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ACTA DEL CONSELL PLENARI 

 

Identificació de la sessió  

Núm.: 1 
Data: 7 de març de 2018 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 19.00 h a 23.53 h  
Lloc: Consell de Districte de Sant Martí 
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President del Consell 
Raimond Blasi i Navarro (GMDDemòcrata) 
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M. Magdalena Barceló Verea (GMCs) 
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Marc Andreu Acebal (GMDBComú-E) 
Francesc Carmona Pontaque (GMDBComú-E) 

Carlota Falgueras Marsal (GMDBComú-E) 
Montserrat Barnils i Santanach (GMDBComú-E) 
Jordi Martín López (GMDBComú-E) 

Eva Campos Paladio (GMDBComú-E) 
Jordi Marzo Fitó (GMDBComú-E)  
Genís Boadella i Esteve (GMDDemòcrata) 

Maria Arenillas Picañol (GMDDemòcrata) 
Fernando Gómez Carvajal (GMDDemòcrata) 
Margarita Planas i Liébanas (GMDDemòcrata) 

Javier Heredero Esteban (GMDCs)  
M. Eugenia Angulo López (GMDCs) 
Lourdes Arrando Bellés (GMDERC-AM) 

Oriol Puig i Morant (GMDERC-AM) 
Sergi Alcon i Gibert (GMDERC-AM) 
Francesc Xavier Bañón Fàbregas (GMDPSC-CP) 
Sílvia López Serrano (GMDPSC-CP) 
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Manuel Gallardo Martínez (GMDPPC) 
Ramón Sabaté Puig (GMDPPC) 

Ainhoa Ruiz Benedicto (GMDCUP-PA) 
 
Excusen la seva absència 

Daniel Mòdol i Deltell (GMPSC-CP) 
Xavier Mulleras Vinzia (GMPPC) 
Maria Rovira i Torrens (GMCUP-PA) 
 

Gerent 
Josep Garcia Puga  
 

Secretària tecnicojurídica 
Rocío Benito Arranz 
 

 
Desenvolupament de la sessió 
 

El president obre la sessió, i demana que les intervencions s’ajustin als temps previstos, atès 
que l’ordre del dia del plenari és molt dens. D’altra banda, assenyala que s’han fet canvis en el 
disseny de la sala i que esperen que la comoditat dels consellers i conselleres contribueixi 
també a fer un bon plenari. 

Aprovació de l’acta de la sessió anterior: 

Acta de la sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2017, ordinària 

S’aprova per unanimitat.  

Part informativa: 

Despatx d’ofici: 

Adjudicacions de contractes per procediment obert i de contractes menors amb 
publicitat, des del mes de novembre de 2017 fins al mes de gener de 2018 

El Consell se n’assabenta. 

 Informe del regidor  

El regidor del Districte assenyala que serà breu per tenir temps després de contestar les 
intervencions dels diversos grups polítics, però que cal una primera referència al difícil context 
global actual. Recorda que a finals de l’any passat hi va haver eleccions al Parlament de 
Catalunya, però que a hores d’ara encara no hi ha un govern efectiu, l’autogove rn continua 
intervingut per l’article 155 de la Constitució i quatre representants polítics i de la societat civil 
estan injustament tancats a la presó. Remarca que aquesta situació crea enormes dificultats 
per a la gestió del país i de la ciutat en molts aspectes i implica que l’Ajuntament de Barcelona 
ha d’assumir moltes iniciatives i lideratges. Assenyala que també comporta paràlisi en 
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actuacions concretes, com pel que fa al concurs per a una nova licitació de la gestió de la 
residència d’Alchemika, atès el seu mal funcionament. 

Indica que en la sessió d’avui s’explicarà el Pla de desenvolupament econòmic del districte, així 
com les inversions i el tancament del pressupost. Manifesta que hi ha dificultats per aprovar el 
pressupost perquè les visions partidistes prevalen per sobre dels interessos de ciutat, i que 
esperen que en el cas de la connexió del tramvia per la Diagonal, que beneficiaria clarament el 
districte i molta gent que hi treballa, predomini l’interès per la ciutat i el necessari reforçament 
del transport públic. 

Pel que fa a habitatge, explica que van donar les claus de 25 habitatges dotacionals per a gent 
gran el divendres passat. Destaca que també s’ha presentat el projecte APROP (allotjaments 
de proximitat provisionals), que ha estat assumit per les diverses associacions veïnals i que 
situarà una de les proves pilot darrere de la plaça de les Glòries. Manifesta que també és 
important tota la tasca diària que es du a terme des de l’Ajuntament de Barcelona i des de 
cadascuna de les oficines de l’habitatge i de Serveis Socials, així com la lluita contra la pobresa 
energètica que fa la ciutat. D’altra banda, explica que les estadístiques que tenen des d’ahir 
demostren un descens dels desnonaments a la ciutat i, alhora, un increment de la intervenció 
de l’Ajuntament de Barcelona en la mediació dels processos de desnonament.  

En relació amb les obres que es duran a terme properament, recorda que la pròxima setmana 
es posarà la primera pedra i començaran les obres del segon túnel de Glòries i de la part més 
al nord del parc de la Canòpia. Explica que altres operacions que també es preveu fer molt 
aviat són les relatives al carrer Sant Joan de Malta i les Casetes del Maresme. Assenyala que 
altres projectes previstos són la reforma del Port Olímpic, sobre la qual ja es van adoptant 
directrius, o el projecte d’una nova seu administrativa i sociocultural a l’antic cinema Pere IV. 
D’altra banda, recorda que ja fa uns mesos van celebrar la inauguració de la nova estació de 
Besòs Mar, que era l’estació de metro que es considerava que estava en pitjor estat de la 
ciutat. 

Afirma que darrerament hi ha hagut una activitat cultural intensa. Destaca el festival Llum 
Barcelona, al Poblenou, i la inauguració a l’espai Pere Calafell d’una exposició feta a partir de 
fotografies i documents que han aportat els veïns i veïnes del districte. Recorda que, mentre no 
comenci la rehabilitació d’aquest edifici escolar que va comprar l’Ajuntament de Barcelona fa un 
any, s’hi faran activitats gestionades des de la mateixa base veïnal. 

Assenyala que una altra activitat cultural que hi ha al districte és l’Estació Ciutat, lligada a 
l’exposició del CCCB «Després de la fi del món» i situada al passatge Trullàs. Recorda que 
aquest passatge va ser conquerit per a la ciutat i és gestionat pels mateixos veïns de la zona. 
Afegeix que, en aquest cas, la Taula de l’Eix Pere IV coordina la gestió d’aquest espai cedit al 
CCCB.  

Destaca que s’ha presentat la idea de fer La Pionera, un nou mercat d’emprenedors i 
emprenedores que se situarà al front del Poblenou. Afirma que el Poblenou i el districte de Sant 
Martí han estat sempre els llocs de les utopies i dels experiments, un lloc obert a la ciutat per 
innovar i temptejar canvis o, fins i tot, unes certes revolucions en la manera de viure. Man ifesta 
que per això, mentre ell sigui regidor i es mantingui l’equip de govern, intentaran que el districte 
sigui un lloc obert a la ciutat, a totes les innovacions, al futur i a l’esperança. Assenyala que els 
allotjaments de proximitat provisionals que es faran al districte en són un exemple. 

Afirma que hi ha molts processos participatius en marxa. Destaca que el més emblemàtic és el 
procés participatiu del 22@, que ha esdevingut un referent, que segueix les noves pautes de 
participació i que porta ja diverses fases. Explica que aquest procés participatiu ha generat 
pràcticament l’única pregunta de la multiconsulta que ha sortit des dels districtes, que és si cal 
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més habitatge públic al 22@. Assenyala que, malgrat que la multiconsulta ha estat impugnada, 
es farà tot el possible perquè es pugui fer d’una manera o altra.  

Recorda que aquest dissabte s’endega el procés participatiu sobre Palo Alto, i que hi ha hagut 
altres processos participatius al districte, com el de la plaça Sant Bernat Calbó, que ha definit 
com haurà de ser aquest espai futur. Així mateix, explica que aquesta setmana han plantejat 
als veïns i veïnes del Clot amb més ganes de ser proactius la creació d’un nou eix verd, cívic i 
cultural que uneixi la plaça de les Glòries fins al parc de la Sagrera, travessant el parc del Clot, 
el carrer Escultors Claperós i la carretera de la Verneda, entre altres vies. Destaca que es 
tracta d’una zona que està en procés de transformació i amb moltes peces per relligar entre si.  

Assenyala que al districte també hi ha conflictes, alguns dels quals s’han fet visibles 
darrerament. En aquest sentit, es refereix a les reclamacions de la plataforma Aire Net en 
relació amb la contaminació, els sorolls i les males olors de la zona del Fòrum. Recorda que ja 
van presentar mesures per afrontar el problema de les males olors, però que hi continua havent 
problemes que els preocupen i dels quals s’ocupa l’Agència de Salut Pública.  

Manifesta que hi ha qüestions que no han aconseguit resoldre tal com volien, com l’increment 
de la freqüència de l’autobús 136. Afirma que van lluitar molt per aconseguir una freqüència 
més acceptable, però que no s’han pogut posar els autobusos i el personal que haurien estat 
desitjables per motius pressupostaris. D’altra banda, explica que, de la mateixa manera que 
l’alberg de la Vila Olímpica és un projecte que no els sembla adequat i que s’alegrarien que es 
tirés enrere, tampoc no voldrien que s’implantés la gasolinera a la qual s’oposen els veïns del 
Maresme, però que no poden aturar una activitat que segueix uns processos sobre els quals 
l’Ajuntament no té competència. 

Assenyala que un altre problema és l’anomenat «mercat de la misèria a Glòries», que ell 
prefereix anomenar «mercat de la precarietat», sobre el qual estan treballant i adoptant 
iniciatives, idees i criteris. En relació amb això, recorda que s’ha presentat la policia de barri en 
els darrers consells de barri que s’han fet, que és una nova manera d’afrontar la convivència 
als diferents barris del districte.  

Destaca que a l’endemà, 8 de març, és el Dia de la Dona, un dia que s’està prenent com una 
fita a tot el món per defensar les conquestes que han aconseguit les lluites feministes. 
Manifesta que és un dia de vaga feminista a la qual donen ple suport, ja que cal combatre les 
xacres que arrossega el patriarcat capitalista, com les agressions sexuals, la bretxa salarial o 
els feminicidis. Agraeix la feina que ha fet amb motiu d’aquest dia el Consell de Dones, que ha 
preparat tota una sèrie d’activitats al llarg de diversos dies.  

Expressa la satisfacció de tenir al districte el Premi Jove de Còmic Sant Martí per a la prevenció 
i l’eradicació de la violència masclista, que és un premi que es gestiona des del Districte i en 
què participen escoles, nens i nenes, nois i noies. Destaca que aquest guardó, que ja ha arribat 
a la tercera edició, és un emblema de com es treballa la lluita contra la violència masclista des 
de les escoles. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, explica que, amb motiu de la vaga 
feminista del 8 de març, marxaran a les dotze si el plenari s’allarga fins més tard. Afirma que els 
consta que les dones del GMDERC-AM i del GMDBComú-E també ho faran, i convida la resta 
a acompanyar-les per donar suport a la vaga.  

Manifesta que volen començar el plenari agraint la feina de totes les dones, siguin on siguin: a 
la feina, fent tasques de cura, anant a comprar el menjar, ballant a un casal de gent gran, 
cuidant els nets i netes, estimant i lluitant contra la violència estructural que encara no deixa 
viure les dones amb ple dret i totalment lliures. Afirma que ho fan des de la posició d’humilitat 
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que han d’adoptar totes les dones del món i la seva lluita diària i incansable. Explica que, tal 
com va dir la seva companya Anna Gabriel, ara exiliada a Suïssa, «som les netes de les 
bruixes que no vau poder cremar». Manifesta que esperen que Anna Gabriel i totes les preses 
polítiques tornin aviat, siguin cantants, polítics o membres de la societat civil empresonats per 
les seves idees.  

Afirma que donen ple suport a la vaga feminista del 8 de març, i que fan seves les paraules de 
l’escriptora i feminista Silvia Federici: «Imagina’t si les dones es posen en vaga i no produeixen 
nens. El capitalisme s’atura. Si no hi ha el control sobre el cos de la dona, no hi ha control de la 
força de treball.»  

Explica que, tal com van fer al plenari de novembre, volen denunciar les agressions que 
continuen patint les persones que tenen penjades pancartes o símbols sobiranistes, 
independentistes o d’alliberament dels presos polítics al seu balcó , que es troben forats de 
pistoles de balins a les finestres. Manifesta que volen donar un missatge de suport a totes 
aquestes persones, i remarca que sovint aquells que parlen de convivència són els que menys 
la respecten.  

Assenyala que, després de gairebé tres anys de mandat, volen analitzar què s’ha fet de les 
propostes impulsades pel GMDCUP-PA i aprovades en el Consell Plenari. En aquest sentit, 
afirma que encara esperen la creació d’una comissió de seguiment sobre el Consorci del Barri 
de la Mina; que no s’han millorat ni ampliat els punts verds del districte; que encara no s’ha 
activat la comissió sobre el comerç de la pobresa a Glòries; que no hi ha un mapa escolar; que 
continuen sense casal de joves al barri del Besòs, i que resten a l’espera que als projectes de 
rehabilitació urbanística del districte s’instal·li informació sobre la memòria històrica de les 
classes treballadores, les dones i els infants que van treballar en aquests espais.  

Explica que són crítics amb la gestió que s’ha fet del projecte Ma’isah, de criquet femení, ja que 
el Pla de barris ha fet exactament allò que creuen que no s’ha de fer: fagocitar i expulsar els 
projectes i les persones que fan una bona feina de cohesió i teixit social als barris. Afirma que 
l’expansió d’un bon projecte mai no pot anar en contra dels seus fonaments, i que això s’ha 
reflectit en les noies d’aquest equip, que s’han sentit decebudes per la manera com s’ha 
gestionat aquesta expansió. Assenyala que ara caldrà veure si el Pla de barris aconsegueix 
teixir les aliances que tant va costar fer.  

Afirma que, en canvi, celebren que el Govern recuperi una gestió del Port Olímpic totalment 
pública. Opina que en aquest cas el Govern sí que s’ha manifestat clarament a favor d’aquest 
model de gestió per tal de garantir la transparència del control social, a diferència d’altres 
espais i àmbits on no té aquesta determinació.  

Denuncia que la intervenció de la Generalitat per l’article 155 està aturant les noves 
concessions d’algunes residències de gent gran a la ciutat que havien rebut moltes queixes de 
les famílies pel seu servei deficitari. Assenyala que Alchemika, gestionada per OHL, empresa 
de Florentino Fernández, n’és un exemple. Explica que aquesta empresa ha advertit que 
continuarà gestionant la residència fins al juny per obligació legal, però que després marxarà, hi 
hagi o no hi hagi una nova empresa de gestió. Manifesta que el seu grup defensa que els 
serveis de cures passin a la xarxa pública per garantir un servei i uns sous dignes i per evitar 
que tornin a succeir fets com aquests. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, explica que l’informe no reflecteix el que es 
parla en els consells de barri, i que creu que el regidor continua vivint en un món de yuppies i 
alternatius que ignora la realitat del districte. Afirma que aquesta realitat són els problemes que 
hi ha amb la freqüència dels autobusos, amb les àrees de jocs infantils, amb els sorolls al carrer 
Alfons el Magnànim, o amb l’incivisme a la zona del Fòrum i la Vila Olímpica, i que els 
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ciutadans necessiten solucions als problemes reals i no pas un catàleg de bones intencions. 
D’altra banda, manifesta que és veritat que s’han fet grans inversions, però que s’han invertit 
15,9 milions d’euros en la superilla del Poblenou, mentre que no s’han fet inversions al Besòs, 
al Maresme o al Fòrum, tal com es veurà després quan tractin aquest tema. Demana, doncs, al 
regidor que vagi als consells de barri i s’assabenti del que pensen els veïns per conèixer els 
problemes reals i fer un informe com cal.  

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, agraeix la presència de totes les persones 
que assisteixen al plenari.  

Destaca que el 8 de març se celebra el dia de la dona. Afirma que les dones aporten i valen pel 
seu talent, mèrit i capacitat, i no volen que se’ls regali res pel fet de ser dones, però tampoc que 
se’ls tregui res pel fet de ser dones.  

Assenyala que en algun moment el regidor ha parlat de reprendre l’activitat institucional, quan 
ningú no ha prohibit treballar a l’equip de govern del Districte.  

Manifesta que, després de tres anys de mandat, volen fer-ne un balanç real. Afirma que la 
previsió d’inversió que ha fet el Govern té un caràcter totalment electoralista, ja que la majoria 
de les inversions s’executaran el 2019, any electoral. 

Pel que fa al tramvia, assenyala que tots els mitjans de transport són necessaris i, per tant, el 
Govern municipal hauria de fomentar un ús equilibrat de tots ells. A més, opina que s’han 
d’establir prioritats, com millorar la xarxa d’autobusos. 

Respecte a l’habitatge, afirma que el Govern reacciona a la desesperada construint cases 
prefabricades després del fracàs del seu programa d’habitatge. Opina que aquesta mesura és 
un pegat davant la incapacitat d’aconseguir un parc d’habitatge públic en els terminis que el 
Govern es va marcar. Recorda que BComú va arribar al Govern dient que resoldria el problema 
de l’habitatge, però va frenar el programa d’habitatge que ja hi havia en marxa del mandat 
anterior. D’altra banda, assenyala que les cases prefabricades es deterioren en un termini molt 
breu, fet que pot produir situacions de precarietat. 

Pel que fa al Port Olímpic, afirma que el Govern ha presentat el projecte tard i de forma 
unilateral, però que celebren aquest projecte perquè aposta per un turisme de qualitat enfront 
del turisme de borratxera i evitarà la degradació de la zona. 

En relació amb els carrils bici, manifesta que el Govern s’hauria de replantejar, juntament amb 
els veïns, la configuració del disseny d’aquests carrils, ja que generen problemes de mobilitat 
segons els mateixos veïns. Afirma que els carrils bici no s’han d’imposar sinó que s’han de 
dissenyar d’acord amb els veïns i les entitats dels barris, i no es poden utilitzar per obstaculitzar 
l’ús d’altres mitjans de transport. Recorda que han dit reiteradament que no es tracta de fer 
molts carrils bici sinó de fer-los bé. 

Respecte al projecte integral del pont de Santander-Via Trajana, afirma que el Govern ha 
incomplert la promesa de fer una reforma urbanística als barris del Besòs. Manifesta que 
esperen que ara la compleixi perquè el 14 de febrer d’enguany, en la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament, es va aprovar per unanimitat una proposta del seu grup 
per millorar la connexió entre els barris de la Verneda i la Pau. Assenyala que aquesta millora 
només s’aconseguirà amb la reforma integral del pont de Santander -Via Trajana, i que ara el 
Govern ha de fixar els terminis i explicar el projecte als veïns. 

Pel que fa a l’antic cinema Pere IV, manifesta que els veïns no entenen que es tiri endavant un 
projecte tan car i ambiciós quan el barri té altres necessitats, algunes tan fàcils de satisfer com 
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una rampa d’accés per a persones amb mobilitat reduïda al CAP del Besòs. Explica, però, que 
el Govern diu als veïns que demanen aquesta rampa que es remodelarà tota la zona del CAP 
quan s’executi el projecte, cosa que no succeirà fins al 2021. Afirma que, per tant, els veïns 
continuen sense aquesta rampa, que, a més, va ser aprovada a l’Ajuntament de Ba rcelona.  

Manifesta que estan satisfets per l’obertura del nou espai Pere Calafell. Recorda que el seu 
grup va donar suport a aquesta reivindicació veïnal des de l’inici, ja que van entendre que era 
de sentit comú, i felicita els veïns i associacions per haver aconseguit fer realitat aquesta 
demanda. 

Assenyala que el regidor va dir en una audiència pública que visitava el districte d’incògnit, 
quan, al seu parer, un regidor ha de ser visible, transparent i accessible.  

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, opina que l’acció de govern al 
districte no «progressa adequadament», i que l’únic que progressa és l’empipament dels veïns i 
veïnes respecte a qüestions com els carrils bici. Explica que el seu grup està a favor dels carrils 
bici, però considera que s’han d’implantar amb sentit comú i d’acord amb els veïns dels carrers 
on s’ubiquen. 

Afirma que el Govern ha aconseguit fer famosa la línia de bus 136, però pel seu mal 
funcionament.  

Manifesta que estaran molt atents a com evoluciona Palo Alto, i que esperen que la norma 
d’ara no sigui que festes que han d’acabar al vespre acabin a la matinada, amb trucades a la 
Guàrdia Urbana. 

Afirma que el mercat il·legal de la plaça de les Glòries és cada cop més gran i que creix el 
nombre de ciutadans i comerciants preocupats per aquest tema.  

Es queixa de l’elevat nombre de benzineres que hi ha al districte.  

Manifesta que els veïns estan desorientats respecte als plans de barri.  

Explica que al Centre Fòrum del Consorci Parc de Salut Mar hi ha torns en què un infermer 
s’ocupa de 51 pacients. 

Afirma que, tal com deia fa poc una veïna, és contradictori que es vulgui implantar La Pionera, 
una zona per on passaran més de mil persones cada cap de setmana, quan s’ha fet una 
ordenació singular de la rambla del Poblenou per evitar-ne la massificació.  

Opina  que l’espai públic està cada cop més deteriorat per manca de manteniment. Afirma que 
hi ha molts carrers amb voreres i mobiliari urbà en mal estat, cartells electorals de fa mesos, 
semàfors que no se sap cap on miren i contenidors deteriorats on la gent gran té veritables 
problemes per dipositar les bosses, així com carrers on l’asfalt està summament deteriorat, com 
a la Vila Olímpica. Assenyala que tot això fa pensar que hi ha pocs inspectors i que algú no 
trepitja carrers. 

Explica que li sembla correcte que el regidor aprofiti els consells de barri per informar de nous 
projectes i noves urbanitzacions de carrers, però que no li sembla tan correcte que quan es 
presenta la urbanització d’algun carrer no es faci arribar cap tipus de dossier o informació als 
grups municipals. 

Conclou que, després d’aquest breu repàs d’alguns aspectes del districte, es pot dir que l’acció 
de govern, en comptes de «progressar adequadament», «necessita millorar».  
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La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, manifesta que volen començar exigint la 
llibertat dels presos polítics, reclamant la llibertat d’expressió, la llibertat d’opinió i la llibertat de 
crítica, i demanant la llibertat per a tots aquells artistes que han estat condemnats o censurats 
per fer art protesta. Explica que també volen expressar el seu suport al model d’escola català i 
a totes les persones que el fan possible. Afirma que, quan s’ataca el model escolar català, 
s’ataca la base de la convivència al país i l’eina d’integració més potent de què es disposa.  

Pel que fa a temes més concrets del districte, manifesta que els satisfà veure que s’està 
actuant a la plaça de la Infància, que és un projecte que el seu grup va defensar al Consell 
Plenari.  

Destaca l’èxit del festival Llum Barcelona, que s’ha traslladat de Ciutat Vella a Sant Martí i que 
posa en valor la creativitat i la innovació que es concentra al districte. Assenyala, però, que 
aquest reconeixement va acompanyat d’una queixa, que és que novament el Govern no ha 
pensat en els grups de l’oposició quan s’ha fet un esdeveniment popular. Recorda que va 
passar el mateix en el cas dels pisos de Ca l’Isidret, i afirma que no poden entendre per què al 
Govern li molesta tant la presència de l’oposició en els actes.  

Explica que el seu grup va presentar al·legacions en temps i forma al projecte de nova 
concessió per a la gestió de Palo Alto, però que encara n’esperen la resposta. Assenyala que, 
en concret, demanen la gestió pública del recinte i que s’ampliï el percentatge destinat als veïns 
i veïnes i associacions. Afirma que si el Govern no els respon entendran que no l’interessa el 
que pensen i no podran donar suport al tràmit inicial d’aquest projecte a l’Ajuntament de la 
ciutat. Subratlla que l’obligació d’un bon govern és assolir acords amb la resta de grups, i més 
en el cas del govern més minoritari que ha tingut mai la ciutat de Barcelona. Manifesta que 
esperen que el Govern abandoni la seva tendència poc dialogant i més aviat autoritària.  

Afirma que al Consell de Barri del Poblenou es van assabentar del projecte La Pionera, ja que 
el Govern es va tornar a oblidar d’informar els grups de l’oposició. Explica que els sembla un 
bon projecte, si no fos pel lloc on s’ubica, el barri del Poblenou. Opina que el Govern  no ha 
calculat l’impacte que aquest projecte tindrà en un barri que ja està prou saturat i castigat, i que 
aquesta actuació posa en perill la qualitat de vida del veïnat i el poc teixit comercial de 
proximitat que hi queda. Afirma que novament el Govern oblida els barris on aquest projecte 
podria servir per dinamitzar i donar vida, i li demana que rectifiqui i busqui una altra ubicació.  

Manifesta que es feliciten del reinici de les obres de Glòries. Recorda que un dels arguments 
que va utilitzar l’alcaldessa Colau per aturar les obres va ser que hi havia sospites de corrupció 
relacionada amb el «cas 3%», un argument al seu parer populista i per fer titulars. Remarca 
que el seu grup va dir aleshores que no es podia castigar el veïnat amb una paralització de les 
obres i molt menys utilitzant aquest argument, ja que era impossible donar aquestes obres a 
altres empreses. Afirma que el temps els ha donat la raó, ja que el Govern ha acabat adjudicant 
una part molt important de les obres a Ferrovial, una empresa amb una relació demostrada 
amb el finançament irregular de l’antiga Convergència i Unió en el cas Palau. Demana al 
Govern que abandoni la seva política de titulars i es dediqui a governar.  

Manifesta que volen fer una crida a la participació en la vaga feminista de demà i en les accions 
que se succeiran al seu voltant. Afirma que les dones i els homes d’ERC lluiten per la igualtat 
real i voldrien que tots els dies de l’any fossin un 8 de març.  

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, opina que el regidor ha fet molt bé de 
recordar la situació de regressió democràtica que es viu actualment i la necessitat de reclamar 
la llibertat dels presos polítics. En relació amb això, explica que creu que el Districte no 
necessitava tapar la pancarta que tenia al balcó a l’hora de posar-hi una altra amb motiu del 
Dia de la Dona, atès que el balcó és prou gran perquè hi puguin conviure les dues.  
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Opina que el regidor identifica bé els problemes, però que, més enllà d’això, volen saber quines 
solucions s’intenten aportar. En aquest sentit, explica que en una entrevista del 2 de juny del 
2016 el regidor parlava de regular les benzineres, però que fins ara no s’ha fet cap acció 
política en relació amb aquest tema. Manifesta que es tem que el problema és que el Govern 
no acaba de trobar solucions i «els arbres no li deixen veure el bosc». En aquest sentit, 
assenyala que el Govern diu que no s’han aprovat els pressupostos per culpa del partidisme 
polític, quan el problema és la solitud del grup de govern a l’Ajuntament i el fet que encara no 
ha entès la necessitat de parlar amb la resta de grups polítics per tirar endavant la ciutat tal 
com es mereix.  

Remarca que la novetat en matèria d’habitatge al districte i a la ciutat no és cap entrega de 
claus, sinó que el lloguer està més car que mai, cosa de la qual el Govern no en parla.  

Assenyala que una de les proves pilot que durà a terme el Govern és la de la policia de 
proximitat. Demana, però, que se’ls expliqui com es farà, tenint en compte els recursos 
materials i humans de què disposa la Guàrdia Urbana. Explica que, segons els sindicats 
d’aquest cos, el que es pretén fer és tècnicament impossible amb les plantilles actuals.  

Manifesta que, malgrat tot, l’oposició força el Govern a resoldre coses. En aquest sentit, explica 
que s’alegren de la reforma i reparació de la plaça dels Campions, que s’impulsi d’una vegada 
per totes el projecte relatiu al Port Olímpic i que per fi comenci el procés participatiu que es va 
demanar en relació amb Palo Alto. Afirma, però, que calen altres coses, com càrrecs polítics 
amb lideratge i que siguin presents a les reunions institucionals. Pel que fa a això, explica que, 
per exemple, cap membre del Govern va assistir a la reunió de gent gran, i que hi ha molts 
actes al districte en què desapareix el lideratge del Govern municipal. Opina que també cal una 
mica d’ètica, ja que troben bastant indigne que en el butlletí municipal es parli ja de la recollida 
de signatures per remunicipalitzar l’aigua. 

El regidor manifesta que és cert que prenen nota de les crítiques que fan els grups de l’oposició 
i de tot el que se’ls diu als plenaris i als consells, tal com diu el senyor Boadella.  

Diu a la senyora Ruiz que el projecte Ma’isah manté el seu esperit i, a més, s’han ampliat els 
equips de criquet femení. 

Diu al senyor Gallardo que ja li explicaran després que el Govern no s’ha gastat 15 milions en 
la superilla. A més, afirma que potser ell és un yuppie, però que el senyor Gallardo s’ha quedat 
en l’època del franquisme. 

Pel que fa a la intervenció de la senyora Angulo, remarca que el Govern actual ha rellançat la 
política d’habitatge, després de l’aturada que va patir en el mandat anterior. D’altra banda, 
manifesta que, tenint en compte que tot just la Generalitat de Catalunya els acaba de cedir la 
gestió del Port Olímpic i la concessió acaba el 2020, creu que més aviat van avançats en 
aquest tema. Pel que fa al pont del carrer Santander, afirma que s’està projectant.  

Diu al senyor Bañón que milloraran el manteniment de l’espai públic, i que agraeix les 
propostes per millorar, com la de donar dossiers d’informació.  

Pel que fa a la intervenció de la senyora Arrando, agraeix que reconegui alguns avanços. 
Afirma que no han menystingut el GMDERC-AM amb relació a Palo Alto i que han inclòs 
algunes de les seves aportacions en el projecte, com ara passar d’un termini de vint anys a un 
termini de quinze anys més cinc. A més, explica que, atès que hi haurà un procés participatiu el 
dissabte, faran una nova ronda de consultes amb els grups polítics. 
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Opina que donar la culpa a la senyora Colau i al Govern de l’increment dels lloguers és 
demagògic, ja que és una qüestió que té a veure amb el mercat i la Llei d’arrendaments urbans. 
Manifesta que el Govern fa tot el possible per afrontar aquest problema amb ajuts de pagament 
del lloguer i reclamant una regulació de preus, però que és un problema global de 
financerització de les inversions a les ciutats que afecta el preu de l’habitatge.  

A més, destaca que fan moltes polítiques de tot tipus en matèria d’habitatge. En aquest sentit, 
explica que consideren el projecte APROP com una via més per avançar respecte als 
allotjaments previstos en el Pla pel dret a l’habitatge. Afirma que, alhora que construeixen 
allotjaments de manera convencional, utilitzen els sistemes industrialitzats per fer habitatge 
més ràpid. A més, destaca que aquests allotjaments, que han estat molt ben acceptats als tres 
barris on s’implantaran, comporten una millora per a aquests barris perquè hi aporten 
equipaments i impliquen una possibilitat més ràpida de tenir allotjament per a diversos 
col·lectius.  

Pel que fa als assentaments, afirma que no s’ha produït un increment en el nombre de 
persones que hi viuen, però sí en el nombre d’assentaments i de menors. Manifesta que per 
això estan treballant per fer un canvi qualitatiu enfront d’aquest fenomen. Explica que també 
treballen i prenen decisions sobre el mercat de la precarietat de Glòries. Remarca, però, que 
cal tenir en compte que es tracta de problemes endèmics que venen de molt lluny.  

Finalment, manifesta que per afrontar els problemes primer cal identificar bé la realitat, i que 
per això van crear l’Observatori Metropolità de l’Habitatge.  

El president obre un segon torn de paraula per als grups que vulguin tornar a intervenir.  

La senyora Ruiz opina que alguna cosa no s’ha fet bé en el projecte Ma’isah si les noies que van 
començar participant-hi van marxar perquè es van sentir decebudes de com es va actuar.  
El senyor Gallardo afirma que les partides que apareixen en el document elaborat pels tècnics 
del Districte en relació amb la superilla del Poblenou sumen 15.882.000 euros, i lamenta que el 
regidor no llegeixi els documents que es porten al Consell Plenari. D’altra banda, opina que el 
fet que l’únic argument del regidor contra ell sigui qualificar -lo de franquista indica que el nivell 
polític del Districte ha caigut força.  

La senyora Arrando manifesta que els hauria agradat que el Govern hagués parlat amb ells 

abans d’incorporar les seves propostes al projecte de Palo Alto. Reitera que demanen una 
gestió totalment pública del conjunt i un augment del percentatge dedicat als veïns, i que això 
determinarà el seu vot a l’Ajuntament de la ciutat. 
El senyor Boadella manifesta que no donen la culpa de la situació de l’habitatge a un govern, 
sinó al model de ciutat del PSC i ICV-EUiA, que va imperar durant trenta anys i va fer que avui 
només hi hagi un 2% d’habitatge públic. Afirma que està segur que el grup que governa seria 
capaç de donar la culpa a un govern, mentre que ells donen la culpa a un model de ciutat. 
Assenyala que el regidor diu que l’elevat preu dels lloguers es deu a l’entorn i altres causes, 
però que BComú va arribar al Govern prometent que tenia la gran solució per als problemes 
d’habitatge i la ciutadania el va votar precisament per això. Afirma, però, que el Govern de 
BComú s’ha mostrat incompetent en aquest tema.  

Demana al GMDERC-AM que deixi d’apel·lar al Govern municipal perquè rectifiqui i afronti ja 
una alternativa majoritària de base nacionalista per a la ciutat. 

El Consell se n’assabenta. 

Informes i/o mesures de govern  
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- Informe sobre el Pla de desenvolupament econòmic del districte de Sant Martí 2017-
2021 

El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, agraeix la feina de tot l’equip tècnic que ha fet 
possible aquest pla, sobretot del senyor Alfons Hernández i de la senyora Esmeralda Blasi, de 
Barcelona Activa, així com les aportacions de totes les organitzacions, entitats, associacions i 
empreses que hi han participat.  

Destaca que aquest pla és un exemple de la nova governança que han volgut portar a 
l’Ajuntament, en la qual tant l’Administració com les empreses i les organitzacions i 
associacions sense ànim de lucre treballen conjuntament per diagnosticar, proposar, 
implementar i fer seguiment de les polítiques públiques. Assenyala que, en aquest cas concret, 
s’han fet més de 30 reunions i s’han rebut més de 140 propostes de tots aquests sectors, un 
70% de les quals s’han inclòs en el pla. Afirma que el pla vol ser un full de ruta per a la 
dinamització i la transformació socioeconòmica del districte, i té com a principal objectiu posar 
al centre les necessitats dels veïns i veïnes per a una nova economia plural, diversa i sòlida.  

Explica que la diagnosi realitzada els ha permès detectar les dinàmiques a revertir, com l’atur, 
les desigualtats entre els barris i les dificultats que pateix el comerç de proximitat, però també el 
gran nombre de potencialitats del districte, com el fort teixit associatiu, comercial i empresarial, 
els eixos, el 22@Network, el Forum District, la Taula Veïnal de l’Eix Pere IV, les entitats 
d’ocupació, el polígon de la Verneda, l’activitat turística o la redefinició que s’ha de fer del front 
marítim i la que s’està fent del Port Olímpic o de Palo  Alto. Afirma que també han identificat els 
sectors o models econòmics que creuen que cal potenciar al districte, com els serveis de cures 
i d’atenció a les persones, els que estan vinculats a l’activitat econòmica i a l’activitat turística, 
la innovació social i digital, l’economia col·laborativa, l’economia verda i la mobilitat sostenible.  

Explica que el pla s’estructura en 9 línies i 47 mesures, que a grans trets consisteixen a 
promoure l’ocupació de qualitat, l’enfortiment del comerç de proximitat, la nova activitat 
econòmica sostenible i de qualitat, la innovació digital, la inclusió social, l’economia social i 
solidària, el turisme sostenible, la responsabilitat social corporativa, un nou lideratge públic i 
una major contractació pública socialment responsable. En relació amb això, assenyala que les 
noves guies de contractació pública social de l’Ajuntament podrien acabar sent llei a l’Estat.  

Pel que fa als espais de governança, manifesta que hi haurà un grup motor integrat per tot 
l’equip tècnic que coordinarà les diferents àrees, els espais de rendició de comptes habituals de 
les diferents taules del Consell d’Economia Social i Solidària i espais de coproducció que 
s’aniran creant en funció de les necessitats. Afirma que es destinaran al pla uns 2 milions 
d’euros anuals i quatre persones. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, assenyala que tenen moltes coses a dir 
sobre aquest pla estratègic i poc temps per dir-les. Manifesta que valoren molt negativament 
que es facin servir conceptes com els de «turisme sostenible» i «desconcentració territorial de 
l’activitat turística», atès que ja fa temps que la falta de regulació del turisme ha fet que aquest 
estigui a les antípodes de poder anomenar-se «sostenible» i el que cal no és una 
desconcentració sinó canviar de model i aplicar regulacions que facin possible visitar la ciutat i 
viure-hi. A més, afirma que la desconcentració no resol res perquè els indrets que es visiten 
continuen sent els mateixos i el que es fa és gentrificar altres barris amb l’augment de preus 
que suposa l’activitat turística.  

Manifesta que, en canvi, els agrada que el pla parli de la feminització de la pobresa, sobretot 
quan les dones cobren un 26% menys que els homes. 
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Assenyala que el pla parla també del sector de serveis de cura com un dels que es preveu que 
creixerà més. Pel que fa a això, assenyala que la precarietat tant en el servei com en les 
condicions de les treballadores d’aquest sector té a veure amb el fet que aquests serveis 
estiguin privatitzats. Afirma que per això insisteixen que cal que el sector de les cures 
s’internalitzi i sigui públic, per tal de garantir la qualitat de vida de les persones, el control social 
i sous dignes. Remarca que, a més, és el sector que ocupa més dones.  

Finalment, adverteix del «rentat de cara» que pot suposar la responsabilitat social corporativa, 
ja que sovint les empreses que assumeixen aquest concepte també tenen els seus treballadors 
i treballadores precaritzats. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, critica que se’ls presenti un pla de cara a 
l’any 2020, que correspondrà a un nou mandat, i que el Govern faci tants plans, consultes i 
reunions, però no resolgui cap problema.  

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, explica que creuen que aquest pla és ple de 
bons propòsits i idees interessants, però que hi detecten una falta de connexió amb l’economia 
productiva real i, per tant, posen en dubte que sigui efectiu.  

Manifesta que el model econòmic en què es basa el pla no es correspon amb el del seu grup, 
que considera que l’economia social i associativa és una eina més per crear una societat més 
solidària, però insuficient per fer front a la conjuntura actual. Explica que, al seu parer, la 
creació d’ocupació i el suport als autònoms són prioritats que s’haurien de reflectir en aquest 
pla, ja que consideren que són la millor manera d’evitar la discriminació social i la necessitat 
d’haver de recórrer al subsidi d’una part important de la població. D’altra banda, opina q ue el 
Pla de barris ha de ser una de les eines principals per al desenvolupament econòmic.  

Afirma que els recursos previstos han de connectar amb la realitat social i la realitat econòmica, 
de manera que han de ser flexibles i estar subjectes a implementacions que requeriran també 
la iniciativa privada. 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, manifesta que valoren 
positivament el pla, tot i que potser és massa ambiciós i a llarg termini. En relació amb això, 
assenyala que potser d’aquí a un temps algunes línies estratègiques i mesures del pla no seran 
tan vàlides, o en mancaran d’altres més innovadores que podrien tenir un recorregut més llarg, 
com el comerç de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU). Explica que potser el 
Govern deixa de banda aquesta fórmula que s’intenta desenvolupar en alguns barris de la 
ciutat perquè no creu en noves fórmules més enllà del foment de l’activitat de l’economia 
col·laborativa, que opinen que és una part important del desenvolupament econòmic però no 
del desenvolupament del comerç de proximitat. 

El senyor Sergi Alcon Gibert, del GMDERC-AM, agraeix la feina de tot el personal municipal 
que ha participat en aquest estudi. Explica que creuen que el pla és un bon resum d’intencions, 
però que ha de ser fiscalitzable i ha de tornar als plens per poder fer-ne seguiment.  

Assenyala que el pla parla molt de la coproducció, que és un tema que el seu grup defensa 
bastant, però que en aquests processos participatius acostuma a manar més el Govern que no 
pas les xarxes pròpiament dites.  

Subratlla que les competències d’ocupació són de l’Estat i que, per això, és una competència 
que s’ha de mirar d’aconseguir. D’altra banda, assenyala que el pla parla de dinamitzar les 
diverses taules de comerç, d’economia i d’ocupació, cosa que significa en certa manera que hi 
manca dinamització per part del Districte.  
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Finalment, manifesta que els preocupa la materialització de les polítiques previstes, ja que el 
pla preveu 2 milions d’euros inicials sense especificar res més i diu que es treballarà per buscar 
recursos. 

El senyor Fernando Gómez i Carvajal, del GMDDemòcrata, agraeix la feina feta pels tècnics del 
Districte, i assenyala que comentarà diversos dubtes que els genera el pla.  

Manifesta que, en primer lloc, consideren que el pla no té objectius concrets i quantificables, ni 
tampoc indicadors per mesurar el progrés d’aquesta obra de govern. A més, remarca que té un 
pressupost de 2 milions d’euros, però no veuen quines partides sumen aquest pressupost. En 
aquest sentit, afirma que un número genèric, sense cap desagregació, no dona gaire 
informació. D’altra banda, assenyala que el pla fa esment del Pla per al foment de l’ocupació 
juvenil de qualitat, que és un pla que no ha estat participat per l’associacionisme juvenil i del 
qual no es fa seguiment. 

Respecte a qüestions més concretes, explica que el pla fa menció del programa «Barri d’oficis» 
i diu que hi participaran unes cent persones, però que aquestes cent persones són de tot el Pla 
de barris. Pregunta quantes persones dels barris de la Verneda i la Pau i del Besòs i el 
Maresme se’n beneficiaran. A més, assenyala que s’esmenten set projectes que formaran part 
d’aquest programa, sense explicar quins són. D’altra banda, explica que, pel que fa a comerç, 
es parla del Pla de dinamització del Besòs, que ara mateix està mort i demanen que es reactivi.  

Explica que no entenen per què, quan es parla de l’activació de locals buits, només s’esmenten 
zones com el 22@ o la Via Trajana, i no altres espais del districte que també necessiten 
aquesta activació. D’altra banda, assenyala que el pla parla de promocionar la incorporació de 
dones a les empreses dels polígons de Sant Martí, però no diu com. Manifesta que també 
observen un cert partidisme en el foment de l’activitat social i solidàr ia, que només és una part 
de l’economia, i troben a faltar més promoció de l’emprenedoria.  

Afirma que el pla no parla de redistribució del turisme, quan el turisme que hi ha al districte està 
molt concentrat en alguns barris, mentre que altres barris també se’n voldrien beneficiar. A 
més, opina que és curiós que el mateix Govern que ha estat responsable que part de la 
ciutadania sigui contrària a l’arribada de turisme digui que el Govern ha de treballar per millorar -
ne la percepció. 

El president torna a donar la paraula al Govern. 

El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, manifesta que està d’acord amb la senyora 
Ruiz que caldrà fer més visible què vol dir turisme sostenible, però que això ho veuran aquest 
any perquè és un dels àmbits en què actuaran en breu.  

Diu al senyor Gallardo que moltes de les mesures del pla ja es van començar a aplicar el 2016, 
i que aquestes mesures podran continuar perquè estan convençuts que tornaran a guanyar les 
eleccions. A més, assenyala que, de fet, és normal trobar-se amb plans d’un govern anterior, tal 
com els ha passat a ells.  

Afirma que volen donar molta importància al sector de l’economia social i solidària, que ara 
representa un 7% del PIB i volen que arribi al 10%. Explica que creuen que és el sector al qual 
s’ha de donar més suport perquè no s’havia fet mai. Assenyala que, de fet, no hi havia cap àrea 
del Govern que donés suport específicament a aquest sector, que és el que més retorn social 
té per als veïns i veïnes. D’altra banda, explica que potser el pla no es refereix específicament 
als autònoms, però que cada any fan una subvenció perquè els autònoms només paguin 50 
euros durant el primer any que treballen per compte propi.  
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Diu al senyor Bañón que volen potenciar i donar més eines als eixos comercials, però no 
únicament per a la part de dinamització, sinó per a tot allò que els pot aportar treballar 
conjuntament. 

Pel que fa a la fiscalització del pla, afirma que se’n farà un informe anual i que les taules en 
faran un seguiment i, alhora, els ajudaran a implementar-lo. Explica que volen que les taules 
estiguin més dinamitzades, però que els veïns també participin en aquesta dinamització. En 
aquest sentit, manifesta que han d’intentar que la ciutadania vegi que també pot portar la 
iniciativa en aquests espais per tirar endavant els projectes.  

En relació amb la intervenció del GMDDemòcrata, afirma que si hi ha turismofòbia és perquè 
durant els quatre anys de govern de CiU a la ciutat van créixer els habitatges turístics i els 
hotels, i es va atorgar la llicència a l’alberg de la Vila Olímpica. 

El president obre el segon torn de paraula dels grups municipals.  

La senyora Ruiz explica que, per al seu grup, el «turisme sostenible» vol dir sobretot regulació i 
un canvi de model, ja que ara està molt allunyat de la sostenibilitat tant mediambiental com 
social. Opina que els partits que parlen de «turismofòbia» abans que de «barricidi» deixen molt 
clar quines són les seves prioritats. 

El senyor Gallardo observa que a la pàgina 98 del document es parla d’«impulsar una millo r 
contractació pública socialment responsable al districte» i entre parèntesis s’indica que caldria 
especificar en quin tipus de clàusula es pensa. Opina que això fa recordar els sistemes 
totalitaris en què tot es basava en la burocràcia. Afirma que amb l’ increment de la burocràcia 
s’allunyen del ciutadà i dels seus problemes, i que les coses no es resolen donant subsidis per 
a períodes breus, sinó incentivant l’economia per crear llocs de treball.  

El senyor Heredero diu al senyor Martín que respecta les seves conviccions, però que no es 
governa amb conviccions sinó amb plans realistes i veritablement aplicables.  

El senyor Alcon assenyala que, de les més de cent pàgines del document, cinquanta són de 
diagnosi i cinquanta d’antecedents de plans anteriors. 

Manifesta que no entenen per què es retarden tant les actuacions sobre treball digne del punt 
2, on es diu que no començaran fins al tercer trimestre del 2019, que ja correspon al mandat 
següent. Assenyala que també es parla de radiografiar els treballs que no són dignes i que, pel 
que fa a això, es podria incorporar la idea de tenir una bústia anònima per cobrir i protegir el 
treballador, tal com es fa en altres llocs. 

Quant al compliment d’obligacions socials de les empreses, recorda el que ha dit abans la 
senyora Arrando sobre la participació de Ferrovial en les obres de Glòries.  

Finalment, remarca que, de les 49 accions i 9 línies estratègiques, no n’hi ha cap que parli de la 
precarietat laboral de les dones. 

El Consell se n’assabenta. 

- Sobre l’informe de tancament del pressupost 2017 i repàs inversions 2018  

El senyor Fernando Gómez i Carvajal, del GMDDemòcrata, demana que es retiri aquest punt i 
s’ajorni al proper plenari, atès que els grups van rebre l’informe ahir.  
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El president manifesta que, efectivament, li consta que l’expedient no estava complet amb 48 
hores d’antelació, ja que contenia la part de pressupost però no la part d’inversions. Pregunta al 
conseller tècnic si vol mantenir o retirar el punt. 

El conseller tècnic respon que el mantindran. 

El president assenyala que, en aquest cas, se cenyiran només a la part de pressupostos 
perquè la part d’inversions no estava completa a l’expedient.  

El conseller tècnic explica que es podria entrar més a fons en una part que en l’altra i que, en 
qualsevol cas, vol fer constar que hi ha portaveus del Consell Plenari que han tingut temps de 
llegir i treballar el document. Assenyala que, a més a més, es va treballar tot el document a les 
comissions consultives. 

El president insisteix que l’expedient no estava complet en temps i forma. Obre un torn de 
paraula perquè la resta de portaveus puguin expressar el seu parer.  

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, explica que l’informe va arribar tard i els ha 
requerit un sobreesforç estudiar-lo. Opina que és un informe important perquè permet veure les 
inversions que hi ha als diferents barris del districte i com es discrimina alguns d’ells.  

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, assenyala que és un informe força ampli 
perquè no només parla de les inversions del 2018, sinó també del 2016 al 2019. 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, afirma que l’informe és realment 
ampli i no han tingut temps per estudiar-lo. 

El senyor Sergi Alcon Gibert, del GMDERC-AM, opina que, tenint en compte la feina que ha 
suposat per als tècnics fer aquest informe, no han tingut prou temps per treballar -lo i poder fer 
un debat com es mereix. A més, recorda que no tots els consellers exerceixen en règim de 
dedicació exclusiva i, per tant, tenen altres feines. 

El president pregunta al conseller tècnic si vol afegir alguna cosa, i que, si no, prendrà la 
decisió ell mateix com a president del Districte. 

El conseller tècnic diu al president que prengui ell la decisió. D’altra banda, manifesta que vol 
felicitar un grup minoritari com el GMDPPC que, amb menys consellers que altres grups, ha 
pogut llegir i treballar l’informe. 

El president opta per retirar el punt de l’ordre del dia.  

El conseller tècnic pregunta si retira tot el punt o només una part.  

El president afirma que, atès que és un conjunt, prefereix retirar-lo tot.  

El conseller tècnic manifesta que vol que consti en acta que els grups del Consell Plenari, 
malgrat queixar-se reiteradament de manca d’informació, i el president decideixen no debatre 
quan s’informa extensament i de forma transparent.  

El president insta el Govern a presentar en temps i forma els expedients complets per evitar 
que el regidor president del Consell Plenari hagi de prendre la decisió de retirar el punt, d’acord 
amb les seves potestats, en defensa dels interessos i dels drets dels consellers i conselleres 
municipals. Assenyala que, d’aquesta manera, se cenyeixen també al que marca el reglament 
de funcionament de l’Ajuntament. 
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Es retira. 

C) Part decisòria/executiva: 

a) Propostes d’acord:  

1. Informar sobre el Pla de millora urbana per a la determinació dels paràmetres 
edificatoris del front consolidat del carrer Pujades, 150-152, cantonada carrer Roc 
Boronat, 57-59-61, promogut per Balec Projectes Inmobiliaris, SL 

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

2. Emetre l’informe previ previst a l’article 74.1 del Reglament de participació ciutadana 
d’aquest Ajuntament en el sentit d’estimar procedent la  realització d’una consulta 
ciutadana, d’iniciativa municipal i àmbit de districte, sobre la possibilitat de modificar 
el planejament vigent amb vistes a augmentar el nombre d’habitatge públic a la zona 
22@; i donar trasllat d’aquest acord a l’alcaldessa per a la seva consideració i, en el 
seu cas, exercici de la iniciativa per a la promoció de dita consulta que li atribueix 
l’article 73.3.b) del Reglament esmentat 

El conseller tècnic recorda que tots els grups han rebut en temps i forma diferents documents 
sobre aquesta qüestió, a la qual també s’ha referit el regidor en el seu informe. Assenyala que 
aquesta iniciativa del Govern respon al nou Reglament de participació ciutadana, que, entre 
altres coses, preveu la possibilitat de plantejar consultes ciutadanes d’àmbit de districte.  

Explica que en aquest cas es planteja sotmetre a consulta modificar el planejament perquè el 

pla del 22@ admeti més habitatge públic, sobre la base de tot el seguit d’informes i treballs que 
s’estan fent des de la comissió ampliada del 22@ que es va crear l’any passat i el procés de 
participació iniciat també l’any passat, «Repensem el 22@». Afirma que les primeres 

conclusions de l’enquesta que s’acaba de tancar amb prop d’un miler d’enquestats apunten 
també aquesta necessitat, en coincidència amb els altres treballs.  
La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que valoren positivament la 

iniciativa per repensar el 22@ i el procés participatiu que s’està fent, ja que el 22@ ha suposat 
uns greuges per al Poblenou i els barris que l’envolten, amb un desenvolupament urbanístic 
estancat i amb un teixit social irregular i intermitent. Afirma que, d’aquesta manera, les veïnes 

es poden implicar, expressar la seva opinió i, sobretot, incidir en el que es pot fer a partir d’ara. 
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, explica que van detectar una falta clara 
d’informació quan va sortir aquest tema a les comissions consultives. Assenyala que, quan es 
pregunta els veïns sobre alguna cosa, n’han d’estar informats. Manifes ta que almenys ell vol 
saber coses com quins espais d’habitatge es crearan o quins equipaments es construiran. A 
més, remarca que aquesta decisió competeix a l’Ajuntament de Barcelona.  

Opina que és evident que tothom vol habitatge públic, però que l’Ajuntament disposa de 82 
solars municipals que es podrien fer servir per crear habitatge. Afirma que de l’únic que pot 
presumir el Govern del Districte en matèria d’habitatge és dels 24 habitatges de Ca l’Isidret, que 
a més no van ser impulsats pel Govern actual.  
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Manifesta que no sap si això és una operació de maquillatge o una operació d’especulació pura 
i dura, tenint en compte que quan es redueix l’espai de sòl per a usos industrials els preus 

pugen. D’altra banda, opina que seria més oportú preguntar als ve ïns sobre altres qüestions, 
com la seguretat ciutadana. Conclou que votaran en contra de la proposta.  
El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, manifesta que estan d’acord que la ciutadania 
participi en la presa de decisions que els afecten directament i que, per tant, han donat suport a 
repensar el 22@. Explica que assumeixen que aquests processos acaben tenint poca 
participació ciutadana i, per tant, poca representativitat per a la presa de decisions, però que no 
haurien de ser mai processos retòrics sobre temes tan importants. En aquest sentit, remarca 
que BComú ja fa tres anys que governa i la seva feina és prendre decisions, sense escudar-se 
en consultes per desenvolupar una política d’habitatge públic a la ciutat.  

Manifesta que és evident que Barcelona necessita habitatge públic, però que sotmetre aquest 
tema a una pregunta ciutadana sobre l’augment de fins al 30% de l’habitatge públic al 22@ 

sense especificar-ne les condicions els sembla aleatori i innecessari. Afirma que el Govern 
tindrà el suport del seu grup si el que vol és fer canvis urbanístics en zones concretes per 
aconseguir més habitatge públic, tal com l’ha tingut sempre en els plans de millora urbana que 
ha presentat al Districte, però no si es tracta d’«embolicar-se amb la bandera del populisme». 
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, manifesta que volen tenir més 
temps per analitzar aquest tema en profunditat i que, per tant, s’abstindran.  

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, afirma que no entenen que es proposi 
fer aquesta consulta a la ciutadania, quan el Govern de l’alcaldessa Colau es va presentar a les 
eleccions portant l’habitatge com a punt estrella i, per tant, aquest tema ja es va sotmetre a la 
ciutadania en el programa electoral del 2015. Explica que sembla que el Govern vulgui 
plantejar a la ciutadania una pregunta per a la qual ja coneix la resposta, ja que és evident que 
es necessita i es vol habitatge públic. Manifesta que el Govern també sap que ERC és 
favorable a l’habitatge públic, sempre que sigui de lloguer i no de venda.  

D’altra banda, opina que és curiós que el Govern ja conegui el resultat d’un procés participatiu 
que acabarà al juny. Explica que, atès que no se’ls diu quina serà la pregunta exacta de la 
consulta, ni de què anirà acompanyat el pla pel que fa a calendaris, pressupostos i 
desenvolupament de l’entorn, ni de quin tipus de parc d’habitatge públic es tracta, esperaran a 
conèixer tots els detalls de la proposta abans que es presenti al Consell Municipal de la ciutat.  

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, manifesta que s’abstindran perquè 
troben poc seriosa aquesta proposta. Assenyala que en les comissions consultives el Govern 
no sabia ni la pregunta que formularia i se’ls ha comunicat finalment en una junta de portaveus, 
i que la pregunta que es planteja té el consens de tots els grups municipals, ja que el 
sorprendria molt que algú hi votés en contra. A més, remarca que es pregunta sobre un tema 
en què semblava que BComú era la panacea i que, a més, es disposa del Pla del dret a 
l’habitatge per gestionar-lo. Opina que, en aquest context, plantejar aquesta consulta és 
pràcticament «d’acudit», igual que ho és que Sant Martí acabi sent sempre el lloc on es fan 
totes les proves pilot. A més, afirma que quan la gent vol fer consultes de debò el Govern els 
gira l’esquena, com en el cas de la superilla, de l’alberg de la Vila Olímpica o de la remodelació 
del Consell Ciutadà. 

Manifesta que, per tot això, els estranya que el Govern avanci la pregunta en ple procés 
participatiu i acabi fent el de sempre, que és improvisar i generar una gran frustració 

posteriorment. 
El president torna a donar la paraula al Govern. 
El conseller tècnic afirma que el Govern deixa la bandera del populisme a Cs, que la llueix molt 
bé. Opina que en general l’oposició utilitza el tema de l’habitatge contra el Govern, cosa que és 
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legítima, però que en aquest cas no parlen només d’habitatge, sinó de «Repensar el 22@» i 
d’un procés de participació fruit d’unes normes que han aprovat la majoria de grups. Manifesta 
que, per tant, el sorprèn que la majoria de grups no tinguin en compte el districte i es limitin a 
fer electoralisme i a atacar el Govern amb el tema de l’habitatge.  

Afirma que és comprensible que la dreta, que no és partidària del dret a decidir, s’oposi a la 
proposta, però que no ho és tant que la resta de grups s’abstinguin i ho deixin tot a l’espera del 
que passi a la plaça Sant Jaume amb una política que té poc de proximitat i molt de política 
partidista que no respon als processos participatius i als interessos concrets dels barris del 
districte de Sant Martí. 

El president obre el segon torn de paraula dels grups municipals.  

La senyora Ruiz afirma que hi ha partits que parlen molt de participació veïnal, però que quan 
es parla veritablement de fer un procés participatiu es posen nerviosos. Assenyala que tothom 
diu que està molt d’acord a augmentar l’habitatge públic, però que molts grups han governat i la 
realitat és que només hi ha un 1% d’habitatge públic a la ciutat, que és a la cua de la Unió 
Europea en aquesta qüestió.  

Manifesta que els sobta molt que s’aprovi continuar desenvolupant el projecte del 22@, que al 
seu parer és evident que no ha satisfet les expectatives i les necessitats que tenia el barri del 
Poblenou i els barris del voltant. Opina que els partits polítics es posicionen acríticament per 
continuar desenvolupant un procés urbanístic que ha demostrat que no funciona, i ara sembla 
que s’escandalitzen amb un procés participatiu que es desenvolupa en aquest sentit. Expl ica 
que el que a la CUP els preocupa és que aquest procés participatiu serveixi per dir que es fa 
participació però que tot quedi en paper mullat i els que tinguin el poder de decidir siguin els 
lobbys econòmics. Afirma que han d’anar tots en compte que això no sigui així. 

Manifesta que s’abstindran, sobretot perquè els sembla que no acaba de quedar clara la 
pregunta que es fa. Explica que estan totalment d’acord a tirar endavant el procés participatiu, 
però que en altres trobades han parlat de si s’havia d’establir un màxim d’habitatge públic o un 
mínim. Afirma que, per tant, volen aclarir els termes d’aquest procés participatiu.  

El senyor Heredero explica que per al seu grup la pregunta que es formula és més un eslògan 
que una pregunta, i això al seu parer és una manera de fer populisme. Manifesta que 
s’abstindran.  

La senyora Arrando afirma que potser s’han de felicitar que el Govern hagi trigat una hora i 
mitja a acusar l’oposició d’electoralista i partidista, ja que normalment ho fa abans. Diu al 
conseller tècnic que l’habitatge és la bandera que BComú va adoptar des de l’inici de la 
campanya electoral, i no pas la bandera d’atac de l’oposició, i li demana que compleixin allò 
que van prometre. 

El senyor Boadella opina que el Govern s’encén molt ràpid quan  es parla d’habitatge perquè té 
mala consciència respecte a com està gestionant aquest tema. Explica que el seu grup sempre 
donarà suport a allò que signifiqui fomentar la participació, però que si el Govern hagués tingut 
realment aquesta voluntat de fomentar la participació, hauria acceptat poder fer consultes fins i 
tot en l’àmbit de barri. Afirma, però, que això no l’interessa gaire perquè prefereix prendre 
decisions des del despatx i sotmetre a consulta les decisions que sap que guanyarà, però no 
les de debò. 

El conseller tècnic reitera la seva sorpresa per la por a la participació ciutadana i a l’interès per 
les coses concretes del barri. D’altra banda, manifesta que és veritat que van agafar la bandera 
de l’habitatge, tot i que l’Ajuntament no té ni de bon tros totes les competències. Remarca que, 
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tot i així, el Govern municipal està fent més que mai i més que ningú. Destaca que hi ha 66 
promocions en marxa que sumen uns 4.000 habitatges i que es duen a terme altres estratègies 
en aquest àmbit, com el projecte APROP. Subratlla que en quatre anys faran el 27% de totes 
les polítiques d’habitatge que l’Ajuntament de Barcelona ha fet des de principis del segle XX.  

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

D) Part d’impuls i control:  

a) Proposicions / declaracions de grup  

Presentada pel GMDDemòcrata: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

Que el Districte de Sant Martí impulsi un pla de xoc per a la zona del Fòrum i amb el 
qual, coordinadament amb els representants de veïns implicats a la zona, s’impulsin 
amb determinació i acció política les qüestions relatives als usos dels voltants del 
Fòrum, la urbanització definitiva dels seus entorns i la transparència en allò relatiu a 
les amenaces que per contaminació afecten aquesta zona 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, formula la proposició. 

El president obre el torn dels veïns i entitats que han sol·licitat intervenir en aquest punt.  

La senyora Silvina Alejandra, en nom d’Aire Net, recorda que són una coordinadora veïnal que 
representa vint associacions veïnals. Explica que el Fòrum és avui un gran focus de 
contaminació que ha quedat immers dins d’un gran nucli urbanístic, mentre que fa trenta o 
quaranta anys era només una zona industrial. Manifesta que per això creuen que l’Ajuntament 
s’hauria de plantejar el tancament de les empreses que contaminen.  

Assenyala que el comissionat d’Ecologia ha dit aquesta setmana que el problema de les males 
olors del Fòrum ja s’ha resolt. Explica que, en aquest cas, volen que se’ls donin les dades de la 
partida pressupostària assignada a BCASA, i que si no hi és, aleshores no es pot dir que s’ha 
resolt aquest problema.  

Afirma que no hi pot haver aquest focus de contaminació al Fòrum i que l’Ajuntament s’ha de 
plantejar tancar les empreses que contaminen i treballen malament, començant per Tersa. 
Manifesta que cal tancar aquesta incineradora per diversos motius. Explica que el primer motiu 
és que totes les incineradores són altament contaminants, però aquesta encara ho és més. 
Assenyala que hi ha molts estudis nacionals i internacionals que demostren la relació entre el 
càncer i el fet de viure prop d’una incineradora, però que, a més, hi ha estudis de la Universitat 
Rovira i Virgili des de l’any 2000 que detecten en aquest nucli fins a cinc vegades els nivells de 
dioxines que hi ha a la resta de Barcelona. 

Manifesta que el segon motiu pel qual s’hauria de tancar Tersa és perquè els funcionaris que 
s’ocupen de gestionar l’empresa i de controlar-la no són capaços de fer-ho. Mostra unes 
imatges de l’estat en què estaven les mànegues per les quals cauen les cendres tòxiques de 
Tersa el passat mes de juny, i una captura de pantalla d’un vídeo on es veu com es dispersen 
les cendres cap a la platja. Explica que, no obstant això, l’Ajuntament ha continuat encarregant 
un estudi de salut sense parlar amb ells ni aprofundir en les causes. Opina que és 
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incomprensible que, davant tots els indicis de males pràctiques a Tersa que han mostrat, 
l’Ajuntament no hi hagi intervingut ni hagi parlat amb cap empleat d’aquesta empresa.  

Assenyala que un tercer motiu per tancar Tersa és que, segons la Generalitat, no hi ha 
recursos per fer-ne un control. Explica que un darrer motiu és que la incineradora és un focus 
de contaminació descontrolat enmig d’un pol urbanístic molt dens. Remarca que, a més, ara el 
Consorci del Besòs planteja fer 22 edificis, hotels i espais verds entre Tersa i les Tres 
Xemeneies. Manifesta que es pregunten com pot ser que es permeti que se segueixi construint 
en aquest espai.  

El senyor Enrique Navarro, en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes de Zona Fòrum, recorda 
que fa gairebé un any, el passat 20 d’abril de 2017, BCASA, empresa pública de l’Ajuntament, 
va ingressar al registre d’entrada de l’Àrea Metropolitana de Barcelona l’estudi d’olors que 
identifica les tres fonts que originen les males olors al Fòrum: la depuradora municipal del 
Besòs (EDAR), la planta de tractament de fangs Metrofang i el dipòsit soterrat d’aigües pluvials 
gestionat per BCASA. Afirma que, fins ara, només aquesta darrera empresa pública ha 
presentat un projecte per solucionar els problemes de ventilació que planteja el dipòsit soterrat, 
però que no tenen cap notícia respecte a les altres dues fonts responsables de les males olors 
al Fòrum. 

Manifesta que, davant d’aquesta situació, volen preguntar si hi ha cap partida específica 
assignada a les inversions del pressupost del 2018 per a les obres d’adequació del dipòsit 
soterrat d’aigües pluvials gestionat per BCASA, i si hi és, quina és la seva quantia; i quines 
mesures pensen dur a terme l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per donar solució 
a les altres dues fonts de males olors.  

També pregunta, en relació amb les emissions de dioxines, forans i metalls pesants per part de 
la incineradora de residus Tersa, quin és el protocol d’actuació, si és que n’hi ha algun, de 
l’estudi que ha iniciat recentment l’Agència de Salut Pública de Barcelona, i per què no s’ha 
integrat el professor Josep Lluís Domingo, de la Universitat Rovira i Virgili, dins l’estudi, tal com 
va proposar la coordinadora d’Aire Net al comissionat d’Ecologia Frederic Ximeno.  

La senyora M. del Carmen García, en nom del Movimiento Diagonal Mar, explica que, a l’estiu, 
l’aparcament de franc que hi ha al passeig Marítim s’omple d’autocaravanes i, fins i tot, de 
camions que lloguen lliteres, i després queda tot el terra ple d’excrements. Recorda que l’any 
passat el regidor va treure una sèrie de vehicles de l’aparcament, però en un  percentatge molt 
baix. Afirma que la part de Llevant ha quedat bastant bé per passejar, però que ara la Nova 
Mar Bella s’embruta molt perquè hi ha bicicletes, vianants i persones que fan esport en tres 
metres d’amplada. Manifesta que, per tant, ja no demanen al regidor que tregui uns quants 
cotxes, sinó que els tregui tots. Opina que després s’hi podrien posar unes tanques, uns testos 
i uns bancs fins que s’enllesteixi el projecte. Demana que es faci això abans del festival 
Primavera Sound, perquè estan farts de drogues i de brutícia. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que els sobta una mica que la 
proposta parli de pla de xoc, que equival a mesures urgents immediates, i alhora d’urbanitzar 
entorns, que és una cosa que necessita uns processos administratius i institucionals que porten 
temps. Explica que creuen que sobretot cal prioritzar la qüestió dels usos i abordar-la des de la 
necessitat que el Fòrum és una zona especial pel que fa als esdeveniments que acull. 
Assenyala, però, que no s’especifica de quins usos es parla o si cal un pla d’usos específic, ni 
es fa esment del tipus de regulació que es pretén impulsar amb la proposta.  

Afirma que el que sí que creuen que requereix un pla de xoc immediat, no només per a la zona 
del Fòrum sinó per a tota la ciutat, és l’emissió de dioxines i la qualitat de l’aire en general, amb 
una contaminació que supera els nivells recomanats per la UE i l’OMS.  
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Conclou que s’abstindran perquè creuen que cal aprofundir en les propostes i concretar més 
cada punt i el caràcter de les mesures a desenvolupar. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, expressa el vot a favor del seu grup. 
Explica que en el pla d’inversions que s’ha retirat de l’ordre del dia ha vist que el nivell 
d’inversions a Diagonal Mar i al Fòrum és mínim. Pregunta, doncs, quin tipus d’inversions 
plantejarà el Govern en el futur per a les qüestions que s’han exposat.  

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, agraeix les intervencions dels veïns. 
Manifesta que el seu grup ha presentat diverses preguntes sobre la contaminació en aquesta 
zona a l’Ajuntament de Barcelona, però que a dia d’avui no tenen cap resposta. D’altra banda, 
explica que consideren que les zones d’oci han de tenir uns usos molt definits i que assegurin 
el benestar de tots els veïns de l’entorn.  

Assenyala que troben a faltar més concreció en la proposició, ja que no especifica la zona 
d’urbanització ni estableix terminis. En aquest sentit, opina que si les coses importants no es 
concreten, difícilment tiren endavant. Afirma que, tot i així, donaran suport a la proposta perquè 
en comparteixen el fons.  

D’altra banda, manifesta que els agradaria que el GMDDemòcrata els expliqués per què no va 
urbanitzar aquesta zona durant els quatre anys que va governar a la ciutat.  

La senyora Silvia López Serrano, del GMDPSC-CP, agraeix la presència dels veïns i els 
representants d’entitats veïnals. Assenyala que en aquesta proposició es plantegen tres 
qüestions que són completament diferents: la problemàtica del parc del Fòrum, la urbanització 
del front marítim i la preocupació per les amenaces mediambientals, com les males olors i 
l’impacte per dioxines i forans. Afirma, però, que totes aquestes qüestions afecten la mateixa 
zona i són objecte de reivindicacions veïnals que tenen a veure amb problemàtiques concretes . 
Manifesta que, per tant, creuen que el Govern del Districte hauria de treballar de manera 
conjunta amb les entitats i implicar-se a la zona per donar resposta a aquests problemes, i que 
una bona opció en aquest sentit seria un pla de treball o un pla de xoc, tal com planteja la 
proposició. 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, explica que entenen que cal endreçar la 
zona del Fòrum, però el que més comparteixen de la proposició que presenta avui el 
GMDDemòcrata és que cal determinació política per fer-ho. Remarca que, si no hi ha aquesta 
determinació política, no tirarà endavant res del que es decideixi. Explica que no saben si la 
forma d’afrontar tota la problemàtica que té aquesta zona ha de consistir en un pla de xoc, però 
que el que sí que tenen clar és que s’ha de fer amb diàleg. Manifesta que creuen que és positiu 
posar tots els problemes damunt la taula, parlar-ne i intentar buscar la millor solució per a 
tothom. 

El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, agraeix la presència dels veïns que 
assisteixen al plenari, i precisa que respondrà la proposició del GMDDemòcrata i no pas les 
intervencions del veïnat, sobre les quals en poden parlar en un altre moment.  

Explica que votaran en contra de la proposició perquè no estan d’acord a fer un p la de xoc per 
afrontar tres temes molt diferents de manera conjunta, i que a més es tracta de temes que ja 
treballen amb una implicació directa dels veïns. 

El president obre el segon torn de paraula de tots els grups. 

El senyor Boadella agraeix els vots a favor i les abstencions que han expressat alguns grups.  
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Assenyala que el GMDCUP-PA ha plantejat que el pla de xoc i la urbanització implicaven 
actuacions molt diferents des del punt de vista temporal, però que el que demanen requerirà 
mesures urgents a curt termini i compromisos polítics a llarg termini. 

Pel que fa al comentari del GMDCs respecte al fet que el Govern anterior no va fer la 
urbanització d’aquesta zona, precisa que en el mandat anterior es va dibuixar la urbanització 
del front marítim des del pavelló esportiu de la Mar Bella fins al Fòrum, però que s’ha ignorat 
aquest treball. 

Destaca que aquesta zona de la ciutat és un espai magnífic que acull des de la Feria de Abril 
fins al Primavera Sound i situat a escassos metres del Centre de Convencions Internacional de 
Barcelona (CCIB), que aquesta setmana ha estat premiat com a tercer millor centre de 
convencions del món. Assenyala que, al mateix temps, segons des d’on s’accedeixi per arribar 
a aquesta zona, es travessa un autèntic descampat o un aparcament totalment desordenat de 
cotxes, i que, a més, es tracta d’una zona on hi ha una amenaça de contaminació que 
requereix un estudi a fons. En relació amb això, recorda que en un plenari anterior ja van 
demanar en un prec que es creés una comissió sobre aquesta qüestió, però el Govern s’hi va 
oposar.  

Manifesta que, malgrat que siguin temes diversos, consideren que tenen l’oportunitat d’afrontar -
los conjuntament per buscar les millors solucions. Remarca que només el grup de govern s’hi 
oposa i que, a més, ha menystingut els veïns dient-los que no els contestaria. Afirma que 
actuant d’aquesta manera el Govern està sol, perquè la resta de grups municipals del Consell 
Plenari donen suport a iniciatives que volen interaccionar amb els veïns amb un lideratge polític 
clar i amb una definició conjunta per part de tothom de quins són els escenaris a curt, a mitjà i a 
llarg termini.  

Agraeix que els veïns expliquin amb la seva pròpia veu les seves preocupacions i que la 
majoria dels grups donin suport a aquesta iniciativa. 

La senyora Angulo manifesta que, tenint en compte el que ha dit el portaveu del 
GMDDemòcrata, esperen que la urbanització del front marítim vagi més enllà d’un dibuix en 
aquest mandat. 

La senyora López reitera que consideren que els plantejaments de la proposició responen a 
reivindicacions dels veïns i que volen que el Govern treballi per donar-hi resposta. Expressa el 
vot a favor del seu grup. 

La senyora Arrando suggereix al senyor Martín que s’adreci als veïns i els demani disculpes, o 
com a mínim els agraeixi que hagin vingut, ja que considera que no els ha tractat 
adequadament, quan aquests s’han pres la molèstia d’assistir al plenari i dir al Govern allò que 
pensen. D’altra banda, afirma que el Govern es queda novament sol, tal com ha comentat el 
portaveu del GMDDemòcrata, i que la determinació política i les ganes de treballar per la ciutat 
són en l’oposició i no en el Govern. Finalment expressa el vot a favor del seu grup.  

El senyor Martín aclareix que només volia fer entendre als veïns que agraeix que vinguin al 
Consell de Districte i facin pressió, ja que aquesta pressió és necessària per avançar, però que 
ell ha de respondre a una proposició que demana un pla de xoc per a qüestions que fa mesos 
que treballen. 

Recorda que no van començar a treballar abans pel que fa a les dioxines perquè el 
GMDDemòcrata i Aire Net van demanar que s’aturés la convocatòria per fer una reunió 
informativa amb els veïns perquè coincidia amb el període de campanya electoral. Explica que, 



 
 
 
 
 

 
 

-  23 - 

tal com es va anunciar, s’ha creat una taula de seguiment i s’han començat a fer dos estudis, 
un sobre càncer i un altre sobre dioxines, en el qual participarà el senyor Domingo.  

D’altra banda, demana al senyor Boadella que recordi qui governa a la Generalitat de 
Catalunya actualment. A més, afirma que no sap el que va fer el Govern anterior sobre tots 
aquests problemes, però que com a mínim no va actuar respecte a les males olors, mentre que 
el Govern actual ha fet un estudi i ara falta l’assignació pressupostària per executar -lo. 

Pel que fa al front marítim, manifesta que el Govern manté el compromís de tenir un projecte 
executiu abans que acabi el mandat. Explica que hi ha un grup de treball que fa un any i mig 
que hi treballa, i que aquest any els veïns de la zona col·laboraran en la configuració del front 
marítim als espais oportuns. A més, recorda que ja hi van fer una intervenció específica i que 
esperen acabar de fer la resta del parc abans del final de l’estiu, tal com ha demanat el veïnat.  

Respecte al Fòrum, manifesta que la voluntat del Govern és reduir certes activitats que es fan 
en aquest espai. Explica que, tot i no haver aconseguit tot el que voldrien, seguiran amb 
aquesta voluntat i esperen poder reduir la programació actual aquest any. Remarca, però, que 
sí que es reuneixen amb els veïns i amb Zona Fòrum i exigeixen a BSM i els promotors tot el 
que demanen els veïns per disminuir les molèsties en el veïnat. A més, recorda que han retirat 
escenaris, han obert expedients i han fet sonometries amb els veïns. Afirma que, no  obstant 
això, està d’acord que encara hi ha molt a fer perquè la zona del Fòrum sigui més oberta per al 
barri i per al districte i tingui més participació veïnal. Assenyala que potser la recuperació de la 
gestió del CCIB cap al 2021 podria ser un primer pas en aquest sentit, igual que la reorientació 
del Port Olímpic i Palo Alto i el projecte de La Pionera. 

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

El senyor Boadella precisa que no van ser ells els que van aturar la sessió informat iva amb els 
veïns sinó la Junta Electoral, que va donar audiència a tota la resta de grups que es 
presentaven a les eleccions. Remarca que la Junta Electoral va aturar aquest acte perquè en 
campanya electoral hi ha determinades coses que no es poden fer, com convocar comissions 
informatives, fer inauguracions d’obres i posar cartells per les escales de veïns per explicar 
l’obra de govern. Assenyala que es tracta d’un pacte democràtic de tots els partits polítics que 
el Govern municipal no ha respectat.  

Manifesta que, malgrat que avui la Generalitat és governada pel 155, aquest matí ell ha estat a 
la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya perquè els veïns 
obtinguessin resposta a les seves demandes i el compromís de tenir la informació que 
sol·liciten de la Generalitat de Catalunya. Afirma que això és gestió política d’acord amb els 
veïns, i el que fa que els veïns escridassin el senyor Martín i l’aplaudeixin a ell. Explica, però, 
que el que el satisfà no són els aplaudiments sinó atendre les peticions dels veïns, i que li dol 
molt que avui el Govern doni l’esquena a aquests veïns.  

Afirma que el Govern actual presumeix molt del que ha fet i menysté el que s’ha fet en altres 
èpoques, quan el Govern anterior va fer molt més en matèria de males olors. En aquest sentit, 
destaca que van fer un pla específic per netejar les clavegueres de la rambla del Poblenou i 
posar fi, d’aquesta manera, a les males olors de la zona.  

Manifesta que li sap greu haver esgotat tot el temps i atabalar els veïns amb aquestes coses, 
però que si hi ha una cosa que el seu grup no farà mai és donar l’esquena als veïns. 

S’aprova la proposició amb el vot en contra del GMDBComú-E, l’abstenció del GMDCUP-PA i 
el vot a favor de la resta de grups. 
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Presentada pel GMDERC: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:  

Instar el regidor del Districte de Sant Martí que, en un període no superior a sis 
mesos, realitzi un estudi sobre les places d’aparcament lliure existents al districte i el 
presenti en aquest Consell Plenari. Aquest estudi ha d’anar acompanyat d’una 
proposta de transformació de places lliures d’aparcament en àrea verda, allà on es 
detecti una carència, per tal de reduir l’afluència de cotxes de fora del districte al 
nostre districte, de promoure l’ús del transport públic i que les places d’aparcament 
existents siguin per als veïns i veïnes 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, manifesta que Barcelona pateix un greu 
problema de contaminació atmosfèrica produïda pels mitjans de transport que consumeixen 
combustibles fòssils i que emeten gasos que afecten el canvi climàtic, que és un dels principals 
problemes de les grans ciutats, sobretot pels efectes dramàtics que té sobre la salut i el medi 
ambient. Afirma que, per tant, és un objectiu de ciutat i de districte inexcusable aplicar mesures 
a favor de la mobilitat sostenible i d’una fiscalitat ambiental que contribueixi a reduir els nivells 
de contaminació. Assenyala que és responsabilitat de la Regidoria de Mobilitat planificar les 
polítiques i les inversions necessàries per tal de promocionar l’ús del transport públic i dissuadir 
la ciutadania de l’ús del vehicle privat.  

Afirma que un element essencial en la dissuasió de l’ús de vehicle privat i del foment del 
transport públic és l’àrea verda, que s’ha demostrat eficient en aquells espais on s’ha implantat. 
Remarca, però, que quan un barri no té àrea verda o en té poca però llinda amb un barri que sí 
que en té, tal com passa en cinc barris dels deu que té el districte, es converte ix en una zona 
d’aparcament lliure, fet que causa un perjudici evident. Manifesta que, per tant, cal que la 
implantació de les àrees verdes tingui en compte la realitat dels territoris contigus per tal que no 
generin situacions de pressió excessiva. Conclou que, per tot això, demanen que s’estudiï i es 
planifiqui nova àrea verda a Sant Martí allà on es consideri que fa falta.  

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, explica que troben interessant que es 
faci aquest estudi, tot i que creuen que totes les mesures que tinguin a veure amb el transport 
han d’anar acompanyades de transport públic en tota l’àrea metropolitana perquè puguin ser 
efectives i reduir també l’ús del cotxe. D’altra banda, manifesta que els preocupa que es puguin 
desenvolupar polítiques que segreguin els usuaris de cotxe en funció de si poden o no poden 
pagar l’aparcament. Assenyala que votaran a favor de la proposició, atès que de moment 
només consisteix a fer un estudi. 

El senyor Ramon Sabaté Puig, del GMDPPC, manifesta que votaran a favor de la proposició, 
però que volen afegir-hi dues coses: la millora del transport públic i que l’estudi inclogui la 
qüestió de la supressió de places d’aparcament a favor del carril bici, que afecta molts veïns i 
veïnes del districte.  

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, opina que és evident que cal fer un estudi de 
les places d’aparcament al districte, ja que ni se sap el nombre de places que s’han eliminat 
recentment amb la implantació dels carrils bici, tal com va quedar clar en el darrer plenari. 
Assenyala que, atès que el districte és molt gran i cada zona té les seves particularitats 
respecte a la implantació o no de zona verda i d’espais d’aparcament lliure, no s’han de 
pressuposar les necessitats d’implantació de més zones d’aparcament de pagament, que 
podrien perjudicar els veïns. 

Afirma que Sant Martí, per la seva ubicació a la porta d’accés a Barcelona, té problemes de 
trànsit i mobilitat que provenen de la gent de fora de la ciutat. A més, remarca que Barcelona té 
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un dèficit endèmic d’espais que puguin fer d’intercanviadors entre el transport privat i el 
transport públic, i alguns d’aquests punts són al districte de Sant Martí i creen conflictes. 
Manifesta que, no obstant això, consideren que la solució a aquest problema ha de ser  global 
de ciutat, i per a això resulta imprescindible reconèixer i quantificar el problema a l’estudi 
sol·licitat. D’altra banda, assenyala que la implantació de zones verdes d’aparcament sense 
més ni més també pot acabar perjudicant els mateixos veïns i la mobilitat dins del districte, 
motiu pel qual cal estudiar detingudament en quines zones s’ubica. Conclou que, per tot 
l’exposat, s’abstindran. 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, manifesta que donen suport a la 
proposta perquè va en la línia de promoure el transport públic i altres mesures per millorar la 
mobilitat. 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, explica que creuen que també valdria 
la pena estudiar els aparcaments subterranis i de motos, que aquesta última setmana són 
notícia pel canvi de criteri que segueix l’Ajuntament. Manifesta que, tot i així, votaran a favor de 
la proposició, ja que tota informació que puguin tenir en relació amb aquests temes els ajudarà 
a prendre les decisions més òptimes i més eficaces per al districte. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, explica que els agrada molt la 
proposta perquè ells es creuen les polítiques que proposen. En aquest sentit, assenyala que 
una de les tres potes del Pla de mobilitat urbana aprovat en el mandat anterior és justament el 
tema de l’aparcament. Manifesta que, per tant, es pregunten per què no s’ha fet això abans i 
pensen que ha arribat el moment de fer-ho, ja que hi ha barris que pateixen la mobilitat que ve 
de fora i si hi hagués àrea verda les places serien per als veïns. 

El president dona la paraula al grup proposant. 

La senyora Arrando agraeix tots els vots a favor que ha rebut la proposta, que al seu parer 
indiquen que era absolutament necessari plantejar aquest estudi. Manifesta que agr airia al 
Govern que recollís les aportacions de la resta de grups que són susceptibles de ser incloses 
en l’estudi, com ara l’aparcament de motos, els aparcaments soterranis o què passa quan 
s’elimina tot l’aparcament en superfície per posar un carril bici. 

Assenyala que ells també preguntarien al Govern per què això no s’ha fet abans si és tan clar 
que s’havia de fer i figura en el Pla de mobilitat urbana. D’altra banda, insta el Govern a fer 
aquest estudi en un termini no superior a sis mesos i a presentar-lo en el Consell Plenari als 
consellers i conselleres de tots els grups. 

El president pregunta si algun grup vol tornar a intervenir.  

El senyor Carmona assenyala que vol aclarir dos punts que han sortit en el debat. D’una 
banda, explica que quan s’implanta un carril bici es fa un estudi del que passa amb 
l’aparcament en superfície i l’aparcament privat en un perímetre de 200 metres. Assenyala que 
allà on s’observen mancances d’aparcament s’adopten mesures pal·liatives, com fer 
aparcaments en semibateria o permetre aparcar a la nit. D’altra banda, afirma que ja era hora 
que algun govern tingués la valentia d’aplicar la normativa sobre l’aparcament en vorera de les 
motos.  

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

Presentada pel GMDPSC: 
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Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:  

Instar el Govern municipal a assolir, en un termini de tres mesos, un acord de ciutat 
entre tots els grups polítics i les entitats veïnals per a la signatura d’un compromís 
per la reforma de la Meridiana; que aquest compromís inclogui les característiques 
del projecte des de Ciutat Meridiana fins a la plaça de les Glòries, el calendari i el pla 
d’inversió així com els mecanismes de seguiment, i que aquest acord inclogui la 
creació d’un grup de treball entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i altres municipis d’influència, per tal de definir un pla de mobilitat per a tot 
l’àmbit d’afectació de l’esmentada avinguda 

El president assenyala que aquest text ha estat transaccionat. 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, manifesta que plantegen 
aquesta proposició perquè la transformació dels cinc quilòmetres de l’avinguda Meridiana entre 
Fabra i Puig i Glòries, que era una de les promeses d’aquest mandat, sembla que finalment 
quedarà en un «rentat de cara» d’un tram d’uns 300 metres entre els carrers Aragó i Mallorca. 
Assenyala que diuen «un rentat de cara» perquè en la proposta presentada pel Govern el 
passat mes de gener no hi detecten cap canvi substancial més enllà d’ampliar algunes voreres, 
fer millores en l’arbrat i donar una certa continuïtat a la Canòpia des de Glòries fins al carrer 
Aragó. 

Recorda que les entitats veïnals, a través de la plataforma SomMeridiana, van emetre el passat 
15 de febrer un comunicat en què deixen clar que volen un compromís polític i veïnal per a la 
transformació de la Meridiana. Manifesta que, des del Grup Municipal del PSC, creuen que és 
necessari que aquesta transformació tiri endavant i volen una solució per al tram comprès fins a 
Fabra i Puig, per al qual els veïns han triat l’opció D, que implica la reducció dels carrils de 
circulació.  

Afirma que cal una solució que impliqui una transformació urbana i un canvi substancial de la 
configuració de l’avinguda. Precisa que parlen de transformació urbana com a aquella que 
ajuda a cosir el teixit urbà i a convertir la zona en un àmbit d’oportunitat per al sector públic i per 
als actors econòmics i socials. Remarca que només així s’aconseguirà un impacte 
socioeconòmic a l’altura de les oportunitats que ofereix l’àmbit de la Meridiana. Afirma que 
aquesta transformació ha d’implicar una millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes de la 
zona i una mixtura urbana més complexa que permeti els desplaçaments dins i entre els barris. 
Subratlla que això només s’aconsegueix amb voluntat política i amb una política coordinada de 
mobilitat. 

Explica que creuen que la transformació urbana de la Meridiana no es pot despatxar amb una 
actuació puntual en un tram. Remarca que es tracta d’una actuació que afecta, al mateix 
temps, un entorn urbà i un entorn metropolità, i que per això en el darrer punt de la proposició 
plantegen alinear les diferents administracions implicades en la mobilitat urbana i interurbana 
per millorar el transport públic i reduir el nombre de vehicles que hi circulen diàriament.  

Afirma que, després de fer creure als veïns i veïnes que es podria transformar la realitat, al final 
del procés participatiu el Govern ha hagut d’admetre que per abordar l’avinguda Meridiana en 
conjunt cal esperar que es doni un escenari en què no entrin cotxes a la ciutat. Explica que 
se’ls diu que aquest escenari es donarà el 2020 amb la zona de baixes emissions i que 
mentrestant no es pot plantejar l’eliminació d’un carril des de Mallorca fins a Fabra i Puig, però 
que això no és ben bé així perquè la zona de baixes emissions només s’aplicarà en episodis 
concrets d’alta contaminació i el que demanen els veïns és una pacificació de la Meridiana en 
el seu dia a dia.  
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Manifesta que, d’acord amb els estudis ja realitzats i amb les demandes veïnals, molt 
especialment les de SomMeridiana, entenen que es tracta d’una actuació que abraçarà més 

d’un mandat, per la qual cosa creuen que els diferents partits, institucions i entitats s’han 
d’alinear per assolir un pacte de ciutat que permeti la transformació de l’avinguda.  
El senyor Miquel Catasús i Lacruz, en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes del Clot -Camp de 
l’Arpa, assenyala que després repartirà als grups la revista que han pub licat, que explica quin 
és l’estat de la qüestió. 

Agraeix al GMDPSC-CP que presenti aquesta proposta perquè s’identifica molt amb el que 
demanaven en el comunicat de SomMeridiana, que reitera el que fa vint o trenta anys que 
reclamen. Explica que ara es farà el tram de l’avinguda entre Glòries i Mallorca, però que el seu 
plantejament era que hi hagués un acord global per transformar tota la Meridiana i que 
impliqués també altres administracions. Afirma que no s’ha fet així, però que volen que aquesta 
declaració genèrica es concreti en el fet que la reducció de carrils que ara es farà només fins a 
Mallorca s’estengui de forma segura fins al final de la ciutat. Remarca que això també implica 
que al mateix temps que es du a terme aquesta reducció de carrils es produeixi un fort 
increment del transport públic, de manera que totes les administracions implicades –
Ajuntament, Àrea Metropolitana, Generalitat i, fins i tot, Adif– inverteixin més diners en transport 
públic per oferir alternatives de qualitat a la gent.  

Manifesta que, atès que cal concretar, proposen un compromís de ciutat de tots els partits 
municipals en què s’expressi la intenció de fer el projecte global, reduir el trànsit i augmentar el 
transport públic, amb un calendari bastant ajustat. Subratlla que el que sobretot demanen a tots 
els grups és que això no quedi per al proper mandat. Explica que volen que aquest any es faci 
el projecte executiu de la fase que va de Mallorca fins a Fabra i Puig o Garcilaso, que es pot fer 
perquè és molt fàcil, i que al començament del 2019 ja comencin les obres d’aquesta fase. 
Assenyala que volen que això vagi acompanyat d’un calendari de totes les següents fases, de 
manera que es demostri que es vol continuar aquesta remodelació. D’altra banda, afirma que 
aquest compromís no ha de ser només municipal, sinó que s’ha d’estendre a la Generalitat i a 
l’Àrea Metropolitana perquè posin molts més mitjans per a busos exprés, per a busos als 
polígons i per a molt més transport públic. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, explica que per al seu grup la reforma de 
la Meridiana és cabdal per a la millora de la salut i de la qualitat de vida de la ciutat i dels barris 
del districte, i que per això cal assumir-la com un gran repte. Afirma que, per tant, donaran 
suport a aquesta transformació, sobretot si es planteja una reducció dels carrils viaris de cotxes 
i es converteix la Meridiana en un eix verd amb prioritat per a vianants i usuaris de la bicicleta i 
on el transport públic i la reducció de la contaminació siguin els eixos vertebrals.  

Explica que comparteixen amb la proposta la necessitat de refermar un acord de l’estil de 
Compromís per Glòries en què es tingui en compte les reivindicacions de SomMeridiana, i que 
aquesta reforma sigui un projecte de ciutat que no s’aturi governi qui governi. Afirma, però, que 
esperen que no es repeteixin algunes errades que es van cometre amb el Compromís per 
Glòries, ja que es va trigar gairebé deu anys a endegar el projecte i els partits de torn van 
deixar de banda els equipaments més necessaris per als barris, que encara estan per fer. 
Manifesta que creuen que no es pot permetre que s’aturi encara més el projecte i, per tant, hi 
votaran a favor. 

El senyor Ramon Sabaté Puig, del GMDPPC, expressa el vot a favor del seu grup. Manifesta que 
esperen que en tres mesos es comenci a donar resposta al que es demana i que estan 
totalment d’acord que la transformació de la Meridiana és una millora per a la ciutat i, 

sobretot, per al districte i per al barri. 
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El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, explica que estan a favor de la proposició, ja 
que consideren que la Meridiana, com a via de comunicació entre molts barris de la ciutat, 
requereix un compromís general per a la seva reforma. Assenyala que és una via que no és 
unitària ni pel que fa a la seva morfologia ni pel que fa a les zones per on transita, i que per 
això requereix diferents solucions a cada zona. Remarca que aquesta complexitat del projecte, 
però, no hauria d’implicar que només s’actuï en una part de l’avinguda. Manifesta que es 
preveu actuar a la zona on és més fàcil fer-ho, al districte de Sant Martí, però que cal un 
compromís per reformar les zones que no es faran en aquest mandat. Explica que també estan 
molt d’acord que per definir aquest projecte és imprescindible un p la de mobilitat global de 
ciutat que reculli els fluxos, els intercanviadors i el transport públic que ha d’assumir la 
Meridiana. 

El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, afirma que comparteixen la majoria de coses 
que s’han dit. Explica que agraeixen que el GMDPSC-CP hagi acceptat una esmena del seu 
grup en el sentit que la Generalitat de Catalunya també sigui present a la taula de treball, tenint 
en compte que de Fabra i Puig en amunt la Meridiana és competència de la Generalitat de 
Catalunya i que es tracta de fer una reforma integral de la Meridiana. Manifesta que, atès que 
sempre es diu que la transformació de la Meridiana és un projecte de ciutat, també els 
agradaria que totes les associacions de veïns del districte hi tinguessin veu, ja que la 
modificació de la mobilitat dintre de la Meridiana no només afecta els veïns d’allà per on passa 
l’avinguda sinó també la resta de ciutadans del districte.  

La senyora Maria Arenillas Picañol, del GMDDemòcrata, afirma que estan d’acord en el que 
planteja la proposició. Remarca que la Meridiana és un eix molt important que repercuteix en 
tota la mobilitat de la ciutat i que s’ha d’humanitzar per al veïnat i s’ha de pensar com tota una 
via. Assenyala que, abans de fer-hi obres, s’ha de preveure millorar el transport públic, crear 
aparcaments a les zones externes de la ciutat i tenir-ho tot molt ben calculat, no només pensant 
en la zona de la Canòpia i de Glòries. Subratlla que el projecte ha de ser coherent i ha d’estar 
realment treballat per tots els grups i per la Generalitat, ja que afecta la part de fora de la ciutat. 

La senyora Montserrat Barnils Santanach, del GMDBComú-E, agraeix la presència de tots els 
veïns i veïnes que els acompanyen, en especial els de l’Associació de Veïns del Clot.  

Manifesta que ha quedat demostrat que el Govern té voluntat de transformar la Meridiana en un 
gran eix cívic de referència a la ciutat, una avinguda més humana i més verda que convidi la 
ciutadania a viure-la i a gaudir-la i que no es percebi com una barrera que divideix els veïns 
dels barris. Destaca que són el primer govern que ha situat aquesta gran reforma a l’agenda de 
la ciutat com una prioritat, i que per això el novembre del 2015, pocs mesos després d’arribar al 
Govern, van decidir constituir la taula de participació de la Meridiana amb entitats, veïns i 
veïnes, associacions de veïns, tècnics i grups municipals.  

Explica que en aquest mandat s’iniciarà aquesta transformació actuant des de les Glòries fins 
al carrer Mallorca, que suposarà guanyar més espai verd i cosir  la barrera entre els barris del 
Clot i del Camp de l’Arpa, però que aquest projecte seguirà en propers mandats. Assenyala 
que aquestes obres suposen una inversió d’11 milions d’euros, i que des del Districte han 
demanat incansablement que les obres comencessin pel tram de Sant Martí. 

El president obre el segon torn de paraula de tots els grups. 
El senyor Bañón manifesta que són conscients que la reforma de la Meridiana no es farà en un 
sol mandat però que no volen que s’eternitzi. Afirma que per això demanen un acord de ciutat 
en un termini de tres mesos per tancar les característiques del projecte des de Ciutat Meridiana 
fins a la plaça de les Glòries i el calendari, el pla d’inversió i els mecanismes de seguiment. 
Remarca que fa massa temps que parlen de la Meridiana, i que per això volen que abans que 
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acabi l’any es tanqui un acord com el de Glòries, de manera que, com a mínim, en aquest 
mandat s’estableixin les bases per tirar endavant el projecte.  

Explica que han fet aquesta proposta majoritàriament tenint en compte el que els ha dit Som 
Meridiana en les diferents reunions que han mantingut amb ells. Assenyala que si es mira la 
carta oberta que aquesta plataforma va fer arribar a l’Ajuntament el 15 de febrer es veurà que 
la proposició s’ha fet pràcticament pensant en el que deien. Finalment, destaca que aquesta 
transformació és una gran obra de ciutat i les grans obres de ciutat requereixen un gran acord 
de ciutat. 

El president pregunta a la resta de grups si volen intervenir.  

La senyora Barnils assenyala que, tot i que el senyor Bañón ha dit abans que només es 
reformarien 300 metres de la Meridiana, creu que en són uns quants més i que, si més no, es 
tracta de 58.000 metres quadrats d’espai públic. 

Manifesta que voten a favor de la proposició perquè el Govern també vol tirar endavant la 
transformació de la Meridiana, i vol fer-ho bé des del primer moment. 

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

El senyor Bañón agraeix el vot de tots els grups, així com l’esmena del GMDERC-AM, que 
afirma que ha enriquit la proposta. Remarca que els veïns els reclamaran que signin l’acord 
que ara han votat per unanimitat.  

S’aprova la proposició per unanimitat. 

Presentada pel GMDCs: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

Instar al Gobierno del Distrito a que se convoque un pleno extraordinario de 
movilidad para tratar los problemas reales de los ciudadanos en este ámbito, con el 
apoyo de los vecinos y con la voluntad de que estos sean escuchados 

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, exposa els motius pels quals presenten 
aquesta proposició. Manifesta que els problemes de mobilitat al districte són una prioritat i els 
veïns demanen contínuament solucions, tant als consells de barri com a les audiències 
públiques, i que en les reunions mantingudes amb les associacions de veïns aquests han 
expressat reiteradament la necessitat de donar resposta a aquests problemes. D’altra banda, 
explica que el seu grup considera que és urgent tractar aquest tema per donar solucions als 
problemes apareguts amb la implantació de la nova xarxa de busos, els nous carrils bici i les 
modificacions de les places d’aparcament. Finalment formula la proposició.  

El president dona la paraula a una entitat que ha sol·licitat intervenir en aquest punt.  
El senyor Albert Porta, en nom del Movimiento Diagonal Mar, manifesta que s’estan fent molts 
carrils bici a correcuita i d’esquena als veïns, cosa que genera el seu rebuig, provoca un trànsit 
caòtic i afecta la seguretat de tots, incloent-hi vianants i ciclistes. Afirma que per això han volgut 
revisar acords, com el del plenari del 4 de maig de 2016, sobre la molèstia d’embussos de 
trànsit a la cruïlla del passeig Garcia Fària amb el carrer Selva de Mar, que encara no s’ha dut 
a terme. 
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D’altra banda, explica que han detectat que el projecte de carril bici del carrer Taulat, que es va 
anunciar durant la Comissió de Mobilitat del 21 de setembre de 2017 i amb un pressupost de 
2 milions d’euros, no es va comunicar correctament a la ciutadania del barri, ja que només  es 
va col·locar un rètol d’obra improvisat i mal ubicat. A més, remarca que aquest projecte té una 
repercussió notable per al contribuent. Afirma que per això n’han volgut analitzar l’element més 
visible, el separador anomenat Zipper a la memòria del projecte executiu. Assenyala que, 
segons aquest projecte, s’han utilitzat 9.960 separadors, cadascun dels quals costa 84 euros, 
de manera que el total suma 836.000 euros. Explica que, si s’extrapola això a tota la xarxa de 
la ciutat, tenint en compte que l’objectiu de l’Ajuntament és arribar a 300 quilòmetres de carril 
bici, el resultat són 1.200.000 separadors, que costaran als contribuents 10,8 milions d’euros. 
Remarca que cada quilòmetre de carril bici costarà 800.000 euros i els 300 quilòmetres, 240 
milions d’euros. Assenyala que, si aquesta xifra es divideix pels 1.600.000 habitants que té 
Barcelona, el resultat és que el carril bici costarà 150 euros a cada barceloní.  

Manifesta que, davant d’això, des de Movimiento Diagonal Mar consideren que cal parar-se a 
pensar si s’està actuant correctament i plantejar un ple extraordinari sobre la mobilitat del 
barri. 
El president obre el torn dels grups municipals. 

El senyor Ramon Sabaté Puig, del GMDPPC, demana que es precisi una mica el contingut del ple 
extraordinari de mobilitat que es reclama, i opina que caldria tractar-hi una sèrie de punts 
concrets, com els carrils bici, els autobusos, les zones verdes i els aparcaments lliures.  
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, observa que, des que s’ha 
iniciat el plenari, han dedicat una hora i mitja a parlar de mobilitat, i que, de fet, a tots els 
plenaris en parlen força. Afirma que és important tractar aquest tema, però que no saben si el 
millor és sol·licitar un plenari en què no saben exactament de què es parlarà. Manifesta que 
creuen que és una proposta massa oberta per parlar de temes concrets que preocupen al 
veïnat. 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, explica que el seu grup no està en 
contra de fer un ple per parlar de mobilitat, però que no poden donar suport a la convocatòria 
d’un ple extraordinari sense conèixer el contingut precís del que s’hi presentarà.  

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, recorda que el GMDCs ja va exposar 
aquest tema a tots els partits polítics fa uns mesos i que des del seu grup van demanar que es 
concretessin els punts a tractar en aquest plenari. Explica que, tot i així, no es van sentir del tot 
còmodes amb la proposta que se’ls va plantejar en aquell moment, ja que anava en la línia 
d’una possible criminalització de la bici, d’imposar places d’aparcament i d’afavorir el trànsit per 
als cotxes. Manifesta que en aquell moment, en no quedar clars els punts a tractar i amb quin 
enfocament, no van donar impuls a la proposta. Afirma que ara s’ha presentat una proposta 
encara més tèbia i amb un plantejament massa genèric.  

 

Explica que, per al seu grup, parlar de mobilitat vol dir parlar de moltes coses, com el foment 
del transport públic, la pujada de les tarifes aprovada el desembre de l’any passat, la mobilitat 
lligada a les tasques de cures, la mobilitat en l’àmbit dels barris i no només de la ciutat, la 
mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda o de gent gran, l’impuls de la bicicleta, la 
reducció de l’ús del cotxe, la recuperació de l’espai públic i la reducció de la contaminació. 
Conclou que cal concreció i expressa el vot en contra del seu grup.  

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, afirma que la mobilitat és un tema 
estratègic del districte, però que al GMDCs li ha fallat la manera de plantejar la proposició. 
Recorda que al mes de gener es va interpel·lar els grups amb una proposta de resolució i que 
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ell mateix va dir que estaria disposat a votar-la si es plantejaven qüestions concretes. 
Assenyala que, per exemple, el seu grup ha presentat diverses iniciatives en relació amb el 
passeig de Calvell i l’entrada de la ronda Litoral a Selva de Mar. En aquest sentit, remarca que 
hi ha tota una sèrie de temes que han estat recurrents en els tres anys de mandat i que no 
acaben de solucionar-se. 

Afirma que la proposta que el GMDCs feia el mes de gener per provocar un ple extraordinari 
recollia qüestions concretes, mentre que aquesta es limita a proposar que es convoqui un ple 
per parlar de mobilitat sense sotmetre res a votació. Explica que un ple extraordinari ha de tenir 
un contingut concret, com el que es va fer en el Consell de Districte sobre la votació de la 
superilla, en què es demanava al Govern municipal que acceptés el «no» dels veïns en la 
consulta que havien organitzat. Manifesta que, per tant, creuen que no pot prosperar una 
proposta buida de contingut i que no els portaria a prendre cap decisió sobre els temes que els 
interessen. 

Demana que es parli de coses com si s’ha de desdoblar el passeig de Calvell, si s’ha de posar 
Guàrdia Urbana a l’entrada de la ronda a Selva de Mar, si s’ha d’eliminar algun carril bici o si 
s’ha de millorar el transport públic en una zona, ja que així sí que obligaran el Govern a 
expressar clarament si està disposat a fer-ho. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, explica que està d’acord amb el 
senyor Boadella i que troba una mica absurd que el portaveu del GMDDemòcrata hagi 
d’explicar al GMDCs com s’ha de fer una proposició. Afirma que a aquesta proposició li manca 
rigor perquè no té mesures concretes i, per tant, no hi ha res a aprovar. 

Manifesta que el Govern, quan parla de mobilitat, ho fa amb dades i informes, i executa el Pla 
de mobilitat urbana que es va aprovar en el mandat anterior. Explica que no els fa por parlar de 
mobilitat perquè estan convençuts que poden millorar la mobilitat de Barcelona i de Sant Martí i 
que estan fent el que agradaria molt fer en altres ciutats. Afirma que, tanmateix, és impossible 
votar a favor d’aquesta proposició. 

El senyor Heredero opina que ha quedat clar que al districte hi ha problemes de mobilitat, i que 
el fet que el seu grup faci ja un temps que planteja convocar un ple sobre mobilitat ha fet que 
moltes de les propostes que avui s’han presentat estiguin relacionades amb aquest tema.  

Explica que podrien parlar dels temes concrets de mobilitat que creuen que cal tractar, però 
que volen recollir les propostes que vinguin dels veïns i les associacions de veïns. Assenyala 
que es tracta de temes que no són nous en el Consell Plenari però que sovint  s’enfoquen des 
d’una visió reduïda en els consells de barri. Explica que, per exemple, en alguns consells de 
barri les associacions de veïns proposen propostes per resoldre els problemes dels autobusos 
o dels carrils bici que, tot i ser lògiques dins de l’àmbit d’un barri, xoquen amb l’organització 
general del Districte i l’organització general de Barcelona. D’altra banda, recorda que en el 
plenari anterior van parlar de les places d’aparcament que havien desaparegut per la 
implantació de carrils bici, i que un altre tema important que el districte pateix i per al qual no es 
busquen solucions és el dels intercanviadors entre el trànsit privat i el trànsit públic. Remarca 
que es tracta de temes molt concrets que es poden recollir de les peticions dels veïns i que 
consideren que l’espai ideal per tractar-los i resoldre’ls seria un ple extraordinari, més que no 
pas taules de treball o comissions, on hi donarien més voltes. 

Explica que, si els grups no estan d’acord en aquesta manera de treballar, estan oberts a 
qualsevol proposta per veure com poden afrontar aquest tema des del punt de vista global del 
districte, i no pas per barris ni per problemes concrets. Subratlla que la mobilitat del districte és 
una qüestió global, atès que Sant Martí és el districte més gran de Barcelona en superfície 
urbana i té problemes importants de mobilitat. En relació amb això, afirma que el gran dèficit 
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d’equipaments hospitalaris i educatius de Sant Martí obliga a un gran moviment dins del 
districte, i que la gent gran necessita molt el transport públic per desplaçar-se. 

Manifesta que no estan disposats a rebre lliçons d’altres grups que fa molts anys que governen 
i que no han resolt aquestes qüestions, però que deixen la porta oberta a plantejar una altra 
manera d’enfocar aquesta qüestió. Opina, però, que el que no poden fer és anar traient en 

cada plenari temes puntuals que no resolen globalment el problema.  
La senyora Ruiz afirma que per al seu grup no és una qüestió de forma sinó de fons. Opina 
que, en el moment en què es comenci a omplir de contingut la proposta, es trobaran que la 
mobilitat és un tema molt ampli que afecta moltes coses del districte, de la ciutat i dels barris, i 
potser no es posaran d’acord a l’hora d’establir prioritats. Afirma que, per tant, ha de ser el 
GMDCs qui plantegi la proposta que vol i, llavors, podran decidir si aquestes prioritats 
coincideixen amb les seves. Assenyala que, per exemple, per al GMDCUP-PA fer carrils bici és 
prioritari mentre que per al GMDCs no ho és, o que costa bastant que tots es posin d’acord 
quan es parla de mesures encaminades a reduir l’ús del cotxe. Acaba insistint que cal 
concreció. 

El senyor Sabaté manifesta que votaran a favor de la proposició, atesa la gran preocupació dels 
veïns de tot el districte per la mobilitat i que és un tema que surt a tots els consells de barri. 

Opina que cal perfilar la proposta i que, encara que avui no s’aprovi, segurament tirarà 
endavant quan es plantegi d’una altra manera. 
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, manifesta que el seu grup 
comparteix el fons de la proposta, però que no els agrada el «batibull» que s’ha presentat. 
Afirma que si es concreta de què es vol parlar exactament hi donaran suport, però que tal com 
ara es planteja la proposició els obliga a votar-hi en contra. 

La senyora Arrando assenyala que és obvi que el fet que hi hagi tres propostes de mobilitat en 
un mateix plenari significa que alguna cosa falla i convida el Govern a reflexionar -hi o, com a 
mínim, a ampliar les propostes. D’altra banda, recorda que en el plenari anterior es va aprovar 
convocar la Taula de Mobilitat, i demana que es convoqui com més aviat millor, ja que és obvi 
que és necessari. 

Opina que dir que la resta de grups municipals presenten propostes de mobilitat perquè el 
GMDCs planteja aquest ple és, com a mínim, una mica agosarat. Afirma que, en tot cas, el seu 
grup està predisposat a parlar de mobilitat però amb propostes concretes i no pas propostes 
que més aviat semblen «un brindis al sol». 

El senyor Boadella manifesta que no és que vulguin donar lliçons a ningú, però que creuen que 
les coses es poden fer de manera més senzilla i directa, tal com s’ha fet en les altres 
proposicions que s’han presentat avui, en què els veïns han pogut parlar i  s’ha portat la seva 
preocupació al Consell Plenari.  

El senyor Carmona afirma que si se’ls presenten propostes amb un tema concret i que 
comparteixen hi voten a favor. Remarca, però, que segurament amb el GMDCs tenen grans 
discrepàncies respecte al tema de mobilitat, i no només pel que fa a la bicicleta. En aquest 
sentit, explica que ha llegit que aquest grup proposa ampliar la ronda del Litoral, cosa que li 
sembla estranya i que no sap si agrada gaire als veïns de la zona del Fòrum.  

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

El senyor Heredero manifesta que el que volen sobretot és que es resolguin els problemes de 
mobilitat de manera global i que no s’hi vagin posant pegats. D’altra banda, lamenta que es 
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facin pressuposicions sobre la posició del seu grup respecte a diferents temes, i demana que 
es deixi que siguin ells mateixos els qui s’hi pronunciïn en un ple sobre mobilitat.  

Es rebutja la proposició amb el vot a favor del GMDCs i del GMDPPC, i el vot en contra de la 
resta de grups. 

Presentada pel GMDPPC: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

Que el Gobierno de distrito cree una comisión sectorial de mejora de la convivencia 
ciudadana. Basada en la participación de entidades, vecinos, comercios, técnicos 
municipales y representantes de los grupos políticos del Consell Municipal del 
Distrito, que abra un grupo de análisis y debate, que eleve unas resoluciones, para 
realizar una consulta de estas medidas propuestas 

La secretària tecnicojurídica demana a tots els grups municipals que expressin el vot de manera 
clara. Explica que, per les intervencions, interpreten el vot en un sentit o un altre, però que li 

agradaria disposar de l’expressió concreta del vot de cada grup de cara a l’acta.  
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, afirma que una preocupació que es posa 
de manifest en tots els consells de barri és la falta de convivència. Explica que els problemes 
ciutadans relacionats amb aquesta falta de convivència es basen en tres eixos fonamentals: 
l’incivisme, la falta de neteja i, sobretot, el vandalisme. Subratlla que el vandalisme deteriora els 
carrers i fa malbé els comerços. Tot seguit formula la proposició, i assenyala que d’aquest grup 
de treball sortiran una sèrie de propostes que després es podran sotmetre a votació. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, opina que el GMDPPC acostuma a 
exagerar els problemes de convivència al districte i a parlar de brutícia, de gent que ocupa 
l’espai públic i de vandalisme. Manifesta que el seu grup considera que no es dona una situació 
generalitzada de manca de convivència al districte i no comparteix aquesta diagnosi 
catastrofista, que a més dona la imatge que les veïnes no són capaces de conviure a la ciutat, 
cosa que no és real. 

Explica que, per al seu grup, els veritables problemes que trenquen la convivència són 
l’expulsió sistemàtica de les veïnes a causa de la gentrificació dels barris, els desnonaments i la 
massificació de terrasses que redueixen el dret a l’espai públic, entre d’altres. Recorda  que el 
2017 s’han produït 2.519 desnonaments a Barcelona.  

Afirma que, si s’hagués de crear un nou òrgan al districte, seria molt més urgent un sobre 
pobresa, precarietat o emergència social i habitacional, per posar alguns exemples.  
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, explica que, segons dades de la Gerència 
de Seguretat i Prevenció i de la Guàrdia Urbana, el 2017 es va produir un augment de les 
incidències i activitats indegudes a l’espai públic als barris del Parc i la Llacuna; de les 
incidències en activitats molestes a l’espai públic als barris del Parc i la Llacuna, la Vila 
Olímpica i el Besòs i el Maresme; de les incidències en la convivència veïnal al barri del Parc i 
la Llacuna; i dels incidents per degradació a l’espai públic als barris  de Diagonal Mar, el Parc i 
la Llacuna i la Vila Olímpica. D’altra banda, manifesta que resten a l’espera que se’ls presenti la 
nova ordenança de civisme, i que creuen que és molt necessari i la seva obligació vetllar pels 
espais públics i la seguretat dels veïns. Conclou que, per tot això, el seu grup vota a favor de la 
proposta. 
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La senyora Silvia López Serrano, del GMDPSC-CP, explica que li ha costat una mica desxifrar 
aquesta proposició i l’única cosa que li ha quedat clara és que es vol crear una comiss ió 
sectorial per a la millora de la convivència.  

Manifesta que estan a favor de les polítiques per fomentar la convivència i que, de fet, va ser el 
seu grup el que va implantar a la ciutat els plans de civisme, que opina que funcionaven 
bastant bé i potser caldria tornar a recuperar. Afirma que pensen que es tracta d’una qüestió 
que requereix una visió transversal i que, per tant, s’hauria de considerar des de les diferents 
àrees, com ara Medi Ambient, Prevenció, Joventut, Educació i Urbanisme. 

Explica que no creuen que la millor manera de resoldre els problemes que es plantegen en la 
proposició sigui crear una nova comissió, atès que al districte ja hi ha espais on es poden 
tractar aquestes qüestions, com la Taula de Seguretat, els consells de barri i l’Audiència 
Pública. Remarca que segurament no es tracta de crear més òrgans de participació, sinó que 
els que ja existeixen siguin realment efectius i serveixin per donar solucions als problemes dels 
veïns. 

El senyor Sergi Alcon Gibert, del GMDERC-AM, assenyala que el seu grup també ha tingut un 
problema de comprensió de la proposició, tot i que després s’ha reflectit bé el que volia explicar 
el GMDPPC.  

Manifesta que no comparteixen l’enfocament negatiu de la proposta, que a més té un cert 
caràcter populista. Afirma que, malgrat que els problemes són reals, el seu grup té un concepte 
de seguretat ampli, que vol dir que no només està relacionat amb l’ús del mobiliari urbà, sinó 
també amb la il·luminació, amb el teixit urbà o amb la coneixença dels diversos grups 
convivencials dels barris, entre d’altres. Explica que, en aquest sentit, creuen que és molt més 
ampli anar a les causes i no tant a les conseqüències i, per tant, plantejar aquestes qüestions 
com un repte en positiu, més que en negatiu, per la implicació de tots els grups i els veïns. 
Conclou que l’enfocament de la proposta està fora de lloc i que les polítiques socials han de ser 
inclusives. Manifesta que, per tot això, el seu grup votarà en contra de la proposició.  

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, opina que es demana obrir un espai en 
què poder treballar una sèrie de temes en què impera la inactivitat. Afirma que segurament es 
podrien abordar aquests temes potenciant la Taula de Seguretat i altres eines del Districte, 
però que, atès que això no es fa, no tenen inconvenient a crear un nou òrgan en què l’ordre del 
dia obligui a parlar-ne. Manifesta que, per tant, votaran a favor de la proposta. 

El senyor Jordi Marzo i Fitó, del GMDBComú-E, nega la inactivitat de què ha parlat el senyor 
Boadella i afirma que el districte disposa de mecanismes de diagnòstic i taules de participació 
per tractar els problemes de convivència, com la Taula de Seguretat del Districte, els consells 
de barri i les comissions de seguiment. A més, destaca que hi ha equips de mediadors que 
treballen els conflictes de convivència a cada barri amb les entitats i els veïns afectats, agents 
cívics que fan una gran tasca de diagnosi i anàlisi de prevenció per detectar possibles 
conflictes, i onze taules que treballen, entre altres coses, la convivència. D’altra banda, recorda 
que al gener han desplegat la policia de barri, una eina més de proximitat per adequar els 
recursos municipals de convivència i seguretat a les necessitats del territori. En relació amb 
això, assenyala que s’han convocat noves places per a Guàrdia Urbana, esquivant 
l’anomenada llei Montoro.  

Opina que el GMDPPC dona sempre un enfocament punitiu a aquest tipus de problemes, quan 
s’han de resoldre pensant en cada problema i en cada territori i treballant  amb la gent que hi 

està implicada. 
El president obre el segon torn de paraula de tots els grups municipals.  
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El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, agraeix els vots a favor que ha rebut la 
proposició. Opina que si alguns grups no han entès bé la proposició és perquè potser no 
entenen bé els veïns. Explica que, quan ell va a una comissió de barri i escolta els veïns, entén 
perfectament el que diuen i el que els preocupa, mentre que hi ha grups que no van a cap 
comissió i després es dediquen a donar lliçons en el Consell de Districte. 

Manifesta que no volen més comissions de barri on els veïns expressen els seus problemes 
però no se’ls donen solucions i no es fa res del que proposen. Remarca que la proposició parla 
d’un grup de debat «que elevi unes resolucions», resolucions que no han de ser 
necessàriament d’ús comú per a tots i sobre les quals es pot consultar la resta de veïns. Afirma 
que es tracta d’elevar allò que volen els veïns i decidir si se sotmet a votació.  

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, pregunta al senyor Gallardo si en aquest 
nou òrgan parlaran d’excrements de gos o de desnonaments, i li recorda que el Tribunal 
Constitucional ha impugnat les lleis d’habitatge i d’igualtat de gènere, cosa que al seu parer sí 
que trenca la convivència entre les veïnes. A més, afirma que la realitat social no només es viu i 
s’escolta als consells de barri, sinó que també es viu al carrer. Explica que potser això la CUP 
ho sap millor que el PPC, que no va a aturar desnonaments. Finalment expressa el vot en 
contra de la proposició. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, afirma que calen propostes concretes, tal 
com abans s’ha exigit al seu grup, en comptes de derivar els temes d’un lloc a un altre i marejar 
els veïns.  
El president constata que la senyora Angulo vota a favor de la proposició.  

La senyora Silvia López Serrano, del GMDPSC-CP, explica que ella va als consells de barri, on 
ha sentit moltes vegades parlar de problemes de convivència, però que no creu que sigui 
necessari crear un nou òrgan per parlar del mateix que es parla als consells de barri i a 
l’Audiència Pública. Reitera que el que cal és que els òrgans existents siguin operatius i 
resolutius, i expressa el vot contrari del seu grup.  

El senyor Sergi Alcon Gibert, del GMDERC-AM, recorda que els representants polítics tenen 
una responsabilitat política i, per tant, no poden parlar com ho poden fer, amb tota la legitimitat, 
uns veïns que expressen una queixa de manera directa i apassionada. Afirma que troben a 
faltar aquesta responsabilitat política en el fons de la proposició, que els fa recordar l’estil dels 
empresaris alemanys del Círculo Ecuestre.  

Manifesta que, atès que la idea republicana d’educació és part de la política de seguretat del 
seu grup, vol remarcar que actualment les entitats i teixits socials que ajuden a la bona 
convivència tenen problemes per rebre les seves subvencions com a conseqüència de 
l’aplicació del 155. En aquest sentit, subratlla que els efectes del 155 arriben al nivell local del 
districte. 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, afirma que és «surrealista» que el 
senyor Marzo li contesti a ell quan la proposició és del GMDPPC.  

Assenyala que la Taula de Seguretat només es reuneix dos cops l’any, i que no sap d’on ha tret 

onze taules de convivència el senyor Marzo, perquè almenys no les ha convocat al llarg 
d’aquest mandat. 
El senyor Jordi Marzo i Fitó, del GMDBComú-E, diu al senyor Boadella que després li dirà 
quines taules són, però esmenta, a tall d’exemple, la taula comunitària de projectes d’escoles 
per una convivència saludable al barri del Clot i Camp de l’Arpa, i la taula comunitària del 
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Besòs i el Maresme. Afirma que totes aquestes taules s’estan convocant i s’hi treballa la 
convivència. 

Diu al senyor Gallardo que és molt fàcil proposar fer una comissió nova i després no assistir-hi, 
ja que no l’ha vist mai a una comissió de seguiment de barri i el veu molt poc als consells de 
barri. Demana que es treballi allà on s’ha de treballar, en comptes d’inventar coses per «posar -
se medalles». Finalment expressa el vot contrari del seu grup. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, agraeix els vots a favor, i afirma que les 
taules que esmenta el senyor Marzo es deuen reunir en privat perquè l’oposició no en sap res.  

Es rebutja la proposició amb el vot a favor del GMDPPC, del GMDCs i del GMDDemòcrata, i el 
vot en contra de la resta de grups. 

Presentada pel GMDCUP: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

La realització d’un Pla d’usos per al Clot-Camp de l’Arpa, ja sigui en un general de 
districte o un específic del barri, que asseguri: 

- Més restriccions pel que fa als usos i les activitats per tal d’aturar la proliferació 
d’establiments de concurrència pública. Cal evitar que la divisió en múltiples epígrafs 
i subepígrafs de les activitats de bar, restauració i establiments amb degustació 
segueixi facilitant la seva proliferació en alguns sectors, en no haver-hi suficients i 
eficaces limitacions globals, de superfícies per zones, de no contigüitat amb els 
habitatges, etc.  

- Que l’àmbit sigui especialment restrictiu a l’àmbit dels carrers Rogent, Sèquia 
Comtal, plaça del mercat i carrer del Clot 

- Que els termes del Pla d’usos es treballin amb les associacions veïnals  

- Que es suspenguin les noves llicències fins que estigui el nou Pla d’usos en 
aplicació 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que presenten aquesta 
proposta com una mesura de prevenció, atès que creuen que cal avançar-se a les 
problemàtiques que ja han sorgit en altres indrets del districte. A més, explica que coneixen la 
intenció del Govern de fer un Pla d’usos general per al districte i saben que hi ha barris que ja 
presenten problemàtiques relacionades amb la massificació d’establiments de concurrència 
pública. 

Afirma que el Clot-Camp de l’Arpa comença a presentar cert tipus de massificació d’aquest 
tipus d’establiments, sobretot a alguns carrers específics, i que volen assegurar-se que es 
desenvolupi un pla d’usos que tingui en compte aquesta situació, que amb seguretat 
s’estendrà, tal com ha passat a altres barris. Explica que, a més, consideren que la nova 
normativa de terrasses, que torna a liberalitzar l’ús comercial de l’espai públic, serà un 
catalitzador de la problemàtica a molts barris del districte. Manifesta que són conscients que el 
pla d’usos no serà suficient, però que almenys és un pas per ordenar, regular i assegurar que 
es manté un comerç plural, d’acord amb totes les necessitats de les persones que viuen al 
barri. Finalment formula el text definitiu de la proposició:  
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«Més restriccions pel que fa als usos i les activitats per tal d’aturar la proliferació d’establiments 
de concurrència pública. Cal evitar que la divisió en múltiples epígrafs i subepígrafs de les 
activitats de bar, restauració i establiments amb degustació segueixi facilitant la seva 
proliferació en alguns sectors, en no haver suficients i eficaces limitacions globals, de superfície 
per zones, de no contigüitat amb els habitatges, etc. 

»Que hi hagi especial atenció a l’àmbit dels carrers Rogent, Sèquia Comtal, plaça del  mercat i 
carrer del Clot per ser, ara per ara, els carrers més delicats. 

»Que els termes del Pla d’usos es treballi amb les associacions veïnals.  

»Que estigui en aplicació a octubre de 2018.» 

Afegeix que aquest pla es pot treballar amb més entitats que les associacions veïnals.  

El president dona la paraula a l’entitat que ha sol·licitat intervenir en aquest punt.  

El senyor Miquel Catasús i Lacruz, en nom de l’Associació de Veïns del Clot-Camp de l’Arpa, 
manifesta que agraeix la proposició perquè es correspon molt amb el que demanen i han 
traslladat al Districte. Explica que no estan en contra dels bars, els restaurants i els 
establiments de concurrència pública, però dins d’un límit i regulant-los. Assenyala que hi ha 
zones on es podria dir que fins i tot manquen aquest tipus d’establiments, però que hi ha altres 
barris del districte on proliferen i això comporta problemes. Assenyala que al barri del Clot-
Camp de l’Arpa ha començat a passar i ja hi ha algun lloc, com el carrer Rogent, on la situació 
comença a ser preocupant.  

Explica que al Districte se’ls va dir que hi ha un Pla d’usos que regula això, però que l’han 
analitzat i han vist que és un «colador», ja que es pot demanar un bar amb un epígraf i se ’n pot 
posar un altre al costat amb un altre epígraf, de manera que no es limita pràcticament res. 
Afirma que saben que en altres llocs s’han fet plans d’usos que afinen més ajuntant epígrafs o 
limitant per metres quadrats. Conclou que el que demanen és que hi hagi un Pla d’usos que 
reguli aquest tipus d’establiments, que al final van en detriment del petit comerç i de la seva 
diversitat.  

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, opina que la proposició defineix 
perfectament el que agrada a la senyora Ruiz amb els termes «més restriccions» i 
«especialment restrictiu», i li pregunta si alguna vegada s’ha parat a pensar d’on surten els 
diners de les ajudes socials o els béns dels quals tots gaudeixen. 

Assenyala que hi ha una diferència important entre les restriccions que demana la senyora Ruiz 
i la regulació que li ha semblat que reclamava el senyor Catasús. Manifesta que, atès que 
coneixen el tarannà del GMDCUP-PA pel que fa al tracte a les empreses, votaran en contra de 
la proposició, perquè no volen restriccions que facin la ciutat més pobre, sinó que hi hagi una 
bona regulació que permeti la convivència de totes les activitats.  

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, afirma que el problema del turisme és que 
es massifica en certes zones, i que el que cal és que s’expandeixi a tot Barcelona perquè 
potser això reactivaria l’economia d’altres barris on no hi arriba.  

Assenyala que l’Ajuntament no pot suspendre les llicències fins que s’hagi enllestit el nou Pla 
d’usos, i menys quan aquestes llicències compleixen la llei i s’atorguen en relació amb la 
normativa vigent. Manifesta que cal estudiar aquesta qüestió, però que hi ha altres maneres 
d’evitar la massificació que el seu grup ja ha proposat en diverses ocasions. Afirma que no 
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poden votar a favor de la proposició pel punt sobre la suspensió de llicències i que, per tant, 
s’abstindran. 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, assenyala que es proposa un 
Pla d’usos per a uns barris on viuen més de 60.000 persones en zones amb particularitats 
diferents. A més, remarca que la proposta no parla de les aportacions que pugui fer el sector 
comercial, que potser és el sector més perjudicat. Opina que al teixit comercial de proximitat, 
que és el majoritari al Clot-Camp de l’Arpa, el que li cal és seguretat i suport, que és quelcom 
molt diferent de restringir, i més sense comptar amb la seva col·laboració i participació. D’altra 
banda, assenyala que els locals de pública concurrència són molt més que bars, restaurants o 
comerç de proximitat. Finalment afirma que podrien estar d’acord a parlar d’una certa regulació. 

El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, expressa el vot a favor del seu grup. Manifesta 
que estan d’acord amb el text transaccionat, malgrat que creuen que els comerciants també 
haurien de participar en l’elaboració del Pla d’usos.  

Afirma que cal afrontar aquest problema, ja que és preocupant que algunes persones s’hagin 
d’estar un any i mig buscant un pis al barri i, per culpa de la massificació turística, hagin de 
marxar a viure fora perquè no poden pagar ni un lloguer. D’altra banda, diu a la senyora Angulo 
que la suspensió de llicències és una competència municipal, malgrat saber que el 155 pot 
suprimir competències ben ràpid. 

La senyora Maria Arenillas Picañol, del GMDDemòcrata, explica que pensen que també caldria 
l’opinió dels comerciants per fer un Pla d’usos i poder parlar àmpliament de tot, tenint en 
compte la falta d’empenta en relació amb el comerç i els establiments públics al districte. D’altra 
banda, manifesta que també creuen que una suspensió de llicències podria generar un efecte 
contrari i que, si es fes, hi hauria d’haver un projecte paral·lel en el moment de fer la suspensió. 
Conclou que, per tant, s’abstindran. 

La senyora Montserrat Barnils Santanach, del GMDBComú-E, manifesta que, des del Govern, 
són molt conscients del perill que suposa la gran proliferació de bars i establiments de 
concurrència pública que hi ha al voltant de la plaça del mercat, al carrer Rogent, i no els 
interessa que en un futur es produeixi el mateix problema de gentrificació que ha succeït en 
altres zones del districte o de la ciutat. Explica, però, que no poden fer un Pla d’usos específic 
del Clot-Camp de l’Arpa perquè ja n’hi ha un de districte que estan pendents de modificar per 
regular altres zones, i que serà en aquesta modificació on inclouran la zona del carrer Rogent. 
Afirma que, no obstant això, dedicaran una especial atenció a aquestes zones mentre no 
disposin del nou Pla d’usos. 

Manifesta que està segura que quan la senyora Ruiz parla de les associacions veïnals es 
refereix també als comerciants i altres entitats, tant comercials, com la Federació d’Entitats del 
Clot, com d’altres que s’hi vulguin comprometre. D’altra banda, recorda que van dir que no 
acceptarien el punt sobre la suspensió de llicències i van transaccionar el text, tot i que sembla 
que alguns grups no s’han llegit el text final. 

Manifesta que es comprometen a treballar aquest pla amb les associacions tant veïnals com 
comercials, i que restaran atents al que pugui succeir mentre no s’enllesteixi la modificació del 
Pla d’usos vigent. 

El president obre el segon torn d’intervencions de tots els grups.  
La senyora Ruiz agraeix els vots a favor. Assenyala que parteixen de la base que pràcticament 
no hi ha regulació en aquest àmbit perquè la normativa vigent permet que proliferi qualsevol 
tipus de comerç. Afirma que el que demanen és una regulació per ordenar tota aquesta qüestió 



 
 
 
 
 

 
 

-  39 - 

i evitar la massificació. Opina que, per tant, no demanen res excepcional que no s’hagi fet en 
altres barris. 

Recorda a alguns grups que el punt sobre la suspensió de llicències es va suprimir després de 
parlar amb el Govern i transaccionar el text. D’altra banda, explica que no tenen cap problema 
a afegir la participació dels comerciants i que, fins i tot, haguessin agraït que algun grup els 
hagués fet aquesta esmena si aquesta era la qüestió que podia generar més dubtes.  

La Sra. Angulo afirma que és cert que aquest punt es va transaccionar, però que continua 
opinant el mateix. D’altra banda, explica que ja l’estranyava que el 155 no sortís en un plenari.  

El senyor Bañón expressa el vot en contra de la proposició. Manifesta que els agradaria poder 
fer un altre tipus de vot, però els preocupa acabar matant aquest barri.  

El senyor Puig afirma que el 155 seguirà a l’agenda del dia fins que es deixi d’aplicar i fins que 
surtin els presos polítics al carrer, incloent-hi Pablo Hasél i Valtonyc, entre d’altres. 

La senyora Arenillas expressa el suport al comentari del senyor Puig.  
Explica que, tot i la transacció de la suspensió de llicències, continuen pensant que la proposició 
és incompleta perquè no té prou en compte els comerciants.  
La senyora Barnils manifesta que votaran a favor de la proposició i faran tot el possible perquè 
hi participin totes les associacions que faci falta. 

S’aprova la proposició amb el vot en contra del GMDPPC i del GMDPSC-CP, l’abstenció del 

GMDCs i del GMDDemòcrata, i el vot a favor de la resta de grups.  

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional  

No hi ha assumptes a tractar. 

c) Precs 

Presentat pel GMDDemòcrata: 

Que el Govern del Districte augmenti el pressupost del Pla de barris del Besòs 
Maresme en la mateixa quantitat destinada al nou edifici administratiu del districte, 
3,5 milions d’euros, i que siguin utilitzats per a la millora de l’espai públic i la creació 
d’ajudes extraordinàries a la rehabilitació d’edificis  

El president assenyala que, si són àgils, potser podran acabar la sessió dins del dia d’avui, 
tenint en compte que algunes conselleres volen abandonar el plenari a les dotze de la nit amb 
motiu de la vaga convocada el Dia de la Dona. 

El senyor Fernando Gómez i Carvajal, del GMDDemòcrata, recorda que el seu grup sempre ha 
mantingut una certa posició crítica respecte als plans de barri proposats pel Govern, com el de 
la Verneda, quan va esdevenir l’únic element d’inversió al barri l’any passat, o el del Besòs, 
quan es va decidir destinar el 25% del pressupost del pla a un edifici que serà la major part del 
temps oficina municipal, alhora que nova icona urbanística de la ciutat. Afirma que, d’aquesta 
manera, els plans de barri deixen de ser una aportació extraordinària en barris històricament 
desfavorits i perden el seu objectiu inicial, que era tractar temes com l’habitatge o l’espai públic. 
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Manifesta que, per aquest motiu, creuen que el cost del nou edifici situat a l’antic cinema Pere 
IV hauria d’anar a càrrec del pressupost d’inversions del Districte i no del Pla de barris. Explica 
que, com que no ha estat així, demanen que com a mínim es compensi això augmentant de 
forma extraordinària el pressupost del Pla de barris en la mateixa quantitat per destinar aquests 
diners al manteniment de carrers molt deteriorats i que no han captat l’atenció del Govern, com 
el carrer Maresme, i sobretot a ajudes extraordinàries a la rehabilitació d’edificis, com reclamen 
reiteradament els veïns i veïnes del barri. 

El senyor Jordi Martín López, conseller de Participació i Transparència, Economia Social i 
Cooperativa i Turisme, puntualitza que l’edifici previst a l’antic cinema Pere IV serà un edifici 
administratiu i sociocultural. Subratlla que es dedicarà més de la meitat de l’edifici a usos 
veïnals, box comunitaris, sales nocturnes d’estudi, un cine i un auditori.  

Manifesta que, atès que el senyor Gómez demana que s’utilitzin aquests diners per millorar 
l’espai públic i crear ajudes extraordinàries a la rehabilitació d’edificis, vol recordar que el 
pressupost del Pla de barris surt del pressupost de l’Ajuntament, que és el pressupost amb més 
inversió social de tot l’Estat. A més, subratlla que Barcelona és una de les ciutats menys 
endeutades de l’Estat.  

Afirma que el que pretenen amb la inversió en aquest edifici és crear un nou espai cèntric al 
barri, on centralitzaran molts serveis i on es dinamitzarà tot l’espai públic. Explica que creuen 
que aquesta inversió compleix els requisits i els objectius del Pla de barri, que és fer inversions 
addicionals als espais on sigui necessari. Assenyala que són addicionals perquè les millores 
d’espai públic que s’han fet a les casetes del Maresme, a l’obertura del carrer Marroc, al carrer 
Pere IV, a l’estació de metro de Besòs-Maresme o al mercat del Besòs són inversions que no 
surten del Pla de barris. D’altra banda, destaca que el 2017 es van dedicar 26,5 milions d’euros 
a les ajudes a la rehabilitació, xifra que contrasta amb els 3,5 milions d’euros que hi destinava 
el Govern anterior de CiU. 

Conclou que, per tot l’exposat, no acceptaran el prec. A més, manifesta que, si tornen a 
guanyar les eleccions, mantindran el Pla de barris per continuar dotant de recursos els barris 
que més ho necessiten. 

No s’accepta el prec. 

Presentat pel GMDDemòcrata: 

Que el Districte de Sant Martí, d’acord amb els veïns de les comunitats del carrer 
Sancho de Ávila, 19, del carrer Sancho de Ávila, 27, i del carrer Pamplona, 117, 
procedeixi al tancament de la zona perimetral per fer compatible el gaudi diürn de 
l’espai amb el descans veïnal nocturn evitant les molèsties de sorolls, la inseguretat i 
els actes incívics que es venen succeint 

La senyora Margarita Planas Liébanas, del GMDDemòcrata, manifesta que presenten aquest 
prec després que, des de fa uns mesos, estan en contacte amb els veïns de les tres comunitats 
esmentades, que s’han adreçat molts cops a l’Ajuntament amb la intenció de ser escoltats i 
poder dur a terme l’actuació que reclamen al voltant dels seus edificis per acabar amb un seguit 
de problemes que es generen al parc. Explica que aquests veïns també han demanat diverses 
vegades tenir una reunió amb el regidor del Districte, però que de moment no han estat 
convocats a cap reunió. Assenyala que els mateixos veïns exposaran el seu cas i que, mentre 
parlin, passarà unes fotografies que li han donat perquè les vegin la resta de consellers.  

El president dona pas a les tres intervencions sol·licitades. 
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La senyora Ada Tribó Falguera, en nom de la comunitat de veïns de Sancho de Ávila, 27, 
explica que les tres persones que intervindran són una representació de les tres comunitats de 
veïns de l’illa delimitada pels carrers Zamora, Sancho de Áv ila, Pamplona i Tànger, del barri del 
Parc i la Llacuna del Poblenou. Manifesta que el motiu que els porta a fer aquesta intervenció 
és sol·licitar el permís de tancament nocturn del parc que hi ha a l’interior d’illa. Afirma que, des 
que es va obrir aquest parc, el veïnat pateix un seguit d’incidents que els impedeixen poder 
descansar a la nit i gaudir amb normalitat i seguretat del parc. 

Explica que les finques de Sancho de Ávila 19 i 27 tenen cadascuna d’elles una porxada, i que 
la del número 27, a més, dona accés directe al parc, on es concentren la brutícia i les deixalles. 
Manifesta que cada setmana es troben amb excrements i orins humans a les porxades i als 
accessos al parc de la gent que els utilitza per fer botellón o de vàter públic, i que, a més, el 
parc genera residus com llaunes, ampolles de plàstic, bosses i ampolles de vidre esmicolades, 
amb el perill que això comporta per a nens i gossos. Explica que també s’hi fan pintades i 
grafits i destrosses de mobiliari urbà, i que el botellón provoca que tots els caps de setmana hi 
hagi jovent al parc fent soroll, causat per música, crits, càntics o baralles.  

Destaca que una altra conseqüència d’aquesta situació és la inseguretat que provoca al veïnat 
el comportament violent de les persones que consumeixen alcohol i drogues. Explica que una 
vegada un veí va ser agredit per una persona molt beguda que orinava a la porteria quan li va 
cridar l’atenció, i que en diverses ocasions s’han trobat parelles practicant sexe tant so ta la 
porxada com als bancs del parc, i que no han modificat el seu comportament en ser vistos per 
veïns o quan se’ls ha cridat l’atenció. Afirma que aquestes persones també generen residus, 
com ara preservatius i compreses, i que el més preocupant és que l’estat d’embriaguesa 
d’aquestes parelles els fa tenir seriosos dubtes sobre si aquestes relacions són consentides.  

Assenyala que un altre tema preocupant és que a vegades s’han trobat amb xeringues usades 
al terra. Explica que el matí del dissabte passat un veí se’n va trobar una a l’interior de l’illa i va 
trucar a la Guàrdia Urbana perquè enviés una unitat a recollir -la. Manifesta que suposen que 
aquestes xeringues provenen de persones que acompanyen les persones usuàries del servei 
que proporciona dosis de metadona, que diàriament s’ubica a la cantonada dels carrers Tànger 
amb Zamora. Subratlla el perill que suposa aquest fet, especialment per als nens i nenes.  

Explica que fins ara l’Ajuntament ha argumentat que no pot tancar aquest parc perquè és un 
espai públic. Assenyala, però, que el parc es va tancar i vigilar durant els quatre dies que va 
durar el Festival Llum. Remarca que fa dos anys que els veïns reclamen el tancament nocturn 
d’aquest espai, no per fer cap festa, i encara no ho han aconseguit. Af irma que volen dormir i 
viure tranquils. 

La senyora Diana Llorente Garijo, en nom de la comunitat de veïns de Pamplona, 117, explica 
que són un bloc d’habitatge protegit, on a més la meitat dels veïns són reallotjats d’un altre 
edifici que l’Ajuntament va enderrocar per un pla d’urbanisme. 

Manifesta que, des del seu punt de vista, el principal problema que tenen és el soroll, ja que 
aquesta illa està situada en una zona de discoteques, com el Razzmatazz, i molts bars, i a més 
es troba en el camí cap al metro de Marina, de manera que la gent entra al parc a fer botellón 
entre crits i càntics. Afirma que les habitacions de l’edifici donen al parc i, per tant, és com si 
tinguessin el botellón a casa seva.  

Assenyala que un altre problema que tenen és que a la mateix illa hi ha tres hotels de turisme 
per a joves, un al carrer Pamplona i dos al carrer Sancho de Ávila. Explica que, com que 
aquests joves estan de vacances, fan botellón o es posen a jugar a futbol a qualsevol hora de 
la matinada. Manifesta que això passa durant tot l’any, sobretot de primavera a tardor, i els 
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impedeix descansar, ja que els obliga a despertar-se, a cridar l’atenció, a trucar al 112 i a 
esperar que vingui la patrulla. 

Explica que per intentar resoldre aquest problema han parlat amb els tres hotels i amb 
l’Associació de Veïns del Parc i la Llacuna, i han participat en taules de convivència, on se’ls va 
dir que s’intentarien adoptar mesures com banderoles per reclamar silenci o conduir la gent al 
metro, però que no s’ha fet res de tot això. D’altra banda, afirma que també han parlat amb la 
síndica de greuges i estan tramitant una petició. Manifesta que, després d’aquests dos o tres 
anys, el parc continua obert i tot està igual o pitjor, ja que cada vegada hi ha més gent que 
coneix el parc i hi va a fer botellón. 

Afirma que, per tant, pensen que l’única manera de resoldre tots aquests problemes és tancar 
el parc a la nit. Explica que pensen que aquesta mesura no restringirà drets, ja que fer botellón 
o soroll a la nit no són activitats permeses, mentre que facilitarà que els veïns puguin anar 
l’endemà a gaudir del parc sense trobar-se ampolles trencades ni xeringues, i sobretot 
garantirà el dret al descans dels veïns. 

El senyor Patrick Leduchowicz, en nom de la comunitat de veïns de Sancho de Ávila, 19, 
manifesta que, tal com han explicat les veïnes que l’han precedit, el parc és un malson per als 
veïns a la nit i sembla un camp de batalla l’endemà. Assenyala que algunes possibles solucions 
per evitar aquests problemes serien posar un servei de vigilància totes les nits en aquesta 
zona, sensibilitzar els grups que surten de les discoteques i dels hotels perquè es comportin, 
posar agents cívics o transformar el turisme actual en turisme de qualitat. En relació amb això, 
afirma que han participat en sessions de brainstorming a la taula de convivència amb la policia i 
representants de discoteques, però que les solucions no arriben. 

Manifesta que inicialment el parc estava tancat i no causava problemes als dos altres edificis, 
però sí al seu, on van tenir un servei de vigilància durant un temps. Explica que al final van 
optar per tancar l’edifici, però que, atès que el problema es va generalitzar als tres edificis quan 
el parc es va obrir a tot el públic, van decidir ampliar el projecte al tancament de tota l’illa. 
Afirma que, sent realistes, aquesta és l’única solució efectiva i la que s’aplica a tots els parcs de 
la ciutat, que es tanquen a la nit i s’obren al matí. Explica que l’illa de l’altre costat del carrer 
Sancho de Ávila ho va demanar fa uns anys i ho ha aconseguit. A més, remarca que ells no 
demanen que l’Ajuntament es faci càrrec del tancament, ja que han demanat un pressupost, 
l’han votat i estan disposats a pagar-lo. 

Destaca que aquesta solució seria bona per als veïns i també per a l’Ajuntament, que 
s’estalviaria el cost de manteniment, per a la policia, que no hauria d’actuar en aquesta zona 
cada cap de setmana i rebre les trucades dels veïns, i fins a tot per als joves, que no tindrien un 
lloc tan còmode per consumir alcohol i drogues. 

Assenyala que fins ara l’Ajuntament els ha dit que la seva demanda està dins d’un planejament 
provisional. Opina, però, que encara que hi hagi un quart immoble en aquesta illa o s’hi pugui 
posar una piscina o una altra instal·lació, això no impedeix que es pugui tancar el parc a la nit, 
tal com succeeix al parc de l’Espanya Industrial. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, Urbanisme, 
Mobilitat i Accessibilitat, agraeix la presència dels veïns i manifesta que, primer de tot, vol 
demanar-los disculpes perquè el Govern del Districte ha trigat massa temps a donar resposta a 
les seves demandes. Remarca, però, que el que plantegen no és senzill.  

Recorda que fa pocs dies el regidor del Districte es va comprometre a l’Audiència Pública a 
rebre els veïns de les tres comunitats i que, per tant, els citaran en breu. Manifesta que pot 
avançar que es pot posar la tanca que demanen, però que hi ha problemes tècnics per tancar 
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tot el parc. Afirma que, tanmateix, tenen la voluntat de fer-ho i pensen que han trobat una 
solució tècnica que ho permet. Assenyala que segurament la tanca resoldrà una part dels 
problemes però no tots i que, per tant, hauran de continuar treballant altres problemes de 
convivència. En aquest sentit, es refereix a la tasca que fan els agents cívics i les taules.  

La senyora Planas agraeix l’acceptació del prec, i demana al Govern que no trigui més d’un 
mes a rebre els veïns per intentar resoldre els problemes d’aquestes comun itats. 

S’accepta el prec. 

Presentat pel GMDERC: 

Que el Govern del Districte de Sant Martí dugui a terme aquest estiu una campanya 
per a la tinença responsable de gossos inspirada en la que es va dur a terme l’estiu 
passat al Districte de Sant Andreu, per tal de solucionar els problemes de males olors 
i de corrosió del mobiliari urbà que generen els orins dels gossos, i que la seva 
difusió no es limiti al veïnat, sinó que s’estableixin mecanismes per fer -la extensiva 
als usuaris i usuàries de la platja de gossos 

El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, afirma que a Barcelona, i especialment al 
districte de Sant Martí, hi ha una població elevada de gossos. Explica que recorda que de petit, 
quan anava pel carrer, havia d’anar fent ziga-zagues per no trepitjar excrements de gos. Afirma 
que, tot i que ara s’ha millorat molt en aquest aspecte, els ha arribat que hi ha zones on 
darrerament la gent s’ha relaxat una mica i se’n poden trobar més, sobretot en certs punts del 
Clot-Camp de l’Arpa. 

Assenyala que, a banda d’això, un altre problema derivat de la tinença dels gossos són els 
orins. Explica que altres ciutats i altres districtes de la ciutat estan intentant ampliar les 
campanyes de conscienciació dels propietaris de gossos en aquesta línia, i que creuen que  des 
del Districte de Sant Martí cal fer extensiva aquesta campanya als 340.000 habitants del 
districte per fer una ciutat més neta entre tots. Remarca que el problema no són mai els 
gossos, sinó els propietaris que no fan un bon ús de la ciutat. Manifesta  que per això demanen 
implementar una campanya com la que s’ha fet al districte de Sant Andreu, on es faciliti no 
només tota la informació, sinó també les botelletes per netejar l’orina del gos un cop acaba 
d’orinar. 

La senyora M. del Carmen García, en nom del Movimiento Diagonal Mar, explica que, quan es 
va fer aquesta campanya a Sant Andreu, van pensar que seria molt important fer una 
campanya igual a Diagonal Mar, que és un barri que té molts espais enjardinats, tot el front 
marítim i l’àrea per a gossos de la platja de Llevant. A més, assenyala que l’any passat el 
comissionat d’Ecologia va dir que hi hauria una neteja especial a la platja i les zones contigües, 
però que no es va fer, ja que totes les entrades de la platja eren plenes d’orins. Manifesta que 
no entén per què aquesta prova pilot no es fa cada any en una platja diferent de la ciutat.  

Afirma que, des que es va dir que a Barcelona hi havia una platja de gossos, tot el litoral és ple 
de gossos, sobretot a l’estiu, perquè no es multa i els gossos van per tot arreu. A més, demana 
que es posi un cartell gran a la platja de prohibició dels gossos, tal com es fa en altres 
poblacions, i un senyal que indiqui on és el recinte caní, de manera que els gossos vagin 
només a aquest recinte. 

La senyora Eva Campos Paladio, consellera de Salut, Medi Ambient, Neteja, Cooperació 
Internacional i Habitatge, manifesta que accepten el prec. Explica que enviaran una carta a tots 
els propietaris amb gossos registrats, que podran anar a recollir l’ampolla als equipaments 
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municipals. Afirma que, a més de dur a terme aquesta campanya, que començarà el juny del 
2018, implementaran l’espai d’esbarjo de gossos al parc de Sant Martí, així com els espais 
d’usos compartits, amb un com a mínim a cada barri. Manifesta que, amb aquestes mesures, ja 
podran aplicar l’ordenança en condicions i, si escau, posar les multes oportunes. 

D’altra banda, remarca que només està prohibit portar els gossos a la platja en l’època estival, i 
que hi ha agents cívics a la platja de Llevant que donen indicacions. A més, recorda que en el 
seu moment ja es va explicar que s’havia escollit aquesta platja per implantar una zona per a 
gossos per motius econòmics i, també, perquè es pot aprofitar l’escullera com a barrera natural. 

El senyor Puig manifesta que estan molt contents per l’acceptació del prec, i que el seu grup, 
igual que el grup del Govern, defensa una ciutat amiga dels animals i que aposti per la tinença 
responsable dels animals. 

S’accepta el prec. 

Presentat pel GMDCs: 

Que el Districte de Sant Martí adquiera el compromiso de: cubrir la valla de doble 
torsión hasta 2 m, que se instalen puertas de mayor seguridad, que Parques y 
Jardines mantenga la vegetación controlada y la limpieza sea más exhaustiva en la 
zona de la petanca que hay en la calle Menorca con Doctor Zamenhof y que gestiona 
la Asociación de Vecinos de Provençals la Verneda 

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, explica que presenten aquest prec atès que 
les administracions públiques han de garantir la seguretat i la neteja d ’espais i entorns on els 
veïns de Sant Martí fan activitats lúdiques, i atès que la petanca situada al parc del carrer 
Menorca amb Doctor Zamenhof, i que gestiona l’Associació de Veïns de Provençals la 
Verneda, no es troba en les condicions adequades tant de seguretat com de neteja i 
manteniment. Tot seguit formula el prec.  

La senyora Eva Campos Paladio, consellera de Salut, Medi Ambient, Neteja, Cooperació 
Internacional i Habitatge, assenyala que aquestes petanques són a tocar de la zona d’obres de 
l’AVE i això els afecta significativament. Explica que fa cinc anys es va canviar la tanca 
perimetral d’aquestes petanques i que des del Districte es vetlla per mantenir aquest espai en 
correctes condicions per a la pràctica esportiva. Conclou que revisaran el sistema de tancament 
de les portes i procuraran fer-hi una neteja més freqüent, però que no poden acceptar el prec. 

La senyora Angulo manifesta que als veïns no els agradarà gens aquesta decisió, atès que no 
demanen cap inversió espectacular sinó un mínim manteniment. Afirma que si els veïns s’han 
d’esperar que acabin les obres de l’AVE per tenir una tanca de dos metres, que té un cost 
insignificant, haurà de dir als veïns que no tindran la petanca en condicions fins que no funcioni 
l’AVE. 

La senyora Campos assenyala que, com que abans no se’ls ha deixat parlar de les inversions, 
els grups no poden veure els preus de les tanques, que no són tan baixos com pot semblar.  

El president precisa que no és que no s’hagi permès parlar de les inversions, sinó que el 
Govern no ha entrat en temps i forma l’expedient perquè els consellers i conselleres municipals 
puguin exercir els seus drets. Manifesta que vol que quedi clar que ha exercit la seva potestat 
en defensa dels drets dels consellers i conselleres municipals. 

No s’accepta el prec. 
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Presentat pel GMDCUP: 

Que el Govern del Districte apliqui una recuperació 100% pública del recinte de Palo 
Alto 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que el seu grup considera que 
la creació de cultura és part essencial del desenvolupament de qualsevol barri, districte o ciutat. 
Destaca que, després de vint anys de concessió en mans privades, el recinte de Palo Alto torna 
a estar disponible per ser gestionat de manera totalment pública. Explica que consideren que 
amb aquesta gestió es preservaria aquest recinte com un bé comunitari i un referent de la 
ciutat, la qual cosa permetria desplegar mitjans de transparència i control social, alhora que fer 
de la producció cultural un bé de totes les veïnes de la ciutat. Finalment formula la proposició. 

El senyor Jordi Martín López, conseller de Participació i Transparència, Economia Social i 
Cooperativa i Turisme, afirma que Palo Alto és un espai públic, però que ha tingut una 
concessió durant vint anys en què els usos eren bàsicament privats, ja que no hi havia cap 
mena d’utilització de l’espai per part del veïnat. Remarca, però, que la part positiva d’aquesta 
concessió han estat les inversions i el manteniment que s’han fet en aquest espai, que l’han 
deixat en molt bon estat. 

Explica que el que pretén el Govern amb la proposta que ha plantejat i que encara s’està 
debatent és renovar els usos d’aquest espai, de manera que siguin en bona part veïnals, 
mantenint la idea que sigui un espai cultural però recuperat per al veïnat. Af irma que per això hi 
haurà un procés participatiu la setmana vinent, i que s’ha d’acabar de tancar el concurs. 
Manifesta que aquesta concessió també obligarà el concessionari a continuar amb el 
manteniment de l’espai, que té unes despeses importants. Afirma que així el Districte podrà 
destinar aquests diners a altres espais del districte. 

Destaca que la governança de l’espai serà majoritàriament pública i que hi haurà un consell 
rector com a òrgan de govern, uns òrgans tècnics amb professionals del món del disseny i dels 
projectes que acull aquest espai, i un consell associatiu integrat per les entitats, de manera que 
puguin incidir en el fet que els usos siguin cada vegada més els que vol el barri.  

Conclou que no pot acceptar el prec, i menys tenint en comp te que ara s’està en fase de 
concreció de tot el procés. 

La senyora Ruiz afirma que és cert que hi ha un procés participatiu, però que es parteix de la 
base que ja està decidit que un 30% del projecte serà privat. Pregunta si es pot reconsiderar 
aquesta decisió si en el procés participatiu les veïnes volen que Palo Alto sigui 100% públic.  

Explica que els sorprèn que en el cas del Port Olímpic es digui que la gestió totalment pública 
és positiva perquè permet un major control social, mentre que en una qüestió cultural com Palo 
Alto no es plantegi aquest tipus de recuperació. A més, recorda que no són l’únic partit polític 
que ha demanat que aquest espai sigui 100% públic.  

El senyor Martín explica que, des del punt de vista polític, segurament estarien d’acor d a 
remunicipalitzar-ho tot, però que les inversions i el pressupost de l’Ajuntament són limitats, i 
s’ha d’acabar de decidir què es pot fer i què no es pot fer i quin moment és adequat per fer -ho. 
A més, recorda que en aquest mandat s’han fet inversions per recuperar altres espais culturals, 
com l’entorn de La Escocesa. Afirma que creuen que la proposta que ara fan és positiva per 
reactivar els usos veïnals de Palo Alto, i que potser més endavant trobaran necessari que 
l’espai sigui totalment públic. 

No s’accepta el prec. 



 
 
 
 
 

 
 

-  46 - 

d) Preguntes 

Presentada pel GMDERC: 

 Quan té previst el Govern del Districte reposar els diferents elements 
desapareguts de la via pública l’últim mes (plaques rambla del Poblenou 
commemoratives a veïns i veïnes del barri, plaques amb les empremtes 
d’esportistes llegendaris a la plaça dels Campions de la Vila Olímpica i 
l’escultura/font anomenada Vogart de l’escultor Tusquets al carrer Salvador 
Espriu amb la plaça Tirant lo Blanc, també del barri de la Vila Olímpica) i quines 
mesures hi ha previstes per tal d’evitar que torni a succeir? 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, formula la pregunta. 

El senyor Jordi Marzo i Fitó, conseller de Memòria Històrica, Seguretat i Prevenció, Gràcies, 
explica que la Direcció de Patrimoni té previst reposar les plaques i l’escultura, i que s’està 
estudiant una fixació adient per evitar un incident similar. Manifesta que, d’altra banda, la 
Guàrdia Urbana està fent una investigació i un seguiment d’aquests fets i de moment s’han 
recuperat quatre plaques. 

La senyora Arrando manifesta que entén que no se sap quan es farà aquesta reposició, que és 
el que preguntaven. D’altra banda, explica que li sembla haver llegit que es plantejava fer les 
plaques d’una altra manera perquè no es poguessin robar.  

El senyor Marzo afirma que el material de les plaques no fa que siguin més fàcils o més difícils 
de robar i, per tant, en principi hauria de ser el mateix. Reitera que el que s’està estudiant és 
una fixació molt més forta. 

Presentada pel GMDPSC: 

Quina actuació es farà en el pont del carrer Santander i quan es portarà finalment a 
terme? 

La senyora Silvia López Serrano, del GMDPSC-CP, assenyala que, en el seu informe, el 
regidor ha dit que s’està projectant el pont de Santander. Manifesta que els agradaria que fo s 
una mica més precís, ja que s’havia previst començar les obres de la passarel·la el segon 
semestre del 2018, però s’estan donant informacions diverses. Finalment formula la pregunta. 

La senyora Eva Campos Paladio, consellera de Salut, Medi Ambient, Neteja, Cooperació 
Internacional i Habitatge, destaca que per primera vegada aquest pont ha estat prioritari per a 
un govern, i que per això es va encarregar un projecte a BIMSA que oferia una solució a les 
veïnes, que era la passera que s’havia de construir el 2018. Explica, però, que com que han 
situat el pont i l’eix Santander com un eix central de ciutat que millorarà la connexió amb la 
resta de municipis, ara hi ha diferents actors que intervenen en aquesta qüestió, com el 
Districte de Sant Andreu, els municipis de Sant Adrià i Santa Coloma, Barcelona Regional i el 
Consorci del Besòs. Assenyala que, atès que la solució anterior hipotecava el canvi del pont, 
ara estan treballant per començar les obres a principis del 2019, que consistiran en una 
ampliació del pont amb carril bici, rebaixant el pendent i fent-lo més accessible. 

La senyora López pregunta si, aleshores, serà un pont únic i inclourà la passera, i si aquesta 
actuació continuarà entrant dins del Pla de barri o serà una inversió de ciutat.  
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La senyora Campos afirma que, atès que l’eix de Santander serà una via bàsica de ciutat, el 
Pla de barris no podrà assumir tota la intervenció. D’altra banda, explica que s’ampliarà el pont 
sense fer la passera, que no era segura. Assenyala que d’aquesta manera s’h i incorpora també 
la perspectiva de gènere. 

Presentada pel GMDPSC: 

Quants edificis dels barris del Besòs i el Maresme afectats per aluminosi té previst 
rehabilitar el Govern durant el present mandat? 

La senyora Silvia López Serrano, del GMDPSC-CP, destaca que la rehabilitació és una eina clau 
per abordar les desigualtats socials i millorar la qualitat de vida de les persones. Recorda que, a 
dia d’avui, al barri del Besòs i el Maresme hi continua havent edificis amb patologies 

estructurals, i que la rehabilitació dels edificis afectats per aluminosi continua sent una 
demanda prioritària per als veïns del barri. Finalment formula la pregunta.  
La senyora Eva Campos Paladio, consellera de Salut, Medi Ambient, Neteja, Cooperació 
Internacional i Habitatge, recorda que totes les rehabilitacions d’edificis del Besòs afectats per 
aluminosi es troben vinculades al conveni de la rehabilitació sud-oest del Besòs que es va 
signar ja fa anys. Afirma que aquest conveni, signat entre la Generalitat de Catalunya, el 
Patronat Municipal de l’Habitatge i l’Associació de Veïns del Besòs, establia els percentatges i 
procediments a seguir per a les rehabilitacions. Explica que, tot i que el conveni ja no és vigent, 
tant la Generalitat de Catalunya com l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació continuen 
honorant-lo fent les aportacions corresponents.  

Remarca que no es tracta que el Govern tingui intenció de rehabilitar o no cap edifici del Besòs, 
sinó que són els veïns, acompanyats i aconsellats per l’Oficina d’Habitatge de Sant Martí, el 
Servei d’Escales del Besòs, el Patronal Municipal de l’Habitatge i ara també els gestors del Pla 
de barris, els que sol·liciten que el seu edifici sigui rehabilitat. Assenyala que el Patronat 
Municipal de l’Habitatge és qui encarrega el projecte, el valida, el licita i fa tot el seguiment de 
les obres i la seva execució. 

Informa que actualment hi ha cinc edificis en diferents fases, cosa que significa que ja han 
sol·licitat la rehabilitació i bé estan a l’espera de rebre el projecte i sotmetre’l a la Junta de 
Comunitat de Propietaris, o bé han sol·licitat ja la redacció del projecte. 

La senyora López demana que se’ls doni la informació per escrit i es precisi quins són els cinc 
edificis que ha esmentat la senyora Campos. D’altra banda, valora positivament que el Pla de 
barris acompanyi els veïns d’aquesta zona perquè pot ser que necessitin una mica de suport.  

La senyora Campos confirma que facilitarà aquesta informació per escrit.  

El president demana que totes les respostes per escrit es canalitzin a través de Secretaria, que 
així les podrà fer arribar a tots els grups municipals. 

Presentada pel GMDCs: 

¿Hasta qué hora se les concedió el permiso para celebrar el carnaval El Poblenou 
Balla Salsa el pasado 24 de febrero en el antiguo recinto fabril Palo Alto? 

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, explica que el passat dissabte 24 de febrer es 

va celebrar el carnaval solidari El Poblenou Balla Salsa a l’antic recinte fabril de Palo Alto, 
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organitzat per l’Associació d’Artistes i Serveis Integrals de Cultura i l’associació A lo Cubano. Tot 
seguit formula la pregunta. 
La senyora M. del Carmen García, en nom del Movimiento Diagonal Mar, manifesta que va 
comprovar personalment que la festa va acabar a la matinada, malgrat que la llicència era f ins 
a les nou de la nit. Explica que va fer fotografies de la festa a les deu i quart, i que va enviar un 
missatge de correu electrònic al conseller tècnic, que no li va contestar. A més, subratlla que a 
la festa no hi havia cap porta de seguretat, ja que darrere de la porta hi havia elements que 
dificultaven la sortida de la gent i l’altra porta de l’espai era una porta corredissa de ferro.  

Manifesta que va veure passar la patrulla de la Guàrdia Urbana diverses vegades pel carrer 
Pellaires i va tenir la sensació que van fer com si no passés res, quan la festa seguia, malgrat 
que també els va enviar un missatge de correu electrònic. Assenyala que ells sí que li van 
contestar, i que avui ha enviat aquest missatge a tots els grups.  

Explica que sap que el conseller li dirà un munt de mentides i que, per això, creu que no s’ha 
mirat el Codi ètic de l’Ajuntament de Barcelona, que en el punt b de l’article 2 diu que cal 
garantir la defensa i el respecte al principi de legalitat, assegurant el compliment i ordename nt 
jurídic vigent. Afirma que si el conseller tècnic o la persona responsable de tot plegat tingués 
una mica de dignitat dimitiria.  

La senyora Carlota Falgueras Marsal, consellera d’Ensenyament, Immigració i Dona, assenyala 
que serà ella la que contestarà la pregunta, i no pas el conseller tècnic. Explica que no sap si la 
senyora García va ser en aquesta festa perquè no la va veure, però que ella sí que hi va ser 
des de les 21.00 fins que es va acabar, a les 23.15. 

Afirma que l’activitat desenvolupada el d ia 24 de febrer a la sala polivalent de Palo Alto 
disposava de l’autorització genèrica del complex Palo Alto, que és fins a les 21.00 hores, però 
que pot ser ampliada com a llicència d’activitat extraordinària. Explica que l’entitat va sol·licitar 
fer un sopar i una festa solidària amb música amplificada, qüestió que requeria un estudi 
sonomètric.  

El president, davant els comentaris provinents del públic assistent, recorda que els veïns han 
d’escoltar els consellers i conselleres quan parlen, de la mateixa  manera que els consellers i 
conselleres han d’escoltar els veïns. A més, afirma que no hi ha torn de rèplica per als veïns, 
d’acord amb el reglament. 

La senyora Falgueras reprèn la intervenció. Explica que, com que l’entitat no podia assumir 
pressupostàriament l’estudi sonomètric que es requeria, es va acordar que abaixés la música a 
partir de les 21.00 hores perquè no se sentís des de fora el carrer. Afirma que li consta 
personalment que així es va fer i que fora el carrer no se sentia absolutament res. 

Manifesta que, segons l’acta realitzada per la Guàrdia Urbana a les 23.15 hores, en una 
segona visita de control, després d’una primera visita a les 22.00 hores, es va pode r comprovar 
que a les 23.15 hores no hi havia música i la gent estava marxant. Afegeix que la Guàrdia 
Urbana també va fer constar que no s’havia rebut cap trucada de queixa.  

El president, davant les protestes de la senyora García, li demana que es calmi.  

La senyora Angulo remarca que formulen la pregunta perquè saben que la llicència deia que 
sota cap circumstància es podria allargar la festa fins més tard de les 21.00 hores. A més, 
afirma que ells van ser-hi i tenen gravat l’hora en què va acabar la festa i el soroll que hi havia 
al carrer. En relació amb això, assenyala que, tot i que la senyora Falgueras diu que no hi havia 
soroll, el local no estava insonoritzat. Acaba destacant que les administracions públiques tenen 
l’obligació de complir i fer complir les llicències i l’ús correcte dels espais públics.  
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La senyora Falgueras remarca que la festa es feia en un espai tancat i privat, i no pas al carrer 
ni en un espai públic. D’altra banda, insisteix que la llicència deia que l’horari fins a les 21.00 
hores es podia negociar en determinats casos, tal com es va fer. Reitera que es va negociar 
que la festa havia d’acabar com a molt tard a les 23.00 hores i, sobretot, que s’havia d’abaixar 
la música a partir de les 21.00 hores. Afirma que això es va complir,  tal com confirmen ella 
mateixa i la Guàrdia Urbana.  

Presentada pel GMDPPC: 

¿Qué política está siguiendo el Ayuntamiento para solucionar este problema de 
vivienda, dando una solución a estas personas, evitando que crezca este 
asentamiento irregular en la Vila Olímpica, en nuestro distrito? 

El senyor Ramon Sabaté Puig, del GMDPPC, assenyala que la pregunta fa referència a 
l’existència de l’assentament il·legal que hi ha a la Vila Olímpica sota el pont de McDonald’s. 
Tot seguit formula la pregunta.  

La senyora Carlota Falgueras Marsal, consellera d’Ensenyament, Immigració i Dona, explica 
que, efectivament, al carrer Jaume Vicens Vives, tocant a McDonald’s, hi ha un espai on viuen i 
pernocten de set a deu persones en unes barraques de fusta força elaborades i, també, unes 
tendes de campanya en moments puntuals. Afirma que aquest espai el tenen controlat des de 
fa temps a través de la Guàrdia Urbana i del SISFAROM (Servei d’Inserció Social a Famílies 
Rom) que fan rondes setmanals i n’informen la Taula d’Assentaments. 

Remarca que aquest espai no és municipal sinó de titularitat estatal i, per això, no es pot fer 
una recuperació d’ofici, ni s’ha adoptat una mesura cautelar com en altres casos. Explica que 
en l’última trobada de la Taula d’Assentaments es va acordar considerar-lo un assentament en 
situació d’infrahabitatge i adoptar mesures judicials i d’assistència social. Assenyala que en 
aquest espai fa anys que hi ha presència de gent. Precisa que anteriorment hi havia persones 
amb perfil de consum, mentre que ara hi ha set persones adultes, tres parelles i un noi sol, de 
nacionalitat romanesa i/o turca, que es dediquen principalment al tractament i venda de ferralla 
i a pidolar pel lateral de la ronda. Subratlla que, per tant, no hi ha menors.  

Explica que, a part de rondes periòdiques de la Guàrdia Urbana per a la inspecció, s’han fet 
intervencions amb els habitants de l’assentament a través del SISMO, per tal d’intentar 
vincular-los a plans de treball, valorant les seves necessitats d’ocupació i altres aspectes. 
Afirma, però, que sovint la relació entre els SISMO i aquestes persones es redueix a la 
demanda de necessitats més bàsiques, com tramitar l’ajut per a roba i aliments i la recollida 
d’aquests. Assenyala que ni tan sols s’ha pogut gestionar el tràmit de l’empadronament, ja que 
són un perfil d’habitants que estan poc habituats i disposats a un mínim de compromisos.  

El senyor Sabaté agraeix la informació. 

Presentada pel GMDPPC: 

¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno municipal y en especial el regidor del 
Distrito para atender las peticiones de los vecinos de Maresme respecto a la falta de 
equipamientos en el sector de Maresme y la utilización de los terrenos de una antigua 
fábrica para la construcción de una gasolinera?  

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, manifesta que els veïns del Besòs i el 
Maresme han mostrat la seva preocupació per la falta d’equipaments en el sector de Maresme i 
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la utilització dels terrenys d’una antiga fàbrica per a la construcció d’una benzinera. Tot seguit 
formula la pregunta.  

El senyor Jordi Martín López, conseller de Participació i Transparència, Economia Social i 
Cooperativa i Turisme, manifesta que l’actuació del Govern municipal, i en especial del regidor 
del Districte, com a regidor d’Habitatge i Rehabilitac ió de la ciutat, ha consistit a licitar els 
projectes executius i la direcció d’obres dels dos edificis amb habitatge social, dotacional i 
equipaments, tal com demana l’Associació de Veïns del Maresme des de l’any 2008.  

El senyor Gallardo pregunta quan s’ha començat a fer la licitació, ja que no sembla que els 
veïns n’estiguin assabentats. 

El senyor Martín recorda que es va presentar un pla d’habitatge fa un any i mig o dos anys en 
el qual es detallaven els calendaris previstos per a aquestes promocions. Manifesta que ara 
s’està en fase de licitació i redacció del projecte executiu per iniciar les obres, si pot ser, l’any 
vinent. 

Pel que fa a la implantació de la benzinera, assenyala que ja han explicat als veïns en diversos 
espais que no poden aturar la concessió de la llicència per a aquesta activitat perquè és legal i 
compleix tota la normativa supramunicipal en aquesta matèria. Assenyala que el privat d’aquest 
solar pot executar l’obra fins a mitjans de l’any 2019 i que, si no ho fa dins d’aquest termini, es 
paralitzarà la llicència. 

El senyor Gallardo pregunta si s’ha licitat el projecte, ja que no li ha quedat clar.  

El regidor del Districte respon que s’ha licitat el projecte arquitectònic, s’està fent el projecte 
executiu i pròximament es licitarà l’obra. 

Presentada pel GMDCUP: 

Què pensa fer el Govern amb l’Ordenança singular de terrasses del Poblenou? 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que a finals del 2017 van 
saber que el Govern havia pactat flexibilitzar l’Ordenança de terrasses de la ciutat, tot i que els 
sembla més adient parlar de «liberalitzar». Opina que aquest acord que s’ha fet amb els 
restauradors, excloent-ne les entitats veïnals, permet continuar l’ocupació massiva de l’espai 
públic pel lucre privat i deixa buides de contingut les reivindicacions de les veïnes de la ciutat 
que més pateixen aquesta massificació. Remarca que, a més, tot això s’ha fet amb el vistiplau 
de la majoria dels grups de l’oposició, que demostren així que defensen els interessos privats 
per sobre dels públics. Afirma que a hores d’ara les entitats veïnals de tota la ciutat estan 
recollint signatures per tal que es doni marxa enrere a aquesta decisió.  

Manifesta que, des de la CUP, sempre han estat crítics amb aquesta ocupació massiva de 
l’espai públic per part del negoci privat i els preocupa com aquesta liberalització de l’Ordenança 
de terrasses pot afectar els barris i en concret l’Ordenança singular de terrasses del Poblenou, 
que ha estat fruit d’un gran esforç de totes les parts, tot i ser una p roposta de mínims per a les 
veïnes. Finalment formula la pregunta. 

El conseller tècnic manifesta que el que pensa fer el Govern pel que fa a l’Ordenança singular 
de terrasses del Poblenou és complir-la i fer-la complir, tal com s’ha fet des que el Govern va 
aconseguir fer aquesta ordenació singular i garantir així una millor convivència a la rambla del 
Poblenou. Explica que l’acord sobre la nova Ordenança de terrasses no està encara del tot 
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formalitzat, però que, en qualsevol cas, no afecta a curt termini l ’Ordenança singular de la 
rambla del Poblenou, que com a mínim es mantindrà durant els dos primers anys.  

La senyora Ruiz manifesta que els alegra saber que es complirà l’Ordenança singular de la 
rambla del Poblenou i que esperen que el Govern reconsideri la nova Ordenança de terrasses 
perquè vagi més en la línia de la del Poblenou. 

El conseller tècnic assenyala que l’acord assolit pot agradar més o menys, però que com a 
mínim intenta pacificar un debat i una problemàtica que restaven oberts a la ciutat. Reitera que, 
en qualsevol cas, l’ordenança relativa a la rambla del Poblenou es mantindrà com a mínim 
durant els primers dos anys, i que els mecanismes de la nova normativa que s’ha treballat 
permeten que, encara que sigui sota una forma jurídica diferent,  en el futur es puguin regular 
espais públics com el de la rambla del Poblenou amb criteris molt similars als d’aquest espai, 
que creuen que és un exemple d’èxit del qual el Govern del Districte està molt satisfet. En 
aquest sentit, destaca que, tot i que el 2017 s’han fet més inspeccions que en anys anteriors, el 
nombre d’infraccions ha baixat i s’ha garantit una convivència força raonable.  

e) Seguiment de les proposicions i declaracions de grup:  

Presentat pel GMDDemòcrata: 

Que s’informi de l’estat d’execució del prec acceptat en el Consell Plenari del dia 2 de 
març de 2016, amb el següent literal: 

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

La senyora Maria Arenillas Picañol, del GMDDemòcrata, recorda que es va fer un seguiment 
d’aquest prec fa uns mesos i es va donar un llistat d’accions que es durien a terme per 
contribuir a la mobilitat de les persones amb discapacitat. Explica que ha demanat aquest llistat 
al senyor Carmona dues vegades per correu electrònic i una vegada al gerent, també per 
correu electrònic, i l’ha demanat registrat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, però que no l’ha 
rebut. Manifesta que, per tant, tornen a demanar que es faci una relació de totes les 
mancances i necessitats que afecten les persones amb problemes d’accessibilitat i es prioritzin 
per davant d’altres despeses no urgents i en molts casos innecessàries que es fan al Districte.  

El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, Urbanisme, 
Mobilitat i Accessibilitat, assenyala que contestarà el seguiment del prec, i no pas la demanda 
de seguiment del prec. 

Manifesta que té un informe de l’Institut Municipal de Cultura de Barcelona respecte als museus 
i totes les activitats que s’han realitzat al districte pel que fa a informes, formació del personal, 
assessorament i accessibilitat. Explica que, en concret, hi ha un llistat que detalla les millores 
en comunicació d’algunes exposicions concretes, les millores en l’accés a continguts de 
determinats espais, els plànols d’accessibilitat que s’han canviat perquè no estaven bé i les 
accions de formació realitzades, entre d’altres. Afirma que, per tant, passarà aquest informe 
directament a la senyora Arenillas. 

Quant als lavabos instal·lats, afirma que el compromís del Govern no és que siguin accessibles, 
sinó de cota zero, que són els que veritablement són accessibles. 
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Pel que fa a les actuacions pròpies del Districte en matèria de mobilitat, afirma que va passar 
un llistat a la senyora Arenillas, però que ara n’han fet més. Explica que, a petició del regidor, i 
amb l’ajuda de Gerència i del personal, han elaborat un informe de totes les actuacions que 
han fet en accessibilitat el 2017, que es compromet a facilitar a tots els grups.  

La senyora Arenillas reitera que ha demanat la llista moltes vegades i no se l’han donat, i 
afirma que els lavabos s’han adequat per insistència seva, ja que se’n seguien posant de no 
accessibles. 

Opina que és intolerable com el senyor Carmona va contestar al senyor César León el dia de 
l’Audiència Pública, en dir-li que no hi havia pressupost per a les atencions que necessitaven 
les persones amb discapacitat, quan s’estan fent despeses totalment innecessàries, com ara el 
canvi de mobiliari de la sala, algunes actuacions a la superilla o molts carrils bici superflus, i no 
s’atén les persones que tenen veritables necessitats, que haurien de ser la prioritat més 
important del Districte. Afirma que la falta de subtilesa del senyor Carmona el dia de l’Audiència 
Pública va ser notòria, i li aconsella que aprengui a presumir menys de llistes i a tenir més 
moral i ètica.  

El senyor Carmona lamenta aquesta resposta, i manifesta que creu que la seva actuació com a 
conseller d’aquest àmbit és molt més sensible que la duta a terme pel PDeCAT a la Generalitat 
i a l’Ajuntament anterior. Afirma que demanar-los ara que resolguin tots els problemes és 
indigne, i que hi estan treballant, tal com es podrà veure a la llista que facilitarà.  

Presentat pel GMDERC: 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició / declaració de grup aprovada en 
la sessió del Consell Plenari del dia 1 de desembre de 2016, amb el següent 
contingut: 

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

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC, explica que saben que el Govern ha parlat 
amb BIMSA i s’ha sol·licitat un informe. Recorda que el compromís era acabar el projecte 
abans que finalitzés el mandat i que, atès que no van trobar la partida als pressupostos de 
l’Ajuntament de la ciutat per fer aquest projecte, volen saber com està.  

La senyora Eva Campos Paladio, consellera de Salut, Medi Ambient, Nete ja, Cooperació 
Internacional i Habitatge, afirma que BIMSA ja treballa per complir el compromís adquirit al 
Consell Plenari de disposar del projecte abans de finalitzar el mandat. Explica que s’ha valorat 
la diagnosi sobre la impermeabilització de l’actual pàrquing de la plaça dels Porxos i s’ha 
decidit la convocatòria d’un concurs públic per a la contractació del projecte de reparació de les 
patologies a les armadures dels pilars del pàrquing i per refer la impermeabilització de la 
coberta. Manifesta que, d’altra banda, contactaran els veïns i veïnes i les entitats després de 
l’estiu per iniciar el procés participatiu per a la construcció de la nova plaça. 

La senyora Arrando agraeix la resposta i sol·licita que se’ls doni per escrit.  
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Presentat pel GMDPSC: 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició / declaració de grup aprovada en 
la sessió del Consell Plenari del dia 28 de novembre de 2017, amb el següent 
contingut: 

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

La senyora Silvia López Serrano, del GMDPSC-CP, demana que s’informi de l’estat d’execució 
de la proposició que és objecte del seguiment i es faciliti, si escau, la còpia per escrit de les 
actuacions que s’hagin realitzat en aquesta matèria. Tot seguit recorda el contingut de la 
proposició.  

El senyor Jordi Marzo i Fitó, conseller de Memòria Històrica, Seguretat i Prevenció, explica que 
el barri del Besòs té un tractament especial pel que fa a la seguretat, no només per temes 
vinculats a la droga sinó també per les característiques dels habitants, molts d’ells de diferents 
ètnies i cultures. Afirma que això crea tensió en alguns casos, que es reprodueix en forma de 
conflicte. Manifesta que, per aquesta raó, els cossos de seguretat han dissenyat diversos 
dispositius que actualment estan vigents, com el patrullatge ordinari intensiu per part de la 
Guàrdia Urbana i dels Mossos de manera individual, donant cobertura pròpia al territori; 
l’increment de les patrulles centralitzades en diversos dies de la setmana; les operacions 
conjuntes amb la Regió Metropolitana Nord i la policia local de Sant Adrià, i els dispositius 
conjunts de controls de vehicles diversos dies de la setmana. 

Explica que durant el 2016 la policia autonòmica va realitzar una intervenció d’investigació 
important, i que prova d’això és que l’any passat es va intervenir al número 6 del carrer Albània, 
en compliment d’ordre judicial, on es va detenir una persona i hi ha una altra investigada per 
delictes contra la salut pública, i es va efectuar el decomís de substàncies i material vinculat a 
l’activitat. D’altra banda, manifesta que al número 2 del carrer Alfons Magnànim es va detectar 
un focus important de venda de drogues en un domicili, però que la intervenció dels cossos de 
seguretat va fer que les persones que hi havia marxessin del domicili, per la qual cosa van 
desaparèixer les problemàtiques detectades. Així mateix, explica que al número 10 del carrer 
Catània, en compliment d’una ordre judicial, es va detenir una persona per delicte contra la 
propietat industrial i es van decomissar importants quantitats de productes falsificats. 

La senyora López demana que se’ls enviï la informació per escrit. En relació amb això, 
assenyala que normalment es diu que s’enviarà la informació, però després no reben res. 
Davant un comentari de la senyora Campos, aclareix que aquest no és el primer plenari en què 
el GMDPSC-CP està a l’oposició sinó el segon.  

El president reitera que agrairan que totes les respostes que s’han de fer arribar per escrit es 
centralitzin a Secretaria perquè les pugui fer extensives a la resta dels grups municipals. 

Presentat pel GMDCs: 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició / declaració de grup aprovada en 
la sessió del Consell Plenari del dia 6 de juliol de 2016, amb el següent contingut : 
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Que al proper Plenari es presentin les mesures de salubritat davant la situació actual 
que afecten persones i l’ecosistema del Parc de Sant Martí de Provençals i el seu 
voltant, com les mesures de salubritat per a tot el districte 

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, presenta el seguiment.  
La senyora Eva Campos Paladio, consellera de Salut, Medi Ambient, Neteja, Cooperació 
Internacional i Habitatge, assenyala que el parc de Sant Martí correspon al grup de grans parcs 
i té la neteja compartida amb Parcs i Jardins, que se n’ocupa de dilluns a d ivendres, mentre 
que Neteja actua els dissabtes, diumenges i festius al matí. Explica que als carrers dels voltants 
el parc té un servei de neteja programat igual que la resta del districte, que consisteix en: 
escombrat manual de vials amb tres operaris i camió cinc cops per setmana al matí, brigada 
d’accions diverses amb un equip de tres operaris i un camió un cop per setmana a la tarda, 
escombrat de suport a l’escombrada amb un operari i vehicle auxiliar diumenges i festius al 
matí, i rec mixt amb tres operaris un cop per setmana al matí. Afegeix que els jardins oberts 
que donen al carrer Cantàbria es netegen els set dies de la setmana al matí amb l’equip de dos 
operaris amb vehicle auxiliar. 

La senyora Angulo agraeix l’explicació, i manifesta que esperen que tota la zona de l’AVE que 
hi ha al districte es tracti de la mateixa manera que el parc de Sant Martí.  

Presentat pel GMDCUP: 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició / declaració de grup aprovada en 
la sessió del Consell Plenari del dia 28 de novembre de 2017, amb el següent 
contingut: 

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

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

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, recorda el contingut de la proposició que 
és objecte de seguiment. 

El conseller tècnic manifesta que disposen d’un estudi fet l’any passat i que en aquests 
mateixos moments n’estan fent un segon, del qual informaran els grups un cop el tinguin. 
Assenyala que es treballa aquesta qüestió en l’àmbit de ciutat, i no pas del districte, i que ja 
han parlat d’aquest tema amb diferents veïns de manera informal. Explica que, de fet, la 
setmana passada van fer una reunió amb una nodr ida representació de la Federació d’Entitats 
del Clot. Afirma que crearan la comissió de treball que es va demanar i n’informaran 
puntualment els grups municipals.  

La consellera Ruiz agraeix la informació i manifesta que s’alegren que s’estigui avançant sobre 
aquesta qüestió. Explica que els agradaria tenir més informació sobre la diagnosi que es faci, i 
que cal tenir en compte que quan parlaven d’entitats veïnals no es referien només a la 
Federació d’Entitats, sinó que esperen que la comissió serveixi per  teixir xarxa de solidaritat 
entre les veïnes i generar altres tipus de relacions amb les persones del mercat, i perquè hi 
hagi consciència que hi ha pobresa prop de casa. 
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El conseller tècnic afirma que creuen que aquest tema és prou important per tractar -lo a 
correcuita en un seguiment. Explica que el tractaran en el proper consell de barri i que, tal com 
ha explicat, properament podran parlar-ne amb calma amb tots els grups i tots els actors 
interessats. 

e) Declaracions institucionals: 

Dia 8 de març, Dia de la Dona Treballadora 

La senyora Carlota Falgueras Marsal, consellera d’Ensenyament, Immigració i Dona, llegeix els 
acords d’aquesta declaració institucional: 

«El Consell Plenari del Districte de Sant Martí acorda: 

»1. Refermar el seu compromís amb la lluita feminista per aconseguir una igualtat efectiva entre 
gèneres i sexes. 

»2. Rebutjar la violència patriarcal en totes les seves manifestacions: assetjaments i agressions 
sexuals, feminicidis i assassinats masclistes, que representen una greu xacra per a  la societat i 
per a la convivència entre homes i dones. Ens fem nostre el crit “Ni una menys”.  

»3. Denunciar i lluitar contra l’escletxa salarial entre homes i dones, que afecta també les 
prestacions socials i la jubilació, amb el compromís d’impulsar la implantació de plans d’igualtat 
a les empreses de la ciutat i del districte, especialment en aquelles que siguin prestatàries i/o 
adjudicatàries dels serveis municipals. 

»4. Impulsar des del Govern municipal les mesures necessàries per acabar amb l’escletxa 
salarial a l’Ajuntament de Barcelona, i aplicar els mecanismes per aconseguir una plantilla 
paritària en totes les seves posicions i nivells. 

»5. Instar el Govern municipal a incloure clàusules socials als concursos públics, per tal que les 
empreses contractades per l’Ajuntament publiquin les seves dades salarials i acompleixin els 
criteris de no discriminació salarial ni de gènere, i que aquesta publicació es faci també a través 
de la web municipal. 

»6. Establir un protocol de protecció per evitar la discriminació de les persones trans. 

»7. Continuar desenvolupant el Pla per a la justícia de gènere 2016-2020 i reafirmar l’estratègia 
política de transversalitat, iniciada a Sant Martí, que cal seguir treballant.  

»8. Informar i cridar a la participació de totes aquelles activitats que realitzin les entitats del 
districte de Sant Martí per commemorar el 8 de març, tot fent servir els mitjans de difusió a 
l’abast del Districte, recolzant la feina del Consell de les Dones del Districte.  

»9. Donar suport i adherir-se a la convocatòria de vaga feminista prevista per al 8 de març, a 
partir de les eines pròpies de què es disposa. 

»10. Recolzar i facilitar el treball del grup sorgit del Consell de les Dones, per potenciar i 
organitzar la celebració del 25 aniversari del Consell de Dones de Sant Martí, de 1993 al 
2018.» 

Finalment indica que la declaració està signada pel GMDBComú-E, el GMDPSC-CP, el 
GMDERC-AM, el GMDDemòcrata i el GDMDCUP-PA. 
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El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, manifesta que el seu grup dona suport a la 
declaració excepte pel que fa al punt número 9, relatiu a la vaga.  

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 23.53 h.  

 

 

 

La secretària del Consell Vist i plau 
 El president 
 

 

 

 

 

 

 

 


