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Fernando Gómez Carvajal (GMDJxCat) 

Óscar Benítez Bernal (GMDBxCanvi) 

Gerent 

Josep Garcia Puga 

Secretària tecnicojurídica 

Rocío Benito Arranz 

Desenvolupament de la sessió 

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

sessió, dona la benvinguda a tots els assistents i dona la paraula a la secretària 

tecnicojurídica. 

La secretària tecnicojurídica, Rocío Benito Arranz, fa els advertiments oportuns amb 

relació a la normativa sobre protecció de dades i informa que els intervinents 

consenten que les seves dades personals siguin tractades per l’Ajuntament de 

Barcelona amb la finalitat d’aixecar l’acta de la sessió i fer-ne la difusió. Assegura 

que, tret d’obligació legal, les dades no seran cedides a tercers i seran conservades 

fins que s’exhaureixin els terminis legals corresponents, i que tenen dret a accedir a 

les dades, rectificar-les i suprimir-les, entre d’altres. Indica que tenen informació 

addicional sobre aquest tractament al web de l’Ajuntament de Barcelona, a l’apartat 

de protecció de dades. 

A. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

Acta de la sessió ordinària de 10 d’octubre de 2019. 

La presidenta demana si algú hi té alguna esmena. 

S’aprova per unanimitat. 

B. PART INFORMATIVA 

Despatx d’ofici 

Adjudicacions de contractes per procediment obert (obert, obert simplificat i 
abreujat), des del mes d’octubre a novembre de 2019. 

Donar compte dels guanyadors i guanyadores dels premis i medalles Sant Martí, 
57a edició. 

 



 

 

 

Cartipàs 

Decret del regidor del Districte de Sant Martí, de 14 d’octubre de 2019, de 
delegació de la presidència dels consells sectorials aprovats per acord del 
Consell de Districte de Sant Martí de 20 de setembre de 2019. 

Decret de l’alcaldessa de 15 d’octubre de 2019, de designació de regidors i 
regidores adscrites al Districte de Sant Martí. 

Decret de l’alcaldessa d’11 de novembre de 2019, de nomenament del Sr. 
Francesc Carmona i Pontaque com a vicepresident del Consell Municipal del 
Districte. 

Decret de l’alcaldessa de 24 d’octubre de 2019, de cessament del Sr. Oriol Puig i 
Morant com a membre del Consell Municipal del Districte de Sant Martí, amb 
efectes 25 d’octubre de 2019. 

Decret de l’alcaldessa d’11 de novembre de 2019, de cessament del Sr. Óscar 
Benítez Bernal com a membre del Consell Municipal del Districte de Sarrià - 
Sant Gervasi, i del Sr. Pedro Vargas Heredia com a membre del Consell 
Municipal del Districte de Sant Martí; i de nomenament del Sr. Óscar Benítez 
Bernal com a membre del Consell Municipal del Districte de Sant Martí. 

Decret del regidor del Districte de Sant Martí, de 18 de novembre de 2019, pel 
qual s’estableix el règim de dedicació del Sr. Óscar Benítez Bernal, com a 
membre del Consell Municipal del Districte de Sant Martí. 

La secretària tecnicojurídica els explica. 

La presidenta agraeix als consellers sortints, els senyors Oriol Puig i Pedro Vargas, 

la feina al districte tant durant aquesta legislatura com en l’anterior, i dona la 

benvinguda al Districte de Sant Martí al senyor Óscar Benítez, conseller de 

Barcelona pel Canvi. 

El Consell se n’assabenta. 

Informe del regidor 

El regidor del districte, l’Im. Sr. David Escudé Rodríguez, agraeix la feina del senyor 

Oriol Puig i desitja que el senyor Pedro Vargas es recuperi aviat. Igualment, dona la 

benvinguda al conseller Óscar Benítez al Consell Plenari del Districte de Sant Martí. 

Anuncia que repetirà el patró àgil del darrer consell plenari i insisteix que té més 

sentit que el regidor escolti les crítiques, les preguntes i els precs dels presents que 

no pas llegir tot un seguit d’actuacions. 

Comença recordant la mort per atropellament d’un nen de cinc anys a la sortida 

de l’escola. Afirma que treballen amb Guàrdia Urbana, Seguretat i Mobilitat per 

evitar tragèdies com aquesta. 

Subratlla com a fets positius dels últims tres mesos les dues festes majors 

coincidents amb el dia de Sant Martí i agraeix a les dues coordinadores la feina  

 



 

 

 

feta, de la qual se sent orgullós, així com de la celebració de la diada que va tenir 

lloc a l’Institut Moisès Broggi. 

Destaca que els primers consells de barri de la legislatura han estat molt positius i 

que el que falta, el del Parc i la Llacuna del Poblenou, es farà aquesta mateixa 

setmana. També recorda que ja s’han fet consells sectorials i també actes al voltant 

del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i del Dia Internacional per a 

l’Eliminació de la Violència envers les Dones. 

A l’altra cara de la moneda, subratlla la manifestació de veïns i veïnes per 

reclamar uns barris millors. En aquest sentit, agraeix la feina de l’oposició, perquè 

considera que contribueix a millorar els problemes i mancances del districte. 

Dona les gràcies als serveis tècnics i al personal que treballa al districte, així com 

a la Guàrdia Urbana, cos que creu que contribueix a millorar de mica en mica la 

percepció d’inseguretat o d’incivisme. 

Tot seguit destaca diferents actuacions que s’han fet o en curs als diferents barris, 

com la remodelada plaça de la Infància, de la qual ressalta la festa d’inauguració i 

té paraules d’agraïment per als veïns que hi van col·laborar. En el sentit positiu, 

també esmenta com avancen les obres de la futura Biblioteca Gabriel García 

Márquez. 

A la Verneda i la Pau, posa l’accent en les obres del Casal de Gent Gran de 

Verneda Alta, així com l’evolució favorable del Pla Cobega. Pel que fa al Besòs i el 

Maresme, subratlla els contactes amb dues associacions de veïns. 

A Provençals del Poblenou, destaca l’obertura de l’eix verd de Cristóbal de Moura, 

i al Poblenou, el canvi de sentit del Camí Antic de València i que es comença a 

treballar en la post-Ordenació singular de les terrasses de la rambla del Poblenou. 

Afirma que a la Vila Olímpica han fet realitat alguna de les demandes històriques 

pel que fa als problemes en les sortides dels locals d’oci nocturn, així com apunta 

que també és una realitat la tanca de seguretat del Parc de Carles I. 

Respecte al Parc i la Llacuna, diu que, tot i que encara falta fer-ne el consell de 

barri, hi va haver una assemblea amb veïns i veïnes. Afirma que continuen 

treballant en el tema del «triangle lúdic», igual que en els assentaments i solars 

buits, que continuen sent una preocupació veïnal, i també treballen amb l’AFA de 

l’Escola Auditori per disminuir-hi les molèsties de les obres. 

Pel que fa al Clot i el Camp de l’Arpa, d’una banda els felicita per la festa major i 

de l’altra posa en valor les obres de reurbanització del carrer Sant Joan de Malta, i 

indica que han estat estudiant els aspectes de mobilitat que van sortir en la darrera 

audiència pública i també esmentats en el darrer consell de barri i que continuen 

treballant-hi. 

La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, també té paraules 

d’agraïment per al senyor Oriol Puig i desitja al senyor Pedro Vargas que es 

recuperi aviat. 

Remarca que, tal com es va aprovar a Casa Gran, sense els vots de Ciutadans i 

Barcelona pel Canvi, condemnen el cop d’estat i l’escalada de violència que hi ha a 

Bolívia: demana diàleg i mediació d’Europa per trobar-hi una solució pacífica i que  



 

 

 

es facin eleccions amb totes les garanties; reclama pau i compliment dels drets 

humans. 

Manifesta que les multinacionals, les dretes i els seus mitjans afins posen en perill 

els governs d’esquerres que prioritzen els drets humans davant dels interessos 

econòmics de les multinacionals. Posa l’accent que, en l’inici de la Copa Madrid, la 

multinacional que contamina més del país, Endesa, va publicar un anunci en 

portada dels diaris principals amb l’intent de presentar un producte respectuós amb 

el medi ambient quan considera que en realitat és tot el contrari, una acció que creu 

que deixa en evidència la dependència dels grans mitjans de comunicació respecte 

a les multinacionals. 

Afirma que Barcelona ja ha desconnectat de l’oligopoli amb la creació de 

Barcelona Energia, en què treballen des del primer dia per assegurar els drets 

energètics de les veïnes i els veïns. 

Recorda que ja s’ha constituït un nou congrés de diputats, i en valora que, tot i la 

forta entrada de l’extrema dreta, de la mà de PP i de Ciutadans, hi ha la possibilitat 

d’un nou govern que considera que integra, per primer cop des de la República, un 

grup d’esquerres progressistes com són el Partit Socialista i Unidas Podemos. 

Diu que aquest grup d’esquerres progressistes ha defensat la política i el diàleg 

davant la judicialització del procés a Catalunya, prioritzarà les polítiques socials i 

mediambientals, així com la transversalitat de les polítiques feministes com les 

millors eines per lluitar contra l’extrema dreta. Conviden Esquerra que s’hi sumi per 

evitar tenir unes terceres eleccions. 

De fet, relata que en paral·lel també s’ha conegut el primer acord en matèria 

d’impostos dels Comuns amb Esquerra als pressupostos de la Generalitat: una 

proposta per apujar l’IRPF a les rendes superiors a 90.000 euros. Ho entén com el 

començament d’un camí i del pròxim acord per revertir les retallades que va iniciar 

el senyor Mas. 

Remarca que fa dos anys que hi ha pressupostos prorrogats i insisteix que, 

sobretot per la situació de vulnerabilitat d’una part important de la ciutadania, calen 

nous pressupostos tant a l’Estat, com a Catalunya com també a l’Ajuntament de 

Barcelona, per poder tirar endavant polítiques socials i fer-ho amb responsabilitat. 

En últim lloc, esmenta que avui la justícia hagi decidit retirar l’acusació de 

l’Ajuntament de Barcelona contra l’1 d’octubre, fet que troba que s’ha de dir en veu 

alta que és vergonyant. 

La presidenta dona la paraula als grups de l’oposició. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, agraeix en primer lloc 

la benvinguda del regidor. Diu que ha trobat a faltar un guió de l’informe del regidor 

del districte. 

Manifesta que li ha agradat la música del discurs i que ara falta veure’n la lletra, i 

que, per a tots els projectes i infraestructures de ciutat i de districte, tindran el suport 

del seu grup. 

 



 

 

 

Exposa que coneix el Districte de Sant Martí de tota la vida i considera que, 

sobretot des de l’any 92, Barcelona ha mirat cap a Sant Martí, on hi ha hagut grans 

canvis. Aposta per seguir en aquesta línia de grans canvis, grans projectes, i per a 

tot el que els reclamin els veïns i veïnes. 

Explica que els seus somnis per al districte són soterrar la Gran Via i fer la rambla 

més llarga i més bonica de Barcelona. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, reclama per al plenari 

següent un esquema de l’informe del regidor perquè els consellers el puguin 

debatre, i com que no n’hi ha suposa que els consellers posaran sobre la taula el 

que els sembla que no s’ha fet i els pressupostos. 

Reitera el que sempre ha dit que al seu grup sempre els trobaran per construir i 

no per destruir. També manifesta que no ha entès gairebé res del que ha dit la 

portaveu del Govern quan els ha esmentat. 

Considera que el pressupost presentat suposa un alt risc per a les finances 

municipals i que és un reflex de la pèssima capacitat de gestió econòmica del 

govern local. Denuncia que només se sustenta en un «impostàs» que afectarà tots 

els barcelonins, especialment les pimes i els autònoms, que considera són el motor 

de l’economia de la ciutat. 

Apunta que el pressupost retalla les ajudes a les persones discapacitades i les 

subvencions de l’IBI a famílies monoparentals i persones amb escassos recursos 

econòmics, i redueix la despesa en promoció econòmica de la ciutat, i adverteix 

que, justament quan els comerciants necessiten més ajuda, l’Ajuntament decideix 

apujar-los una mica més els impostos. D’altra banda, diu que les transferències 

previstes a les entitats municipals no concorda amb les que preveuen les mateixes 

entitats. Lamenta que els pressupostos només contemplin un 9 % més de despesa 

destinada a seguretat quan continua sent el problema principal de la ciutat. 

A més de l’augment dels impostos, critica la pujada de l’11 % de la T-10 perquè 

penalitza el títol de transport més utilitzat per la ciutadania de Barcelona, i apunta 

que si se’n vol incentivar l’ús no se’n pot augmentar el preu per sobre de la variació 

del cost de la vida ni de les condicions salarials. 

Es queixa que el Govern demani el vot a favor als pressupostos als consells de 

barri i que digui als veïns que l’aprovació dels pressupostos depèn de l’oposició. 

Per tot plegat, considera que la gestió continua sent força complicada i que tenen 

una forta sensació de déjà vu. En aquest sentit, recorda que 2018 el PSC va acusar 

l’alcaldessa Colau del «tarifazo» en el preu del transport públic, i que el 2011 la 

Janet Sanz criticava que Trias apugés la T-10 a 9 euros i deia que «la ciutat és de 

les persones». 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, proposa aprofitar que 

l’any s’acaba per reflexionar sobre si la política ha aconseguit millorar la vida de les 

persones i satisfer les necessitats dels veïns, per preguntar-se si han estat capaços 

d’escoltar tot el que se’ls demana i fer alguna cosa per solucionar-ho o simplement 

s’ha anat engruixint la llista de coses per fer. 



 

 

 

Explica que el 2019 han estat, un any més, allunyats de companys i companyes, 

amics i amigues empresonats per causes injustes, per haver defensat una 

democràcia que dia rere dia veuen com s’afebleix. Reclama que tots haurien 

d’exigir i fomentar la democràcia per reafirmar-se, dins del civisme i el respecte, 

com a éssers lliures. Un cop més, reivindica la llibertat dels presos polítics i el retorn 

dels exiliats, i demana al Govern d’aquest districte que, en defensa d’una verdadera 

democràcia i com a símbol d’humanitat, col·loqui a la façana de l’edifici de la seu 

del districte un llaç groc, símbol que subratlla que no és més que la reivindicació 

d’una justícia verdaderament justa, mostra d’una societat i un país intel·ligents i 

sensibles. 

Diu que, quan es deixa de donar valor a determinats fets, s’obre la porta a una 

manera de fer que inconscientment s’estén a moltes de les decisions i els 

pensaments que els ocupen cada dia. Manifesta que tothom té la responsabilitat 

d’avançar cap a un món millor, on res hagi de ser imposat i es pugui valorar i obrar 

amb criteri propi. Reivindica que la política evolucioni de manera digna i comenci a 

treballar per al creixement com a persones, que posi al damunt de la taula les 

verdaderes prioritats i necessitats, i que sense condicions de colors sigui capaç de 

posar-se d’acord, enfocada en el bé de la societat. 

Demana que entre els partits deixin de parlar-se a la defensiva, actitud que 

considera un símbol de feblesa. En aquest sentit, demana escoltar-se, dialogar i 

col·laborar per trobar el mètode que permeti millorar, equilibrar i fer avançar alhora 

cada barri del districte, sense discriminacions i amb una continuïtat que només 

s’aconseguirà buscant el consens amb l’únic objectiu de la millora i la prosperitat. 

Agraeix al senyor regidor la feina a peu de carrer i l’escolta a molts veïns que no 

l’havien rebut fins ara. És per aquesta actitud que el convida a reflexionar sobre tot 

el que acaba de dir i aconseguir que Sant Martí sigui el primer districte a fer de la 

política la verdadera raó per la qual va sorgir. 

És conscient que des d’aquí no es pot fer tot, però subratlla que sí que es pot ser 

el motor per empènyer i treballar per incrementar el benestar de tots els veïns en 

general. Reitera al regidor que pot comptar amb el seu grup per a tot. 

Per acabar, dona tot el suport al Menjador Gregal per les pintades que va patir per 

part del partit de Vox fa una setmana. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC-AM, exigeix un cop 

més la llibertat dels presos i preses polítiques i el retorn de tots els exiliats i les 

exiliades polítiques. Reclamen la llibertat d’expressió, d’opinió i de crítica, i 

demanen la llibertat per a totes les persones condemnades o censurades per haver 

protestat en pro d’aquests drets. Pensen que el nou escenari polític a l’Estat 

espanyol hauria de permetre treballar en aquest sentit, i vol confiar que el futur nou 

govern sigui capaç d’avançar en aquesta via. 

Des d’Esquerra Republicana condemnen rotundament, malauradament altra 

vegada, els darrers assassinats de dones a mans de les seves parelles. Diu que no 

es cansaran d’assenyalar que les violències masclistes són estructurals en la 

societat, un fet que considera vergonyant i que requereix determinació a l’hora de  



 

 

 

combatre’l. Reclama que erradicar les violències, i especialment les masclistes, 

sigui la primera prioritat de qualsevol govern. 

Manifesta que és per aquest motiu que els horroritza que un partit que nega les 

violències masclistes formi part de la Mesa del Congrés dels Diputats, i recorda que 

en les passades eleccions va treure 6.316 vots al districte, fet que els preocupa, i 

molt, com a ferms defensors dels valors republicans i democràtics, dels drets i les 

llibertats. Aprofita per demanar al regidor un compromís clar per treballar plegats 

per mantenir fora de les institucions i del districte el feixisme, el racisme, 

l’homofòbia i el masclisme. 

Centrant-se en la ciutat de Barcelona, exposa que per Esquerra aprovar els 

pressupostos té una importància cabdal. Adverteix que, si no s’aproven, afectarà el 

districte i, per tant, espera que es puguin decidir amb una negociació sincera en què 

es tinguin en compte les aportacions de l’oposició. 

Subratlla que, traslladat a l’àmbit del districte, això es tradueix en les negociacions 

que estan per arribar, les del PAD (Pla d’actuació del districte), document que 

comporta el full de ruta per als anys vinents al districte. Esperen, doncs, que el 

regidor els convoqui aviat per començar a treballar-hi. S’adreça al regidor per dir-li 

que, si hi està interessat, el GMD d’Esquerra Republicana hi té molt a dir i que 

estan molt determinats a impulsar els canvis que creuen que reclama el districte. En 

aquest sentit, considera que el regidor, que és del Partit dels Socialistes, pot 

comprendre-ho tenint en compte la seva cultura política. 

Com que el regidor del districte és també el regidor d’Esports, diu que justament 

n’esperen que el diàleg i la negociació estiguin impregnats dels valors de l’esport: la 

recerca d’una millora constant, la paciència, el sacrifici, la constància, l’acceptació 

de la derrota, la cooperació per assolir un objectiu, la renúncia al bé propi en 

benefici del grup, el respecte i la valoració de les capacitats dels companys i dels 

adversaris o la solidaritat. 

Per acabar, en nom del seu grup agraeix la tasca del company Oriol Puig i li 

desitja molta sort i molts encerts. 

La presidenta dona la paraula al regidor, i li recorda que li queden dos minuts i 

quaranta-un segons d’intervenció. 

El regidor del districte expressa que li ha agradat molt el símil de l’esport amb la 

política que ha fet la consellera Lourdes Arrando, al qual afegeix el fair-play. 

Sobre la falta de guió, acaba dient que, si això impedeix als consellers fer la seva 

feina, intentarà fer-ne un. Explica que en aquest aspecte és una mica indisciplinat 

perquè considera que no fa falta cap guió del que passa al districte si s’hi està al 

peu del canó, passejant-hi, parlant amb les entitats i anant als consells de barri. 

Destaca que al districte passen moltes coses, positives i negatives, i recorda que 

aquí mateix van tenir una ocupació per reclamar un habitatge digne, però el que 

posa en valor és que es va poder treballar amb el col·lectiu. 

 

 



 

 

 

Apunta que ha obviat expressament el tema de les pintades per no donar 

publicitat a qui les va fer, però que evidentment se suma a la crida a fer fora els 

feixistes del districte i d’arreu. 

Agraeix al conseller Óscar Benítez la seva primera intervenció, i li agafa el guant 

de la col·laboració, com fa tothom en aquest districte. Ha parlat que és el districte 

dels grans projectes, i el regidor remarca que és el districte on la ciutat encara es 

pot fer. 

Tot i que se li ha acabat el temps d’intervenció, no vol deixar d’apuntar que, si bé 

s’ha criticat que la intervenció de la portaveu del Govern, la senyora Eva Campos, 

no té res a veure amb l’informe del regidor, considera que parlar dels pressupostos 

o de tarifes de transport tampoc. 

La presidenta obre un segon torn de paraules. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, insisteix que ella ha 

parlat d’un petit esquema, més que d’un guió, perquè troba que lògic que aquí s’hi 

vingui a debatre. Diu que normalment en la presentació de l’informe el regidor té 

quinze minuts per exposar el que s’ha fet al districte, com estan les obres, i d’acord 

amb el que digui el regidor, la feina dels consellers aquí és poder debatre amb ell 

de manera constructiva, i que per això avui cadascú ha dit la seva. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC-AM, diu que pren nota 

del tema del fair-play, però apunta que la disciplina també és un valor. 

Aprofita el segon torn per agrair la ràpida resposta del conseller tècnic cada cop 

que li envien alguna cosa, i en destaca que fins i tot alguna actuació al carrer ha 

estat arreglada en menys de vint-i-quatre hores. 

El Consell se n’assabenta. 

Informes del Govern 

No hi ha assumptes a tractar. 

C. PART DECISÒRIA/EXECUTIVA 

a) Propostes d’acord 

1. INFORMAR sobre el Pla especial integral de la residència col·lectiva docent 

d’allotjament temporal situada al carrer Pallars núm. 433-453 entre els carrers 

de l’Agricultura i de Josep Pla. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, informa que es tracta 

d’aprovar el pla especial esmentat conforme al Pla especial urbanístic (PEUAT) i  

 



 

 

 

dins del planejament del 22@. Apunta que es preveu que la residència tingui 752 

places. 

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

favor. 

Considera que aquestes 752 places són molt necessàries. 

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

favor. 

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

favor. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC-AM, anuncia que s’hi 

abstindran. 

S’informa favorablement amb el vot a favor de tots els grups i l’abstenció del 

GMDERC-AM. 

2. INFORMAR sobre el Pla de millora urbana per a la transformació dels edificis 

industrials consolidats situats a les parcel·les del carrer Bolívia 250 i 254. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, explica que es tracta 

de la transformació de dos edificis industrials consolidats que formen part de la 

mateixa propietat i que fins ara funcionaven com un mateix conjunt. Informa que 

aquests espais van ser exclosos de la transformació del Pla de mobilitat urbana 

(PMU) de l’illa de La Escocesa per promocionar-ne la consolidació. En detalla les 

tres parts: una part de planta baixa més tres pisos, una altra de planta baixa més 

dos pisos i una altra de planta baixa simple. S’hi mantindrà el sostre edificat excepte 

un altell, que s’enderrocarà i s’adaptarà als nous usos del 22@T. 

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

favor. 

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

favor. 

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

favor. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC-AM, anuncia que s’hi 

abstindran. 

S’informa favorablement amb el vot a favor de tots els grups i l’abstenció del 

GMDERC-AM. 

 



 

 

 

3. PROPOSAR a la Comissió de Govern Municipal l’aprovació dels preus 

públics per a l’any 2020 de les instal·lacions esportives i culturals del 

districte. 

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

recorda que, pel que fa als preus dels equipaments esportius, és l’Institut Barcelona 

Esports el que en marca els criteris, tant al districte com a la ciutat: per al 2020, 

l’increment és del 0,6 % respecte al 2019. 

Pel que fa als preus dels centres cívics, informa que s’ha fet una única proposta 

per als quaranta-set equipaments, de manera que treballa amb una forquilla de deu 

preus, per a formació i per a tallers, que seran els mateixos a tots els equipaments. 

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

favor. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, portaveu adjunt del GMDCs, anuncia que s’hi 

abstindran. 

Creuen que no hi ha hagut prou temps per analitzar en profunditat els canvis en 

els preus públics i també justifica l’abstenció perquè no els han consultat sobre 

els criteris per fer aquests canvis. 

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

favor. 

Consideren que l’augment per part de l’IBE és adequat, i que la reforma que 

s’ha aplicat en els preus dels equipaments culturals és correcta. 

La senyora Núria Mateo Martínez, del GMDERC-AM, anuncia que s’hi abstindran. 

Expressa que entenen que aquesta votació en el plenari de consell de districte 

no és vinculant, atès que els preus públics els defineix la Comissió de Govern de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

Qualifica la proposta de conservadora i creuen que cal explorar com es poden 

mantenir els recursos a les entitats gestores, però també garantir una tarifació 

tan social com sigui possible, incloent-hi les persones amb discapacitat per tal 

d’afavorir la igualtat d’oportunitats per accedir als equipaments i garantir un 

servei bàsic a la ciutadania. Es mostren a favor d’un model sense barreres 

d’accés per motius econòmics ni discapacitat i alhora incrementar la 

col·laboració entre l’Ajuntament i les diferents entitats esportives de la ciutat i el 

districte. 

La proposta rep el vot favorable dels grups de Govern, GMDJxCat i 

GMDBxCanvi, i l’abstenció del GMDERC-AM i del GMDCs. 

4. INFORMAR els pressupostos municipals per al 2020 

 



 

 

 

La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, recorda que els 

pressupostos s’han presentat fa poc, en el Consell Ciutadà, i que per tant no s’hi 

estendrà. 

Informa que s’ha aprovat inicialment el pressupost de l’Ajuntament amb els vots a 

favor de Barcelona en Comú i el Partit Socialista i l’abstenció d’Esquerra 

Republicana, i que aquest és el primer pas per a l’aprovació definitiva, que hauria 

de ser al plenari del desembre. 

Explica que el que s’ha aprovat inicialment és un pressupost clarament expansiu 

que se centra en dues grans prioritats de mandat: combatre les desigualtats i donar 

resposta a l’emergència climàtica. 

Manifesta que a Barcelona s’ha demostrat la bona gestió del pressupost amb 

finances sanejades, i que cal posar aquest nou pressupost al servei dels objectius 

del mandat i posar tota la capacitat econòmica de l’Ajuntament a funcionar davant 

d’un marc macroeconòmic en què el creixement es va alentint. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, anuncia que s’hi 

abstindran. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, portaveu adjunt del GMDCs, anuncia que hi 

votaran en contra. 

Segons el seu grup, el terme que ha fet servir la portaveu del Govern de 

«pressupostos expansius» significa que apujaran els impostos, i el seu grup hi 

està en contra, i més quan s’està a punt d’entrar en una recessió. 

Critica que el Govern vulgui presentar l’impost de l’IBI com una rebaixa, ja que 

encara que se’n redueixin els tipus en realitat recaptaran més ja que es modifica 

el valor cadastral i a més se n’eliminen exempcions. 

Es queixa que el Govern prevegi un augment d’ingressos basat en les 

transferències, i apunta que perquè aquestes transferències es produeixin hi ha 

d’haver un Govern estatal amb uns pressupostos aprovats, de la mateixa manera 

que el Govern de la Generalitat tampoc ha aprovat encara els pressupostos. 

També critica que no se’ls han consultat els pressupostos ni han comptat amb 

el seu grup. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, anuncia que 

s’hi abstindran. 

Explica que el seu grup en un primer moment s’hi va posicionar en contra 

perquè no els havien consultat i trobaven que la proposta era poc ambiciosa, 

continuista i amb una manca de polítiques disruptives per afrontar els problemes 

de la ciutat. 

Des de Junts per Catalunya consideren que el pressupost per al 2020 ha de 

servir per garantir que Barcelona sigui una ciutat d’oportunitats per a tothom, per 

fer créixer l’economia a la vegada que es lluita contra l’emergència climàtica. 

Manifesta que després d’uns quants dies d’estira-i-arronses finalment els 

sembla que el Govern de la ciutat ha assolit un tarannà dialogant, i confia que 

reculli les aportacions i al·legacions del seu grup als pressupostos. 

 



 

 

 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC-AM, anuncia que s’hi 

abstindran. 

Creu que tant Barcelona com els barcelonins i barcelonines necessiten un 

pressupost ambiciós i de transformació real de la ciutat, amb polítiques decidides 

i veritablement progressistes, i tenen l’obligació de treballar perquè així sigui. 

Troba que als pressupostos els falta l’ambició progressista que seria exigible, 

motiu pel qual es van abstenir en l’aprovació inicial. Agraeix que ara, en la fase 

de negociació, el Govern s’assegui a parlar amb el seu partit, i volen esperar a 

veure com avancen. El seu grup demana partides pressupostàries més 

ambicioses, centrades en l’habitatge assequible, la lluita contra les desigualtats i 

la lluita contra el xoc climàtic. També negocien més i millors inversions que 

beneficiïn el Districte de Sant Martí. 

La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, s’adreça al conseller 

Alcalde per criticar-li que els partits liberals desitgin que no hi hagi govern 

progressista a Madrid. 

Li retreu que consideri poc ambiciós un 12 % d’augment a la ciutat de Barcelona i 

un 5,25 % al Districte de Sant Martí. Afirma que sense impostos no es tira endavant 

cap ciutat, i el Govern aplica la justícia social amb la progressivitat de qui més té 

més paga i amb la fiscalitat verda de qui més contamina més paga, a banda 

d’obtenir ingressos a partir de l’ús intensiu de l’espai públic per compensar-lo amb 

l’augment de la taxa turística de les terrasses. 

S’informa favorablement amb els vots a favor dels grups de Govern, l’abstenció 

del GMDERC-AM, del GMDJxCat i del GMDBxCanvi i el vot en contra del GMDCs. 

b) Proposicions 

No hi ha cap proposició. 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 

a) Proposicions/declaracions de grup 

Presentada pel GMDERC-AM 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

lnstar el regidor del Districte de Sant Martí a prendre les mesures 
suficients i necessàries per tal que els òrgans de participació ciutadana 
del districte siguin retransmesos en directe per assolir la possible 
participació d’un major nombre de veïns i veïnes del nostre districte. 

Garantir que com a mínim seran retransmesos tots aquells que tinguin 
lloc a la sala de plens del districte (consell plenari, audiència pública, 
consells sectorials, etc.). 



 

 

 

Garantir que tots aquells òrgans que no puguin ser retransmesos en 
directe siguin gravats i publicats al web del districte en un període no 
superior a 48 hores. 

Garantir que les retransmissions es posin a disposició de la ciutadania 
amb mitjans i formats accessibles. 

S’ha presentat la següent esmena transaccional al text: 

lnstar el regidor del Districte de Sant Martí a prendre les mesures 
suficients i necessàries per tal que els òrgans de participació ciutadana 
del districte siguin retransmesos en directe per assolir la possible 
participació d’un major nombre de veïns i veïnes del nostre districte. 

Garantir que com a mínim seran retransmesos tots aquells que tinguin 
lloc a la sala de plens del districte (consell plenari, audiència pública, 
consells sectorials, etc.). 

Estudiar la manera per tal d’assolir com més aviat millor que tots 
aquells òrgans que no puguin ser retransmesos en directe siguin, 
com a mínim, gravats i publicats al web del districte. 

Garantir que les retransmissions es posin a disposició de la ciutadania 
amb mitjans i formats accessibles. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC-AM, explica que van 

acceptar-hi l’esmena dels grups de Govern perquè el període que hi havien posat 

no es podia complir. 

Entenen que la proposta és una mesura de transparència, d’accessibilitat i que vol 

garantir el dret de les persones a estar informades i a la participació. 

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

favor en pro de la transparència. 

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

favor. 

Consideren positiu que la tecnologia faciliti l’accés de tots els ciutadans a la 

informació, de manera que els veïns puguin seguir els plens i les audiències des 

de casa. Esmenta la possibilitat que en un futur podran participar-hi de manera 

activa. 

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

vot a favor, també en pro de la transparència. 

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

informa que és un tema que afegiran al PAD: accepten transmetre en directe des de 

la sala de la seu del districte perquè està preparada i condicionada, i a partir de 

l’any que ve miraran què cal fer a les altres sales perquè es tracta de continuar fent 

servir els equipaments per afavorir els processos de participació. 



 

 

 

Apunta que seria interessant que la resta de grups polítics facin propostes al 

PAD de la mateixa manera que ho fa l’equip de Govern. 

La presidenta torna a donar la paraula al grup proposant i obre un segon torn 

d’intervencions. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC-AM, agraeix el vot a 

favor de tots els grups. Manifesta que implementar la proposta és fer un pas 

endavant al districte en la transparència, la participació i l’accessibilitat dels veïns i 

veïnes als òrgans de participació. 

Pel que fa al PAD, recull el guant de la consellera Bajo. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, recorda que 

en el mandat passat el Govern en cap moment es va posar en contacte amb el seu 

grup municipal per negociar cap proposta del Govern i que encara no ho ha fet. 

Apunta que el seu grup estarà encantat a respondre a les iniciatives que els 

presenti el Govern. 

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

manifesta que, així com els veïns i les associacions del districte fan aportacions, els 

grups polítics també en poden fer, no fa falta que se’ls convidi a fer-ho ni se’ls 

reclami per part de l’equip de Govern. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC-AM, creu que sí que 

caldria que els grups de Govern cridin els grups de l’oposició, ja que hi ha hagut 

unes eleccions i, agradi o no al Govern, també representen un nombre de votants. 

Entén, doncs, que sí que és obligació del Govern cridar a l’oposició a parlar i a 

participar, i més endavant ja es veurà com s’acaba consolidant tot i com s’articula. 

La proposició s’aprova per unanimitat. 

Presentada pel GMDJxCat 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

Que el Govern del Districte de Sant Martí iniciï i porti a termini, en el 
transcurs del 2020, els tràmits necessaris per adquirir el recinte 
industrial del carrer València 665, faci una exhaustiva anàlisi de les 
entitats d’ambdós barris amb necessitats d’espais, i realitzi un projecte 
de rehabilitació del recinte per a destinar-lo especialment a projectes 
de cultura popular i cultura general, així com també a cobrir carències 
de serveis cap a les persones del Clot i Camp de l’Arpa. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, exposa que el recinte 

industrial del carrer València és una de les poques mostres que queden d’una de 

les facetes més importants del barri del Clot: la indústria. Manifesta que l’estat de  



 

 

 

conservació és lamentable, tot i formar part del patrimoni històric industrial de la 

ciutat. 

Considera que seria interessant recuperar-lo per convertir-lo en un hub de la 

cultura per als barris del Clot i el Camp de l’Arpa, a més d’enjardinar-ne els espais 

exteriors, fet que aportaria una imatge més atractiva de l’entorn i generaria un camp 

de relació entre veïns. 

Són conscients que no hi ha diners per a tot i que les necessitats del districte són 

interminables, però adverteix que, si no es projecten i es recuperen els espais amb 

valor històric i urbanístic avui, segurament quan es decideixi fer-ho ja serà massa 

tard i costós. 

Apunta que hi ha diverses entitats del barri que d’aquí a poc es quedaran sense 

local. Posa com a exemple l’Ateneu del Clot, al carrer Muntanya, al qual se’ls ha 

ofert traslladar-se al costat de La Farinera, i la consellera es pregunta quin centre a 

prop tindran les persones que fan activitats a aquest ateneu. També posa l’exemple 

de l’Esbart Sant Martí: possiblement perdrà el seu espai del Clot perquè el bisbat té 

una llicència per fer obres al solar de la parròquia i no sembla que vulgui continuar 

comptant amb l’entitat. La consellera remarca que només són dos exemples de 

molts, ja que hi ha altres entitats que fins i tot han hagut de marxar del districte per 

manca de local, com el cas dels Falcons. 

Considera que aquestes entitats transmeten l’essència del passat i cal protegir-les 

perquè puguin continuar fent-ho. Subratlla que és amb la tradició i amb la història 

que s’escriu el futur, i és per això que cal conservar les tradicions, preservar la 

identitat i conservar la xarxa cultural de cadascun dels barris. 

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

favor. 

Troba inadmissible que les entitats es quedin sense local i que és obligació dels 

grups polítics trobar-hi solucions. 

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

favor. 

Recuperar aquest recinte industrial li sembla una idea excel·lent, així com 

dedicar-lo a activitats culturals que siguin diverses i que reflecteixin l’interès de 

tota la societat, que és diversa i plural. 

El senyor Joan C. Canela Casasampera, del GMDERC-AM, anuncia que s’hi 

abstindran. 

En primer lloc, agraeix la presència de veïnat i entitats al consell plenari. 

Apunta, d’una banda, que l’espai on es troba l’edifici industrial objecte de la 

proposició va rebre, via el Pla general metropolità, la qualificació 17, que 

comporta que l’Ajuntament l’adquireixi obligatòriament. De l’altra, explica que es 

tracta d’un edifici que actualment té una protecció arquitectònica i que 

actualment hi ha activitats econòmiques i fins i tot habitatges. 

 

 



 

 

 

Considera que primer cal avaluar les necessitats d’espais de les entitats del 

Clot i del Camp de l’Arpa, i recorda que hi ha inversions pendents en altres 

immobles de propietat municipal que encara no s’han executat. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, hi anuncia el vot en 

contra del Govern. 

Diu que la proposta no és nova i que l’exregidor Freixedes també s’ho va 

plantejar. De fet, manifesta que quan van entrar al Govern en el mandat anterior 

una de les primeres coses que van fer va ser avaluar aquest espai. 

Considera que l’ús actual és correcte i adverteix que, si se’n considerés la 

rehabilitació, no és un espai fàcil per fer-lo servir. Per tot plegat, manifesta que 

en principi l’adequació d’aquest espai no està contemplada entre les prioritats del 

Govern, almenys durant aquest mandat. 

La presidenta torna a donar la paraula al grup proposant i obre un segon torn 

d’intervencions. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, reitera que és un 

espai que està catalogat com a patrimoni industrial. Considera que com a recinte sí 

que és adequat per fer-hi múltiples espais per a entitats i remarca que, a diferència 

del Govern, des del seu punt de vista, tal com està actualment en ús, està en total 

decadència. 

Insisteix que el barri ha estat tradicionalment industrial i recorda que ja s’han 

perdut diferents espais d’aquesta mena. Pensa que és un càrrec de consciència 

deixar-lo decaure com s’està fent. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, comparteix la 

preocupació per les entitats del Clot i del Camp de l’Arpa i remarca que hi treballen, 

però vol que tothom sigui conscient que la compra d’aquest espai i la rehabilitació té 

un cost desorbitat. 

Recorda que en aquest mandat es plantegen altres inversions com la compra de 

la Fàbrica del Plom o el projecte dels equipaments a la plaça de les Glòries. Apunta 

que és en aquests espais on es trobarà la solució per a aquestes entitats i que, per 

tant, no és necessari fer una despesa d’aquesta magnitud. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, retreu al senyor 

Carmona que al Clot no se segueixi el mateix criteri d’algun altre barri, com per 

exemple amb Can Ricart o La Escocesa. 

Apunta, d’altra banda, que no han vist la rehabilitació de la Fàbrica del Plom al 

Programa d’inversions municipals (PIM) i pregunta si hi ha de sortir. 

La proposició es rebutja amb els vots a favor del GMDCs, GMDJxCat i 

GMDBxCanvi, l’abstenció del GMDERC-AM i el vot en contra del Govern. 

 



 

 

Presentada pel GMDCs 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

lnstar el govern del districte, coincidint amb l’entrada en vigor de la 
zona de baixes emissions de l’1 de gener de l’any 2020, a la retirada de 
forma immediata de tots els cotxes dels descampats del passeig 
Marítim entre Bac de Roda i Josep Pla per restablir la normalitat 
mediambiental, evitar els «botellons» i dificultar que aquests espais 
siguin zones insegures, i que la retirada immediata no afecti els usuaris 
residents i persones que treballen al barri de Diagonal Mar i Front 
Marítim establint alternatives viables i efectives. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, exposa la proposta i 

assegura que els pàrquings dels descampats del passeig Marítim entre Bac de 

Roda i Josep Pla i el del pont de Selva de Mar amb la ronda Litoral són espais 

conflictius i afecten la vida quotidiana dels veïns del barri de Diagonal Mar i Front 

Marítim, ja que denuncia que s’hi fan «botellons», sobretot quan hi ha festivals al 

Fòrum, a més de ser espais amb efectes mediambientals negatius. 

La presidenta dona la paraula a la portaveu del Moviment Diagonal Mar. 

La senyora María del Carmen García aclareix que parla en representació de 

l’Associació de Veïns de Diagonal Mar, l’Associació de Veïns del Front Marítim i el 

Moviment Diagonal Mar, que són les tres associacions del barri. 

Relata que a proposta d’Esquerra Republicana es va aprovar el 2017 en la 

Comissió d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, i també al juliol en el Consell 

Municipal, fer un projecte del passeig Marítim sense urbanitzar, i es queixa que 

encara no s’ha fet res: no tenen projecte i només hi ha milers de cotxes. Continua 

explicant que el 2 d’agost del 2017, després d’una reunió in situ amb la consellera 

Arrando, van demanar que es fes una zona de vianants a Llevant, i que després 

d’insistir a l’exregidor Montaner en tots els actes del districte van aconseguir un 

carril bici a Nova Mar Bella. Recorda com amb el regidor Freixedes es va posar 

enllumenat a la zona. 

Manifesta que aquest estiu ha estat pitjor perquè, com que s’ha limitat l’espai 

d’aparcament, els vehicles han envaït completament les zones de vianants. 

Denuncia que hi ha més «botellons» als cotxes, tant a l’aparcament com a les 

zones de vianants, que a més a més s’ha incrementat pel boca-orella: ha passat a 

ser un espai per fer-hi el que hom vulgui perquè no està controlat. Exposa que hi ha 

cotxes abandonats i que cada dia hi ha robatoris, que principalment es denuncien 

en altres comissaries ja que cap vehicle pertany al districte. 

Recorda que a la Comissió No Permanent dels Usos del Fòrum del maig passat ja 

va exposar que part de les molèsties dels concerts del Fòrum venen del descampat 

i que cada esdeveniment es converteix en un caos: la Fira d’Abril comporta un 

embús descomunal a totes hores, el Primavera Sound serveix de dormitori i que 

durant el Reggaeton és com el segon festival per als que no en volen pagar 

entrada, entre d’altres. 

 



 

 

 

S’adreça al regidor per dir-li que fa pocs dies les tres associacions veïnals de 

Diagonal Mar i el Front Marítim li van enviar una carta sol·licitant entre altres coses 

el mateix, perquè la situació és inaguantable. Es queixen que ja tenen massa 

pol·lució amb la ronda del Litoral, els embussos matinals al passeig Garcia Faria i 

amb Tersa perquè vinguin cinc mil cotxes cada dia quan hi ha transport públic al 

costat. 

Considera que amb l’entrada en funcionament de les zones de baixes emissions 

és un bon moment per retirar tots els cotxes del descampat i així acostumar-los a 

agafar transport públic. Planteja que retirar-los no té cost, perquè es tracta 

simplement de posar-les les barreres a les tres entrades. 

Espera que aquesta proposició s’aprovi perquè són molts anys de lluita i de no 

saber quan tindran un passeig Marítim digne com la resta de Barcelona. 

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

favor. 

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

favor. 

Considera que, a banda de treure’n els cotxes, cal acabar el passeig de tot el 

litoral, endreçar-lo i fer un projecte que sigui digne per a la zona. 

Apunta, però, que cal oferir una solució per als vehicles, com per exemple el 

pàrquing que l’Ajuntament té buit a sota de la ronda litoral. Insisteix que cal 

endreçar la zona i els cotxes. 

La senyora Núria Mateo Martínez, del GMDERC-AM, anuncia que s’hi abstindrà. 

Explica que el 2016 Esquerra va portar a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat una proposta per prolongar el passeig Marítim des de Bac de Roda fins 

a l’esplanada del Fòrum i que es va aprovar. Denuncia que encara no hi ha 

projecte ni planificació, i ni tan sols se sap quan en podrien començar les obres. 

Apunta que anteriorment ja s’han fet processos participatius per definir què cal 

fer en aquesta zona. 

Diu que el seu grup, més que fer propostes de coses que ja se sap que 

passaran, com és la retirada dels vehicles, és més partidari de treballar amb els 

veïns i veïnes. Justifica l’abstenció perquè comparteixen la necessitat de la 

proposta però no l’oportunisme, i demana al Govern que faci el que ha de fer, 

que és retirar els cotxes. 

El senyor Joan Pujol Gómez, del GMDPSC-CP, per part del Govern, afirma que sí 

que hi ha projecte. 

Informa que els descampats de la zona de Bac de Roda i Josep Pla es 

convertiran en la zona d’aplec dels materials d’obra per a la construcció d’un dic 

nou dins la reforma integral de les platges, i que per tant es veuran obligats a retirar 

immediatament tots els vehicles de la zona afectada. 

D’altra banda, comenta que aquest aparcament gratuït i sense regular suposava 

una anomalia que calia resoldre, ja que és un espai públic del qual els ciutadans  



 

 

 

haurien de poder gaudir. Afirma que s’ha reforçat la presència de la Guàrdia 

Urbana a la zona i que hi ha hagut un increment considerable de les multes. 

Subratlla que no hi haurà cap reserva de places d’aparcament ni per a residents ni 

per a treballadors a la zona afectada. Adverteix que, com totes les obres, les que es 

faran a tot el Front Marítim comportaran molèsties que s’hauran de suportar, 

sobretot pel que fa a aparcaments, tot i que dins del projecte intentaran minimitzar-

les en tots els sentits. 

Diu que hi ha un interès públic a reformar la zona i que s’hi farà un canvi que de 

ben segur serà l’inici d’una millora substancial en tot l’entorn, la qual cosa recorda 

que no deixa de comportar totes les molèsties i inconvenients que suposen unes 

obres, però ja no tan sols a tots els veïns sinó a tota la ciutadania de Barcelona. 

La presidenta demana al conseller Pujol el sentit del vot dels grups de Govern, i el 

conseller se’l reserva per a una altra intervenció. Tot seguit, torna a donar la paraula 

al grup proposant. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, diu que no ha suggerit 

cap reserva de places. Insisteix que, quan han parlat d’alternatives viables, troba 

que són fàcils, ja estan dites i segurament el Govern ja les sap: hi ha dos pàrquings 

de BSM que estan buits. 

Afirma que els veïns no són usuaris d’aquests descampats, que són cotxes de 

fora que venen als festivals i fan els «botellons», i que quan se’n demana la retirada 

immediata és perquè els veïns de la zona ja no poden més. 

S’imagina que quan el regidor ha dit que hi ha projecte tothom s’ha preguntat 

quin, perquè assegura que ningú sap que n’hi hagi cap: ni els veïns el coneixen ni 

s’ha presentat enlloc. 

Diu que la retirada dels vehicles suposa un principi perquè els veïns vegin que, 

després de tants anys, es fa alguna cosa per al Front Marítim i Diagonal Mar. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, pregunta al conseller 

Pujol en quina fase està el projecte que ha esmentat i demana saber-se alguna 

cosa. 

La senyora Núria Mateo Martínez, del GMDERC-AM, demana de forma urgent que 

facin una presentació pública del projecte a tots els grups i als veïns i veïnes del 

barri. Pregunta quina via considera el Govern que seria la més ràpida per convocar 

aquesta reunió perquè dilluns n’entraran la petició. 

La presidenta recorda als portaveus del Govern que els queda un minut i tretze 

segons d’intervenció. 

El regidor del districte aclareix que el dic forma part de les obres del Port Olímpic 

que ja es van informar als consells de barri, per tant, no és que sigui un projecte 

nou, sinó que és una necessitat. 

 



 

 

 

Apunta que s’ha de reformular i redefinir la zona, que s’hi està treballant, i que cal 

un espai per als materials de la construcció del dic, que és una obra enorme, on hi 

ha els cotxes, que desapareixeran. 

Anuncia que votaran en contra de la proposició. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, afirma que els dos 

barris afectats desconeixen que la retirada de cotxes és immediata. Per aquest 

motiu, apunta que si fos el Govern estaria preocupada. 

La proposició es rebutja amb els vots a favor del GMDCs, GMDJxCat i 

GMDBxCanvi, l’abstenció del GMDERC-AM i el vot contrari del Govern. 

Presentada pel GMDBxCanvi 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

1. lnstar el Govern municipal a reforçar la presència policial durant la 
campanya nadalenca en els eixos comercials de Diagonal Mar i 
Glòries. 

2. Que el dispositiu sigui proporcional al nombre de visitants que 
visiten globalment aquests eixos. 

3. Que la presència no es limiti als eixos en si, sinó que se n’ampliï el 
perímetre a l’àrea d’influència (altres botigues, pàrquings, metro i 
parades de bus). 

4. Per a una millor eficàcia i eficiència del servei, sol·licitem que es 
coordini amb els centres de control de seguretat privada que tenen 
ambdós centres comercials. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, demana disculpes 

d’entrada perquè van entrar la proposició abans de saber el dispositiu mixt entre 

Mossos i Guàrdia Urbana, amb patrullatge a peu, que s’ha muntat per garantir les 

compres nadalenques. Apunta que la seva preocupació era que el centre de 

Barcelona capitalitzés aquesta mena de dispositius. 

Aclareix que els dos centres comercials inclosos són els de Diagonal Mar i Glòries 

perquè són els que atrauen més volum de gent, i es disculpa amb el de la rambla 

Prim i altres eixos comercials. 

Explica que l’Enquesta de victimització del 2018 i la que ha sortit fa poc revela que 

l’índex delinqüencial ha baixat als centres comercials però que en canvi al transport 

ha pujat un 5,5 %, i que els robatoris i intents de robatoris a les àrees d’influència 

dels centres comercials s’han incrementat un 19,2 %. Pel que fa als informes dels 

Mossos d’Esquadra, que es basen en les denúncies presentades, apunta que els 

delictes al Districte de Sant Martí han pujat un 17 %, però el que considera més 

preocupant és que es detecta que les persones més vulnerables són els més grans 

de seixanta-cinc anys i especialment les dones. 



 

 

 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, hi anuncia el vot a 

favor. 

Manifesta que el seu grup sempre ha volgut incidir en contra de la delinqüència, 

especialment els últims quatre anys. D’altra banda, subratlla que cal fomentar 

l’economia de barri i no oblidar que hi ha molts eixos comercials petits en molts 

barris del districte, i demana que també s’hi garanteixi la seguretat. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, anuncia que s’hi 

abstindran. 

Indica que, tal com ja ha dit el conseller Óscar Benítez, la vigilància per part de 

la Guàrdia Urbana ja s’ha incrementat per a les dates nadalenques. Pensen que 

dins dels centres és un tema de vigilància privada, i que pel que fa al carrer no 

és només una qüestió de l’entorn dels centres comercials, sinó de tot el districte, 

perquè els robatoris es poden produir en qualsevol situació. 

El senyor Jordi Rallo i Casanovas, del GMDERC-AM, anuncia que votaran en 

contra de la proposta. 

Demana que el grup proposant concreti a què es refereix quan diu «presència 

policial proporcional», ja que considera que omplir de policies els dos centres 

comercials esmentats pot generar en un alarmisme innecessari. 

Demana que no es caigui en una visió restrictiva de la seguretat, que creu que 

va més enllà i també vol dir prevenció, formació, convivència, educació, cohesió 

social. D’altra banda, exposa que el seu grup confia en els criteris tècnics i 

professionals dels cossos policials, que ja dissenyen dispositius especials per a 

les dates nadalenques, i que l’operatiu d’enguany ja està en marxa. 

Justifica el vot en contra de la proposta perquè, tot i que segurament tots els 

partits tenen inquietuds similars en qüestions de seguretat, no en comparteixen 

el raonament principal, que és centrar-se a garantir la seguretat únicament en 

dos centres comercials i obviar la majoria de comerços del districte. Remarca 

que des d’Esquerra Republicana defensen un comerç de proximitat com a eix 

vertebrador dels barris que dona vida i seguretat als carrers. Recorda que el 

comerç de proximitat representa el 12 % del PIB de Barcelona i genera milers de 

llocs de treball. 

La senyora Lorena Domínguez Liébana, del GMDBComú-E, anuncia que el Govern 

votarà en contra de la proposta. 

Informa per part del Govern que l’operatiu «Operació Nadal» dona cobertura a 

les necessitats específiques de seguretat, mobilitat i convivència durant les 

festes nadalenques: es va iniciar el 30 de novembre i acaba el 12 de gener del 

2020. Entre altres accions, el dispositiu preveu les patrulles mixtes de Mossos i 

Guàrdia Urbana, a més d’un increment dels patrullatges en eixos comercials dels 

diferents barris del districte. Fa saber que per primera vegada aquest any també 

s’hi inclou la zona de Xavier Nogués, del barri del Besòs-Maresme. 

Manifesta que en les vigilàncies de zones específiques estan inclosos els 

centres comercials, als quals es dedica una part important del servei, i que 

també es té contacte amb els responsables dels centres. Com demanava el  



 

 

 

conseller, el dispositiu també inclou un patrullatge en l’entorn proper dels 

centres comercials i en punts de control de parades de metro. 

Tal com ha dit el conseller Benítez, indica que les dones i les persones grans 

són les grans afectades en robatoris i agressions dins del transport públic, però 

remarca que també la comunitat LGTBI, i en aquest sentit informa que 

l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb l’Observatori contra l’Homofòbia, farà 

una intervenció específica per fer remetre les agressions a aquest col·lectiu. 

Manifesta que des de l’àmbit polític no poden dir a la policia com ha d’actuar en 

els seus operatius, sinó que la seva feina és dotar-los de recursos. Manifesta 

que això és el que s’ha fet i el que es farà amb la nova convocatòria de places 

de la Guàrdia Urbana. 

Per tant, justifica el vot en contra de la proposta perquè ja s’està fent i perquè la 

seguretat no és només policia, sinó que també és convivència i treballar als 

barris. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, s’adreça a la 

consellera Angulo per remarcar que la seguretat privada no pot identificar ni fer 

prevenció, que són tasques de la policia, i que els que estan acostumats a robar 

també ho saben, de manera que la seguretat privada no els intimida gens. És per 

aquest motiu que el seu grup suggeria la combinació de la seguretat privada i la 

policia. 

Recorda que ja s’ha disculpat per no haver posat els altres eixos comercials. Diu 

que lògicament és ampliable, però que la seva proposta és només per a aquestes 

dates, i que en tot cas més endavant es pot parlar d’altres dispositius durant tot 

l’any. 

En últim lloc, agraeix la intervenció de la consellera Domínguez, però apunta que 

no comparteix tot el que ha dit. 

La senyora Lorena Domínguez Liébana, del GMDBComú-E, exposa que 

segurament el conseller Benítez i el Govern tenen maneres diferents d’entendre la 

seguretat, motiu pel qual celebra la discrepància. 

La proposició es rebutja amb els vots a favor del GMDCs i GMDBxCanvi, 

l’abstenció del GMDJxCat i els vots contraris dels grups de Govern i del 

GMDERC-AM. 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

No hi ha assumptes a tractar. 

c) Precs 

 



 

 

Presentat pel GMDERC-AM 

Que el regidor del Districte de Sant Martí dugui a terme les accions 
suficients i necessàries per millorar la il·luminació de la plaça Theolongo 
Bacchio del barri del Besòs-Maresme, en tant que mesura de seguretat 
ciutadana, i en especial en relació amb la necessitat d’implementar 
l’urbanisme de gènere. 

El senyor Jordi Rallo i Casanovas, del GMDERC-AM, exposa que posar llum en 

aquest punt fosc del Besòs seria un primer pas per millorar la sensació de seguretat 

al barri a les nits, i recorda que cal escoltar els veïns i veïnes i què demanen 

setmana sí i setmana també. 

Afirma que una mesura de sentit comú, tan simple i de baix cost com la que es 

demana pot tenir un impacte transformador en la seguretat nocturna. 

La senyora Lorena Domínguez Liébana, del GMDBComú-E, per part del Govern, 

comença la intervenció dient que li sobta que el conseller Rallo no hagi parlat 

d’urbanisme de gènere quan estava previst en el prec, i que ella hi farà referència. 

Exposa que durant el mandat anterior es van fer diverses marxes exploratòries de 

la mà del Col·lectiu Punt 6, especialistes en urbanisme amb perspectiva de gènere, 

fruit de l’esforç de l’Ajuntament i el districte respecte a la transversalitat de gènere 

en totes les institucions i específicament també en l’àrea d’urbanisme. 

Informa que en les marxes que es van fer a la zona del Besòs no va aparèixer 

aquesta plaça en concret com a punt sensible des de la perspectiva de gènere; 

tanmateix, sí que es van detectar diferents punts específics al voltant, motiu pel qual 

recullen el prec del conseller Rallo i l’incorporaran a la llista resultant de la feina feta 

per les dones, entitats i professionals que van participar en les marxes exploratòries 

del districte. 

El senyor Jordi Rallo i Casanovas, del GMDERC-AM, assenyala que ja han passat 

cinc mesos de Govern efectiu, la plaça està en l’estat que està i creuen que és una 

prioritat 

Agraeix que li acceptin el prec perquè és una proposta que significa escoltar els 

veïns, millorar la seguretat i progressar en un urbanisme feminista, ja que no pot ser 

que a Barcelona hi hagi llocs on una dona no senti que pot anar sola a les nits. Diu 

que la desigualtat s’expressa també a través de l’espai públic, i que per això el 

disseny urbà de les ciutats de tot el món busca cada cop més crear espais segurs i 

eliminar els entorns que provoquen inseguretat, incomoditat o sensació de 

vulnerabilitat entre les dones. 

Manifesta que en la lluita contra la violència masclista els espais són clau: de la 

mateixa manera que un espai públic pot estar mal dissenyat o pot perpetuar la 

discriminació, l’arquitectura i l’urbanisme també poden ser eines per prevenir les 

situacions de violència i fomentar la igualtat, i desplegar l’enllumenat d’una manera 

estratègica en clau de gènere és una de les mesures més simples que ofereix 

l’urbanisme feminista. 

 



 

 

 

Demana que la consellera vagi a la plaça i que valori ella mateixa si l’espai és 

adequat o no per a la seguretat de les persones. Considera que és un dels punts 

més urgents a millorar del barri, i que cal donar solucions al problema de la foscor 

que viu tot el Besòs i el Maresme. 

La senyora Lorena Domínguez Liébana, del GMDBComú-E, per part del Govern, 

insisteix que el Govern i ella mateixa estaran sempre oberts a escoltar qualsevol 

mesura que tingui a veure amb fer «vivibles» els barris, per a tothom i especialment 

per a les dones, que, com el conseller Rallo ha dit, pateixen un greuge 

discriminatori als espais públics i d’oci. Assegura que, com ja es va parlar en el 

Consell de Dones, aquesta serà una les prioritats del mandat. 

Com a mostra d’això, anuncia que al document inicial del PAD s’hi ha incorporat 

iniciar les actuacions de millora necessàries en l’urbanisme que es van detectar en 

les marxes i que s’hi ha afegit la plaça Theolongo Bacchio, tot i que reconeix que 

depèn de la dotació econòmica prevista al PIM, que s’haurà d’aprovar. 

S’accepta el prec. 

Presentat pel GMDERC-AM 

Que el regidor del Districte de Sant Martí dugui a terme les accions 
suficients i necessàries per tal d’instal·lar un punt verd fix de barri al 
Camp de l’Arpa del Clot, amb una població de 38.176 veïns i veïnes, la 
més alta del nostre districte, com a mesura adient i necessària per 
millorar la gestió de residus i garantir la preservació del medi ambient. 

El senyor Joan C. Canela Casasampera, del GMDERC-AM, indica que no hi ha cap 

punt verd fix al barri i que els veïns i entitats del barri ho demanen, reclamació que 

ja s’ha plantejat al plenari i que fins ara s’ha desatès. Demana que la creixent 

conscienciació de la ciutadania en qüestions mediambientals s’acompanyi d’una 

acció decidida per part de les institucions, que en aquest cas suposa aprofitar i 

facilitar la gestió dels residus de la ciutadania, i fer-la coneixedora de les opcions 

que té i com pot contribuir a fer de Barcelona una ciutat més sostenible. 

La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, manifesta que és un tema 

que el determina l’àrea metropolitana, però és una de les prioritats del Govern, en la 

línia de l’emergència climàtica i transició ecològica, que serà un pal de paller aquest 

mandat. 

Informa que ja s’ha inclòs al document inicial de proposta del PAD que es treballa 

com a Govern i que, per tant, accepta el prec. 

El senyor Joan C. Canela Casasampera, del GMDERC-AM, agraeix a la senyora 

Campos l’acceptació del prec. 

 



 

 

 

Vol destacar que, més enllà que se’ls convidi a enviar la qüestió al PAD, agrairan 

si ja es poden anar avançant gestions i tràmits perquè sigui una realitat, atès que ja 

han passat set mesos des de les eleccions. 

Indica que el seu grup continuarà treballant per millorar la gestió dels residus de la 

ciutat i altres qüestions que afecten tothom, com les que s’han evidenciat en la 

Cimera del Clima de Madrid. 

La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, està d’acord que no es 

poden retardar coses vitals com és l’emergència climàtica. Recorda que aquest 

plenari es va constituir només fa dos mesos, al setembre, i la construcció del PAC, 

com és costum cada legislatura, es tanca del maig de les eleccions al maig de l’any 

següent. 

S’accepta el prec. 

Presentat pel GMDJxCat 

Crear un grup de treball al Districte de Sant Martí que valori i aporti 
solucions a totes aquelles carències i disfuncions que s’han esdevingut 
per a la implantació de la quarta i cinquena fase de la xarxa ortogonal, 
amb el compromís que les conclusions derivades d’aquest grup de treball 
donin lloc a un pla de treball del Govern municipal i TMB amb mesures 
concretes que permetin una millora del servei de bus a la ciutat i una nova 
xarxa de bus (NXB) més equitativa. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, lamenta que 

els darrers quatre anys la mobilitat de Barcelona hagi patit un deteriorament evident 

i tingui menys solidesa, més congestió i més accidentalitat, i tot motivat pel que 

considera un seguit de polítiques públiques erràtiques impulsades sense rigor 

tècnic. 

Apunta que la nova xarxa ortogonal de bus hauria de suposar una millora per a la 

connectivitat tenint present que la seva aplicació ha de ser flexible, permeable i 

escalable, però que l’aplicació de les fases 4 i 5 ha afectat de manera contundent 

moltes línies que donaven un servei important a la ciutadania i a col·lectius 

vulnerables. Manifesta que això ha fet aixecar una contestació dels barcelonins molt 

àmplia, amb plataformes de milers de persones defensant el seu dret a un transport 

de proximitat en superfície. 

La presidenta dona la paraula a la portaveu del Moviment Diagonal Mar. 

La senyora María del Carmen García aclareix que en els tres precs en què 

intervindrà parla en representació de l’Associació de Veïns de Diagonal Mar i el 

Moviment Diagonal Mar. 

 



 

 

 

Relata que moltes persones del Districte de Sant Martí es desplacen amb el bus 

136 per anar a l’Hospital del Mar, que és el seu hospital de referència. Subratlla que 

hi van persones grans, amb nens, malalts i amb mobilitat reduïda, i que no és 

excusa dir que hi arriba el metro perquè l’estació de Vila Olímpica no està adaptada 

i queda lluny, i el tram encara queda més lluny, com tampoc troba que sigui una 

excusa dir que per no esperar es pot fer transbordament d’autobús. 

Denuncia que en dies laborals s’hagi d’esperar un mínim de trenta minuts, que 

poden arribar a ser quaranta-cinc. Demana que aquesta línia tingui un temps 

d’espera de quinze minuts com a màxim donades les circumstàncies. Manifesta que 

els caps de setmana i festius els serveis es redueixen, cosa que considera que no 

hauria de passar perquè anar a l’hospital no és una diversió sinó una necessitat. 

Esperen que el Govern municipal en prengui nota i aprovi el prec. 

La presidenta passa la paraula al Govern. 

La senyora Sílvia Casorrán Martos, portaveu adjunta del GMDBComú-E, pregunta 

si ha de respondre el prec d’avui o el prec que tenien per escrit, perquè en aquell hi 

havia el condicionant de crear un grup de treball en menys d’un mes que ara ja no 

hi és. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, aclareix que 

el dia de la Junta de Portaveus es va instar al grup municipal a plantejar un prec 

més breu, que es va enviar a la secretària tecnicojurídica, i desconeix si s’ha fet 

arribar o no a la resta de grups. Apunta que el que ha explicat en la intervenció 

anterior és l’últim prec que van enviar formalment. 

La senyora Sílvia Casorrán Martos, portaveu adjunta del GMDBComú-E, exposa 

que en el prec hi posava que el grup de treball s’havia de crear en menys d’un mes i 

en aquest no, i que això és un element bastant diferencial. 

Comença relatant que la nova xarxa de bus va acabar d’implementar-se tot just fa 

un any i que és conscient que qualsevol canvi a la ciutat genera malestar. No 

obstant això, afirma que gran part dels canvis acaben sent acceptats per la població 

perquè s’implementen amb l’objectiu de beneficiar una majoria encara que una 

minoria pugui sentir-se inicialment perjudicada. 

Explica que en el cas de la nova xarxa de bus, l’objectiu era racionalitzar la xarxa 

de transport públic de superfície amb una xarxa entenedora de línies verticals i 

horitzontals més algunes en diagonal d’alta freqüència, en principi de cinc-vuit 

minuts. Exposa que té la virtut que amb un únic intercanvi bus-bus es pugui arribar 

a qualsevol de la ciutat i d’una manera molt intuïtiva, cosa impensable amb la xarxa 

antiga. 

Entén que algunes persones que tenien el bus davant de casa i que els portava 

justament on havien d’anar han vist canvis que no els han beneficiat, i que són les 

que acostumen a fer soroll, però moltes altres persones que se’n veuen 

beneficiades no fan soroll. Recorda que els polítics i tècnics de les administracions  

 



 

 

 

públiques han de tenir clar quin és l’objectiu de les actuacions i sobretot vetllar pel 

bé comú davant les necessitats o interessos individuals. 

Amb relació a la nova xarxa de bus, diu que és fonamental assegurar que les 

freqüències previstes de cinc-vuit minuts es compleixen, garantir una bona 

accessibilitat, itineraris d’accés a les parades i els punts d’intercanvi, i esmenta que 

la nova xarxa bus no és la solució ideal per a la mobilitat porta a porta que 

necessiten determinats col·lectius de gent gran i persones amb mobilitat reduïda de 

transport sanitari, en especial per anar a CAP i hospitals. 

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

Govern ha presentat la xarxa de bus que tots ja coneixen, però que aquí la realitat 

és que el Govern en el mandat passat es va comprometre a reduir la freqüència de 

vint minuts en algunes línies que s’havien modificat i no ho ha complert. En aquest 

sentit, exigeix al Govern que tingui el valor de complir els compromisos adquirits 

amb la ciutadania. 

La senyora Sílvia Casorrán Martos, portaveu adjunta del GMDBComú-E, per part de 

Govern, es mostra plenament d’acord a impulsar el grup de treball proposat, i 

remarca que en el que estaven en desacord era a impulsar-lo en el termini d’un 

mes, però aclareix que valorar el funcionament de la nova xarxa bus i analitzar 

alternatives per garantir un transport adequat per accedir a CAP i hospitals és un 

problema de tot el districte, no només del bus 136. 

Convida les entitats a anar al primer Consell de Mobilitat que hi haurà a la història 

del districte del mes de gener, on es tractarà la necessitat de crear grups específics 

per debatre aquesta temàtica i d’altres. 

S’accepta el prec. 

Presentat pel GMDJxCat 

Que el Govern del Districte de Sant Martí presenti una relació dels locals 
buits als barris del Besòs i el Maresme, i la Verneda i la Pau, elabori un 
protocol d’actuació per instar als seus propietaris a prendre mesures 
preventives contra ocupacions, i a la vegada impulsi la cessió a 
l’Ajuntament per crear una borsa de locals amb lloguer assequible 
destinada a entitats i emprenedors. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, exposa que fa 

mesos una de les denúncies veïnals són les ocupacions de locals, de baixos 

d’edificis, que en alguns casos generen problemes d’incivisme i fins i tot delictius, 

sobretot als barris de la franja del Besòs. 

Demana al Govern que prengui la iniciativa, estudiï el nombre de locals buits i 

treballi amb els seus propietaris perquè prenguin mesures contra possibles 

ocupacions, i a la vegada plantegin cedir-los a l’Ajuntament per crear una borsa de 

locals amb lloguers assequibles destinada a entitats i emprenedors. 



 

 

 

La senyora Sílvia López Serrano, portaveu del GMDPSC-CP, manifesta per part del 

Govern que són conscients del tancament de locals i que és una situació que els 

preocupa, però que cal tenir en compte que la majoria de locals són privats, 

sobretot els de la zona de la franja del Besòs del districte. 

Pel que fa al cens de locals buits, afirma que ja s’hi està treballant a la zona de la 

Verneda i la Pau, i aviat també ho faran a Besòs i el Maresme, on d’entrada ja 

saben que n’hi ha molts al carrer Maresme i a la zona de la galeria del Besòs. 

Valoren incorporar al PAD fer al districte el pla de locals buits com el que ja es va 

fer al districte de Ciutat Vella. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, pregunta si el 

posicionament del Govern és favorable al prec. 

La senyora Sílvia López Serrano, portaveu del GMDPSC-CP, aclareix que el 

Govern no acceptarà el prec perquè ja treballa en aquesta línia, si bé també podria 

demanar ajuda al Grup de Junts per Catalunya, perquè la majoria de locals que hi 

ha a la zona que són de propietat municipal no són de l’Ajuntament sinó d’Adigsa, i 

troba que estaria bé que la Generalitat fes una mica de costat a l’Ajuntament i 

pogués cedir-li els locals per crear una petita borsa. 

Es rebutja el prec. 

Presentat pel GMDBxCanvi 

Que el Govern del Districte de Sant Martí realitzi totes les accions 
necessàries per minimitzar o intentar erradicar la plaga de rates que 
poden posar en perill la salut pública dels nostres veïns i veïnes, sobretot 
les d’aquelles persones més vulnerables; en aquest sentit caldria ampliar, 
si cal, la plantilla de tècnics de la Brigada Municipal de Control de Plagues 
de l’Ajuntament. 

 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, afirma que al Districte 

de Sant Martí s’ha tornat a detectar una presència molt important de rates, sobretot 

als parcs i jardins del litoral i també en embornals de clavegueres. 

Manifesta que aquesta presència de rates cada cop està més a prop de centres 

escolars amb jardí o hort urbà, com per exemple a l’Escola Bressol Cobi, del 

número 37 del carrer Àlaba, i recorda que aquests animals són portadors de 

malalties infeccioses i que els excrements poden transmetre paràsits, a banda de 

tenir una alta capacitat reproductora i molta mobilitat. 

 

La senyora María del Carmen García, en representació de l’Associació de Veïns de 

Diagonal Mar i el Moviment Diagonal Mar, denuncia que troben rates cada cop que 



 

 

surten al carrer i que fins i tot entren a les cases. Exposa que fa un mes en un 

edifici de Taulat amb Selva de Mar van pujar fins a la coberta de l’edifici i van entrar 

al cinquè pis pels desaigües, i que la finca ja va adoptar mesures antiplagues. 

També posa com a exemple que n’hi ha moltes a les zones infantils dels jardins del 

litoral, fins al punt de requerir l’actuació municipal. 

Aventura que amb els avenços actuals hi deu haver raticides que no siguin tan 

nocius per al medi ambient i recorda que les rates no són bones per a les persones. 

Apunta que, pel que veuen a les notícies, és un problema global de Barcelona. 

La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, contesta a la senyora Maria 

del Carmen García dient que pren nota per reforçar l’actuació que es va fer i que 

estaran amatents al punt que li ha esmentat. 

Respon al GMDBxCanvi dient que el Programa de vigilància i control de plagues 

urbanes té per objectiu protegir la salut de la població. Informa que la metodologia 

es basa en un control integral amb el mínim risc per a la salut i el medi ambient i tot 

seguit l’explica. 

En el cas dels rosegadors, es fa un seguiment de les àrees de la ciutat 

susceptibles de ser afectades, com espais propers a zones d’afectació o on es 

concentren les incidències rebudes, per detectar-ne la presència i determinar els 

factors de la proliferació. Es contacta amb la persona que ha enviat la incidència 

perquè ho expliqui de primera mà i es realitza la inspecció, es mesuren les 

característiques del lloc, es busquen els focus dels problemes i els factors que 

afavoreixen la plaga, i amb això es determinen les mesures de control disponibles 

que s’adoptaran. 

Exposa que els biocides s’utilitzen de manera molt controlada perquè el primer 

que es protegeix és la salut de la població. Aputa que els determina la normativa 

europea, que va prohibir els anteriors, que si bé eren molt més efectius 

perjudicaven més la salut de les persones. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, es mostra estupefacte 

davant la intervenció de la portaveu del Govern, de la qual diu que ha entès poca 

cosa més que el fet que el Govern ho està fent bé. 

Demana al Govern que es posi les piles perquè cada vegada hi ha més rates i 

espera que en un futur no calgui plantejar mesures més dràstiques. 

La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, diu que en aquest tema pot 

admetre que qüestioni la política, però no els professionals, que assegura que fan 

una gran feina. 

 

Es rebutja el prec. 

 



 

 

 

Presentat pel GMDBxCanvi 

Que el Govern del Districte de Sant Martí realitzi la pregunta a Recursos 
Humans de l’Ajuntament i Gabinet Jurídic per aclarir si la presència de la 
Guàrdia Urbana en les zones de pacificació escolar al Districte de Sant 
Martí podria ser realitzada pels agents cívics (o una altra figura similar) 
mentre la plantilla de la Guàrdia Urbana de Barcelona creix en nombre 
suficient. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, demana disculpes 

d’entrada per si pot ferir sensibilitats amb relació a la desgràcia en una zona escolar 

del districte que s’ha esmentat en l’informe del regidor, ja que la desconeixia. 

Diu que planteja el prec tenint en compte que la Guàrdia Urbana no té prou 

efectius ara mateix per donar una resposta adequada a les necessitats dels veïns i 

veïnes de Sant Martí en la pacificació de zones escolars. Deixa clar que en cap 

moment intenta suplantar la funció de la Guàrdia Urbana, sinó que entén que ara 

mateix tenen qüestions més urgents i si es permetés que altres figures de 

l’Ajuntament poguessin fer aquesta tasca se’ls podria alliberar d’aquest pes. 

La senyora María del Carmen García, en representació de l’Associació de Veïns de 

Diagonal Mar i el Moviment Diagonal Mar, explica que a principis del 2019 a 

Diagonal Mar hi va haver una sèrie de robatoris a les escoles Grèvol i Montseny a 

nens amb edat d’anar sols a casa, i també pel parc de Diagonal Mar. Després d’una 

reunió amb la Guàrdia Urbana, es va posar vigilància uns quants dies i considera 

que va donar un bon resultat. Recorda que a principis del primer trimestre escolar 

un nen va morir atropellat per una moto a la sortida de l’escola. 

Lamenta que els senyals de «Camí escolar» no es veuen perquè els arbren els 

tapen, i encara que es veiessin no es respecten. Apunta que la Guàrdia Urbana no 

pot estar sempre controlant les entrades i sortides de les escoles, per la qual cosa 

aquest prec els sembla una bona idea perquè els vehicles no vagin tan ràpid als 

passos de vianants i a la vegada evitar robatoris d’una forma dissuasiva, ja que 

afirma que els lladres desapareixen quan veuen un uniforme. També troba que 

seria una oportunitat laboral per a persones amb problemes d’inclusió social. 

El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, com a portaveu del Govern, 

comença dient que, com la senyora María del Carmen ja sap perquè assisteix a 

molts plenaris, se centrarà a respondre el prec del grup municipal. 

 

Recorda al conseller Benítez que fa pocs dies es va presentar i aprovar 

inicialment a Casa Gran el Pla de seguretat viària 2019-2023. Informa que el pla es 

troba en fase d’informació pública i conté gairebé cent propostes i accions, i hi ha 

un grup específic de mesures sobre els entorns escolars. A més, en l’últim Consell 

Escolar el Govern ja va anunciar que es crearia un grup al gener per elaborar un 

informe de la situació i les actuacions a realitzar als centres escolars on es tindran 



 

 

en compte totes les aportacions que els faci arribar la comunitat educativa, també 

els informes de la Guàrdia Urbana i les diverses mesures que es preparen a Casa 

Gran i que s’anunciaran d’aquí poc pel que fa a l’emergència climàtica, i que 

algunes van encaminades a millorar la seguretat als entorns escolars. 

Per tots aquests motius exposats, anuncia que no acceptarà el prec. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, diu que accepta les 

paraules del conseller Martín. 

El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, com a portaveu del Govern, vol 

deixar clar que no accepten el prec perquè ja és una de les mesures específiques 

del Pla de seguretat viària. Aprofita el moment per convidar tots els grups a revisar-

lo perquè considera que es pot millorar entre tots. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, torna a prendre la 

paraula per preguntar quant temps dura tot el procés que ha explicat el conseller 

Martín per saber què han d’explicar a la gent mentrestant. 

El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, exposa que ja han canviat de 

sentit el Camí Antic de València o que s’han instal·lat les tanques de la Mar Bella fa 

pocs dies. Diu que tot i que treballar sobre els centres escolars també és una 

mesura del PAD, la Guàrdia Urbana i l’equip d’obres del districte estan 

constantment fent actuacions en entorns escolars: el que pretén el grup de treball 

és poder fer un pla de les actuacions que caldrà fer els anys vinents, però que el dia 

a dia ja els obliga a portar-ne a terme. 

Es rebutja el prec. 

d) Preguntes 

Presentada pel GMDCS 

 

Té previst el Govern solucionar el problema d’accessibilitat de les 
persones amb mobilitat reduïda als jardins de Can Miralletes? I en cas 
afirmatiu, es poden concretar dates d’actuació? 

 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, portaveu adjunt del GMDCs, vol cridar l’atenció 

sobre l’estat de Can Miralletes, que considera bastant deplorable, entre altres coses 

per la masia que hi ha a l’interior, que està abandonada. Afirma que l’Ajuntament fa 

un parell d’anys va prometre rehabilitar-la i convertir-la en una ludoteca i que no 

s’ha fet res. 



 

 

 

Planteja la pregunta ja que, tant al passeig que connecta el carrer Indústria amb el 

de Pare Maria Claret com en tota la resta del parc, el terra és de lloses de formigó 

que formen quadrícules amb la gespa que hi impedeixen l’accés de persones amb 

mobilitat reduïda, i recorda que les administracions públiques han de garantir 

l’accessibilitat de tots els equipaments municipals i jardins de titularitat pública, que 

d’altra banda associacions veïnals i el seu grup ja ho han denunciat en reiterades 

ocasions, amb iniciatives presentades al plenari d’aquest districte, sense obtenir-ne 

cap resultat. 

El senyor Javier Mesía Barroso, del GMDPSC-CP, per part del Govern, hi respon 

afirmativament: al Pla d’actuació de districte (PAD) que s’està definint hi ha una 

proposta inicial, que properament aprovarà el Govern, que té a veure amb 

l’arranjament del carrer Rogent, sobretot per garantir, facilitar i millorar l’accés fins a 

Can Miralletes, i crear un nou equipament per al barri. 

No en pot concretar el temps perquè primer cal aprovar el PAD. 

Presentada pel GMDCS 

Té previst el Govern realitzar la intervenció necessària per abordar la 
remodelació total de la plaça de la Palmera? I si és així, per quan està 
prevista aquesta intervenció? 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, portaveu adjunt del GMDCs, presenta la 

pregunta recordant que l’abril del 2018 el plenari del districte va aprovar una 

proposta del seu grup perquè s’augmentés el manteniment i es remodelessin les 

zones degradades de la plaça de la Palmera. 

Exposa que s’hi han fet petites intervencions de manteniment però que l’estat és 

igual o pitjor que aleshores, i que els veïns fa temps que reclamen una actuació 

urgent que inclogui la remodelació total de la plaça. 

La senyora Sandra Enrique Aguilar, del GMDBComú-E, respon en nom del Govern 

al senyor Alcalde que estan en la fase de definició del Pla d’actuació del districte, i 

en la proposta inicial ja hi està inclosa la remodelació o els arranjaments de la plaça 

de la Palmera, tot i que detalla que no és una remodelació integral. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, portaveu adjunt del GMDCs, demana si hi ha 

alguna data prevista per a aquestes actuacions. 

La senyora Sandra Enrique Aguilar, del GMDBComú-E, insisteix que ara s’està en 

fase de definició i que, per tant, no pot posar-hi dates. 

 

e) Seguiment de les proposicions i declaracions de grup 



 

 

No hi ha assumptes a tractar. 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 Sobre la commemoració del 25 de novembre, contra les violències 

masclistes. 

La presidenta dona la paraula a la consellera Lorena Domínguez perquè llegeixi la 

declaració, que ha obtingut la unanimitat de tots els grups. 

La senyora Lorena Domínguez Liébana, del GMDBComú-E, tot i que és conscient 

que abans de les declaracions institucionals no se sol fer cap esment, no vol deixar 

de dir que el 2 de desembre va ser assassinada una dona al Prat del Llobregat i 

que ahir va fer vint-i-dos anys que la senyora Ana Orantes va aparèixer en un 

programa de televisió denunciant la violència de gènere de què era víctima i els 

abusos sexuals que patien dues de les seves filles, i que quinze dies després el seu 

company la va cremar viva. 

Tot seguit, llegeix la declaració institucional: 

«El 25 de novembre es commemora la lluita contra les violències masclistes. El 25 

de novembre de 1960 tres germanes dominicanes, la Patria, la Minerva i la María 

Teresa Mirabal, van ser cruelment assassinades per la seva oposició al règim 

dictatorial de Trujillo a República Dominicana. El feminicidi de les germanes Mirabal 

és una mostra més de la voluntat del sistema patriarcal de fer callar les dones que 

es rebel·len, que lluiten pels seus drets i els de les seves germanes, un sistema que 

ens vol submises però que ens trobarà combatives. 

»Avui, a casa nostra i arreu, continuem lluitant per l’erradicació de les violències 

contra les dones. Unes violències que tenen diferents vessants: l’assetjament al 

carrer, la bretxa salarial, l’agressió sexual, la mort a mans d’homes en són només 

una mostra, però el que tenen en comú és que les patim les dones pel fet de ser 

dones, per res més. Aquesta xacra ens interpel·la a tots i totes, cap dona està lliure 

de patir violència en algun moment de la seva vida atès que és una qüestió 

estructural, basada en el sistema patriarcal que ens educa i envolta. 

»Un sistema en què hi ha sectors polítics i socials que pretenen invisibilitzar la 

violència de gènere, un sistema que permet aquesta violència i que perviu gràcies a 

la marginació de la meitat de la població: les dones. Un sistema que només serà 

derrotat amb més feminisme. 

»Des del Districte de Sant Martí, volem manifestar el nostre absolut refús a 

qualsevol tipus de violència vers les dones, així com els discursos que les neguen. 

Ens volem afegir a la lluita contra totes les violències contra les dones, 

especialment contra les violències sexuals. Diàriament tenim coneixement de noves 

agressions sexuals i aquesta és una qüestió que no podem obviar, hem de posar-li 

nom, parlar-ne i, sobretot, actuar contra els agressors i acompanyar les 

supervivents. 

 

 



 

 

 

»Les dones del Districte de Sant Martí també ens alcem contra les violències 

masclistes i, en aquest sentit, el passat 21 de novembre, el Consell de les Dones 

del Districte va aprovar per unanimitat adherir-se al manifest unitari de ciutat. 

»En aquest sentit, el districte de Sant Martí proposa: 

»1. Visibilitzar i assenyalar les violències masclistes, especialment les sexuals. 

»2. Acompanyar i donar suport a les víctimes de la violència masclisme, tot 

exigint un augment pressupostari pels serveis i entitats que les donen 

suport. 

»3. Prevenir les conductes masclistes que facilita el sistema patriarcal actual i 

treballar per erradicar l’imaginari col·lectiu sobre els rols de gènere, fent 

especial èmfasi en la coeducació. 

»4. Adherir-nos al manifest unitari de ciutat en commemoració del 25N, tal com 

va acordar el Consell de Dones del Districte de Sant Martí. 
 

»El present és feminista i la sororitat, la nostra millor arma!» 
 F.  

La presidenta agraeix la precisió de les intervencions, desitja unes bones festes a 

tothom i emplaça els assistents al plenari següent. 

En no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 21.15 h. 


