europa de l’Est, majoritàriament també d’ètnia rom; 19 persones magribines, 21 de l’Àfrica 

subsahariana, i la resta de persones són de nacionalitats diverses, entre les quals es poden 

trobar ciutadans xinesos, pakistanesos o filipins. 

Continua informant que, en matèria de gestió sanitària, els dos equips fan repartiment de 

mascaretes i gel hidroalcohòlic. Els serveis han assumit la tasca d’informar les famílies de la 

situació i treballar sobre les pors i rumors, actualitzant la informació de què disposen sobre 

normes i recomanacions de les autoritats sanitàries, de fer seguiment de possibles 

simptomatologia de covid-19 i de fer acompanyament si es dona el cas a recursos sanitaris i 

garantir l’atenció de persones que viuen als assentaments. 

Comunica que el Servei d’Intervenció Social de Famílies amb Menors (Sisfam) també ha 

portat a terme un programa extraordinari d’ajuts d’emergència a les famílies i s’han repartit 

targetes moneder per despesa corrent per un valor de 68.378 euros a aquelles famílies que 

no percebien cap prestació abans de l’inici de la pandèmia. 

Indica que la resta de qüestions els ha respost de manera clara i solvent la seva companya 

en la intervenció interior, però aclareix que són espais privats i per fer la neteja necessitem 

ordre judicial per entrar-hi, que sens dubte s’agilitza amb els jutjats a través dels informes de 

serveis socials que permeten fer tant actuacions de neteja com de seguretat vers a 

l’infrahabitatge. 

La senyora Núria Mateo Martínez, del GMDERC, agraeix les explicacions de la consellera 

Campos, però diu que segurament a la Marisa i a l’Alejandro, i a la vintena de persones que 

conviuen amb ells, els agradaria poder viure en una situació molt millor. 

La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, apunta que en el context d’eleccions 

catalanes a les quals es va confia que la ciutadania doni suport a aquells que defensen els 

serveis públics, especialment salut i educació, i que no tornin en mans dels que privatitzant 

la sanitat i mantenen el finançament de les escoles privades que segreguen per sexe, per 

exemple. Hi afegeix que aquests dies s’ha explicat que aquests centres han cobrat més de 

300 milions en l’última dècada. 

Presentada pel GMDERC 

Quines mesures ha adoptat el Govern del Districte i en quins centres educatius 
per tal d’evitar la concentració de persones als entorns escolars? 

Sol·licitem que en el transcurs de la sessió plenària del Consell de Districte ens 
sigui lliurada còpia per escrit de la resposta oral. 



 
 

 

El senyor Jordi Rallo i Casanovas, del GMDERC, explica que presenten al Govern del 

Districte de Sant Martí aquesta pregunta perquè té un elevat nombre de centres educatius; 

perquè, a causa de la pandèmia, les autoritats sanitàries i Protecció Civil indiquen que cal 

evitar les aglomeracions, i atès que, malgrat els horaris esglaonats, poden donar-se 

situacions de concentració de persones en els moments d’entrada i sortida dels centres. 

El senyor Joan Pujol Gómez, del GMDPSC-CP, manifesta que l’educació de la mainada és 

un element essencial per a aquest Govern i, com no pot ser d’una altra manera, des del 

Districte s’hi està treballant, i, a més, s’estan intentant suplir les mancances i els dèficits que 

la Generalitat presenta en aquest àmbit, tant en les escoles públiques com en les privades i 

les concertades. 

Detalla que les mesures concretes que s’han adoptat des del districte són: 

- Pacificació d’entorns en 11 centres escolars i 10 més en estudi. Indica que, en la relació 

per escrit que els passaran, hi consta el nom de cada un dels centres. Especifica que 

aquesta pacificació s’ha fet o bé amb la Guàrdia Urbana o bé amb plans d’ocupació 

fixos de forma rotativa: 12 dotacions de Guàrdia Urbana i 10 d’equips de Pla 

d’Ocupació. 

- Habilitació d’espais exteriors: 27 parcs i jardins autoritzats més 4 més en estudi. 

- Habilitació d’espais interiors d’Alchemika i el Centre Cívic Besòs més un altre en estudi. 

- Retirada de vehicles per ampliar espais a les escoles Brasil, Bac de Roda i La Caixa. 

- Instal·lació de tanques al carrer per tal de garantir l’accés de forma coherent a la bressol 

Dolors Canals. 

El senyor Jordi Rallo i Casanovas, del GMDERC, agraeix al senyor Pujol la informació del 

Govern. 

En tot cas, destaca que entre les coses que ha sentit aquest en aquest plenari és que els 

entorns escolars són una prioritat per al Govern de la ciutat. Recrimina que en el cas del 

Districte de Sant Martí només hi hagi una escola habilitada i que la majoria de les actuacions 

es concentrin al districte de l’Eixample. 

També lamenta l’estat de deixadesa dels camins escolars, com el de l’Escola els Horts, on 

hi ha una manca de senyalització i de manteniment. 

Avança que continuaran fent preguntes perquè han comprovat que és una manera perquè 

el Govern de la ciutat treballi. 

El senyor Joan Pujol Gómez, del GMDPSC-CP, comenta que la llista de les escoles no està 

tancat i continua evolucionant amb les noves demandes. També apunta que el tema de la 

pandèmia no està tancat i que des del districte se seguiran prenent mesures. 

Recorda i remarca la manca de recursos i la gestió deficitària per part d’altres 

administracions, que s’ha de veure resolta per part dels districtes tot i la falta de recursos i 

de competències. 

Aprofita l’ocasió per agrair a tot l’equip tècnic del districte, especialment a la Direcció de 

Serveis a les Persones i el Territori per tot l’esforç que es fa per tal de pacifica i ajudar que la 

mainada pugui anar a les escoles de la millor manera possible. 

Presentada pel GMDCs 



 
 

 

Quins criteris s’han utilitzat per part de l’Ajuntament per a l’elecció dels 31 

espais cedits a les escoles al Districte de Sant Martí?, quins protocols de 

comprovació d’idoneïtat s’hi han seguit i en quin estat es troben cada un 

d’aquests espais? 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, portaveu adjunt del GMDCs, intervé en castellà. Exposa 

que els mitjans de comunicació van publicar una denúncia sobre l’estat dels 31 espais que el 

Govern del Districte ha cedit a les escoles perquè tinguin més espai i facilitar que així es 

mantinguin les distàncies de seguretat per les restriccions de la covid-19. Explica que ell 

mateix va comprovar personalment que era certa, i en aquest cas en concret parla dels 

jardins de Can Miralletes: l’estat d’abandonament en què aleshores es trobava el parc feia 

impossible la utilització del parc per part d’una escola. 

Manifesta que fa un parell de setmanes la pregunta presentada era absolutament 

pertinent, i apunta que posteriorment hi ha hagut una actuació en aquest parc perquè ara sí 

que reuneix unes mínimes condicions de neteja, com ha pogut comprovar avui mateix, que 

ja permetria que el poguessin utilitzar els alumnes de l’escola. 

Com que és un tema que els preocupa força, volen saber què passa amb els altres trenta 

espais cedits a les escoles. 

La senyora Lorena Domínguez Liébana, del GMDBComú-E, per part del Govern, informa 

que l’Ajuntament de Barcelona ha procurat ser proactiu en les mesures socials sanitàries 

esdevingudes arran de la pandèmia del covid-19. En aquesta mateixa línia, quan es va 

saber que es reprendrien les classes de manera presencial a escoles i instituts, i atès que 

les ràtios i distàncies ja es veia que eren impossibles de complir, l’Ajuntament va anunciar 

que posava a disposició dels centres diferents equipaments municipals i parcs públics per tal 

de garantir la tornada a les escoles en les millors condicions de seguretat possible. 

Comunica que els criteris prioritaris van ser que s’hi poguessin mantenir les distàncies de 

seguretat i també el de proximitat al centre per tal de garantir el desplaçament d’una manera 

segura i també l’assistència dels alumnes sense perjudicis en els horaris, a més de la 

voluntat d’establir vincles entre la comunitat educativa i el seu entorn immediat. 

D’aquesta manera, relata que a començaments d’estiu es va consultar als centres 

educatius quines necessitats tindrien. Se’n va fer una diagnosi i finalment es van traslladar 

els possibles espais públics al Consorci d’Educació. Igualment, saben que els centres també 

van fer arribar les seves demandes al mateix ens en el seu pla de retorn. 

Diu que finalment va ser Inspecció del Consorci d’Educació la que determinava quines 

eren les necessitats de cada centre i autoritzava la cessió d’espais. Per tant, en coordinació 

amb la comunitat educativa i el consorci, l’Ajuntament ha mirat de facilitar tots els que s’han 

demanat, llista que indica que continua oberta per poder atendre les demandes que puguin 

arribar. 

Respecte a l’estat dels espais, informa que se n’ha reforçat i se’n continuarà reforçant la 

neteja i el manteniment, i que, en casos concrets, tan bon punt s’han tingut notícies d’una 

situació com la que s’ha comentat de Can Miralletes, s’hi ha fet una actuació d’urgència amb 

els diferents departaments implicats per garantir la convivència i que l’activitat educativa 

pogués tirar endavant. 

Tanmateix, també són conscients que l’ús de diferents activitats en un espai públic pot 

generar tensions i usos que els distorsionen, i és per això que es treballa en la posició d’una 



 
 

 

figura com a agent cívica que doni suport als centres en la gestió de les mesures de 

seguretat del covid-19 i que també pugui mediar en els diferents espais públics. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, portaveu adjunt del GMDCs, agraeix a la consellera la 

informació facilitada. Critica, però, que no hagi contestat a la clau de la pregunta, que són 

els protocols d’idoneïtat de cada un dels espais, i, en cas d’haver-hi un protocol, com 

s’explica el cas de Can Miralletes, on es va haver de fer una actuació d’urgència, com la 

consellera acaba de reconèixer. 

Pregunta si van triar els espais damunt d’un mapa sense comprovar sobre el terreny 

absolutament res. 

La senyora Lorena Domínguez Liébana, del GMDBComú-E, aclareix que el conseller 

d’Educació i el regidor han estat en contacte amb les escoles, també per poder «travessar» 

aquest mapa. Destaca que el dia a dia pot fer que s’hi hagin de fer altres actuacions, i 

assegura que en faran sempre que sigui necessari. 

Aprofita l’ocasió per anunciar que aviat es comunicaran noves mesures del Protegim les 

escoles 

e) Seguiment de les proposicions i declaracions de grup 

Presentada pel GMDERC 

Que el govern informi de l’estat en què es troba el prec d’ERC acceptat en el 

plenari de desembre de 2019, és a dir: 

El Consell plenari del Districte de Sant Martí acorda: 

Que el regidor del Districte de Sant Martí dugui a terme les accions suficients i 

necessàries per tal d’instal·lar un punt verd fix de barri al Camp de l’Arpa del 

Clot, amb una població de 38.176 veïns i veïnes, la més alta del nostre districte, 

com a mesura adient i necessària per millorar la gestió de residus i garantir la 

preservació del medi ambient. 

La senyora Rosa M. Alemany i Verdú, portaveu adjunta del GMDERC, explica la proposició 

presentada el desembre del 2019. 

La senyora Sandra Enrique Aguilar, del GMDBComú-E, en nom del Govern, ratifica que el 

dia 5 de desembre del 2019 es va acceptar el prec d’Esquerra Republicana, amb la 

preocupació que evidentment comparteixen per la lluita contra la degradació del medi 

ambient i a favor d’un reciclatge actiu. 

Apunta que en una de les sessions del PAD es va tractar, dintre de l’àmbit de l’emergència 

climàtica, amb la temàtica de «residu zero», la creació d’un nou punt verd al barri del Camp 

de l’Arpa i del Clot. Afirma que és un compromís i una prioritat de mandat a causa de l’estat 

d’emergència climàtica, i assegura que la recollida selectiva és fonamental en aquesta lluita. 

A més, indica que està recollit en el seu full de ruta des del començament. 

Diu que arran de la pandèmia ara s’està reformulant i treballant el pressupost, i quan ho 

tinguin enllestit es posaran a abordar els compromisos adquirits per tal de complir-los, 

marcant sempre les prioritats en aquests moments d’incerteses. 



 
 

 

Reafirma tota la voluntat del Govern per emplaçar el punt verd al barri de muntanya, però 

primer caldrà esperar a concretar el pressupost que ho permeti. 

La senyora Rosa M. Alemany i Verdú, portaveu adjunta del GMDERC, agraeix les 

explicacions de la consellera. 

Li pregunta si han parlat amb les associacions de veïns i veïnes i amb els eixos comercials 

per tal de buscar-hi ubicacions possibles encara que sigui de forma provisional fins que es 

trobi un lloc definitiu. Suggereix que es podria instal·lar en alguns baixos d’equipaments 

municipals, com proposen les associacions. 

Apunta que aquestes actuacions provisionals no requereixen una gran inversió i facilitaria 

molt la recollida selectiva de deixalles, que és el que es demana que faci tothom. 

La senyora Sandra Enrique Aguilar, del GMDBComú-E, en nom del Govern, diu que quan es 

pugui abordar aquest projecte com cal esdevindrà un punt verd de referència per al barri. En 

el cas que no tenir tot el pressupost que desitjarien, s’hauran de mirar altres possibilitats. 

Presentada pel GMDJxCat 

Que s’informi el Consell de Districte de quin és l’estat d’execució de l’acord pres al 

plenari del 7 de maig de 2020 pel qual s’acordava portar a terme totes les propostes 

anteriorment referides. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, voldria que com està la 

proposició sobre crear de forma immediata, en coordinació amb la resta de districtes, una 

plataforma en línia per promoure la presència digital i el comerç electrònic dels comerços i 

eixos del districte, que agrupi totes les iniciatives de venda en línia que han anat sorgint i 

que esdevingui el portal de referència del comerç de proximitat al districte. 

Assegura que de moment no tenen notícies ni de la plataforma en línia, ni del market place 

ni de res. Recorda que el comerç realment té urgència per trobar solucions. 

El senyor Javier Mesía Barroso, del GMDPSC-CP, en nom del Govern, informa que el 

market place és un tema complex, tal com ja li va dir a l’últim plenari: no és el mateix una 

botiga en línia per a un establiment que mirar d’englobar-ne més de mil de tota la ciutat, amb 

la complexitat que suposa haver de penjar productes, sistemes de pagament, distribució, 

etc. Per tant, aclareix que és un projecte a mitjà i llarg termini. 

Explica que el market place es va crear quan tot just s’havia acabat el període d’alarma, 

amb tot el que això ha comportat: les principals entitats de comerç de Barcelona, tant la 

Fundació Barcelona Comerç com Barcelona Oberta, no trobaven la manera de fer encaixar 

els interessos de cadascuna, cosa que ha fet endarrerir força el temps fins que s’ha 

aconseguit arribar a un acord. 

S’ha creat una entitat amb subvenció municipal per contractar la realització d’aquesta 

plataforma de comerç, que en aquest moment està en fase de desenvolupament. 

Diu que la consellera Arenillas també parlava de fer servir eines de màrqueting en la seva 

proposició per donar a conèixer a la ciutadania què es podia comprar al comerç de 

proximitat. Creu que fa un mes es va fer una campanya de comunicació al districte amb 

rètols molt visibles al portal de cada edifici dient que el comerç està obert, està amb força i 

que s’hi pot accedir quan es vulgui. 



 
 

 

Continua dient que en la proposició també feia esment dels EPI. Informa que es va crear 

un acord marc entre els gremis, entitats de comerç, hostaleria i restauració amb l’Ajuntament 

i actualment se n’encarreguen els eixos comercials. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, diu que justament no ha fet 

esment ni dels EPI, ni de les subvencions ni del màrqueting perquè ja té clar què s’ha fet. 

Explica que això que «ho estan fent» ja l’hi van dir en el plenari anterior, i que per tant ha 

de concloure que encara no hi ha res. Espera que la vagin informant sobre el tema, per al bé 

de tot el comerç, 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

No hi ha assumptes a tractar. 

 

Abans d’acabar el plenari, la presidenta avisa que els veïns deuen haver vist que algunes de 

les seves preguntes no s’han formulat durant aquest plenari. Els informa que sí que s’han rebut 

a través de la plataforma Iris però com que no es corresponien a cap punt de l’ordre del dia han 

passat automàticament a l’audiència pública que tindrà lloc la setmana vinent i convida tothom 

a participar-hi. 

Agraeix especialment la paciència dels consellers regidors adscrits que els segueixen de 

manera telemàtica, i també dona les gràcies als tècnics de comunicació que han treballat 

aquesta tarda per fer possible el plenari. 

Expressa el desig de retrobar-se amb tothom com més aviat millor. Diu que queden dies 

complicats, d’esforç de prevenció davant el virus i commina tothom a cuidar-se molt. 

En no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 21.35 h. 


