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Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió, i informa que, d’acord amb la Junta de Portaveus, es farà
una petita modificació de l’odre del dia per avançar la lectura de les declaracions
institucionals i el punt relatiu a la proposta de Medalles d’Honor del Districte de Sant
Martí.
A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior:
Acta de la sessió celebrada el dia 7 de març de 2018, ordinària
S’aprova per unanimitat.
Modificació de l’ordre del dia
E) Declaracions institucionals:
Sentència de la Manada
La senyora Sílvia López Serrano, del GMDPSC-CP, llegeix els acords de la declaració:
«El Consell Municipal del Districte de Sant Martí acorda:
»1. lnstar el Congrés dels Diputats i el Senat a la modificació del Codi Penal per
revisar el supòsit d’abús sexual.
»2. Donar suport incondicional a les víctimes, moltes vegades invisibles, de les
agressions sexuals.
»3. Donar suport a totes les mobilitzacions socials en contra d’aquesta sentència
judicial.
»4. Fer arribar aquesta declaració a l’Audiència Provincial de Navarra, al Ministeri de
Justícia i al Consell General del Poder Judicial.»
Declaració en homenatge a Guillem Agulló
El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, dona lectura als acords de la
declaració:
«El Consell Municipal del Districte de Sant Martí acorda:
»Retre homenatge a la figura d’en Guillem Agulló, el jove valencià assassinat
brutalment per un grup de joves d’ideologia neonazi l’any 1993, i refermar el
compromís en la lluita contra els delictes d’odi, el racisme, la xenofòbia i l’homofòbia.

»Compartir la voluntat del Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona per tal que es
dediqui un espai públic de la ciutat a la memòria d’en Guillem Agulló, tal com es va
aprovar el 29 d’abril de 2016.
»Denunciar i condemnar tots els atacs feixistes patits en els darrers mesos al districte
de Sant Martí i, en especial, aquells produïts contra persones, domicilis particulars,
equipaments i espai públic als barris del Besòs i el Maresme i la Verneda.
»Fer arribar els presents acords a la família d’en Guillem Agulló, al Parlament de
Catalunya, a les Corts Valencianes, a tots els membres del Consell Municipal de la
ciutat de Barcelona i de la ciutat de Burjassot.
»Barcelona, 3 de maig del 2018.»
Declaració en defensa del dret a la protesta política i de la llibertat
d’expressió i manifestació
La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, llegeix els acords de la
declaració:
«1. Manifestar la preocupació per la deriva autoritària de l’Estat i denunciar la
criminalització de la protesta social, la repressió i la violència institucional.
»2. Defensar públicament la llibertat d’expressió, de manifestació i de protesta política
com un dels pilars centrals de qualsevol societat democràtica.
»3. Manifestar el compromís del Districte de Sant Martí a col·laborar en la defensa de
les persones que vegin vulnerats els seus drets polítics.
»4. Donar suport a aquelles iniciatives ciutadanes d’artistes, músics i veïns i veïnes en
general que s’organitzen al voltant de la defensa de la llibertat d’expressió.
»5. Solidaritzar-se amb els rapers Valtònyc i Pablo Hasél, així com amb qualsevol
artista que pateixi persecució per les seves obres de creació.
»6. Solidaritzar-se amb els Comitès de Defensa de la República, així com amb
qualsevol organització o entitat que es vegi sotmesa injustament a la ràtzia repressiva
de l’Estat.
»7. Reclamar la llibertat immediata de totes les preses i presos polítics catalans i el
dret al retorn amb garanties de totes les exiliades i exiliats.
»8. Solidaritzar-se amb els treballadors i treballadores de diversos sindicats jutjats per
defensar el dret a vaga.
»9. lnstar el Govern de l’Estat i les Corts espanyoles a la derogació de la Llei de
protecció de la seguretat ciutadana i a impulsar els canvis legislatius necessaris per a
l’adequació del Codi Penal a les obligacions internacionals contretes per l’Estat en
matèria de drets humans i a les recomanacions de les institucions internacionals de
drets humans per tal de garantir el ple exercici de la llibertat d’expressió i de
manifestació.
»10. Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, a l’Associació de Municipis
per la lndependència, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Assemblea Nacional

Catalana, a Òmnium Cultural, a Amnistia lnternacional i a l’Alt Comissionat de Drets
Humans de Nacions Unides.
»Barcelona, 3 de maig de 2018.»
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, demana la paraula per expressar
el seu desacord amb el text. Manifesta que Espanya és un estat democràtic i
completament legal on es respecten tots els drets humans i la ciutadania, i que, per
tant, les afirmacions de la declaració no s’ajusten a la realitat.
Modificació ordre del dia
Part decisòria/executiva:
a) Propostes d’acord:
3. Informar la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció de la proposta de candidats del Districte de Sant Martí
per a la concessió de la Medalla d’Honor de Barcelona per a l’edició 2018
El president assenyala que hi ha dues propostes que han obtingut prou consens per
ser presentades.
Manifesta que es proposa atorgar una Medalla d’Honor a Pere Guarro i Palau, Peter,
que va néixer el 17 de juliol de 1932 al barri del Clot, on ha viscut sempre i on ha
treballat de forner al negoci familiar. Destaca que és un veí molt conegut i estimat i
amb una intensa activitat social. Explica que ha estat vinculat a la lluita veïnal a través
de l’Associació de Veïns i de Veïnes del Clot-Camp de l’Arpa durant més de vint-i-cinc
anys, on va començar ocupant la vocalia de Medi Ambient i ara és membre de la Junta
d’Administració. Afirma que en Peter ha estat principalment un home d’acció lligat a les
reivindicacions socials i nacionals des de la seva militància d’esquerres, i molt actiu en
la defensa dels interessos del veïnat i les millores del barri, sempre des d’una discreció
reconeguda i valorada pel seu entorn.
El senyor Pere Guarro i Palau, en nom propi, assenyala que no ha preparat cap
discurs. Explica que ha col·laborat amb moltes iniciatives i activitats, i que espera
poder-ho continuar fent. Agraeix que se’l proposi per rebre la Medalla d’Honor, que és
una cosa que no s’esperava.
El president manifesta que l’altra Medalla d’Honor, a proposta del Districte de Sant
Martí, és per a l’Associació Sant Martí Esport (ASME), entitat que es va constituir fa
més de trenta-cinc anys com a segona escola esportiva de la ciutat. Destaca que, amb
una marcada voluntat col·laboradora amb diferents ens del districte de Sant Martí i de
la ciutat, la seva visió de l’esport com a vehicle de formació, educació, lleure,
socialització i millora de la salut ha estat cabdal en el seu desenvolupament.
Afirma que l’entitat ha crescut, i continua creixent, amb la voluntat de generar sinergies
amb el teixit associatiu, les empreses i les institucions del seu entorn, prenent com a
base el compromís social i la il·lusió i adaptant els serveis a les necessitats socials de
cada moment. Explica que actualment gestiona els centres esportius municipals Vintró,
Verneda i Trinitat Vella, cosa que implica donar servei a 7.000 abonats i 1.800
assistents a cursos. Manifesta que, tenint també en compte les Pistes Poliesportives
La Pau, l’ASME forma gairebé un miler d’esportistes de seccions tan diverses com el
trampolí, la rítmica, el handbol, el bàsquet, el taekwondo, el hip-hop, l’hoquei línia,
l’hoquei gel i l’hoquei pista.

Destaca que un aspecte distintiu de l’entitat són els projectes de base solidària. Pel
que fa a això, explica que des de l’ASME es treballa per a persones sahrauís, amb
casals d’estiu i programes formatius, i per a col·lectius locals amb necessitats, a través
de la col·laboració amb els serveis socials i amb programes per incorporar la joventut a
la pràctica esportiva. Afirma que, així mateix, aquesta associació incorpora aspectes
d’accessibilitat en tots els seus projectes per aconseguir que l’esport sigui una pràctica
totalment inclusiva.
Un representant de l’ASME agraeix que s’hagi pensat en l’associació per rebre una
Medalla d’Honor. Afirma que aquesta distinció és fruit del treball de pares, mares,
esportistes, entrenadors, treballadors, directius, escoles i un cúmul de persones que
han fet que l’Associació Sant Martí Esport hagi crescut com ho ha fet. Destaca que
sempre han comptat amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, fet que ha significat
que en moments determinats hagin pogut fer un salt endavant. Afirma que aquest
guardó és per a tots els esportistes, per a tots els pares que ajuden els esportistes a la
iniciació a l’esport i a les competicions i per a tots els treballadors de l’entitat, que són
molts i hi dediquen moltes hores.
Manifesta que continuaran sent una entitat sense afany de lucre consagrada a l’esport
i que esperen que l’Ajuntament de Barcelona els continuï fent costat, ja que, al cap i a
la fi, tot el que gestionen és de la ciutat i per a la ciutat.
El president felicita l’ASME i el senyor Pere Guarro, i recorda que les Medalles d’Honor
s’atorguen en un acte que es fa pels volts del 30 de novembre, dia de Sant Andreu,
que és el patró dels consellers i conselleres de la ciutat. A més, remarca que aquesta
proposta ha estat aprovada per unanimitat de tots els grups municipals.
B) Part informativa:
Despatx d’ofici:
Adjudicacions de contractes per procediment obert i de contractes menors
amb publicitat, des del mes de febrer fins al mes d’abril de 2018
El Consell se n’assabenta.
Informe del regidor
El regidor del Districte agraeix la presència de les persones que assisteixen al plenari.
En primer lloc, felicita el senyor Pere Guarro i els directius de l’ASME per les Medalles
d’Honor de la ciutat de Barcelona. Manifesta que novament es congratulen d’aquest
premi, atorgat a persones i institucions que s’ho mereixen i que representen el districte
dins la ciutat de Barcelona.
En segon lloc, recorda que ja és el tercer plenari que es fa en el context d’una
Generalitat de Catalunya intervinguda. Afirma que tot just fa sis mesos que es va
aplicar l’article 155, que retalla l’autonomia i la llibertat, i que fa aproximadament el
mateix temps que diversos representants polítics i socials estan injustament en presó
preventiva. Manifesta que, per tant, volen tornar a reclamar i a desitjar que aquesta
situació es resolgui al més aviat possible, així com reivindicar els drets i llibertats
democràtics i nacionals, i denunciar les agressions intolerants i els atacs i pintades
feixistes.

Pel que fa a l’activitat de l’Ajuntament al districte en els darrers dos mesos, destaca La
Pionera, un espai d’oportunitats al Poblenou que es fa en col·laboració amb els eixos
comercials i que enriqueix l’oferta d’artesania de creativitat al barri i a la ciutat, així com
la finalització de les obres de rehabilitació de l’Ateneu La Flor de Maig, que ja està en
funcionament.
Afirma que, malgrat la intensa activitat del Districte, hi ha grups de l’oposició que
segueixen dient que no es fa res o continuen plantejant un panorama apocalíptic que
no s’ajusta a la realitat.
Recorda que al penúltim plenari municipal no es va poder tirar endavant la connexió
del tramvia ni la multiconsulta, cosa que opina que implica afavorir els interessos dels
lobbys econòmics, en aquest cas Agbar, i que l’aigua segueixi privatitzada. Afirma que
el districte també hi surt perdent, ja que havia aconseguit plantejar l’única pregunta de
la multiconsulta que sortia de la base, cosa que en certa manera fa menys visibles tots
els processos participatius que s’estan fent, com «Repensem el 22@» o els processos
relatius a la plaça Sant Bernat Calbó i a Palo Alto.
Destaca que són moltes les obres que ara s’inicien. Explica que el proper dissabte
s’iniciarà el tram de Pere IV entre rambla Prim i Selva de Mar, d’acord amb la promesa
que la transformació de Pere IV continuaria per la part del Besòs. Recorda que també
s’han reprès les obres de Glòries i que d’aquí a un any ja es podrà inaugurar una part
de la Canòpia. Manifesta que també comencen les obres dels passatges de les
casetes del Maresme, del tram de Meridiana del Clot, de la plaça de la Infància, de la
plaça de Victòria Kent i del passatge Bassols. Així mateix, explica que en breu
començaran les obres de la Biblioteca Gabriel García Márquez, al barri de Sant Martí,
de la Torre de les Aigües, al Front Marítim, i dels casals de la Verneda.
Afirma que les obres de l’avinguda d’Icària, a la Vila Olímpica, estan molt avançades i
que la plaça Dolors Piera, a la superilla, està gairebé acabada. D’altra banda, destaca
que hi ha en marxa quatre obres que tenen a veure amb la qualitat de l’ensenyament
públic al districte: les de l’institut Maria Espinalt, on l’edifici en obres estarà
pràcticament acabat en un any; les del nou institut 22@, que provisionalment
s’instal·larà a dues plantes de Can Saladrigas; les de la nova escola Auditori, al Parc i
la Llacuna, i les d’ampliació de l’escola La Mar Bella. Remarca que estan aconseguint
que, en uns temps en què no es fan gaires centres educatius, se n’estiguin fent quatre
al districte.
Assenyala que, a part de les actuacions més visibles d’obertura de carrers i nous
equipaments, també hi ha tota una feina social i d’acció als barris, com l’organització
de tallers inclusius i el treball per trencar barreres de les persones amb problemes de
mobilitat; el desplegament de la policia de proximitat; l’obertura d’una part molt
important de les dependències hospitalàries del Fòrum, de manera que el veïnat ja no
s’ha de desplaçar a l’Hospital de l’Esperança; la resolució de la necessitat de local de
la Cooperativa L’Antiga del Camp de l’Arpa, que tindrà una seu al nou centre cívic del
carrer Bolívia, i l’acceptació per part de la Ponència del Nomenclàtor del nom de la
pedagoga republicana Dolors Canals per a l’actual plaça Palerm, recentment
remodelada. Assenyala que aquesta era una proposta de l’Associació de Dones
Ambar Prim, que fa uns dies va celebrar el seu vint-i-cinquè aniversari, i de la
Comissió de Memòria i Gènere de Sant Martí.
Manifesta que també aborden molts problemes que afronta la ciutat, com la
contaminació, la gentrificació i, en el cas de Sant Martí, els assentaments, el mercat
irregular de Glòries, el Port Olímpic, on recentment s’han precintat dos locals per
infraccions reiterades, i la contaminació acústica i ambiental a la zona del Fòrum. En

relació amb aquest darrer problema, explica que la setmana vinent hi haurà una reunió
de la comissió de seguiment, en la qual s’informarà tant dels resultats dels sensors de
dioxines a l’estudi que du a terme el Consell Superior d’Investigacions Científiques
(CSIC) com dels treballs de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
Finalment, manifesta que continuen sent molt estrictes en relació amb el compliment
de la normativa al Fòrum, com ho han tornat a ser per tercera vegada a la Feria de
Abril. Afirma que, a més de vetllar pel compliment de les normes, també continuen
lluitant perquè es programin el mínim d’esdeveniments al Fòrum.
La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que volen començar
denunciant els atacs feixistes que ha patit el Casal Independentista de Sarrià, que ha
quedat completament destrossat.
Explica que deixarà el càrrec de consellera en els propers dies i que li agradaria fer
algunes reflexions sobre el seu pas per la política institucional, que qualifica de fugaç i
intens alhora. Afirma que, durant aquests tres anys, s’ha trobat una maquinària
institucional molt difícil de fer girar, arrossegada sovint per un rumb de dinàmiques
neoliberals que no beneficien el conjunt de les classes populars dels barris del
districte. Opina que avui la ciutat encara és molt lluny de respondre a les necessitats
de les persones que hi viuen, ja que l’habitatge és cada vegada menys assumible, la
gent jove marxa de Barcelona a causa de la precarietat a la qual se la condemna i el
turisme s’ha tornat un fenomen insostenible i depredador amb la ciutat.
També es refereix a la dificultat de trobar el delicat equilibri entre el dret a la mobilitat
de totes les persones i el dret a viure a la ciutat, així com a la violència estructural que
suposa el fet que la majoria de les persones immigrades que venen buscant millorar
les seves condicions de vida materials visquin en la il·legalitat. Afirma que no vol
marxar sense demanar a la política més sensibilitat per a aquells i aquelles que són
invisibilitzades pel sistema i, alhora, reivindicar el dret de lliure moviment de tothom.
Subratlla que avui hi ha més de 65 milions de persones refugiades a tot el món, xifra
que suposa un vergonyós rècord històric, i que moltes d’elles acaben venent al carrer
al costat de casa.
Opina que també cal pensar seriosament sobre el paper dels districtes, ja que, tot i ser
entitats polítiques amb un nivell de població com el de qualsevol ciutat, no tenen
capacitat ni òrgans veritablement de decisió. Manifesta que, a més, no hi ha òrgans de
representació dels districtes a l’Ajuntament de la ciutat. Afirma que tot això comporta
centralització i allunyament de les polítiques institucionals respecte a la realitat del
carrer, cosa que en els seus tres anys com a consellera li ha semblat un veritable
obstacle per avançar en drets per a les classes populars de la ciutat.
Explica que també creu que la política ha de servir per garantir el desenvolupament de
la vida, i no només de les condicions materials de les persones. En aquest sentit,
afirma que la política ha de treballar per assegurar el creixement personal i col·lectiu i
la felicitat, de la qual es parla molt poc en política. Manifesta que, per tant, vol fer una
crida perquè la política no oblidi la necessitat de les persones de ser felices.
Afirma que deixa molta feina per fer, i es disculpa davant de les veïnes si alguna
vegada no ha estat a l’altura del que s’esperava de la CUP a la institució. Manifesta,
però, que se’n va amb la tranquil·litat d’haver posat el cor en el que ha fet i amb la
seguretat que la persona que la substituirà dedicarà tota la seva energia i força a la
lluita institucional i des del carrer. Explica que l’aposta política del seu grup passa per
la regeneració dels càrrecs i que ella tornarà al carrer, un espai de lluita permanent,
vital i sempre necessari per al seu grup.

El president agraeix la feina de la senyora Ruiz i manifesta que s’alegra del temps que
han pogut compartir en el Consell Plenari.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, afirma que trobaran a faltar a la
senyora Ruiz. Manifesta que, tot i no compartir el seu discurs, sempre l’han escoltat
amb molta atenció i ha estat un plaer compartir tot aquest temps amb ella.
Explica que li ha agradat la part de l’informe del regidor del Districte en què ha parlat
de les assignatures pendents, com l’incivisme i els assentaments irregulars. Assenyala
que un altre tema que cal millorar i que el regidor no ha esmentat és la neteja del
districte, que és un tema que surt als diferents consells de barri i a les audiències
públiques. En relació amb això, afirma que cal tenir en compte que la degradació en
matèria de neteja comporta insectes, escarabats, rates i altres plagues a l’estiu i que
cal ser previsors per evitar-ho. A més, subratlla que hi ha carrers que pateixen falta de
salubritat, tal com sap el Govern.
Manifesta que celebren que es tirin endavant els diversos projectes que s’han
esmentat i que esperen veure com s’executen en aquest mandat, ja que de moment
només són projectes sobre paper.
Conclou que almenys en aquest informe han vist que el regidor té clares les prioritats,
que són les que han expressat els veïns i les que insten el regidor a resoldre.
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, dona la benvinguda als veïns i
veïnes i les entitats, i manifesta que esperen que la sessió d’avui sigui d’interès per a
tothom i serveixi d’alguna cosa.
Opina que és curiós que el regidor es queixi de la falta de suport a la multiconsulta,
quan el Govern s’està recolzant en la Comissió d’Empara per no assumir-ne el fracàs.
Afirma que aquest procés de participació ciutadana que el Govern ha plantejat pretén
utilitzar les entitats i tirar endavant projectes polítics que han fracassat. Recorda que el
seu grup ja va demanar en el seu moment que el Govern municipal aturés aquest
procés, atès que consideren que la ciutat té prioritats molt més urgents, com places
d’escola bressol i centres d’atenció per a persones sense recursos, i el cost de la
multiconsulta és desorbitat. Demana al Govern que no digui que aquesta multiconsulta
és per donar veu als veïns, quan el que pretén és fer un procés ple d’irregularitats i per
a entitats afins al seu partit.
Recorda que ja han dit moltes vegades que el Govern no ha complert ni les seves
expectatives ni el seu programa pel que fa a habitatge social, que és insuficient per
cobrir les necessitats reals de la ciutat. D’altra banda, afirma que el Govern parla molt
de transparència, però que, després de tres anys de queixes en relació amb aquest
aspecte, continua sense ser del tot transparent, tot i haver millorat en algunes coses.
Explica que, per exemple, es van assabentar per la premsa d’un acte tan important
com la presentació d’unes ceràmiques de Josep Aragay que es van descobrir en un
local municipal situat a l’antiga escola Pere Calafell. Remarca que la transparència no
és un valor que s’esmenta sinó que es demostra.
En relació amb la transparència, demana que se’ls confirmi si són certs els rumors que
aquest any no es farà la Cursa de la Vila Olímpica.
Opina que s’han produït algunes millores en matèria d’accessibilitat però que són
insuficients, tenint en compte que les persones amb problemes de mobilitat assisteixen
reiteradament al Consell Plenari, les audiències públiques i els consells de barri per
reclamar els seus drets. Remarca que aquests drets han de ser una prioritat i que

encara queden moltes barreres per eliminar als clubs esportius, als parcs i a les
entitats municipals, que encara no són completament accessibles. Afirma que una
ciutat completament accessible és aquella on la igualtat i els drets de tots els ciutadans
no han de ser ni tan sols debatuts. Subratlla que si hi ha voluntat hi ha acció; si hi ha
interès hi ha projecte, i si hi ha un programa hi ha una solució. Opina que aquest és un
tema massa important per deixar-lo en estudis i demores, i a més recorda que cal
complir la Llei catalana d’accessibilitat.
Pel que fa als conflictes en estudi als quals s’ha referit el regidor, reitera que es poden
resoldre si hi ha voluntat de fer-ho. Pregunta al regidor si ha visitat tots els descampats
i assentaments urbans que hi ha al districte, i si en podrà presentar un estudi, ja que la
ciutadania i els consellers necessiten saber en quines condicions estan. Finalment, diu
al regidor que, quan una persona no forma part de la solució dels problemes, es
converteix en part del problema.
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, manifesta que li sap
greu que la senyora Ruiz deixi el càrrec de consellera i no poder comptar amb el seu
to constructiu al Consell Plenari. A més, explica que amb ella havia aconseguit separar
la política de les relacions personals. Li desitja molta sort en els projectes que tingui
d’ara endavant.
Recorda que tot just fa dos mesos acabava la seva intervenció sobre l’informe del
regidor parlant de la nul·la informació que reben els grups municipals de l’actual
Govern del Districte. En aquest sentit, es queixa que, per exemple, no se’ls ha fet
arribar la informació sobre el tancament del carrer Mallorca amb Independència durant
dos mesos per unes obres d’Adif ni sobre la reurbanització del carrer Besòs. A més,
explica que encara esperen les respostes per escrit que van demanar a l’últim plenari i
que, fins i tot, les entitats es queixen del mateix. Afirma que tampoc no se’ls
comuniquen els actes als quals va el regidor o altres membres del Govern. Opina que
tot això no s’adiu amb la transparència que pregona el Govern.
Assenyala que avui diferents grups porten iniciatives sobre la manca de manteniment
de l’espai públic i que això vol dir alguna cosa. Pregunta si el Govern té en compte les
indicacions dels tècnics municipals respecte a la necessitat d’actuar en determinats
llocs i les queixes dels veïns en aquest mateix sentit.
Afirma que un tema que torna a preocupar seriosament la ciutadania i del qual el
regidor no en parla gairebé mai en el seu informe és la seguretat. Remarca que,
segons els cossos policials, a Sant Martí els fets delictius han pujat un 9,21% l’últim
any, passant de 20.840 a 22.760, i que això els situa com el tercer districte de la ciutat
que ha registrat un increment més gran. Assenyala que tots saben que aquest
percentatge en realitat és més elevat del que diuen les estadístiques, ja que hi ha fets
que els ciutadans no denuncien. Pregunta al regidor quin és el seu capteniment en
aquest tema, i quan està previst convocar la Taula de Seguretat del Districte.
Manifesta que a cada plenari parlen del que passa especialment als carrers de
vianants, on les bicicletes circulen a gran velocitat i algun dia s’haurà de lamentar
alguna desgràcia. D’altra banda, també en relació amb la mobilitat, explica que les
obres d’Adif que abans ha esmentat estan provocant que el carrer Rogent sigui un
itinerari alternatiu de molts conductors.
Afirma que novament han d’acabar la seva intervenció en l’informe del regidor
recordant que el districte necessita millorar.

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, manifesta que volen desitjar a
la senyora Ruiz molta sort en el seu nou projecte, i que estan convençuts que la
continuaran trobant als carrers del districte i de la ciutat.
Explica que, després de dues edicions, confirmen que La Pionera és una bona idea
amb una mala ubicació, per la qual cosa tornen a demanar al Govern que rectifiqui, ja
que hi ha altres llocs del districte més idonis per acollir aquesta fira que el Poblenou,
que ja pateix prou pressió.
Afirma que la consulta sobre habitatge al 22@ és un tema molt important per al
districte, però que el Grup de Barcelona en Comú l’ha portat al fracàs. Recorda que
des de la CUP fins al PP van dir al Govern que aquesta qüestió no estava prou
madura per dur-la a la multiconsulta i el Govern del Districte no va arribar ni a
presentar-la.
Tot seguit planteja diverses preguntes: si es retiraran els cotxes del Front Marítim
aquest estiu; si se’ls donarà el calendari d’obres de la reforma del carrer Pere IV; si
se’ls explicaran les mesures de millora que s’aplicaran a les platges, sobretot en
matèria d’accessibilitat, i si se’ls pot fer arribar el projecte del carrer Bassols. D’altra
banda, manifesta que volen conèixer com evoluciona el procés de preinscripcions, ja
que els ha arribat que hi ha problemes. Assenyala que tampoc no s’ha dit res sobre el
comerç, i pregunta si es preveu alguna acció en aquest àmbit.
Pregunta si de debò és necessari engegar tres grans obres alhora al Clot, o si només
es fa per poder inaugurar coses abans de les eleccions, i demana que se’ls faci
arribar, com a mínim, la informació que es va donar als veïns i veïnes. També
pregunta si tindran la informació que han demanat sobre Ca l’Aranyó.
Remarca que el 58,9% dels assentaments de la ciutat, o 43 d’un total de 73, són a
Sant Martí, i pregunta al Govern si no creu que aquest és un tema prou important per
parlar-ne amb tots els grups, en comptes d’amagar-los la informació. A més, explica
que continuen esperant parlar amb el Govern sobre Palo Alto. Afirma que podria seguir
parlant d’una llarga llista de temes sobre els quals el Govern manté desinformats als
grups de l’oposició. En relació amb això, recorda l’article 18.2. de les Normes
reguladores del funcionament dels districtes: «Els consellers i les conselleres tenen el
dret a obtenir del Govern i de l’Administració executiva del Districte els antecedents,
les dades i les informacions que, estant en poder dels serveis municipals, siguin
necessaris per al desenvolupament de les seves funcions.» Demana al Govern que
compleixi les seves obligacions i que, com a mínim, faci arribar les informacions que
sol·liciten.
Manifesta que, un cop més, volen exigir la llibertat de les preses i els presos polítics i
enviar-los una abraçada molt càlida. Recorda que ahir va fer sis mesos que Joaquim
Forn i Oriol Junqueras van entrar a la presó i que des del darrer plenari s’ha
empresonat cinc persones més i una dona ha hagut de marxar a l’exili per no ingressar
a presó. Demana que s’aturi el que qualifica d’«aberració judicial», i opina que també
són aberracions judicials acusar de terrorisme els joves d’Alsasua o no condemnar la
Manada de violació.
En relació amb la sentència de la Manada, manifesta que com a dona se sent
totalment indefensa. Lamenta que es culpabilitzi les dones quan són víctimes,
cosificades per satisfer els més baixos instints d’alguns. Afirma que avui, més que mai,
exigeixen un canvi d’aquesta cultura patriarcal i que s’erradiqui el masclisme. Remarca
que no va ser un abús sinó una violació perpetrada per cinc individus salvatges, i que
les dones quan diuen «no» volen dir «no».

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, manifesta que volen
començar congratulant-se de la fi d’ETA i recordant la manera de fer pacífica i
democràtica de les persones que avui són a la presó per motius ideològics.
Remarca que totes les obres esmentades en l’apartat relatiu a obres –Pere IV, la
Canòpia, la reforma de l’avinguda Icària, la Biblioteca Gabriel García Márquez, la Torre
de les Aigües del Front Marítim, l’Institut Maria Espinalt– responen a projectes que fa
temps que el Districte va preveure, mentre que no n’hi ha cap que estigui vinculada a
una iniciativa política de futur del Govern actual.
Pel que fa a projectes socials i acció de barri, explica que avui el canal 324 ha donat la
notícia que més de tres-centes famílies esperen un pis d’emergència social des de fa
més de catorze mesos. Assenyala que, tenint en compte que el regidor del Districte de
Sant Martí és també regidor d’Habitatge, coneixerà molt millor que ells aquesta
qüestió, però que és evident que, després de tres anys de mandat, el Govern
municipal no resol els problemes que es va proposar resoldre en aquest mandat.
Opina que la reflexió que cal fer tant en l’àmbit de districte com en l’àmbit de ciutat és
que s’ha acabat el mandat, després del fracàs de la multiconsulta, del tramvia i d’un
experiment fallit. Afirma que per això reivindiquen la política acompanyada d’un
projecte i amb experiència. Assenyala que tampoc no es tracta de fer «fitxatges»
internacionals, a la manera del Grup Municipal de Cs, ja que cal gent que trepitja el
carrer, que té un contacte habitual amb els veïns i les entitats i que està predisposada
a donar el seu temps i la seva experiència a un projecte de ciutat d’èxit que faci
política, i no pas que es trobi sol, com el Govern actual.
Manifesta que, escoltant les reflexions que fan tots els grups municipals del Consell
Plenari, arriben a la conclusió que la ciutat no té l’empenta que havia tingut abans, i
opina que això mereix una reflexió més profunda que no pas la de pensar que
l’oposició té una visió catastrofista de tot. Explica que demanen al Govern de la ciutat i
al Govern del Districte que no es quedin sols sistemàticament, i apel·la a fer un
districte de qualitat i de prosperitat econòmica per als veïns, ja que només amb
prosperitat econòmica hi pot haver redistribució de la riquesa a totes les persones.
També apel·la a tornar a una política de consens, de diàleg i d’entesa.
Afirma que mantenen una gran distància ideològica amb la consellera Ruiz, però que
reconeixen la seva tasca política. Assenyala que la portaveu del GMDCUP-PA ha
parlat de la política com quelcom aliè, quan ella també ha estat consellera municipal
del Districte i es pot fer política tant a les institucions com fora d’elles. Manifesta que
confien que la senyora Ruiz seguirà fent política fora de les institucions i li desitgen el
millor en aquesta nova etapa de la seva vida.
El president torna a donar la paraula al regidor.
El regidor manifesta que ha estat un plaer compartir amb la senyora Ruiz tres anys de
debat al Districte i escoltar moltes de les seves intervencions, que els han semblat molt
intel·ligents.
Assenyala que respondrà algunes de les preguntes i que després cedirà la paraula al
senyor Carmona. Explica que la informació de les obres que se’ls retreu que no donen
figura a l’informe de les obres que es fan al districte, que no es va poder presentar en
el plenari anterior per una sèrie de qüestions formals i que avui es presentarà. Afirma
que, per tant, hi ha molta transparència, tot i que es pugui millorar.

En resposta a la senyora Angulo, manifesta que la «irregularitat» més important que té
la multiconsulta és que vol fer una cosa a contracorrent, ja que tots els poders intenten
que no es puguin fer aquest tipus de processos, inclosos en les noves Normes
reguladores de la participació ciutadana que es van aprovar per majoria al Ple
municipal. D’altra banda, afirma que les ceràmiques de Josep Aragay es van presentar
en una roda de premsa i que tothom que hi ha estat interessat les ha vist.
Pel que fa a les barreres arquitectòniques, destaca que en aquest mandat s’ha
aconseguit que tots els projectes de BIMSA i d’Habitatge hagin de passar una revisió
d’accessibilitat.
Pel que fa a la intervenció del senyor Bañón, explica que fa menys d’un mes es van
reunir amb la Guàrdia Urbana i l’informe que els van donar en matèria de seguretat no
era tan negatiu com s’ha explicat, sinó que marcava unes tendències que no feien
pensar en cap problema greu.
En resposta a la senyora Arrando, afirma que La Pionera és una prova que s’ha de
millorar, i que potser sí que s’ha de canviar de lloc. D’altra banda, manifesta que tenen
la voluntat d’anar eliminant els cotxes del Front Marítim, d’acord amb les diferents
etapes del Pla Litoral. Pel que fa al calendari de les obres, reitera que figura en
l’informe corresponent.
Opina que el que ha dit el senyor Boadella és discutible. Explica que, per exemple,
ningú no sabia que existia el projecte de transformació del carrer Pere IV, que el va
rescatar el Govern de Barcelona en Comú. A més, afirma que l’ampliació de l’escola
Mar Bella és fruit de les negociacions del Govern actual, que va fer cas de la
plataforma Salvem la Repla per evitar un projecte aprovat pel Govern anterior que
qualifica de «nyap». Remarca que aquesta ampliació de l’escola no és només un
projecte nou, sinó que és una mostra que no és veritat que no saben gestionar.
Assenyala que la nova seu del Districte, amb un centre cultural i social, és també una
idea nova que té a veure amb el Pla de barris.
D’altra banda, explica que el col·lapse a la Taula d’Emergència es deu al fet que
l’Ajuntament aporta el 80% dels habitatges, mentre que la Generalitat només n’aporta
el 20%. Afirma, però, que han aconseguit que la Generalitat es comprometi a posar el
60% que li correspon com a part del Consorci de l’Habitatge.
El president obre un segon torn de paraula per als grups que vulguin tornar a
intervenir.
La senyora Angulo diu a la senyora Ruiz que, al marge de les diferències polítiques, ha
estat una companya excepcional, i li desitja el millor en la nova etapa que emprèn.
Diu al senyor Boadella, en relació amb la fi d’ETA, que cal memòria, dignitat i justícia, i
que els terroristes no mereixen cap impunitat.
El senyor Bañón afirma que les xifres que ha donat sobre l’augment dels fets delictius
provenen d’una roda de premsa dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana en la
qual es va informar que els fets delictius van augmentar un 7,47% a la ciutat el 2017.
En relació amb això, remarca que encara no s’ha explicat als grups municipals la tasca
de la policia de proximitat.
La senyora Arrando manifesta que ja no saben com demanar la documentació al
regidor i el seu equip. D’altra banda, afirma que el regidor té raó quan diu que
l’ampliació de l’escola Mar Bella és un projecte pel qual ha apostat el Govern actual,

però que si alguns grups no haguessin pressionat en la negociació dels pressupostos,
no s’hagués comprat Sant Bernat Calbó i avui aquest projecte no seria una realitat.
El senyor Boadella explica que creu que la senyora Angulo no l’ha entès, ja que ell
s’ha congratulat de la fi del terrorisme d’ETA.
Manifesta que el seu grup ha desistit de demanar res per escrit perquè ja saben que el
Govern no atén aquestes demandes. D’altra banda, explica que Sant Bernat Calbó era
una propietat privada de l’Església, que podia decidir fer-ne el que volgués ja que tenia
una llicència d’obres d’acord amb la normativa. Afirma que el Govern actual va decidir
aturar aquest projecte de monestir com fos, fruit del seu sectarisme ideològic, que
difereix de la mentalitat oberta i liberal del seu grup.
El president dona la paraula al Govern per tancar aquest punt.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, agraeix la tasca de la
senyora Ruiz i afirma que ha estat un plaer tenir-la de companya. Manifesta que la
trobaran a faltar i li desitja felicitat en la nova etapa que ara començarà.
Opina que és fàcil entendre que el GMDCs estigués en contra de la multiconsulta, ja
que incloïa la construcció d’habitatge públic i la gestió de l’aigua per part d’una
empresa municipal, mentre que aquest grup és partidari de l’habitatge lliure i privat i
que l’aigua continuï en mans d’una empresa privada. D’altra banda, manifesta que
l’estranya que aquest grup no sabés res de les obres de Josep Aragay.
Assenyala que el GMDERC s’ha referit a tota una sèrie d’informacions que acostumen
a donar en els processos de participació i que normalment surten als consells de barri i
altres espais. Afirma que es tracta d’assistir als consells de barri i escoltar, tot i que no
tenen problema a facilitar alguna documentació concreta.
Opina que les ganes de l’oposició que no tirin endavant els projectes, com ara el del
tramvia, contribueix molt a la manca de resultats. En aquest sentit, afirma que de
vegades l’oposició anteposa els seus interessos a l’interès dels veïns i veïnes.
Manifesta que el senyor Boadella sap perfectament que molts projectes que
s’impulsen en un mandat es concreten en el següent mandat, ja que l’Administració és
molt lenta.
El Consell se n’assabenta.
Informes i/o mesures de govern
- Sobre l’informe de tancament del pressupost 2017 i repàs inversions 2018
El conseller tècnic recorda que aquests informes s’havien de presentar al plenari
anterior, però que, per qüestions formals, finalment no es van poder exposar. Afirma
que, de tota manera, no han perdut actualitat ni valor a efectes de transparència i
d’informació. Assenyala que, tot i que els grups de l’oposició han tingut dos mesos
més per examinar aquests informes, sembla que alguns no han tingut temps de llegirlos, ja que algunes de les informacions que demanen estan en aquests documents.
Posa en valor l’exhaustivitat d’aquests informes, ja que un té prop d’un centenar de
pàgines i l’altre 150 pàgines. Destaca que això suposa un exercici de transparència i
d’informació que pocs districtes de la ciutat fan, no només ara sinó tampoc en mandats
anteriors.

Explica que els pressupostos contenen el detall de tots els expedients de contractació i
gairebé el detall de les factures relatives als 40 milions de pressupost que gestiona el
Districte directament. Manifesta que no sap si això és útil o molt feixuc, però que és un
exercici de màxima transparència. Assenyala que, d’aquesta manera, es pot saber, per
exemple, que el faristol d’informació de memòria que s’ha posat a la plaça de la
Palmera va costar 1.291,07 euros, que el cens i retirada de les plaques franquistes de
tot el districte per part de la cooperativa d’inserció social Trini Jove va costar 4.404,40
euros, o que s’han gastat 530 euros en atencions protocol·làries el 2017.
Constata que el grau d’execució del pressupost va ser elevat, de gairebé el 97%, i que
les inexecucions més significatives responen a reserves per a indemnitzacions o per a
sobrants de contractes de subministraments descentralitzats. Explica que també es pot
veure el detall dels 4 milions aproximats d’ingressos recaptats pel Districte, però dels
quals només 151.000 euros són gestionats directament, fruit d’actes culturals, de
concessions o d’ús d’equipaments.
Pel que fa a l’informe d’inversions, afirma que conté la relació de tots els projectes
executats en aquest mandat ja acabats, en marxa o a punt d’iniciar-se al districte,
fonamentalment executats o dirigits per les empreses municipals BIMSA i Bagursa,
així com les principals inversions en equipaments municipals del districte. Assenyala
que l’informe no inclou temes d’habitatge ni de manteniment ordinari o neteja, ni
actuacions de mobilitat que superen l’àmbit de districte i tenen caràcter de ciutat, ni
algunes grans operacions projectades que no tenien el detall tancat en el moment de
fer els informes, com les actuacions al Port Olímpic o al pont de la Via Trajana.
Remarca, però, que sí que inclou grans actuacions com les de la Canòpia i els túnels
de Glòries, que per si soles impliquen més de 100 milions d’euros. Destaca que, no
obstant això, la suma de 245 milions d’euros d’inversions és força rellevant i demostra
que s’estan fent moltes coses, com les 50 actuacions en via pública, que representen
gairebé 200 milions d’euros, i les 25 actuacions en equipaments, que suposen prop de
50 milions d’euros.
Assenyala que a les fitxes hi ha fotografies de cada projecte, amb la previsió de
terminis i costos i el nom dels adjudicataris, i que tota la informació també està
agrupada per barris. Opina que aquest exercici d’informació i transparència permet als
grups municipals fer una tasca d’oposició que vagi més enllà de la simple demagògia.
La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que, a banda d’agrair
que se’ls hagi fet arribar el detall de l’informe, pensen que hi ha unes dinàmiques per
part del Govern municipal que els recorden bastant a la vella política, ja que el 2019 hi
haurà molts projectes per inaugurar abans de les eleccions municipals, mentre la
precarietat i l’expulsió de les veïnes va en augment i no es remunicipalitzen serveis
bàsics per garantir la qualitat de vida de les usuàries i les condicions de vida de les
treballadores. D’altra banda, explica que creuen que el projecte de Glòries hauria
d’estar inclòs en el pressupost de la ciutat, ja que afecta tota la ciutat, i que l’edifici que
acollirà la propera seu del Districte al Besòs no hauria de formar part del Pla de barris.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, remarca que es fa una inversió al
barri del Clot de 109 milions d’euros, que representa el 44,66% de la inversió, mentre
que a Diagonal Mar-Front Marítim només s’inverteixen 2 milions, que equivalen al
0,96% de la inversió. Així mateix, assenyala que s’inverteixen 3,1 milions a Vila
Olímpica, mentre que es dediquen 32 milions al barri del Parc i la Llacuna. Afirma que,
per tant, hi ha unes diferències espectaculars entre els barris del districte. Opina que
aquestes inversions responen a una lògica electoral, quan falta un any per a les
eleccions municipals, i que no són lògiques ni de rebut.

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, manifesta que saben que la Gerència
del Districte és capaç de gestionar un pressupost de 40 milions d’euros amb solvència
i que agraeixen tota la informació que se’ls ha donat, però que volen recordar que el
Govern s’ha quedat sol pel que fa als pressupostos, igual que en altres àmbits, i no és
capaç d’arribar a acords amb els altres grups polítics. Remarca que això fa que no es
duguin a terme molts projectes i actuacions que són necessaris. Assenyala que, tot i
que el senyor Carmona digui que l’oposició és la responsable d’aquesta manca de
resultats, cal arribar a consensos per obtenir resultats.
Pel que fa a les inversions, explica que saben els endarreriments que s’han produït en
els terminis d’inici i en les execucions i que, per tant, els resulta difícil creure tot el que
es mostra en l’informe. Afirma que és evident que un ajuntament com el de Barcelona,
amb prop de 3.000 milions de pressupost, pot fer moltes obres i gestions, però que el
que haurien de saber per poder valorar la gestió econòmica del Govern és quines de
totes les inversions previstes realment es finalitzaran en aquest mandat.
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, agraeix la informació i
la tasca realitzada pels tècnics municipals. Explica que la informació del tancament del
pressupost els serveix per recordar dues coses: d’una banda, l’estret marge de
maniobra que tenen els districtes i, de l’altra, la manca d’informació detallada sobre les
obres i inversions del districte que no es gestionen directament des del territori.
Pel que fa a la primera qüestió, recorda que el seu grup va demanar en una proposició
presentada a la Comissió d’Economia, que va ser aprovada, i en un al·legació al
pressupost que es dotés els districtes d’un 3,5% addicional dels seus capítols 2 i 4 per
poder respondre millor a les necessitats del territori i tenir un pressupost menys captiu.
En relació amb les inversions, agraeix també la informació i explica que voldrien un
resum de les obres periodificat per anys i actuacions, ja que volen saber quins
projectes realment s’executaran en aquest mandat. D’altra banda, remarca que, del
total de 245 milions d’inversió, més de 125 milions corresponen només als túnels de
Glòries i a la Canòpia urbana, que és una obra d’infraestructura de la ciutat que com a
mínim correspon a dos districtes.
Assenyala que les actuacions en equipaments als barris del Clot i Camp de l’Arpa són
molt baixes en comparació amb la resta de barris. Afirma que la del Clot és
pràcticament inexistent i, segons l’informe, és una actuació de manteniment.
Finalment, pregunta si ja no es distingeixen les inversions ordinàries de les inversions
del Pla de barris.
El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, manifesta que vol començar amb un
record per als presos polítics i les persones exiliades, així com per a altres presos
polítics no catalans, com ara els presos polítics saharauis.
Remarca, en al·lusió a la intervenció del conseller tècnic, que ara resulta que
«qüestions formals» és enviar un informe de centenars de pàgines hores abans d’un
plenari. Afirma que, a més, segons la intervenció que ha fet abans el conseller
Carmona, sembla que el Govern els faci un xantatge polític, en el sentit que si no es va
al consell de barri no es rep la informació. D’altra banda, subratlla que el seu grup va a
tots els consells de barri i és a tots els òrgans on pot ser-hi. Afirma, però, que es
convoquen comissions de seguiment de consells de barri a les dotze del matí, quan els
consellers no estan alliberats, i demana que es faciliti la feina de l’oposició. A més,
afirma que la feina de l’oposició també és positiva per al Govern. Pel que fa a això,
opina que l’oposició que ha fet el seu grup municipal durant tot aquest mandat ha estat

constructiva i ha donat resultats a la ciutadania. Afirma que, si no, no s’hagués
comprat l’església de Sant Bernat Calbó ni l’antiga escola Pere Calafell, ni s’haurien
trobat les ceràmiques de Josep Aragay. Demana al senyor Carmona que, per tant,
rectifiqui les afirmacions que ha fet sobre el seu grup, en dir que no assisteixen als
consells de barri i no fan la seva feina. A més, remarca que fan més feina de la que els
obliga a fer el Reglament orgànic municipal.
Respecte al pressupost, opina que 40 milions d’euros de tot el pressupost de la ciutat
és una quantitat irrisòria, ja que suposa només l’1,5% del pressupost total. Opina que
això es contradiu amb la voluntat de descentralització que va manifestar el grup de
govern quan es va presentar a les eleccions. A més, assenyala que aquest pressupost
només indica qui gasta i no pas on es gasta, fet que genera una imatge errònia a la
ciutadania. D’altra banda, afirma que, d’aquests 40 milions d’euros, 15 milions ja venen
directament imposats per la ciutat i, per tant, el Districte només decideix sobre 25
milions d’euros. Conclou reclamant descentralització, poder dels districtes i que la
ciutadania decideixi on van els seus diners.
El senyor Fernando Gómez i Carvajal, del GMDDemòcrata, agraeix als tècnics el nivell
de detall dels informes. Pel que fa a l’informe d’inversions, manifesta que celebren que
s’hagin desenvolupat projectes iniciats en el mandat anterior, com la Biblioteca Gabriel
García Márquez, i que reivindicacions realitzades pel seu grup i els veïns es plasmin
en aquest informe, com la reurbanització de la plaça Victòria Kent. Explica, però, que
d’altra banda lamenten el malbaratament de diners públics a la superilla del Poblenou,
una obra amb la qual està en desacord una part important del barri, tal com es va
demostrar a la consulta veïnal que es va fer. Assenyala que aquesta obra representa
un import total de 10 milions d’euros gastats i per gastar entre 2016 i 2019, que és un
import que equival al Pla de barris de la Verneda. En aquest sentit, opina que, si el
Govern té tantes ganes d’ajudar els barris de la franja del Besòs, hauria estat molt més
útil gastar aquests diners en la seva gent.
Recorda que el seu grup és contrari al fet que part del cost de l’equipament del nou
cinema Pere IV sigui assumit pel Pla de barris, igual que altres grups municipals.
Afirma que un edifici emblemàtic per a la ciutat i una seu administrativa de Districte no
s’haurien d’incloure en un pla per al desenvolupament econòmic i social dels barris
desafavorits que se suposa que és extraordinari.
D’altra banda, explica que la primera pregunta que els sorgeix respecte a l’informe de
subvencions és a què és degut que de 2016 a 2017 la partida augmentés un 15%, i
que de 2017 a 2018 no s’hagi produït cap increment. A més, remarca que no són
poques les entitats que han renunciat a les subvencions després de totes les
complicacions amb què es van trobar l’any anterior i, fins i tot, la seva denegació.
Afirma que aquest any ha succeït el mateix, ja que fins a 34 projectes han estat
denegats per falta de nota de tall, quan eren projectes que havien aconseguit suport
econòmic el curs anterior. Opina que, per tant, alguna cosa s’està fent malament. A
més, subratlla que en cap dels quatre criteris destacats per a l’atorgament de
subvencions s’inclou la perspectiva de gènere. Afirma que, per tot això, creuen que
queda molta feina per fer, sobretot pel que fa a l’acompanyament de les entitats en
aquest procés.
El conseller tècnic assenyala que respondrà a qüestions sobre les subvencions en el
següent punt, que és el que tracta aquest tema.
Manifesta que se suma a les felicitacions a l’equip tècnic que ha fet els informes.
Assenyala que el personal tècnic està integrat per bons professionals que fan bé la
seva feina, però que cal tenir en compte que la majoria de personal tècnic del Districte

ja hi era en mandats anteriors, en els quals no s’havia fet l’exercici de transparència
que ara s’ha fet. Destaca que, per tant, hi ha una acció política darrere d’aquest
exercici de transparència que sembla que els grups de l’oposició menyspreen o no
llegeixen.
En resposta a la intervenció del GMDCUP-PA, manifesta que les dinàmiques de la
vella política són no informar amb la precisió que ara es fa.
Afirma que és evident que la transparència té el risc de les lectures esbiaixades i, fins i
tot, de la manipulació, com quan el senyor Gallardo ha fet comparatives generals entre
barris o quan s’ha dit que s’han gastat 15 milions d’euros en la superilla. Precisa que 5
milions d’euros inclosos en l’àmbit de la superilla corresponen al projecte del carrer
Pere IV, 5 milions més són les contribucions al 22@ pagades per privats per fer obres i
4 milions són fruit de la plaça Dolors Piera. Remarca que, per tant, la inversió en la
superilla és d’1,5 milions.
El president obre el segon torn de paraula dels grups municipals.
El senyor Gallardo manifesta que, a més que aquests pressupostos són injustos per
als barris, s’imputen inversions que són clarament de ciutat al districte, cosa que opina
que és «fer trampa». Explica que, per exemple, ell ha parlat de 109 milions d’euros per
al Clot, però que en realitat aquest barri només veurà 113.000 euros, perquè la resta
de la inversió es destina a la plaça de les Glòries.
El senyor Heredero diu als veïns que el tema dels pressupostos és feixuc i complicat i
que els números es poden rebatre de diferents maneres, però que la gestió d’un
govern es basa en bona part en el pressupost que s’aprova cada any. Afirma que, en
els darrers temps, aquest pressupost s’ha aprovat de manera unilateral, sense el
consens de la resta dels partits polítics, cosa que fa que la ciutat no doni tot el que
podria donar de si.
El senyor Gómez explica que, si es mira la pàgina 25 de l’informe d’inversions, titulada
«Superilla Poblenou», s’observa que la suma total del projecte són 15 milions d’euros,
que es redueixen a 10 milions si es resta la part corresponent al projecte de Pere IV.
El Consell se n’assabenta.
- Sobre suport a entitats 2017 i subvencions 2018
El conseller tècnic assenyala que en aquest cas també s’han fet uns informes de
centenars de pàgines, ja que contenen dades abocades des dels sistemes informàtics
que es posen a l’abast de tothom. Manifesta que, a part de llegir els títols, cal digerir i
elaborar la informació per entendre-la i no quedar-se en un sol nivell.
Explica que parlen d’una partida de 682.180 euros tant el 2018 com el 2017, any en
què es va apujar un 15% respecte al 2016, que havia tingut la mateixa que el 2015.
Informa que s’han presentat a la convocatòria de subvencions 202 entitats del districte
amb un total de 338 projectes, 50 menys que l’any anterior. Assenyala que aquesta
disminució en el nombre de projectes també obeeix al fet que les entitats han fet
l’esforç d’agrupar projectes perquè es puguin valorar i tractar d’una manera més
entenedora, tal com es va demanar des del Districte. Explica que s’han aprovat 287
projectes i se n’han denegat 6 per requeriments administratius, 36 perquè no arriben a
la nota de tall i 9 per requeriments tècnics. Afirma que, atès que encara s’està en
procés d’al·legacions, hi podria haver alguna variació en aquestes xifres.

Pel que fa als criteris d’atorgament de les subvencions, explica que s’han prioritzat els
projectes als barris de la Verneda i la Pau i el Besòs-Maresme, a la franja Besòs, així
com els projectes en l’àmbit educatiu i de les escoles i els que tenen relació amb la
diversitat funcional. Assenyala que, d’acord amb aquests criteris, més de la meitat del
pressupost en subvencions s’ha destinat a festes majors, calendari festiu, associacions
de veïns i entitats de barri. D’altra banda, indica que es pot fer un seguiment de les
subvencions per barris i per temàtiques, que incorporen algunes partides
pressupostàries de subvencions de ciutat, com les de temes esportius, que s’han
transferit al Districte.
La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, recorda que el seu grup repeteix
cada any que s’haurien de prioritzar les subvencions a aquelles entitats que treballen
temàtiques relacionades amb dones. Remarca que les associacions de la dona són el
segon àmbit de projectes que menys diners gestionen, amb un total de 13.200 euros.
Afirma que això indica que cal fomentar aquest tipus d’activitats entre les diferents
entitats i que la qüestió de gènere encara no es valora prou a l’associacionisme.
D’altra banda, opina que seria útil filtrar els projectes per barris en comptes de per
àmbits per tal de tenir una visió més clara de la situació de la cohesió social i de les
entitats per barris, ja que les diferències entre barris encara són bastant grans.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, pregunta si s’ha millorat el gran
desequilibri que hi havia entre els barris, ja que sempre sembla que hi hagi barris de
primera i barris de segona o de cinquena classe.
El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, manifesta que són conscients que el
districte és molt heterogeni i que l’associacionisme és molt diferent segons els barris.
Explica que justament per això pensen que el Districte hauria de fomentar que hi hagi
més entitats als barris que més ho necessiten, com ara el Parc i la Llacuna o
Provençals. Assenyala que també hi ha alguns barris nous a la ciutat força
reivindicatius on també s’hauria de promoure l’associacionisme.
Respecte a les subvencions, explica que els preocupa que hi continua havent molt poc
suport als joves i als gremis professionals, quan són el futur. A més, opina que és
fonamental incentivar que el comerç sol·liciti subvencions i no en quedi exclòs.
Afirma, a tall de conclusió, que queda clar que hi ha entitats afins al Govern que són
alimentades amb diners públics, mentre que hi ha sectors i associacions als quals es
deixa de banda. Explica que, per exemple, es van reunir fa poc amb l’Associació de
Comerciants del Camp de l’Arpa, que no ha estat rebuda pel regidor en els tres anys
de mandat i que difícilment es pot sentir satisfeta amb aquestes subvencions.
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, opina que caldria
començar a repensar tot un seguit de subvencions que, pel seu petit import, aporten
pocs beneficis a les entitats i, en canvi, generen força maldecaps als tècnics i molta
burocràcia. D’altra banda, assenyala que els imports de les subvencions al comerç
baixen cada vegada més, quan la tasca social i de proximitat que fa el comerç als
barris és molt important.
El senyor Sergi Alcon Gibert, del GMDERC-AM, manifesta que creuen que els criteris
tècnics d’aquest any són bastant encertats i que cal continuar en aquesta línia.
Assenyala que, no obstant això, cal anar en compte amb subvencions quantioses com
la de l’Urban District Festival, de prop de 25.000 euros, que volen que puguin revertir
en tot el veïnat i que no vagin en detriment de les petites subvencions, que a vegades
són necessàries per a la continuïtat de l’activitat d’alguna associació. Opina que també
cal vetllar per la promoció de més programes i cuidar les associacions veïnals, atès el

problema que tenen de relleu generacional. D’altra banda, afirma que els aspectes que
clarament cal millorar són la promoció del comerç, atès que les subvencions a aquest
sector han anat baixant des del 2016, així com les subvencions a entitats de la dona.
El senyor Fernando Gómez i Carvajal, del GMDDemòcrata, explica que si s’ha avançat
a comentar l’informe de subvencions i entitats en el punt anterior era per veure si, per
una vegada en tres anys, el conseller tècnic responia a les preguntes que li plantegen
in situ donant-li més temps, però que no ha estat així.
Manifesta que volen aprofitar aquest punt per denunciar l’ús de les subvencions per
impulsar entitats amigues. En relació amb això, explica que el senyor Íñigo Errejón ja
deia en un vídeo que circulava per les xarxes que cal aprofitar el Govern per ajudar les
entitats amigues, ja que són un lloc on refugiar-se quan es deixa de governar. Afirma
que això no té res a veure amb la bona política que el grup de govern esmentava tant
a l’inici del mandat.
El conseller tècnic remarca que la redistribució de la riquesa també passa pels barris,
ja que el districte té barris molt diversos i la funció del Govern és també redistribuir i
reequilibrar sobre la base d’uns criteris. Afirma que així s’ha fet amb les inversions, tot i
que no es deixa cap barri sense inversió, com ho prova, per exemple, la inversió de
2 milions d’euros en l’avinguda Icària, a la Vila Olímpica.
Pel que fa a les subvencions, explica que la Comissió de Valoració no només està
integrada pel Govern i l’equip tècnic, sinó que també en forma part el president del
Consell de Districte, que no és de l’equip de Govern, i que tot el sistema de concessió
de subvencions es fa a partir dels criteris que s’han exposat abans i amb molta
transparència.
Afirma que el comerç no queda exclòs de les subvencions, ja que també té una línia
de subvencions en l’àmbit de ciutat. A més, explica que si hi ha hagut alguna petita
variació és perquè alguna entitat no ha presentat projectes que havia presentat en
edicions anteriors.
Manifesta que, tal com diu el portaveu del GMDPSC-CP, és veritat que les
subvencions d’imports petits a vegades poden crear disfuncions i que això es pot
millorar.
En resposta al GMDERC-AM, explica que l’Urban District i el Forum District han rebut
subvencions quantioses perquè s’ha passat a subvenció el suport que en anteriors
exercicis pressupostaris es feia a través de la taxa turística, en previsió que durant
aquest exercici no es pogués fer efectiva la gestió de la taxa turística que la
Generalitat ha de transferir a l’Ajuntament de Barcelona a causa de l’aplicació de
l’article 155. Afirma que això no ha anat en detriment d’altres projectes perquè s’ha
pogut comptar amb altres partides, com la d’esports, i perquè el projecte de millora de
casals de gent gran ha fet que aquest tipus de projectes deixessin d’entrar per la via
de les subvencions.
D’altra banda, manifesta que s’absté de fer cap comentari sobre l’afirmació que hi ha
entitats amigues i afins al Govern que es financen amb diners públics.
El president obre un segon torn de paraula per als grups que vulguin tornar a
intervenir.
El senyor Gallardo precisa que ell no ha posat en dubte el criteri tècnic d’atorgament
de les subvencions, sinó que s’ha referit al criteri de valoració per territori, tenint en

compte que hi ha territoris que disposen de molta més renda que altres i que cal anar
equilibrant aquestes diferències.
El senyor Alcon afirma que el que ha comentat el conseller tècnic sobre l’obstrucció
que hi ha en l’atorgament de subvencions a les entitats per l’aplicació del 155 no té res
a veure amb el que ell ha dit, que era que calia estar a sobre de com reverteixen
aquestes subvencions. A més, recorda que el seu grup va demanar a Casa Gran que
l’Ajuntament pogués fer de transmissor d’allò que el 155 estava aturant. Demana al
Govern que, per tant, no s’atribueixi aquest mèrit.
El senyor Gómez sol·licita que, de cara al debat del proper curs sobre els criteris per
atorgar subvencions, s’hi inclogui també la perspectiva de gènere.
El president explica que ha comentat en més d’una ocasió al si de la Comissió de
Valoració de les subvencions, que considera una anomalia que el president del
Districte, que no és membre del Govern, formi part d’aquest òrgan i sigui qui acabi
signant-ne l’acta, atès que creu que l’atorgament de subvencions és probablement la
competència econòmica més important que desenvolupen els districtes. D’altra banda,
assenyala que les bases de les subvencions no les dictamina el president del Districte
sinó el Govern, i que és d’acord amb aquestes bases que s’atorguen les subvencions,
més enllà d’una feina tècnica que aprofita per agrair.
El Consell se n’assabenta.
C) Part decisòria/executiva:
a) Propostes d’acord:
1. Informar la modificació del Pla especial d’ordenació dels establiments
comercials destinats a la venda d’articles de records o souvenirs a la ciutat
de Barcelona, d’iniciativa municipal
El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, assenyala que aquesta
modificació tracta de regular les botigues de souvenirs, no només les que únicament
venen aquest tipus d’objectes sinó també aquelles que compaginen la venda d’articles
de record amb altres productes.
La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que consideren que
cal fer una restricció més àmplia d’aquest tipus d’establiments, ja que no només
alteren el teixit comercial de barri sinó que també el desplacen. A més, opina que
aquesta restricció no s’hauria de lligar només al patrimoni. Explica que al districte de
Sant Martí només hi ha aquesta restricció a la zona de Can Ricart, quan l’afluència de
turisme farà que aquest tipus de comerç s’estengui aviat pels barris del Poblenou i el
Front Marítim. Afirma que, no obstant això, votaran a favor de la proposta.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, expressa el vot en contra del seu
grup.
El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, manifesta que voten a favor de la
proposta. Opina que aquest és un exemple clar de burocràcia, en el sentit que una
qualificació patrimonial de Can Ricart que podia semblar positiva al seu moment pot
acabar comportant problemes respecte al usos que es poden donar a aquest recinte.
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, manifesta que
s’abstindran.

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, explica que consideren que
qualsevol ampliació de la regulació vigent és positiva, però que potser la troben
insuficient i per això s’abstindran.
La senyora Maria Arenillas Picañol, del GMDDemòcrata, remarca que, si es parla d’un
pla per millorar la coexistència de l’activitat turística amb l’activitat diària de les
persones que viuen i treballen a la ciutat i al districte, potser caldria parlar primer del
descontrol i la permissivitat respecte al «top manta», que també forma part de l’activitat
de venda de souvenirs. D’altra banda, opina que valdria la pena considerar les
façanes, la retolació i l’estètica d’aquestes botigues, tenint en compte que es troben al
voltant d’espais emblemàtics de la ciutat. Finalment expressa el vot a favor de la
proposta.
El senyor Carmona destaca que aquesta regulació és fonamental per evitar que en
algunes parts de la ciutat es descontroli aquest tipus d’activitat, tal com ha passat en
d’altres.
S’informa favorablement la proposta amb el vot en contra del GMDPPC, l’abstenció del
GMDPSC-CP i del GMDERC-AM, i el vot a favor de la resta de grups.
2. Informar el Pla especial urbanístic per a l’ordenació de l’equipament situat al
carrer Perú, 139, al districte de Sant Martí, promogut pel Consorci d’Educació
de Barcelona
El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, assenyala que aquest pla
té com objectiu poder fer l’ampliació de l’escola.
La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, expressa el vot a favor de la
proposta.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, afirma que donen suport a la
proposta.
El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, manifesta que voten a favor de la
proposta.
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, expressa el vot a favor
de la proposta.
La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, manifesta que donen suport a
la proposta.
La senyora Margarita Planas i Liébanas, del GMDDemòcrata, explica que no els queda
clar si, amb aquesta ampliació, el passadís que queda entre les cases i l’escola, que
és un passadís pel qual els veïns poden passar en cotxe, quedarà bastant més reduït.
Pregunta si el Govern ha parlat d’això amb els veïns per saber què en pensen i ho ha
tingut en compte. D’altra banda, explica que saben, a través de la directora de l’escola,
que el centre no és accessible per a les cadires de rodes. Manifesta que, per tant,
s’abstenen a l’espera que es resolguin aquests aspectes.
El senyor Carmona explica que el projecte que van presentar a les comissions
consultives mostra que la part fonamental de l’ampliació és l’augment del gàlib i que la
part que afecta els veïns, que és mínima, es retira per tal que els veïns tinguin més
espai entre el seu edifici i l’escola.

S’informa favorablement la proposta amb l’abstenció del GMDDemòcrata i el vot a
favor de la resta de grups.
3. Informar la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció de la proposta de candidats del Districte de Sant Martí
per a la concessió de la Medalla d’Honor de Barcelona per a l’edició 2018
Tractat a l’inici del Plenari.
D) Part d’impuls i control:
a) Proposicions / declaracions de grup
Presentada pel GMDDemòcrata:
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
Sol·licitar al Govern del Districte i a l’alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, que
posi fi a la seva inacció en el manteniment i la neteja dels carrers i l’espai
públic dels barris del districte de Sant Martí i, en conseqüència, que
redefineixi les seves polítiques en relació amb la neteja de la ciutat, en
controli efectivament l’execució i aposti per un manteniment òptim de parcs,
jardins, carrers, places i l’espai urbà en general
El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, manifesta que presenten una
proposició per denunciar la inacció en el manteniment i la neteja de la ciutat i demanar
a l’Ajuntament que posi remei a l’evident degradació de l’espai urbà.
La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, explica que consideren que hi
ha alguns espais més deteriorats que altres on caldria fer un reforç de la neteja, però
que no comparteixen la visió catastrofista de manca de neteja a tot el districte. Afirma
que, per tant, s’abstindran.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, manifesta que votaran a favor de
la proposició, ja que és una reivindicació dels veïns i, en general, s’observa una falta
d’eficàcia en la neteja a tot el districte.
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, assenyala que vol comentar una
cosa respecte al que ha dit abans el senyor Boadella, que considera que ha fet una
referència ofensiva.
El president afirma que la senyora Angulo ha tingut l’oportunitat de demanar la paraula
en el punt oportú, i demana als consellers que es cenyeixin al debat de les
proposicions.
La senyora Angulo insta el senyor Boadella a demanar disculpes pel que ha dit,
perquè no l’ofèn a ella sinó a les víctimes.
Respecte a la proposició, recorda que el 21 de novembre del 2011, després de sis
mesos de mandat de CiU, hi havia un total de 290 queixes diàries sobre desperfectes
a la ciutat de Barcelona, tres quartes parts de les quals eren per falta de neteja.
Explica que el 2013, després de dos anys del mandat de CiU, trenta barris de
Barcelona es van queixar que se sentien abandonats pel Govern de CiU, i justament
els indicadors més preocupants eren de barris del districte de Sant Martí, com la

Verneda i la Pau i el Besòs i el Maresme. Assenyala que el que vol dir amb totes
aquestes dades és que la proposta del Grup Municipal Demòcrata els sembla un
«brindis al sol». Conclou que fan reserva de vot perquè aquest grup els expliqui què va
fer respecte a la neteja quan governava.
La senyora Silvia López Serrano, del GMDPSC-CP, recorda que el seu grup va parlar
de la manca de manteniment dels parcs i jardins i de l’espai públic en general a
l’informe del regidor del plenari anterior. Assenyala que aquesta proposició va en
aquesta mateixa línia, ja que parla de deixalles fora dels contenidors, orins d’animals
domèstics i activitats de diversa índole, especialment en voreres i paviments. Afirma
que és cert que alguns indrets del districte i de la ciutat són punts negres de la neteja
que no desapareixen, ans al contrari. Explica que hi ha carrers que tan sols es netegen
a consciència quan plou, perquè normalment es passa la mànega tan de pressa que
mig carrer ni tan sols es mulla, i quan es mulla, cal anar en compte amb les rajoles
trencades. Assenyala que la proposició parla també del mal estat de carrers i voreres,
cosa que també és certa. Conclou que, davant de tot això, resulta evident que el
Govern del Districte no fa allò que s’hauria de fer i que, per tant, donaran suport a la
proposició.
El senyor Sergi Alcon Gibert, del GMDERC-AM, manifesta que, atès que en aquests
moments la proposició està més substanciada per l’oposició que pel grup proposant,
faran la seva exposició en el segon torn, a l’espera d’una major fonamentació de la
proposta.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, remarca que les opinions
que dona el Grup Municipal Demòcrata en el seu argumentari no es corresponen amb
l’opinió de la ciutadania, ja que aquest any han rebut moltes menys queixes que l’any
anterior respecte a la neteja.
Afirma que la neteja i el manteniment requereixen dues coses: recursos i control.
Assenyala que els recursos són els que estableix la contracta i que per això cal fer-ne
una de nova. Pel que fa al control, destaca que des de l’inici del mandat han donat
molta importància a la neteja. Explica que ell personalment ha acompanyat els
controladors de la neteja i ha vist in situ com es fa. Afirma que és obvi que es pot
millorar, però que per a això calen més recursos. A més, recorda que quan han
detectat incompliments de contracta han imposat sancions, com la multa de 7 milions
d’euros a Fomento de Construcciones y Contratas.
El president obre el segon torn de paraula dels grups municipals.
El senyor Boadella afirma que no es tracta de controlar els que controlen, sinó de
netejar. Manifesta que, atès que se li demanen explicacions sobre la proposició,
proporcionarà exemples gràfics. A continuació mostra i descriu tot un seguit de fotos:
carrer Llull 249, mal estat de les antigues grades de la piscina; carrer Llacuna amb
Almogàvers, cables tallats enmig de la via pública; carrer Llacuna-rambla Pallars i
carrer Pujades, jardineres que semblen el desert; rambla del Poblenou 130, plena de
forats que fan impossible caminar pla; carrer Bilbao amb Diagonal i els voltants del
parc Central, no hi ha cap rajola plana; carrer Bolívia 91-93, a la cruïlla de Diagonal,
brossa deixada a fora dels contenidors; carrer Lope de Vega 121, brossa acumulada al
voltant dels matolls del parc Central; rambla del Poblenou 60, rajoles totalment
destruïdes al voltant dels arbres; carrer Doctor Trueta 11, arbres amb runa a dins de
l’escocell; plaça de l’Oca, pivots totalment torts; carrer Badajoz 58, matolls en tots els
escocells dels arbres. En relació amb això, afirma que el fet de deixar de tirar herbicida
als arbres fa que el paisatge urbà encara es degradi més als escocells.

Continua amb la relació d’exemples: rambla del Poblenou 91, la gent confon les
jardineres buides plenes de brossa amb la paperera; carrer Doctor Trueta 11, matolls
que surten dels arbres; carrer Marroc amb Agricultura, tanques d’obres de l’Ajuntament
que fa mesos que estan abandonades; carrer Agricultura amb Pere IV, brossa deixada
a fora dels contenidors; el parc del Poblenou, davant del carrer Carmen Amaya,
sembla un solar del tercer món; passeig Taulat amb Lope de Vega, herbes als
escocells i tota la vorera plena d’esquerdes; carrer Selva de Mar amb passeig Taulat,
la part de zona verda ara ja és zona desèrtica; passatge Joaquim Pujol, herba que no
només creix als escocells sinó també a les diferents lloses del paviment; carrer Marià
Aguiló 116, pixats de gos, cadires trencades i pintades al mobiliari urbà; carrer Lope de
Vega 69, l’estació meteorològica pintada per totes bandes; carrer Pallars 182-193,
herbes als escocells dels arbres; avinguda Diagonal 167, vorera trencada; carrer
Rogent amb Mallorca, els veïns marquen les lloses que són fora del seu lloc o
trencades; carrer Cristóbal de Moura amb Agricultura, una placa d’aparcament en
semibateria en un lloc on s’indica a terra que s’aparca en cordó; carrer Agricultura amb
Pere IV, brossa fora dels contenidors; carrer Perú amb carrer Espronceda i Lope de
Vega, tanques totalment trencades; carrer Alfons el Magnànim 2, brossa fora dels
contenidors; passeig Taulat 106, paviment asfàltic totalment fet malbé; carrer Pere IV
amb Puigcerdà i Marroc, espai totalment abandonat i tanques trencades; parc del Clot,
fonts amb xarxes sense aigua i en estat d’abandó; carrer Sibelius 8, bicicleta sense
rodes abandonada des de fa mesos; carrer València 579, brossa fora dels contenidors;
carrer Concili de Trento amb Cantàbria, bicicleta sense rodes i totalment abandonada;
carrer Freser 154, totes les rajoles estan trencades; carrer Navas amb Indústria,
brossa dels sacs de runa abandonada; carrer Sant Joan de Malta 9, sacs de brossa.
Explica que ha esmentat 39 casos d’una relació de 58 fotos que ha fet durant els dies
del pont. Afirma que només cal sortir al carrer per trobar tot aquest paisatge urbà.
El senyor Gallardo destaca el treball gràfic que ha fet el senyor Boadella.
La senyora Angulo assenyala que la resta de consellers també han vist el que ha
mostrat el senyor Boadella perquè també trepitgen força el districte. Manifesta que, tot
i no haver obtingut resposta a la pregunta que han plantejat, votaran a favor de la
proposició perquè entenen que cal insistir molt més en la neteja i fer que sigui més
eficaç.
El senyor Alcon afirma que, després de la intervenció del senyor Boadella, sembla que
a vegades l’oposició trepitja més els carrers que el Govern.
Explica que a ERC sempre han tingut un concepte de seguretat molt ampli que va més
enllà del concepte policial i que inclou, entre d’altres, sorolls, males olors i
vandalismes. Afirma que creuen que la proposició va en aquesta línia i que realment el
manteniment de l’espai públic és deficient. A més, assenyala que l’oposició no sempre
té l’accés que voldria als detalls del tractament que té cada carrer.
El president manifesta que entén que el vot del GMDERC-AM és favorable.
El senyor Carmona afirma que per primera vegada el senyor Boadella l’ha decebut,
atès que ha fet una intervenció demagògica i ha actuat com si fos el GMDPPC. Li diu
que pot entrar al Registre totes les fotografies que ha fet i que es procedirà a la
reparació o neteja que sigui oportuna.
Assenyala que el Districte no pot anar recorrent tots els carrers per veure si hi ha una
bicicleta trencada, que és una cosa que ha de dir un veí. Explica que esperava un
debat seriós en què es parlés de les necessitats dels barris, de facilitar el seguiment

dels serveis per part del ciutadà, de criteris socials i ambientals en la nova contracta,
de la reducció del soroll, de l’augment dels cotxes i camions elèctrics, de més
transparència o d’adaptació al canvi de clima, atès que ara els estius són més llargs i,
per tant, cal un reforç de la neteja als nuclis històrics.
D’altra banda, manifesta que comparteix la denúncia que ha fet el GMDPSC-CP sobre
la neteja amb aigua. Explica que va ser el regidor Freixedes qui va donar l’ordre de
ruixar, ja que deia que d’aquesta manera el ciutadà tindria la impressió que s’havia
netejat molt, i que costa molt desfer aquesta ordre. Finalment expressa el vot en contra
de la proposició.
El senyor Gallardo sol·licita la paraula per al·lusions. Manifesta que «no ofèn qui vol
sinó qui pot» i que, per tant, el comentari del senyor Carmona no els ha ofès. Afirma
que el grup que governa no pot ofendre perquè ha demostrat que és totalment incapaç
de portar el Districte i no pot donar cap lliçó de res.
El president dona la paraula al grup proposant per tancar el punt.
El senyor Boadella agraeix el suport dels grups que han votat a favor de la proposició.
Indica que entregaran al regidor i al senyor Carmona la carpeta amb tota la llista de
casos que ha comentat, i assenyala que tot el que presenten en el Registre del
Districte no se’ls contesta.
Diu al senyor Carmona que no volen un debat teòric sobre criteris, sinó un debat sobre
manteniment i neteja. A més, afirma que si el regidor Freixedes va ser capaç de
canviar una ordre, també hauria de poder-ho fer el nou Govern. Opina que el senyor
Carmona, en portar el tema a un debat teòric sobre la neteja, defuig el tema de fons,
que és que els carrers estan bruts i necessiten més manteniment, tal com diu
qualsevol entitat o veí amb qui es parli. Assenyala que no és només una qüestió de
neteja i reg, sinó també de manteniment de coses trencades. Remarca que tothom ho
diu però que el Govern en fa cas omís.
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.
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
tres mesos, iniciï les accions suficients i necessàries per tal de dur a terme la
remodelació dels jardins Doctor Trueta i que es dugui a terme amb el
consens de tots els actors implicats (veïns, veïnes, escola, AFA, comerç,
etc.), tot complint els criteris d’accessibilitat universal
La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, manifesta que presenten
aquesta proposició perquè fa aproximadament un parell d’anys van explicar a la
consellera del Poblenou que hi havia una reivindicació de l’escola situada en aquests
jardins per arranjar l’espai i ella els va dir que hi estava d’acord i que parlaria amb
l’escola per veure què es podia fer. Afirma que dos anys després s’han trobat que els
veïns estan recollint signatures, juntament amb l’AFA, per remodelar tota la plaça.
Explica que els sobta que, coneixedor del problema i de la demanda que hi havia, el
Govern esperi que s’endegui una recollida de signatures i permeti que les entitats
veïnals i els pares i mares de l’escola hagin de dur a terme aquesta tasca. Manifesta

que el seu grup fa allò que ja va fer fa dos anys, que és posar-se al costat dels veïns i
acompanyar-los en la seva reivindicació. Finalment enuncia la proposició.
La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, expressa el vot a favor del seu
grup.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, explica que el seu grup dona
suport a la proposta, ja que fa més de tres anys que es planteja aquesta reivindicació.
Manifesta que sembla que el Govern no s’assabenta del que passa als barris, però
que l’oposició s’encarrega de mantenir el Govern al corrent de tot. Assenyala que, atès
que al Govern li agrada fer comparacions, ell diria que els membres del Govern
sembla que vagin pel districte com el Rompetechos.
El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, manifesta que la plaça està en un
estat molt lamentable, però que abans de posicionar el vot volen saber si la zona de
les grades de la cantonada entre els carrers Llull i Espronceda, qualificada com a
equipament, entraria dins de tota aquesta actuació.
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, explica que no
s’entendria que no votessin a favor d’aquesta proposició quan en cada plenari parlen
de la manca de manteniment i del deteriorament de l’espai públic i dels parcs i jardins.
Remarca que, a més, en aquest cas és evident que cal una remodelació de manera
immediata, i més tenint en compte la manca d’accessibilitat i de seguretat. Afirma que,
per tant, voten a favor de la proposició.
El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, manifesta que votaran a favor
de la proposició perquè creuen que es tracta d’una necessitat i que cal afrontar
aquesta qüestió amb fermesa. Explica que li agradarà veure si l’equip de Govern fa
demagògia o no en aquest cas.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, afirma que el Govern no
fa demagògia, sinó que aborda els problemes quan es presenten, i ho fan amb plans i
pressupostos. Manifesta que és evident que aquesta plaça, que ha estat visitada per la
consellera de barri i pels tècnics del Districte, necessita una remodelació. Assenyala
que no es tracta específicament d’un problema d’accessibilitat o de deteriorament, sinó
que ara ja cal un projecte complet per a aquest espai. Explica que, no obstant això,
atès que ja han prioritzat una sèrie de places en aquest mandat i no poden fer-les
totes, aquesta serà una de les places que s’hauran de reformular en el següent
mandat. Recorda que ja han remodelat moltes places, entre elles les de la Infància, de
Victòria Kent, de Palerm i de Dolors Canal, i s’està estudiant la reforma de la plaça
dels Porxos.
La senyora Arrando respon al senyor Heredero que els veïns proposen que
s’enderroquin les grades, però que el seu grup està convençut que ho proposen per la
manca de manteniment i l’estat de degradació de l’espai, i que allà s’hi poden fer
moltes coses sense que calgui enderrocar. Afirma que, de fet, tenen idees de coses
que es podrien fer als jardins.
Diu al senyor Carmona que és cert que s’han reformat altres places, algunes a petició
del seu grup, però que això no vol dir que a un any d’acabar el mandat es tanqui la
porta a seguir remodelant espais. Pregunta al Govern si els està dient que durant
l’últim any de mandat no farà res perquè no té pressupost o perquè no negociarà uns
pressupostos, quan reconeix que cal remodelar aquesta plaça i fins i tot cal alguna
actuació urgent, ja que a les bigues travesseres de fusta ha marxat la sorra i la gent
cau.

Finalment, recorda que el grup que governa es va presentar a les eleccions dient que
atendria les peticions dels veïns i veïnes, i l’insta a complir allò que deia en el seu
programa electoral.
El senyor Gallardo opina que la intervenció del senyor Carmona ha estat poc clara, i li
pregunta si al final cedirà.
El senyor Heredero explica que el seu grup entén que la remodelació ha d’incloure la
part de les grades perquè, tot i que sigui un equipament, queda dins de l’entorn.
Assenyala que no sap si, fins i tot, s’hauria de modificar algun planejament per poder
fer tot el projecte. D’altra banda, manifesta que el seu grup és molt sensible al tema de
l’accessibilitat. Conclou que, per tant, votaran a favor de la proposició.
El senyor Boadella recorda que la remodelació de la plaça Victòria Kent va ser una
petició del seu grup, i afirma que contribuiran entusiastament a fer que aquesta
proposició tiri endavant.
El senyor Carmona aclareix que sí que intervindran en relació amb l’accessibilitat de la
plaça. Explica que des del 2015 s’han fet una sèrie de reparacions del paviment i que
aquest any continuaran reparant tot el que calgui. Remarca, però, que això són
tasques de manteniment, quan del que ara estan parlant és de remodelar la plaça.
Assenyala que, si vol, el Grup d’ERC pot incloure aquesta actuació en el seu programa
de cara als propers pressupostos, però que no figura en el PAD.
Finalment expressa el vot a favor de la proposició.
La senyora Arrando explica que no entén que el Govern els digui que no té pressupost
i no farà la remodelació i, en canvi, voti a favor de la proposta. Manifesta que ho
agraeix perquè, com a mínim, això significa que reconeix la necessitat que es faci la
remodelació sencera de la plaça.
Agraeix el suport de tots els grups i diu al Govern que disposa de tres mesos per
complir la proposició.
S’aprova la proposició per unanimitat.
Presentada pel GMDPSC:
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
1. Instar el regidor del Districte a la creació d’una comissió d’avaluació per a
cadascun dels plans de barri que en l’actualitat hi ha en execució al districte
2. Aquesta comissió haurà de ser presidida pel regidor del Districte i hauran
de formar-ne part els grups municipals representats en aquest Consell, els
diferents operadors responsables de les actuacions del pla de barri (Foment
de Ciutat, Barcelona Activa, BIMSA...) i representants d’associacions i
entitats
3. Aquesta comissió tindrà com a tasca valorar i fer seguiment detallat i real
del desenvolupament dels plans de barri i es reunirà de forma estable
bimensualment, portant-se a terme la seva primera reunió abans del proper
mes de juliol

4. De forma prèvia el Govern del Districte lliurarà als grups municipals, abans
del proper mes de juny, un informe sobre l’estat d’execució dels plans de
barri corresponents, amb detall d’actuacions previstes, dates d’inici i
finalització, i el pressupost executat i pendent d’executar
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, afirma que els plans de
barri, que eren un dels punts estrella del Govern per al mandat, s’han convertit en un
cul-de-sac on va a parar gran part d’allò que el Govern anuncia que farà i després no
prospera.
Explica que aquesta proposició ve motivada pel que els fan arribar veïns, veïnes i
entitats dels barris, en veure que moltes de les iniciatives que s’havien inclòs en un
principi en el Pla de barris no es materialitzen i van quedant aparcades, quan falta poc
més d’un any per al final del mandat. Assenyala que, a més, els veïns també veuen
com moltes propostes que fan per als seus barris es van incloent en el Pla de barris,
com si fos un calaix de sastre en què tot hi entra i quasi res en surt.
Afirma que, a banda de la desesperació de veïns i veïnes, la tasca de control dels
grups polítics esdevé impossible atesa la recentralització del Pla de barris. Explica que
aquesta recentralització no tan sols ha comportat la dificultat de tenir informació als
districtes, sinó que, a més, ha duplicat l’estructura territorial amb Foment de Ciutat. En
relació amb això, explica que sembla que el Govern no cregui en els tècnics
municipals i tan sols cregui en ell mateix.
Manifesta que, a un any de les eleccions, comença a quedar clar que en aquest
mandat no es durà a terme el que el Govern diu que farà en aquests plans de barri i
que, per tant, haurà de ser el proper Govern entrant el que haurà de continuar-ne
l’aplicació. Afegeix que potser caldrà un acord de tots els grups municipals per tirar
endavant aquests plans.
Explica que intentar trobar les partides pressupostàries dels punts que integren les
línies d’actuació dels plans de barri és molt complicat, i que els veïns i veïnes i entitats
es perden a l’hora d’intentar entendre el funcionament de tot plegat, entre estudis,
programes, convocatòries de comissions, processos participatius, xerrades i comitès
de pilotatge, entre molts altres elements. Afirma que els veïns volen realitats i veure
que els seus barris avancen, i no pas perdre’s en aquesta mena de cabdell del qual no
hi ha manera de treure’n l’entrellat. Assenyala que els grups municipals també tenen
dificultats per entendre els plans de barri, ja que no se’ls fa arribar cap convocatòria, ni
tan sols per a un mínim seguiment de cadascun dels plans.
La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que consideren que
és necessari fer un seguiment del Pla de barris mitjançant comissions i espais de
treball amb les veïnes. Assenyala, però, que no poden deixar de fer notar que el
GMDPSC-CP no va aplicar la transparència que ara demana durant el temps que
també va governar. D’altra banda, explica que creuen que les dinàmiques del Pla de
barris no han canviat gaire i que encara hi ha una inversió en totxo que hauria de sortir
d’altres espais, mentre que el Pla de barris hauria de ser una eina d’impuls de
projectes de cohesió i creació d’economies alternatives al barri. Afirma que, amb tot,
estan a favor de la proposta.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, opina que, més que una comissió
d’avaluació, caldria crear una «comissió de notaris», ja que s’aproven o anuncien
moltes coses que després no es fan. Afirma que el Govern hauria de ser més seriós i
dur a terme allò que aprova, i mostrar així més respecte pels grups municipals i,
sobretot, pels veïns. Expressa el vot a favor de la proposició.

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, assenyala que quan es demana la
creació d’una comissió és perquè hi ha alguna cosa que no funciona, i que en aquest
sentit creuen que la comissió que es proposa afavoriria el bon funcionament del Pla de
barris i la transparència. Manifesta que votaran a favor de la proposició perquè saben
que als veïns del districte els falta informació i sempre donaran suport a tot allò que
considerin que redunda en benefici de la ciutadania.
La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, afirma que donaran suport a la
proposició perquè creuen que és absolutament necessari dotar de transparència el Pla
de barris. Explica que els grups de l’oposició no tenen pràcticament cap més
informació que la que poden llegir a la premsa, i que els veïns també els diuen que no
estan ben informats i que tot plegat és una mica caòtic. Manifesta, però, que els hauria
agradat que quan el Grup del GMDPSC-CP estava al Govern també s’hagués
preocupat com ara per la informació que rebia l’oposició.
El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDDemòcrata, afirma que, des de l’inici
dels plans de barri, el seu grup ha mostrat dubtes sobre com es duia a terme el
seguiment de l’execució d’aquests, sobretot pel seu grau de participació. Explica que,
malgrat l’existència dels grups impulsors, les associacions membres els diuen que no
en saben res des de fa temps i titllen els plans de barri com el major acte de
propaganda mai fet. Assenyala que, d’altra banda, els grups de l’oposició han
presentat un munt de preguntes per escrit per fer-ne el seguiment, ja que és l’única
manera que tenen de poder-ho fer. Conclou que per tot això és molt necessària una
comissió formada també pels grups municipals, i expressa el vot a favor de la
proposició.
El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, destaca que els plans de barris s’han
elaborat des de l’inici amb la participació directa dels veïns i veïnes i de les entitats de
cada barri, tant en la fase inicial de definició i elaboració de propostes com en la
implementació i en el seguiment de cadascun dels projectes que s’executen. Recorda
que aquests veïns i veïnes són al grup impulsor de cada pla, que es convoca amb
periodicitat trimestral per fer-ne seguiment i facilitar el detall de l’estat del pla i dels
diferents projectes que s’executen. Explica que és cert que en aquestes reunions no hi
són els representants dels grups municipals, i que els grups municipals de l’oposició,
igual que la ciutadania, tenen el dret de fer seguiment i control i fiscalitzar el Govern.
Afirma que, per aquest motiu, Foment de Ciutat fa les reunions de seguiment polític
dels plans amb els grups municipals a Casa Gran, tal com es va acordar entre tots els
grups. Precisa que el Consell d’Administració és l’espai de seguiment polític, amb
reunions freqüents tant en grup com separadament i tant amb la part política com amb
la part gerencial de Foment de Ciutat. Explica que potser els grups municipals del
Districte no tenen aquesta informació, i els demana que parlin amb els seus companys
de l’Ajuntament de la ciutat.
Destaca que des del primer dia el Govern del Districte té voluntat de ser transparent i
ho està sent. Afirma que, plenari rere plenari, han facilitat més informació que mai
sobre les subvencions, les inversions, el patrimoni i els processos participatius, entre
d’altres. Manifesta que, tot i això, per la seva voluntat de ser transparents, votaran a
favor d’aquesta proposició. Explica que enviaran als grups un informe detallat i
convocaran posteriorment els grups impulsors a una trobada política en l’àmbit de
districte, a la qual convidaran també Foment de Ciutat i els veïns que són al grup
impulsor de cada barri.
El senyor Bañón agraeix el suport a la proposició. Diu al senyor Martín que si els grups
tinguessin tanta informació no haurien presentat aquesta proposició. Explica que està
molt bé el que es pugui fer en l’àmbit de ciutat, però que el seu grup demana una

comissió d’impuls i control en l’àmbit del districte perquè no troben les partides
pressupostàries ni cap altra cosa. A més, afirma que els veïns i entitats amb els qui
han parlat no saben què són els plans de barri. Pregunta al Govern on són els grans
projectes del Pla de barris, com ara el pont de Santander, que sembla un projecte
intermitent. D’altra banda, opina que, tenint en compte que queden 365 dies per a les
eleccions, el Govern no podrà fer tot el que diu.
El senyor Gómez assenyala que, tal com acaba de comentar el conseller Martín, el
grau de descentralització que crea el Govern de Barcelona en Comú es limita a
l’assistència al Consell d’Administració d’una empresa pública.
El senyor Martín remarca que, per acord dels grups municipals de Casa Gran, l’espai
polític de rendició de comptes del Pla de barris és el Consell d’Administració de
Foment de Ciutat.
Explica que avui mateix hi hagut un acte de rendició de comptes dels plans de barri al
Saló de Cent i que, per exemple, no ha vist cap regidor del Grup Municipal del PSC,
tret de l’exregidor de Sarrià, que ha arribat més tard.
Manifesta, en relació amb un comentari de GMDCs sobre la participació a l’inici del
plenari, que no entenen que es critiqui que el Govern intenti utilitzar la participació per
definir els plans i poder-los ajustar a les necessitats de cada barri. Explica que no sap
si els grups municipals han parlat amb les escoles o amb els equipaments culturals per
saber realment el que s’està fent, o coneixen el poliesportiu Francesc Abad o el procés
participatiu sobre el carrer Alfons el Magnànim. D’altra banda, assenyala que es parla
de recentralització quan hi ha un tècnic a cada barri per poder tractar directament amb
els veïns.
Afirma que no estan massa d’acord amb moltes de les afirmacions que s’han fet, però
que faran arribar la informació que se’ls ha demanat.
El senyor Bañón manifesta que enviaran fotos dels regidors del seu grup al senyor
Martín perquè pugui identificar qui va o qui no va als actes. Explica que ell no ha anat
a l’acte del Saló de Cent perquè només s’hi havia convidat els regidors, però que
sembla que no s’hi han sentit gaires elogis sobre el Pla de barris. D’altra banda,
pregunta quants tinents d’alcalde hi han anat, si tan important és el Pla de barris per al
Govern.
S’aprova la proposició per unanimitat.
Presentada pel GMDCs:
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
Que el equipo de gobierno garantice resolver los problemas de accesibilidad
para personas con movilidad reducida del paseo situado en los jardines de
Can Miralletes que conecta la calle Industria con la calle Padre Maria Claret, y
que se informe por escrito a los miembros de este consejo plenario y a los
vecinos de Camp de L’Arpa, especificando qué actuaciones tienen previstas
y plazos de las mismas en un plazo máximo de tres meses
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, explica que a l’estiu del 2016 els
veïns de Camp de l’Arpa i l’AFA de l’escola Miralletes van fer una assemblea en la
qual van redactar un document amb un llistat de reivindicacions. Afirma que una d’elles

era la remodelació del parc de Can Miralletes, que no està en condicions per a tots els
usuaris, ja que actualment hi ha escales i el paviment és bastant irregular i dificulta la
circulació de les cadires de rodes. Manifesta que els veïns només reclamen un
paviment pla i un arranjament general entorn de la masia, i destaca que el més
important és l’accessibilitat, tenint en compte que s’ha de complir la Llei catalana
d’accessibilitat aprovada el 2014. Finalment enuncia la proposició.
La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que votaran a favor
de la proposició perquè l’accessibilitat al parc és un de molts deutes pendents amb les
persones amb mobilitat reduïda.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, remarca que es presenta una altra
proposta de millora i accessibilitat, quan el Govern es presenta com a capdavanter de
la comunicació i de les consultes.
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, explica que votaran a
favor de la proposició, però que no només cal resoldre els problemes d’accessibilitat
dels jardins de Can Miralletes sinó fer-ne una remodelació integral.
El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, manifesta que el seu grup també creu
que Can Miralletes necessita una intervenció integral, tal com es posa de manifest als
consells de barri quan es parla d’aquest espai. Recorda que, des de l’inici del mandat,
el seu grup diu que les reformes no s’han de fer a pedaços, sinó integralment. Conclou
que, malgrat que la proposició plantegi fer un pedaç en un parc que s’ha de reformar
tot sencer, hi votaran a favor.
La senyora Maria Arenillas Picañol, del GMDDemòcrata, opina que no es tracta només
de resoldre el problema de manca d’accessibilitat d’un passatge concret de Can
Miralletes, ja que tots saben que hi ha molts problemes d’accessibilitat en tot el
districte. Assenyala que han parlat de diferents qüestions relacionades amb aquest
tema reiteradament, però que no s’acaben de resoldre. Afirma que el parc de Can
Miralletes requereix molt més que l’arranjament del passatge, però que votaran a favor
de la proposició.
La senyora Montserrat Barnils Santanach, del GMDBComú-E, recorda que el parc no
l’ha dissenyat l’equip de govern actual i que, per tant, no és culpa d’Ada Colau si no és
del tot accessible.
Explica que demanaran a Parcs i Jardins que continuï fent les actuacions de
manteniment amb sauló, però que els problemes només es resoldran amb una
redefinició total del parc, tal com han apuntat alguns grups. Manifesta que el Govern
no només actuarà sobre la masia, com té previst, sinó que assumeix com a compromís
del proper mandat la tasca d’elaborar un projecte complet del parc per fer-lo
completament accessible.
La senyora Angulo agraeix el suport de tots els grups, atès que es tracta d’una
reivindicació de fa molts anys.
Diu al senyor Alcon que ha tingut temps des del dia 23 d’abril per fer les esmenes a la
proposició que acaba de fer, ja que potser les haurien incorporat.
Diu a la senyora Barnils que llegirà una cosa que ha dit un veí: «Aquí no veremos
nunca una silla de ruedas atravesar el parque de Can Miralletes, sino que van por la
acera. Entonces nosotros queremos que sea accesible desde Padre Claret hasta
Industria, que puedan acceder los nanos, padres…, en fin, que todo el mundo que esté

con una movilidad reducida pueda acceder a este espacio. Si no se atienden las
peticiones vecinales, algo se está haciendo mal.»
El senyor Gallardo manifesta que tornen a veure poc clar el posicionament del grup de
govern en aquesta proposta. Afirma que és cert que la senyora Colau no té cap
responsabilitat en aquest parc, ja que l’alcaldessa no té cap interès en un parc de
barri, sinó en actuacions com la superilla i la remodelació de La Flor de Maig.
Manifesta que votaran a favor de la proposta, i opina que aquesta és una nova prova
de qui fa demagògia al districte.
El senyor Puig diu a la senyora Angulo que, si reconeix que fa la feina a mitges i no
l’acaba, en el proper plenari ja es fixarà en la proposició del GMDCs i la intentarà
millorar.
La senyora Arenillas diu a la senyora Barnils que vagi en compte amb les afirmacions
que fa perquè l’actual grup de govern va formar part del Govern municipal del PSC.
La senyora Barnils reitera que la senyora Colau no va dissenyar aquest parc romàntic
amb escales, i explica que pensa que molts grups ni tan sols coneixien la masia.
Afirma que, igual que han recuperat la masia, també recuperaran el parc per als veïns i
per al barri. Finalment expressa el vot a favor de la proposició.
La senyora Angulo agraeix el suport dels grups a la proposició, que opina que
representa un pas endavant per als veïns i les entitats.
S’aprova la proposició per unanimitat.
Presentada pel GMDPPC:
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
Solicitamos al grupo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona que
consensue las actuaciones de la creación de los carriles bici con los vecinos
de la zona en que se instalen
El senyor Ramon Sabaté Puig, del GMDPPC, manifesta que una mostra que el Govern
no escolta els veïns és que el carril bici del carrer Taulat, del qual es va parlar en el
plenari anterior, continua igual. Assenyala que ara s’està implantant el carril bici al
carrer Bilbao, amb trams totalment diferents. Explica que de Diagonal en amunt es
manté l’àrea verda, mentre que de Diagonal en avall desapareixen del lateral esquerre
tots els aparcaments dels veïns, que els consta que s’estan queixant. Afirma que el
tram del carrer Jonquera és inversemblant, amb un carril bus contra direcció i un sol
carril de sortida, i que a la rambla de Taulat han desaparegut també la meitat dels
cotxes. Manifesta que, davant d’això, es pregunten si el Govern escolta realment els
veïns.
Assenyala que la implantació dels carrils bici al districte té tant grans defensors com
detractors, i que això, juntament amb la falta de consens i d’explicacions del Govern
municipal, està creant polèmica entre els veïns. Tot seguit enuncia la proposició.
La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que les bicicletes i els
carril bici són sovint criminalitzats pel partit que presenta la proposta, mentre que el
seu grup considera que la planificació dels carrils bici i el foment del seu ús és una
eina cabdal per aturar els problemes de contaminació de la ciutat i que cal avançar en

aquest sentit. Explica que també creuen que cal treballar en un Pla de mobilitat de
ciutat, ja que poder tenir carrils bici accessibles i segurs per a tothom ha de ser una
cosa que estigui inclosa en un pla de ciutat, i no de forma aïllada al districte. Afirma
que, per tant, votaran en contra de la proposició.
El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, explica que estan una mica farts del
maniqueisme que contraposa vianants i ciclistes, contaminació i aire net, transport
públic i transport privat. Afirma que tothom vol una ciutat neta, segura i més habitable, i
que les discrepàncies es refereixen sovint a la manera d’arribar a aquesta ciutat.
Manifesta que pensen que qualsevol actuació de l’envergadura de la implantació de
molts quilòmetres de carril bici en una ciutat com Barcelona ha de tenir el consens, no
només de les forces polítiques i les associacions veïnals, sinó també de la majoria de
ciutadans, que sovint no se senten representats ni pels uns ni pels altres i que
majoritàriament són els grans afectats de qualsevol actuació a gran escala a la ciutat.
Remarca que qualsevol iniciativa, per beneficiosa que sembli, es transforma en un
conflicte si no es compta amb els veïns i l’opinió de tots els ciutadans. Conclou que per
això donaran suport a la proposició.
La senyora Silvia López Serrano, del GMDPSC-CP, observa que durant tot el plenari
estan parlant, no només de la manca de diàleg amb els veïns i veïnes, sinó també de
la manca de consens. Afirma que la implantació del carril bici és un d’aquests casos,
per la repercussió que té en la mobilitat dels carrers i de la zona on s’implanta, ja que a
vegades comporta congestió de la circulació, reducció d’aparcament en superfície i
problemes per als veïns. Manifesta que creuen que no s’haurien d’implantar sense
comptar amb l’opinió dels més afectats, que són en definitiva els veïns.
El senyor Sergi Alcon Gibert, del GMDERC-AM, assenyala que en el preàmbul de la
proposició hi ha un cert judici de valor, a banda de ser una de les proposicions més
breus que s’han fet mai en el Consell Plenari. Indica que posicionaran el sentit del seu
vot a la segona ronda d’intervencions.
El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, manifesta que al seu grup no
els fa por que una proposició sigui breu si és clara, tal com ho és en aquest cas.
Explica que la qüestió relativa a les bicicletes forma part de l’ordre del dia de totes les
converses que es puguin tenir sobre mobilitat, però que també forma part de totes
aquestes converses la implantació de carrils bici per llocs on ningú no s’esperava, amb
conseqüències com l’eliminació de places d’aparcament, que és una cosa que tothom
troba a faltar i que, a més, es produeix en un escenari de carrils bici buits. En aquest
sentit, afirma que a Barcelona la major part dels desplaçaments es fan a peu i amb
transport públic, i que potser s’està començant a sobredimensionar la xarxa de carrils
bici per a les necessitats reals de la ciutat. Manifesta que, per tant, demanen al Govern
que reflexioni sobre aquestes polítiques i que sobretot, si les implanta, faci com a
mínim l’esforç d’intentar consensuar-les amb l’opinió majoritària de la ciutat.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, recorda que l’actual
creació de carrils bici respon al desenvolupament del Pla de mobilitat, aprovat per la
majoria dels grups municipals, tret del PPC. Destaca que, en cada cas, s’ha presentat
el carril bici al veïnat amb un estudi d’impacte i amb mesures correctores, si calia, en
molts aspectes. Afirma que és cert que en alguns casos tota novetat pot aportar
dificultats, però que aquest pla és absolutament necessari per a la salut dels ciutadans
i ciutadanes de Barcelona i per a la mobilitat sostenible.

Diu al senyor Heredero que no és admissible afirmar que s’està a favor de la salut i de
la mobilitat sostenible, però no fer-hi res. Opina que el que s’ha de discutir amb els
veïns són els problemes i les dificultats que pugui comportar la implantació del carril
bici, però que la necessitat de construcció de la xarxa és inqüestionable.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, aclareix que no estan en contra del
desenvolupament del pla dels carrils bici, sinó que plantegen que aquests carrils han
de conviure amb els ciutadans. Remarca que demanen que s’estudiïn bé les coses i es
consensuïn, ja que si es fan carrils bici que generen controvèrsia i rebuig no
s’avançarà gens en l’ús de la bicicleta. A més, afirma que s’estan fent carrils bici
perillosos.
Manifesta que no posen en dubte el pla, però que no es creuen el que diu el Govern i
no li poden donar un «xec en blanc» perquè els enganya i no té credibilitat. Assenyala
que, per exemple, en el mateix Consell Plenari el Govern vota a favor de propostes
que diu que no complirà.
La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, remarca que el PPC diu que no
està en contra dels carrils bici, però sempre es manifesta en contra del
desenvolupament dels carrils bici o hi troba algun impediment. Explica que el seu grup
creu que no s’ha d’instrumentalitzar la participació per aturar una implementació
necessària com la dels carrils bici.
Assenyala que al Consell Plenari parlen sovint de la necessitat de millorar la salut de la
gent i de reduir la contaminació de la ciutat, però que això no es pot fer si no aturen
l’ús del cotxe privat contaminant i reforcen el transport públic. En relació amb això,
destaca que totes les ciutats europees que estan reduint efectivament la contaminació
avancen amb un bon pla que asseguri la seguretat i la convivència de les bicicletes
amb els altres modes de transport. Conclou que cal prioritzar l’ús de la bici i fer una
aposta política en aquest sentit.
El senyor Heredero afirma que les bicicletes són una gran solució però no pas l’única, i
que a vegades s’implanta malament i crea més conflictes que beneficis. Explica que es
pot potenciar molt més la xarxa pública d’autobusos i que el cotxe elèctric, que
comença a funcionar a molts llocs, ajudaria a millorar molt el medi ambient de la ciutat.
Afirma que cal entendre que la ciutat és global i conté diferents usos i activitats, i que
cal fer les coses amb consens.
La senyora López explica que pensen que qualsevol actuació que es fa a l’espai públic
i que comporta canvis de mobilitat s’ha de fer amb molta cura i amb sentit comú.
Afirma que, per tant, donaran suport a la proposició.
El senyor Alcon manifesta que el seu grup, que va votar l’anterior Pla de mobilitat, creu
que, si bé la implementació dels carrils bici té greus defectes, aquesta implementació
ha de tenir una visió global. Assenyala que, per tant, més que consensuar, és més
important tenir en compte el fet d’informar, aportar i implementar.
Opina que la proposició que es planteja està «contaminada» de base. Afirma que
l’exposició que ha fet el senyor Sabaté, parlant de la disminució del cotxe particular
amb la implantació del carril bici, i la utilització que hi ha darrere d’aquesta proposició
per a altres qüestions que no s’esmenten els porten a votar-hi en contra. Explica que,
tot i això, són conscients que hi ha carrils bici que s’han implantat amb moltes presses,
com el que hi ha entre els carrers Josep Pla i Selva de Mar.

El senyor Boadella manifesta que estan a favor de la proposició, atès que
comparteixen la tesi de replantejar la implantació dels carrils bici sota els criteris de la
convivència pràctica amb els altres vehicles i els veïns. Posa com a exemple els carrils
bici dels carrers Trias Fargas i Marina, que remarca que són a una distància d’una illa
de cases l’un de l’altre.
El senyor Carmona explica que votaran en contra de la proposició perquè no creuen
que es tracti de consensuar els carrils bici amb els veïns, sinó de corregir les dificultats
i problemes que es detectin en la implantació del pla acordat.
Manifesta que, si el PP vol contribuir a la mobilitat, l’Estat podria donar els 540 milions
que en els últims set anys no ha aportat al transport públic de la ciutat. Recorda que el
2010 hi aportava 200 milions, mentre que el 2017 hi va destinar 108 milions. Afirma
que, en canvi, la ciutat de Barcelona ha passat d’aportar 19 milions a TMB el 2014 a
85 milions el 2017. Destaca que això és apostar per una mobilitat sostenible i no el que
fa el PP.
El senyor Gallardo agraeix els vots a favor de la proposició. Opina que el senyor Alcon
és l’únic que fa un vot ideològic, i que no té cap justificació defensar que no es
consensuï amb els veïns un tema tan prioritari com és el que passa als seus carrers i
als seus habitatges.
Insta el senyor Carmona a revisar les xifres sobre el finançament del transport públic
perquè, des que el PP governa a Espanya, Barcelona té el major índex de finançament
de les ciutats.
S’aprova la proposició amb el vot en contra del GMDCUP-PA, del GMDERC-AM i del
GMDBComú-E, el vot a favor de la resta de grups i el vot de qualitat de la Presidència.
Presentada pel GMDCUP:
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
Les següents propostes per fomentar un entorn de les Glòries que garanteixi
mantenir la vida dels barris del voltant:
- Un percentatge d’habitatge públic que arribi al 100% (dels 1.000 pisos
projectats a l’entorn del projecte del parc de les Glòries) i que, d’aquests, el
50% siguin de lloguer assequible a les classes populars (joves, famílies
monoparentals, pensionistes, etc.), i un mínim d’un 50% hauria de ser per a
sol·licitants del registre públic dels barris de Glòries per mantenir la cohesió
social amb l’entorn actual i d’acord amb el que es diu al Compromís per
Glòries
- Establir polítiques de baixos protegits i garantir un percentatge d’un 30%
dedicat a equipaments públics als baixos dels nous habitatges
- Plantejar amb les entitats veïnals dels diversos districtes de l’entorn de les
Glòries i les associacions de comerciants un pla d’usos específic per a la
zona
La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, afirma que l’accés a l’habitatge
és una gran problemàtica a la ciutat de Barcelona. Explica que al districte de Sant
Martí el lloguer ha pujat un 20% en els dos últims anys i que l’Observatori Metropolità
de l’Habitatge constata l’augment de la població que destina més del 40% de la seva

renda a l’habitatge, quan la mitjana europea se situa al voltant del 28%. Assenyala que
el mateix informe alerta que a l’àrea de Barcelona hi ha 300.000 famílies en situació de
risc perquè destinen fins i tot més del 40% de la seva renda a pagar-se el sostre.
Manifesta que aquesta situació es veu agreujada pel fet de no tenir més d’un 2%
d’habitatge públic a la ciutat de Barcelona, un dels percentatges més baixos de les
ciutats europees, per darrere de grans ciutats com Amsterdam, amb un 48%, París,
amb un 17%, i Berlín, amb un 30%. Remarca que consideren que es pot parlar d’una
emergència habitacional al conjunt de la ciutat.
Manifesta que el parc de les Glòries és un espai desitjat pels barris que l’envolten, ja
que millorarà la seva qualitat de vida i donarà un nou pulmó verd a la ciutat, però que
ha d’esdevenir un espai que garanteixi també la vida dels barris, ja que és una
transformació urbana de gran impacte que pot implicar la gentrificació dels barris del
voltant. A més, remarca que fer més habitatge públic és una demanda veïnal no
només al parc de les Glòries, sinó a tot el conjunt de la ciutat. Explica que per això
pensen que la proposta del Govern de fer 250 habitatges protegits, del total de 1.000
que es preveuen fer al parc, és insuficient i que cal aprofitar el terreny lliure que deixa
aquest parc per fer habitatge públic. Finalment enuncia la proposició.
El president dona la paraula a una 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 comparteixen els tres punts de la proposició, però que es referirà
bàsicament al primer, ja que és el que tenen firmat dins del Compromís per Glòries i el
que segueixen més intensament.
Explica que constaten que, des de sempre, a Barcelona es va molt lent en la qüestió
de l’habitatge públic i no es compleix el que es diu que es farà. Assenyala que, per
exemple, tothom diu que és molt necessari el lloguer però després es fan cessions
perquè els pisos siguin de venda, o es diu que hi ha d’haver cohesió als barris i
després això no es compleix. Manifesta que, com a mínim, en el Compromís per
Glòries es deia que el 50% de l’habitatge havia de ser habitatge assequible, i que ells
demanen que aquest 50% sigui de lloguer. Remarca que a Barcelona fa falta habitatge
de lloguer per a joves i per a gent necessitada, i que tot l’habitatge públic hauria de ser
de lloguer.
D’altra banda, explica que també vol insistir que es compleixi el percentatge per barris,
que és una demanda que ja fa dos anys que reclamen al regidor. Afirma que no té
sentit que un percentatge dels habitatges que es facin a Glòries no sigui per a veïns de
l’entorn, a fi d’afavorir una certa cohesió social.
Recorda que l’any passat van fer unes jornades, en les quals es van fer preguntes al
regidor del Districte, perquè tota la qüestió de l’habitatge de Glòries fos molt
transparent. Explica que, atès que moltes preguntes van quedar en suspens i sembla
que el juny es vol fer una jornada de presentació dels habitatges APROP a Glòries,
volen proposar que, juntament amb aquesta jornada, es facin unes jornades
coordinades amb les entitats veïnals per aclarir diversos aspectes sobre habitatge: a
qui s’adjudica i amb quins criteris, si hi ha un percentatge per barris, etc.
Finalment, recorda al regidor del Districte, que alhora és regidor d’Habitatge, que al
seu barri hi ha un solar anomenat AA1 on es podria fer habitatge públic i no se’n fa.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, pregunta a la senyora Ruiz què
han de fer amb les parelles de joves que guanyen 17.000 euros l’any i que, amb
aquests dos ingressos, volen formar una família.

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, manifesta que el Govern actual ha
situat entre les seves prioritats l’habitatge, que és un tema molt difícil que no es resol
d’un dia per l’altre. Afirma que hi hagut encerts i errors, èxits i fracassos, i que des del
Grup Municipal de Cs han donat suport a aquestes actuacions, a vegades més enllà
d’algunes discrepàncies ideològiques.
Explica que consideren que la plaça de les Glòries és un àmbit amb molt de sòl per
poder fer habitatges i que no es pot deixar de banda aquesta gran oportunitat
d’adquirir sòl públic, ja que la ciutat en té molt poc. Manifesta que, no obstant això,
pensen que l’establiment d’uns percentatges concrets ha de provenir d’una anàlisi més
profunda de les promocions d’habitatges que es facin perquè, si no, s’acabarà
bloquejant el desenvolupament econòmic de la zona.
Destaca que sovint les plantes baixes són les que veritablement defineixen la ciutat.
Opina que segurament un dels punts més febles del 22@ va ser aquest, ja que es va
convertir la zona en un lloc buit i sense vida. D’altra banda, explica que estan totalment
d’acord que cal fer un pla d’usos per a Glòries.
Conclou que estan d’acord en el fons de la proposició, però que consideren que
l’especificació dels percentatges hauria de dependre més dels tècnics i d’estudis molt
detallats que no pas de decisions aleatòries. Manifesta que, per tant, s’abstindran.
La senyora Silvia López Serrano, del GMDPSC-CP, afirma que estan d’acord en el
fons de la proposició, però que consideren prematur plantejar un pla d’usos específic
per a la zona.
El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, assenyala que el grup proposant va
acceptar algunes esmenes del seu grup. Explica que votaran a favor de la proposició,
malgrat que creuen que el 100% de l’habitatge hauria de ser de lloguer i de gestió
municipal.
D’altra banda, afirma que si actualment no hi ha un parc de lloguer públic decent a la
ciutat és perquè durant el Govern del PSC qui gestionava Habitatge era el partit
majoritari de la coalició que governa actualment la ciutat, ICV-EUiA, que va decidir que
l’habitatge de lloguer públic no era una prioritat.
La senyora Maria Arenillas Picañol, del GMDDemòcrata, opina que no es tracta de
mirar enrere, sinó de començar a fer les coses bé. Afirma que cal un pla molt acurat i
saber quines són les necessitats reals de Glòries i dels districtes a què pertany.
Manifesta que és evident que la ciutat pateix un dèficit molt important d’habitatge
públic i que aquest dèficit es veu agreujat per l’increment de la demanda de lloguer i
dels preus. Opina que, per tant, la proposta del GMDCUP-PA és encertada, tot i dubtar
que es puguin establir percentatges d’aquesta manera. Pel que fa a això, assenyala
que cal analitzar les necessitats de joves, de pensionistes, de famílies monoparentals
i, sobretot, de persones amb mobilitat reduïda.
El regidor del Districte destaca que l’Observatori Metropolità de l’Habitatge s’ha creat
per iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona i dona unes dades indiscutibles. D’altra
banda, recorda que el Pla pel dret a l’habitatge es va aprovar per àmplia majoria, amb
el vot dels grups municipals del PSC, del GMDemòcrata i de Cs, amb la qual cosa hi
ha una certa responsabilitat comuna.
Pel que fa a la proposició, afirma que tant de bo poguessin fer tant habitatge de lloguer
assequible a Glòries, però que els percentatges ja estan definits, amb una mica més

del 50% d’habitatge de promoció privada i gairebé el 50% d’habitatge públic. Explica
que, no obstant això, treballen perquè en el futur hi hagi percentatges més elevats
d’habitatge públic, tenint en compte que el Pla pel dret a l’habitatge reconeix un 80%
de lloguer públic i un 20% de dret de superfície, que és una venda temporal que
després torna a propietat pública.
Respecte al percentatge de pisos per al barri, manifesta que es preveu que sigui d’un
20% o un 25%, però que podrien allargar-lo fins al 30%. D’altra banda, explica que,
d’acord amb el Pla pel dret a l’habitatge, hi ha un 30% d’habitatges per a joves menors
de 35 anys. Assenyala que és difícil admetre un percentatge superior perquè la gent
que viu a altres barris de Barcelona on no hi ha habitatge públic també ha de tenir dret
a poder accedir-hi. Afirma que, per tant, creuen que el 30% és una quota respectable
de pisos per a joves i per a la gent que viu al barri.
Manifesta que la idea de baixos de protecció, que s’ha iniciat a Ciutat Vella, es podria
estendre a Glòries, al districte o al Poblenou. D’altra banda, explica que troben una
mica precipitat el pla d’usos quan encara s’estan definint els plans urbanístics. Afirma
que també cal tenir en compte que s’ha potenciat la creació de l’eix Clot per coordinar i
repensar els projectes.
Finalment, manifesta que accepten la proposta del senyor Catasús d’explicar més la
política d’habitatge quan es presentin els habitatges APROP.
La senyora Ruiz respon al senyor Gallardo que la proposició parla també dels joves,
tot i que ja sap que el Govern del PP a l’Estat espanyol ha reduït com mai el
pressupost per construir habitatge públic i el que dona són ajudes perquè la gent jove
s’hipotequi per a tota la vida. Afirma que cal començar a implantar el lloguer social,
que és el que funciona a la resta d’Europa.
En relació amb la intervenció del GMDCs, afirma que el veïnat omplirà de vida el 30%
d’equipaments als baixos, tal com fa sempre que té espais per omplir. D’altra banda,
explica que la sorprèn molt que es parli d’aleatorietat quan es demana un 100%
d’habitatge públic al parc de les Glòries i que el 50% d’aquest habitatge sigui per a
classes populars que estan sent expulsades de la ciutat. Remarca que en tots els
plenaris tots els partits polítics han demanat més habitatge públic i, per tant, aquí hi ha
una aposta política molt clara per l’habitatge públic.
El senyor Gallardo aclareix que el que ha volgut dir en la seva intervenció anterior és
que, si no es modifica el topall de renda per poder accedir a l’habitatge protegit,
s’exclou un segment important de persones amb més capacitat econòmica. Explica
que el que planteja és que no permetre l’existència d’habitatge de lliure mercat
significa no donar opcions a la resta de les classes mitjanes. Remarca que estan a
favor de l’habitatge de lloguer, però que consideren que el 100% és excessiu i no se
n’han mesurat les conseqüències. Manifesta que per això votaran en contra de la
proposició.
La senyora López expressa l’abstenció del seu grup.
El senyor Puig assenyala que el vot del senyor Gallardo mostra que el GMDPPC
també vota ideològicament.
Manifesta que també creuen que és molt important que el teixit associatiu de la ciutat
gestioni els baixos dels edificis, que són els que donen vida al barri. A més, subratlla
que la seguretat no la dona més policia al carrer, sinó més carrers amb vida.

Explica que entén que el regidor no s’hagi posicionat fermament encara i mostri una
manca de contundència a l’hora de defensar l’habitatge públic, atès que va votar el Pla
pel dret a l’habitatge amb Cs i el Grup Municipal Demòcrata.
La senyora Arenillas manifesta que s’abstindran, ja que creuen que fa falta conèixer
què més hi haurà als entorns del parc de Glòries per acabar de definir tot l’habitatge.
El regidor explica que no tenen dubtes respecte al Pla pel dret a l’habitatge, però que
s’abstindran perquè els plans s’han de fer seriosament i no poden complir els
percentatges que es demanen.
Recorda que el Govern del PSC, ICV-EUiA i, durant una època, ERC van fer
habitatges públics i la majoria van acabar sent de venda, excepte els 7.000 que han
heretat. Afirma que el Govern de CiU va aturar la construcció d’habitatge públic, però
també va començar a deixar de vendre habitatge i sòl, que és una pràctica que el
Govern actual ha consolidat. Manifesta que, per tant, reconeixen el que han fet bé i el
que han fet malament, perquè tots i totes han fet coses millors i pitjors.
La senyora Ruiz explica, en resposta al senyor Gallardo, que és molt difícil viure a la
ciutat de Barcelona amb uns ingressos de 17.000 euros a l’any i que precisament per
això volen més habitatge per a aquest segment de la població.
Manifesta que amb aquesta proposta volien mostrar que parlen molt de fer habitatge
públic, però que, a l’hora de comprometre’s de veritat, només dos partits estan a favor
de l’habitatge públic. Opina que caldria reflexionar sobre això, tenint en compte que
parlen de l’existència d’un drama habitacional a la ciutat i de l’expulsió de les classes
populars, que inclouen pensionistes, joves i gent amb «sous de misèria». Explica que li
hauria agradat deixar el Consell Plenari amb una aposta de tots els grups per
l’habitatge públic i poder recordar després aquest compromís a tots els grups.
Manifesta que espera de Barcelona en Comú una esquerra totalment a favor de
l’habitatge públic, amb un percentatge del 100% d’habitatge públic a la ciutat. Afirma
que no és una qüestió de diners sinó de voluntat política, tot i ser conscient que el
Govern ha pactat un pla d’habitatge amb les dretes de la ciutat, que el que volen és
lliure mercat i seguir expulsant veïnes de la ciutat. Reitera que a Barcelona només hi
ha un 2% d’habitatge públic enfront del 30% o el 48% d’habitatge públic a altres ciutats
europees.
S’aprova la proposició amb el vot en contra del GMDPPC, l’abstenció del GMDCs, del
GMDPSC-CP, del GMDDemòcrata i del GMDBComú-E, i el vot a favor del GMDCUPPA i del GMDERC-AM.
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional
No hi ha assumptes a tractar.
c) Precs
Presentat pel GMDDemòcrata:
Que el Districte de Sant Martí, i en relació amb els Premis Sant Martí, posi en
pràctica totes les seves competències per fer efectives actuacions que
condueixin a aconseguir una igualtat real entre gèneres, apostant per un acte
institucional on aquesta demanda sigui posada en pràctica i començant ja

des d’ara per una reformulació del jurat i les bases d’aquests premis perquè
s’apliquin aquests criteris
La senyora Margarita Planas Liébanas, del GMDDemòcrata, assenyala que el prec
que presenten té a veure amb la visibilització de les dones en relació amb tots els seus
drets, que és una de les reivindicacions que han fet les dones a les reiterades
manifestacions que han protagonitzat darrerament. Tot seguit formula el prec.
La senyora Carlota Falgueras Marsal, consellera d’Ensenyament, Immigració i Dona,
manifesta que accepten políticament el contingut del prec, però no pas el seu
procediment i temporalitat. Explica que no són a temps de modificar les bases del
Premi Sant Martí 2018 perquè el calendari obliga a la presentació de persones i
entitats candidates el proper mes de juny, amb la qual cosa no és viable un canvi de
bases per a l’edició d’enguany, que és una cosa que requereix un llarg procediment
legal i burocràtic, segons els han informat els serveis tècnics. Afirma que, per tant,
revisaran aquestes bases de cara a l’edició del 2019. Anuncia que, no obstant això, en
fer la convocatòria d’aquest any recomanaran als grups polítics i entitats que tinguin
una especial cura en la tria de la seva representació per tal de garantir la paritat del
jurat.
Subratlla que, per primera vegada, l’Ajuntament de Barcelona ha fet un Pla per la
justícia de gènere 2016-2020, en el qual s’inclou una mesura de govern sobre
transversalitat. Explica que la tècnica de Transversalitat, a qui s’encarrega una
diagnosi de perspectiva de gènere, va valorar els tres premis atorgats al districte: el
Premi Sant Martí, el Premi Icària i el Premi Jove de Còmic. Destaca que el Premi Jove
de Còmic es considera la convocatòria amb més perspectiva de gènere de la ciutat pel
que fa a bases, llenguatge no sexista i composició del jurat. Afirma que, en canvi, el
Premi Sant Martí té algunes mancances, però que és motivador haver-ho detectat
perquè així ho podran corregir.
La senyora Planas manifesta que es donen per satisfets amb l’acceptació política del
prec, ja que els tècnics són els que saben si és viable o no implementar-lo enguany.
S’accepta el prec.
Presentat pel GMDDemòcrata:
Que es constitueixi una comissió de seguiment de les obres de les sortides
d’emergència d’Adif del carrer Mallorca amb carrer Independència amb la
presència de comerciants i de veïns
L’Ajuntament, a través de la comissió de seguiment i de les diverses àrees
implicades, ha de garantir la informació, l’execució de les obres amb la
mínima afectació possible, preveient mesures de seguretat pública, sobretot
de nit, i implementant mesures de promoció per visualitzar el comerç,
garantint recorreguts d’accessibilitat. Igualment s’ha d’assegurar un
calendari d’execució real i al més curt possible, i que no es vegi entorpit per
elements sobrevinguts com el refugi aeri del carrer Independència. Que les
obres no comencin sense el consens i l’acord dels veïns i comerciants, i amb
la reubicació dels mòduls de servei (sanitari, menjador, vestuari, oficina, etc.)
que estan previstos davant de dos comerços oberts, quan a la zona hi ha
comerços tancats on no n’obstaculitzarien el funcionament

La senyora Maria Arenillas Picañol, del GMDDemòcrata, explica que presenten aquest
prec atès que el dia 4 d’abril es va presentar al Districte el projecte de les sortides
d’emergència d’Adif del carrer Independència amb Mallorca, i el Govern i els tècnics
d’Adif es van comprometre a escoltar els veïns i a fer les variacions que fossin
necessàries. Tot seguit formula el prec.
El president dona pas a les intervencions dels veïns i entitats que han sol·licitat
intervenir en aquest punt.
El senyor David Pou i Carcasona, en nom de l’Associació de Comerciants dels
Encants Nous, recorda que a la reunió anterior que van tenir al Districte els van dir que
podrien tenir veu en aquestes obres. Explica que no han tingut cap avís respecte a
l’inici de les obres, que han començat sense la senyalística pertinent i sense la
reubicació dels contenidors ni de cap dels elements que necessiten. A més, es queixa
que s’ha reubicat a correcuita la parada d’autobús al carrer Cartagena, que encara no
està acabada; que s’han instal·lat tanques opaques, quan havien demanat que fossin
transparents, i que no tenen contenidors per llançar la brossa. Finalment, demana que
hi hagi un grup on es pugui parlar amb el veïnat i el comerç.
La senyora Natalia Mas i Palacín, en nom de l’Associació de Comerciants dels
Encants Nous, manifesta que fa un mes que han començat les obres i de moment no
s’ha produït la reunió que se’ls havia dit que es faria. Demana que les obres es facin
amb el consens de comerciants i veïns.
La senyora M. Ángeles Ortega i Molledo, en nom de l’Associació de Comerciants dels
Encants Nous, pregunta si l’Ajuntament de Barcelona preveu algun tipus de
compensació fiscal per als comerciants afectats per obres, que veuran molt reduïts els
seus ingressos i potser no podran ni pagar el lloguer. Es queixa que no se’ls deixa
vorera ni visibilitat, i que els fan treure les terrasses. Afirma que negocis que fa poc
que han obert hauran de tancar, i que ella, per exemple, no es podrà jubilar perquè
l’arruïnaran abans. Manifesta que cal ajudar els comerciants i que creu que
l’Ajuntament pot fer-ho.
D’altra banda, demana que es posin llums, i pregunta si ja es disposa de l’informe
tècnic sobre el refugi.
El senyor Andrés Santalices i Redondo, en nom de l’Associació de Comerciants dels
Encants Nous, assenyala que sobretot vol fer èmfasi en la importància de la visibilitat.
Explica que s’està fent un tancament amb uns passadissos de 2 metres d’ample i
tanques de 2 metres d’alçada, de manera que no es veuen les porteries ni els
establiments i no hi ha accessibilitat. Remarca que tot el barri quedarà aïllat i sense
seguretat per tal d’afavorir la seguretat i la comoditat de l’empresa que fa l’obra, que
tindrà el seu recinte tancat i no haurà de posar un mòdul a una cantonada. Opina que
és totalment injust que es promogui aquesta seguretat i comoditat de l’empresa
constructora en detriment dels veïns i dels negocis.
La senyora Montserrat Barnils Santanach, consellera de Treball Digne, Cultura i
Promoció Econòmica, manifesta que la comissió de seguiment de les obres ja està
creada i es reunirà en els propers dies, i que ja s’ha informat de les obres en diferents
espais. Explica que Adif ha d’executar aquestes obres per compliment de la normativa
del 2014 i que, per tant, ja fa anys que s’haurien d’haver fet. Afirma que, com a
Ajuntament, no poden decidir quan es fan aquestes obres i l’únic que han de fer és
col·laborar-hi.

Explica que l’Ajuntament, a través del Comitè d’Obres i Mobilitat, amb l’Àrea
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament i amb la Unitat d’Obres de la Guàrdia
Urbana, s’ha coordinat amb Adif per minimitzar les afectacions de les obres sobre la
mobilitat. Manifesta que, en cas que hi hagi deficiències com les que ara comenten els
veïns i comerciants de la zona, es podran plantejar a la comissió i es corregiran en la
mesura del possible.
Afirma que Adif ha fet una inspecció prèvia d’immobles i ha desplegat plans
d’auscultació, i que es garantirà en tot moment els accessos als aparcaments i als
equipaments escolars. Explica que, pel que fa a les possibles afectacions al comerç de
la zona, ja s’han iniciat els tràmits i converses amb l’Àrea de Comerç perquè es doti de
recursos per iniciar una campanya de suport al comerç de l’entorn, que serà convocat
a una reunió específica en els propers dies.
Conclou que, per tot l’exposat, no accepten el prec.
La senyora Arenillas opina que el Govern municipal, com a responsable de la ciutat i
del veïnat, no es pot limitar a col·laborar i dir que es farà una comissió quan ja estaran
les tanques i els mòduls posats. Remarca que els representants dels veïns i els
comerciants van fer una petició el dia de la reunió i no se’ls ha escoltat gens. Explica
que pensen que la comissió s’ha de fer ara, abans que tot s’organitzi, i que s’ha de
tenir en compte els veïns. Afirma que no es pot menystenir les persones d’aquesta
manera, i més quan estan parlant d’unes obres que duraran un any i mig.
La senyora Barnils manifesta que no estan menystenint els veïns, sinó que els han
escoltat, els han facilitat tota la informació de què disposaven en diferents espais i els
donen ple suport.
No s’accepta el prec.
Presentat pel GMDERC:
Que el Govern municipal del Districte dugui a terme una canvi d’ubicació de
les taules de ping-pong de la plaça Camp de l’Arpa (Trinxant – Meridiana) per
tal de garantir la seguretat de les persones que hi juguen i d’evitar accidents,
ja que amb la ubicació actual moltes pilotes surten a la via pública amb el
risc d’accident que aquest fet comporta
El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, explica que aquest prec és una
petició expressa de gent que juga habitualment en aquestes taules de ping-pong, ja
que la seva proximitat al carrer Trinxant genera un cert perill, sobretot quan hi juguen
nens. Manifesta que per això demanen un canvi d’ubicació d’aquestes taules.
El senyor Jordi Marzo i Fitó, conseller de Memòria Històrica, Seguretat i Prevenció,
explica que es buscarà un lloc més adient per a aquestes taules i que, per tant,
accepten el prec.
El senyor Puig agraeix l’acceptació del prec i afirma que els veïns estaran molt
contents.
S’accepta el prec.

Presentada pel GMDPSC:
Que se’ns informi del nombre d’assentaments irregulars existents actualment
a Sant Martí i el nombre de persones que hi viuen, així com de les actuacions
de caire social que hi està portant a terme l’Ajuntament
La senyora Sra. Silvia López Serrano, del GMDPSC-CP, exposa els motius pels quals
presenten aquest prec: l’increment del nombre de persones que malviuen actualment
en assentaments irregulars; les condicions en què hi viuen; i els problemes de
convivència i en alguns casos de seguretat que aquest fet genera en els veïns i veïnes
que viuen als voltants d’aquests assentaments. Finalment formula el prec.
La senyora Carlota Falgueras Marsal, consellera d’Ensenyament, Immigració i Dona,
afirma que tenen controlats els assentaments des del principi del mandat, i que en
aquests moments hi ha 46 assentaments al districte, amb un total de 357 persones
ocupants, de les quals 51 són menors.
Explica que els Serveis Socials i l’Oficina del Pla d’Assentaments Irregulars (OPAI)
visiten i segueixen els assentaments allà on poden tenir entrada per assessorar i fer
acompanyament en l’adquisició de recursos, com l’empadronament sense domicili, la
cartilla de la Seguretat Social per anar al metge, l’escolarització obligatòria dels
menors i el repartiment d’aliments o roba. Manifesta que també s’ofereixen cursos
d’inserció, capacitació i formació professional, lingüístics o d’altres tipus als ocupants
dels assentaments quan hi ha un cert interès. Afirma, però, que algunes vegades són
rebutjats per desconfiança o per desconeixement de la seva utilitat.
Explica que també s’ha procurat tenir un contacte continuat amb les entitats solidàries
que actuen voluntàriament per tal d’oferir una ajuda a les persones dels assentaments,
com la Xarxa d’Assentaments del Poblenou i els bancs d’aliments, que informen amb
transparència de la gestió i el seguiment dels casos preocupants i coordinen la seva
acció amb els Serveis Socials.
La senyora López demana que es faciliti aquesta informació per escrit. Explica que el
fenomen dels assentaments no és nou, però que han de tenir en compte que hi ha
molts menors. Opina que aquest tema s’ha d’abordar des d’una mirada de ciutat
perquè es tracta d’un problema greu a tota la ciutat, encara que Sant Martí sigui el
districte on hi ha més assentaments. A més, assenyala que calen polítiques
transversals en matèria laboral, atès que si aquestes persones només treballen en la
ferralla difícilment acceptaran un pis on no podran dur a terme la seva activitat.
Manifesta que, tot i això, és conscient que no és una qüestió senzilla ni fàcil de
resoldre, i que no n’hi ha prou a augmentar el pressupost.
La senyora Falgueras afirma que és evident que es tracta d’un tema transversal i que
hi ha assentaments a tot Barcelona, encara que al districte de Sant Martí és on hi ha
més persones en aquesta situació.
Assenyala que aquest fenomen no és una novetat. Explica que el 2013 hi havia un
total de 461 persones que vivien en assentaments, però que aquests eren més grans i,
per tant, només n’hi havia 28. Afirma que ara ha augmentat el nombre d’assentaments,
però ha disminuït el nombre de persones que hi viuen. Informa que el 2014 hi havia 31
assentaments amb 347 persones; el 2015, 27 assentaments amb 245 persones, i ara
un nombre semblant al del 2014.
Manifesta que està d’acord que s’ha de fer una actuació laboral més transversal i que
s’està intentant fer això amb les cooperatives.

El president pregunta si s’accepta el prec.
La senyora Falgueras respon afirmativament.
S’accepta el prec.
Presentada pel GMDPSC:
Que se’ns presenti en un termini de 3 mesos un calendari que prevegi la
retirada de l’amiant d’aquells edificis de titularitat municipal existents al
districte en els quals no s’hagi procedit a retirar-lo
La senyora Silvia López Serrano, del GMDPSC-CP, explica que presenten aquest prec
atès el perill que suposa l’amiant per a la salut de les persones i atès que actualment
encara queda amiant per retirar d’edificis, magatzems, fàbriques i naus. A continuació
formula el prec.
La senyora Carlota Falgueras Marsal, consellera d’Ensenyament, Immigració i Dona,
explica que l’únic edifici de titularitat municipal en què s’ha detectat fibrociment
d’amiant és la nau situada al carrer Pallars 217, al costat de l’escola Llacuna.
Assenyala que, tenint en compte que l’amiant és perillós si està trencat i defectuós, els
serveis tècnics municipals van fer una inspecció d’aquesta propietat el 12 de març del
2018. Manifesta que, atès que els informes tècnics diuen que no s’aprecien danys, es
conclou que en aquests moments no s’observa un risc de contaminació per amiant.
Explica que, tot i així, quan tinguin un projecte clar per a aquest edifici, caldrà procedir
a la retirada de la seva teulada d’amiant, seguint el protocol establert i amb tota la
seguretat que requereix, i fora de l’horari escolar. Remarca que si retiressin ara
l’amiant sense fer la rehabilitació completa de l’edifici, farien malbé el patrimoni
municipal.
La senyora López demana que se’ls faciliti aquesta informació per escrit. D’altra
banda, opina que és curiós que només hi hagi una nau amb amiant, i que també cal
tenir en compte els terrenys privats que siguin d’ús públic.
El president pregunta si el Govern accepta el prec.
La senyora Falgueras afirma que no l’accepten pel que ha explicat, però que faran el
que es demana quan s’hagi rehabilitat l’edifici i que, a més, ho faran amb totes les
mesures de seguretat.
D’altra banda, recorda que no és responsabilitat de l’Ajuntament treure l’amiant dels
edificis de propietat privada. Assenyala que en, tot cas, en aquests casos ha d’instar el
propietari a fer-ho.
No s’accepta el prec.

Presentat pel GMDCs:
Que se aumente el mantenimiento y se remodelen las zonas de la plaza de la
Palmera que estén degradadas, que se nos informe por escrito a los
miembros del Plenario y a los vecinos, especificando qué actuaciones tienen
previstas y plazos de las mismas en el plazo máximo de tres meses
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, afirma que la plaça de la Palmera
necessita un manteniment regular tant del sòl com del monument de Richard Serra i
de la xemeneia, tal com reivindiquen des de fa molts anys les entitats i els veïns.
Assenyala que s’han fet moltes coses en aquesta plaça, però que si no hi ha un
manteniment eficaç les coses no es conserven. Destaca que les administracions
públiques han de garantir que els parcs i zones verdes de titularitat pública tinguin un
manteniment continu i, quan calgui, una remodelació parcial o integral. Finalment
formula el prec.
El senyor Jordi Marzo i Fitó, conseller de Memòria Històrica, Seguretat i Prevenció,
manifesta que el 17 d’abril es va dur a terme una exploració conjunta a la plaça per
part dels tècnics i la Direcció del Serveis a les Persones de l’Ajuntament i l’associació
de veïns. Explica que es van fer fotografies de l’estat en què es troba, principalment
dels clots de sorra produïts pels gossos, i que després d’aquesta visita es va traslladar
a Parcs i Jardins la necessitat de reparar la plaça i la demanda d’igualar la superfície
amb el material corresponent.
Informa que, en la línia d’una intervenció global, tenen previst fer un taller gratuït en el
qual es treballarà, entre altres aspectes, l’educació canina, que es durà a terme el 23
de maig a les 18.00 hores a la mateixa plaça. A més, explica que també estan valorant
incorporar a la campanya «Millora de la neteja de Barcelona» algunes accions com
identificar i corregir les males pràctiques de la ciutadania en relació amb la neteja i
l’espai públic.
Afirma que, amb aquesta intervenció i amb la col·laboració dels veïns i veïnes,
esperen millorar l’estat de la plaça de la Palmera, on recorda que ja s’han fet diverses
intervencions en aquest mandat, com canviar els espais infantils de la plaça, tenir cura
de l’escultura de la plaça, ubicar el faristol de memòria històrica i substituir la palmera,
que va emmalaltir.
La senyora Angulo precisa que el faristol es va posar perquè el va demanar el seu
grup i era també una petició veïnal.
Remarca que estan demanat una reforma de la plaça i informació sobre les actuacions
previstes, i no pas un espai per a gossos.
El senyor Marzo manifesta que no troben justificat remodelar tota la plaça, però que
accepten el prec pel que fa al manteniment i al civisme. Destaca que és important fer
èmfasi en el civisme de les persones perquè no malmetin la plaça.
S’accepta el prec.

Presentat pel GMDCs:
Que el equipo de gobierno tome las medidas necesarias para que se instale,
con la mayor brevedad posible, un semáforo que regule la circulación en el
cruce entre las calles Pujades y Pamplona de nuestro distrito
El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, formula el prec i explica que en
aquesta cruïlla, a banda del trànsit rodat, s’hi ajunten un carril bici de doble direcció i
una sortida de metro que fa que hi hagi molt de moviment de vianants a tota la zona.
Assenyala que aquesta petició ha estat realitzada per l’Associació de Veïns del
Bogatell.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils,
Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, manifesta que són conscients que aquesta cruïlla
presenta algunes dificultats. Assenyala que, de fet, Guàrdia Urbana n’ha fet diferents
informes, el primer dels quals és del 23 de juny de 2015. Explica que, un cop
descartada l’alternativa de posar un radar, aquest semàfor és a la cua dels molts
semàfors que s’han d’instal·lar a Barcelona i que, per tant, no saben quan s’instal·larà.
El senyor Heredero remarca que aquesta cruïlla és un punt molt crític a causa de la
sortida de metro, que a més té ascensor, i que és un entorn amb moltes oficines i
molts turistes. Opina que no es poden conformar a deixar aquest semàfor a la cua,
quan saben els problemes i accidents que hi ha, sobretot nocturns, atès que és una
zona d’oci. Afirma que considera que es tracta d’un punt negre que s’hauria de
resoldre com més aviat millor.
El senyor Carmona manifesta que hauran d’esperar, atès que les necessitats són
moltes i tot requereix un temps. Explica, per a la tranquil·litat dels veïns, que el 2017
només hi va haver 7 accidents lleus en aquesta cruïlla, 6 d’ells per culpa del cediu el
pas. A més, assenyala que a la nit només va passar un accident. Remarca que hi ha
cruïlles amb semàfors on hi ha hagut més de 7 accidents i que, per tant, posar un
semàfor no és garantia que no hagi de passar res.
No s’accepta el prec.
Presentat pel GMDPPC:
Que el regidor del Distrito de Sant Martí solicite la obertura de una nueva
boca del metro de la línea 4, Besòs, que permita eliminar la actual, junto a las
viviendas a solo 1,22 m de la fachada
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, explica que fa anys que els veïns
de la zona de Gran Via-Prim reclamen una solució per eliminar la barrera
arquitectònica que suposa la sortida de la boca de metro de l’estació de Besòs de la
L4, ja que l’amplada de la vorera en aquest tram és d’1,22 metres. Afirma que això
impedeix el trànsit normal dels ciutadans per la vorera i la mateixa entrada als
comerços. Explica que han adjuntat unes fotografies per mostrar el greu problema que
suposa aquesta vorera, i formula el prec.
El president dona la paraula a un veí que ha sol·licitat intervenir en aquest punt.
El senyor Manuel Romero Vázquez, en nom propi, manifesta que espera que l’any que
ve ni el senyor Carmona ni el regidor continuïn al capdavant del Districte.

Explica que si una persona amb la bossa de la compra es creua amb una altra
persona en aquesta vorera, una d’elles s’ha de parar. Recorda que l’alcaldessa va dir
que ho resoldria en una visita que va fer al barri, però que el seu Govern no ha fet res.
Afirma que sembla que els tècnics municipals no sàpiguen on és el Besòs i que ell
podria anar a buscar-los perquè hi vagin i coneguin els problemes que hi ha en aquest
barri.
Assenyala que es va fer una boca de metro molt bonica al costat del tramvia amb un
ascensor, però no es va eliminar la vella. Opina que això és incomprensible, i més
quan es pregona que cal eliminar les barreres arquitectòniques.
Afirma que els membres del Consell Plenari l’han d’escoltar, en comptes de riure,
perquè són treballadors públics i la ciutadania paga els seus sous. Opina que el
Govern s’està rient de tots els veïns de Sant Martí, i adverteix que no comptarà amb
els 751 vots dels membres de la seva associació.
El president diu al senyor Romero que hauria d’acabar la intervenció.
El senyor Romero afirma que el dret d’expressió no funciona gaire bé al Consell de
Districte.
El president li explica que ha tingut un temps d’intervenció de dos minuts i mig, com la
resta de veïns, i ha utilitzat dos minuts i 45 segons, i agraeix la seva intervenció.
El senyor Jordi Martín López, conseller de Participació i Transparència, Economia
Social i Cooperativa i Turisme, pregunta al senyor Romero de quina entitat prové.
El president demana que no s’interpel·li el senyor Romero. Afirma que el Govern té
moltes oportunitats per parlar amb els veïns i veïnes, i demana que es respongui al
prec que s’ha formulat.
El senyor Martín afirma que el president té raó i que després ja parlarà amb el senyor
Romero.
Recorda al senyor Gallardo que qui decideix les obres de metro que es fan a la ciutat
és l’Autoritat de Transport Metropolità (ATM). Explica que al principi del mandat ja van
demanar una sèrie d’actuacions, una de les quals ja s’ha dut a terme, atès que la
parada de metro del Besòs-Maresme s’ha fet totalment nova. Manifesta que esperen
que aquesta altra actuació també arribi perquè és evident que és un problema que
s’ha de resoldre. Assenyala que, atès que avui el Govern de l’Estat és qui presideix
l’ATM, el senyor Gallardo pot trucar al ministre i preguntar-li si té intenció d’executar
aquesta obra a curt termini. Li diu que, ara més que mai, pot actuar per resoldre l’obra
que s’hauria de fer en aquesta estació de metro.
El senyor Gallardo afirma que no sap si el senyor Martín vol saber de quina entitat és
el veí que ha intervingut per intimidar o per «posar-la a la llista negra», atesa la seva
vehemència. D’altra banda, explica que no entén que el senyor Martín digui que el
Govern central dirigeix l’ATM i no sap si pretén enganyar-los. A més, recorda que la
mateixa senyora Colau es va comprometre a resoldre aquest problema quan va visitar
el barri, mentre que ara el senyor Martín diu que se n’ha d’ocupar Madrid.
El senyor Martín aclareix que el seu comentari es referia al fet que l’ATM depèn en
bona part de la Generalitat de Catalunya, que ara és en mans del Govern de l’Estat.

Explica que voldria parlar després amb el senyor Romero per quedar un dia amb ell. Li
diu que, si és d’una entitat, estarà encantat d’atendre’l i explicar-li tot el que ha fet el
Govern al barri del Besòs-Maresme, que destaca que és dels barris de la ciutat on més
actuacions s’han fet en aquest mandat i potser en els vint darrers anys.
Finalment, precisa que no accepten el prec.
No s’accepta el prec.
Presentat pel GMDPPC:
Que el regidor del Distrito como máxima autoridad en Sant Martí ordene la
retirada del símbolo (lazo amarillo) que representa el conflicto social de
vecinos y familias, colgado en la fachada del Ayuntamiento del distrito
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, manifesta que, atès que
consideren que l’Ajuntament és la casa de tots els veïns i representa totes les opcions
polítiques, no entenen que mostri un llaç groc que només representa una part del
districte. Afirma que, per tant, sol·liciten que aquest llaç es retiri.
El regidor del Districte explica que el Govern del Districte no considera que lluir aquest
símbol representi cap conflicte ni cap enfrontament, sinó que respon al dret de la
llibertat d’expressió per reclamar una cosa que és justa i que, a més a més, no troben
que creï cap conflicte. D’altra banda, assenyala que el llaç està penjat a totes les seus
de districte de l’Ajuntament de Barcelona, com a decisió que ha estat aprovada
democràticament per majoria i que no és revocable, tret que es torni a votar aquest
punt i es decideixi retirar el llaç. Conclou que, per tant, no accepten el prec.
El senyor Gallardo reitera que el llaç groc no representa la voluntat de bona part dels
veïns de Sant Martí, tal com es desprèn dels resultats electorals. A més, explica que
considera que és un element de conflicte perquè no s’hauria d’haver arribat a aquesta
situació, que opina que cal superar al més aviat possible. Afirma que, per això, creu
que aprofundir-hi no ajudarà ningú.
El regidor manifesta que el que crea el conflicte és la repressió i que hi hagi
representants de la societat injustament empresonats. Afirma que, en tot cas, és a les
mans del Partit Popular i de la indivisió de poders existent que aquestes persones
siguin alliberades i que, llavors, es retiri el llaç groc.
No s’accepta el prec.
d) Preguntes
Presentada pel GMDERC:
Quants pisos ocupats té detectats el Govern del Districte de Sant Martí en el
territori, quin és el tipus de propietat dels habitatges (privats, bancs,
municipals...), quin tipus d’ocupació s’hi dona, quines mesures s’han pres i
quines es tenen previstes? Que tot això ens sigui detallat barri a barri i se’ns
lliuri resposta per escrit a tots els grups durant el decurs del plenari
La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, agraeix el posicionament del
Govern respecte al prec anterior.

Manifesta que creuen que l’habitatge és un dret fonamental i que és una obligació de
l’Administració assegurar el compliment dels drets. Explica que plantegen aquesta
pregunta perquè saben que la problemàtica social que hi ha avui i la necessitat porten
a algunes famílies a trobar solució mitjançant l’ocupació. Tot seguit formula la
pregunta.
Demana que es detalli la informació barri a barri i se’ls lliuri la resposta per escrit
durant el decurs del plenari, tenint en compte que van presentar aquesta iniciativa a la
Junta de Portaveus.
El senyor Jordi Martín López, conseller de Participació i Transparència, Economia
Social i Cooperativa i Turisme, afirma que encara no disposen de les dades completes
que es demanen i que, per tant, ara explicarà el que estan fent i en un breu termini de
temps facilitaran aquestes dades.
Assenyala que al mes de març van anunciar que havien fet un cens de pisos a la
ciutat, i que ara ja tenen la informació de disset barris. Explica que acabaran tot el
cens entre finals d’aquest any i principis de l’any vinent, i aleshores podran ser més
concrets.
Recorda que al març es va publicar un informe sobre l’estat dels habitatges públics, en
el qual es deia que un 3,7% dels habitatges públics estaven en situació d’ocupació o
bé de pisos buits per defunció del titular, i que fa poc es va presentar l’Enquesta
sociodemogràfica de Barcelona, que parlava d’un 0,3% d’habitatges ocupats.
Manifesta que ara mateix no estan en condicions de facilitar un llistat detallat de pisos
ocupats barri per barri i tenidor per tenidor, però que estan treballant, sobretot en
l’elaboració dels cens, per poder tenir aquesta informació, i més tenint en compte que
ha estat una reivindicació històrica de les entitats.
La senyora Arrando remarca que el cens al qual s’ha referit el senyor Martín era un
cens de pisos buits, i no pas de pisos ocupats, que és el que demanen. A més,
assenyala que tots ja han tingut accés a aquest cens a través de la premsa.
Demana al senyor Martín que concreti més quan els farà arribar aquesta informació.
D’altra banda, li pregunta a quants pisos correspon el percentatge del 3,7% de pisos
ocupats municipals, i si aquesta dada és del districte de Sant Martí o de la ciutat.
Finalment, afirma que el Govern hauria d’arribar als plenaris amb la informació del que
se li pregunta, i demana més seriositat.
El senyor Martín explica que conèixer la situació dels pisos ocupats avui a la ciutat és
una tasca complexa, ja que lògicament ningú notifica que ocupa un pis. A més,
destaca que durant aquest mandat s’han facilitat dades sobre els pisos ocupats en
alguns barris del districte diverses vegades.
Afirma que la tasca que s’està fent per obtenir dades és la que permetrà tenir dades
més concretes pròximament, però que no pot dir si tindran aquestes dades en un mes
o en sis mesos.
El president demana que, quan es disposi d’aquesta informació, es faci extensiva a la
resta de grups municipals a través de Secretaria.

Presentada pel GMDCUP:
Quin impacte es preveu que pugui tenir La Pionera en termes de massificació
i de compatibilitat amb altres fires i esdeveniments que es fan durant l’any a
la zona?
La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que tenen una certa
preocupació pel projecte de La Pionera, que es desenvolupa cada cap de setmana al
barri del Poblenou, perquè es preveu una assistència d’unes 2.000 persones cada cap
de setmana. Remarca que això té un impacte en una zona del barri que ja presenta
una forta massificació, que es veu agreujada durant el període estival. Assenyala que,
a més, hi ha tot un seguit de fires i esdeveniments que augmentaran l’afluència de
persones a l’estiu a totes les zones al voltant de la platja. Finalment formula la
pregunta.
La senyora Carlota Falgueras Marsal, consellera d’Ensenyament, Immigració i Dona,
explica que l’impacte de massificació previst és d’un màxim de 2.000 persones per cap
de setmana, però que moltes d’elles són del barri mateix. A més, afirma que la zona ho
assumeix perfectament, amb l’habilitació de lavabos i un dispositiu extra de neteja,
entre altres elements.
Quant a la compatibilitat amb altres fires i esdeveniments que es fan a la zona durant
l’any, manifesta que està tot previst i negociat amb les entitats del barri i l’eix
comercial, de manera que durant el cap de setmana previst per a la Fira de la Cervesa
i els dos caps de setmana de festa major, que són les úniques fires que hi ha en
aquest espai, no es farà La Pionera.
Afirma que, quan acabi el mes d’octubre, caldrà fer una valoració d’aquesta
experiència, que en aquests moments és valorada positivament tant per paradistes
com per veïns, i decidir si es continua, si s’hi han de fer alguns canvis o si s’ha de
suprimir.
La senyora Ruiz assenyala que la xifra de 2.000 persones és una previsió, però que,
amb el moviment que ja presenta el Poblenou de turisme i d’esdeveniments, no
acaben de tenir clar que s’hagin sumat totes les xifres de persones que probablement
visiten el barri per turisme, per platja o per esdeveniments.
La senyora Falgueras afirma que sí que ho han tingut en compte. A més, subratlla que
parla de 2.000 persones durant tot el cap de setmana, i no pas diàriament. Explica que
de moment no sembla que hi hagi una concentració molt elevada de gent a la fira.
Presentada pel GMDCUP:
Quines mesures està aplicant el Govern per solucionar les problemàtiques
d’emergència habitacional presents al Districte de Sant Martí?
La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, recorda que actualment al
districte de Sant Martí hi ha més de seixanta famílies a les quals s’ha dit que se’ls
adjudicaria un habitatge d’emergència i que estan en llista d’espera. Subratlla que
algunes d’aquestes famílies fa més d’un any que esperen pis.
Manifesta que volen remarcar el concepte d’«emergència habitacional», que sembla
que la majoria dels grups municipals del Consell Plenari no el tenen clar, ja que no
estan parlant d’una adjudicació qualsevol, sinó de famílies que han perdut la seva llar

per un procés de desnonament i a les quals l’Ajuntament encara no ha donat la
resposta que els hauria de donar. A més, assenyala que no es tracta només
d’adjudicar habitatge a aquestes famílies de manera urgent, sinó també de reduir el
temps que passa entre la resolució de la Taula d’Emergències i l’adjudicació d’un
habitatge. Pel que fa a això, explica que consideren que els terminis actuals superiors
a un any són totalment inadequats dins del concepte d’emergència. Tot seguit formula
la pregunta.
El senyor Jordi Martín López, conseller de Participació i Transparència, Economia
Social i Cooperativa i Turisme, opina que les principals mesures que s’han d’adoptar
són les que puguin evitar que algú arribi a una mesa d’emergència. En aquest sentit,
destaca que en aquest mandat s’han fet molts esforços pel que fa a la creació de la
UCER per evitar els desnonaments, el tempteig i retracte en algunes finques per evitar
l’expulsió dels veïns, la multiplicació per quatre de la inversió, amb 100 euros per
habitant mentre que la Generalitat hi destina 23 euros i l’Estat 10 euros, i les solucions
residencials innovadores com APROP, entre d’altres. A més, destaca que hi ha 4.500
habitatges iniciats, 400 de comprats i 1.100 d’adquirits a la borsa «Si tens un pis buit,
tu tens la clau». Afirma que, per tant, són moltes les mesures per intentar evitar que
entri gent a la Taula d’Emergència i per crear més habitatge.
Pel que fa a les dades del districte respecte a la Taula d’Emergència, explica que hi ha
30 expedients, amb 96 persones i 43 menors, i que l’any passat es van atendre 102
expedients, amb 314 persones i 129 menors. D’altra banda, remarca que el Govern
actual va decidir ampliar les casuístiques per entrar a la Taula d’Emergència per
assegurar a més persones aquest dret, cosa que també ha dificultat la resolució de les
incidències.
Manifesta que es fa molt més del que s’havia fet mai, però que segurament encara
hauran de fer més, i segurament els ajudarà un Govern de la Generalitat que faci
noves lleis i regulacions i un altre Govern de l’Estat que doti de finançament just
aquestes polítiques, ja que s’ha deixat els municipis totalment abandonats pel que fa a
aquesta problemàtica.
La senyora Ruiz afirma que és clar que tot això no és suficient quan hi ha una llista
d’espera d’un any per a qüestions d’emergència habitacional, i que si es crea més
habitatge s’aconseguirà també aturar aquesta emergència habitacional. Manifesta que
cal tirar endavant amb seriositat aquesta política d’habitatge públic, que ha de ser una
aposta contundent.
El senyor Martín afegeix que també ajudaria a resoldre el problema que la Sareb
donés els seus pisos als municipis, així com la corresponsabilitat d’altres municipis de
Catalunya que acaben derivant casos com aquests a Barcelona, cosa que opina que
no és justa.
e) Seguiment de les proposicions i declaracions de grup:
Presentat pel GMDDemòcrata:
Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració de grup
aprovat en el Consell Plenari del dia 7 de març de 2018, amb el següent
literal:
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, presenta el seguiment.
El senyor Jordi Martín López, conseller de Participació i Transparència, Economia
Social i Cooperativa i Turisme, recorda que, pel que fa a la contaminació, el 8 de maig
es reunirà la comissió de seguiment per donar compte d’alguns estudis. A més, explica
que s’està ultimant amb el CSIC i l’Agència de Salut Pública la instal·lació de sensors
per mesurar la qualitat de l’aire. Afirma que ja s’han escollit els emplaçaments i es
començarà a fer la instal·lació pròximament.
Pel que fa als sorolls, explica que mantenen les reunions habituals amb l’entitat Zona
Fòrum i BSM per preparar mesures, com les que s’han reforçat aquest any a la Feria
de Abril. Manifesta que aquest any també es reduirà el nombre d’actuacions al Fòrum
per les festes de la Mercè. Així mateix, destaca que s’implementaran unes mesures
addicionals de control al Primavera Sound, que recorda que l’any passat va ser objecte
d’un expedient.
Afirma que també han obert el parc infantil, que continuen buscant el pressupost
necessari per resoldre el problema de les olors, que volen fer una actuació abans de
l’estiu per reduir la zona de vehicles al Front Marítim i que, abans d’acabar el mandat,
presentaran una proposta de finalització del passeig Marítim.
El senyor Boadella remarca que no preguntava pel que s’està fent a la zona, sinó pel
grau de compliment de la proposició. En aquest sentit, pregunta què s’està fent
«coordinadament amb els representants dels veïns implicats a la zona».
El senyor Martín explica que AireNet participarà en la comissió de seguiment de la
contaminació del 8 de maig i que es treballa amb l’entitat Zona Fòrum en relació amb
el Fòrum i els sorolls. Assenyala que el tema del passeig Marítim s’abordarà en el
Consell de Barri de Diagonal Mar i el Front Marítim en el moment oportú.
Presentat pel GMDERC:
Que s’informi de l’estat d’execució del prec acceptat en la sessió del Consell
Plenari del dia 1 de desembre de 2016, amb el següent contingut:
Que el Govern del Districte de Sant Martí convoqui en un període no superior
a tres mesos la Comissió de Seguiment i Manteniment de la Gran Via
conforme amb el que es va establir en el moment de signar el compromís.
Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per
escrit de la resposta oral
La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, presenta el seguiment i
recorda que demanen una còpia per escrit de la resposta. En aquest sentit, remarca
que el Govern té l’obligació de facilitar-los la informació, d’acord amb l’article 18.2. de
les Normes reguladores del funcionament dels districtes.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils,
Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, afirma que han convocat la Comissió de

Seguiment i Manteniment de la Gran Via el 23 de maig a les 18.30 hores. Afegeix que
ja ho facilitarà per escrit.
La senyora Arrando pregunta si és la primera vegada que es convoca aquesta
comissió, tenint en compte que en el prec de l’1 de desembre del 2016 el Govern va
acceptar convocar-la en un període no superior a tres mesos.
El senyor Carmona reitera que l’han convocat per al 23 de maig a les 18.30 hores.
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 7 de març de 2018, amb el
següent literal:
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 la Generalitat de Catalunya, 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 senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, presenta el seguiment.
La senyora Montserrat Barnils Santanach, consellera de Treball Digne, Cultura i
Promoció Econòmica, assenyala que, atès que fa dos mesos que es va aprovar el
prec, encara no s’ha excedit el termini.
Manifesta que a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat del mes de març es va
aprovar per unanimitat una proposició en què es donaven tres mesos per treballar en
el Compromís per la Meridiana mitjançant un acord amb els grups. Explica que estan
fent la feina tècnica de definir un calendari d’execució viable i que el compartiran amb
tots els membres de la Comissió de Seguiment de la Meridiana per tal d’assolir un
acord que els comprometi a tots, no només per a aquest mandat sinó també per als
propers. Assenyala que un calendari i un pla d’inversió d’una reforma tan important
com la de la Meridiana no es fa en pocs dies.
Pel que fa al grup de treball entre Ajuntament, Generalitat i Àrea Metropolitana de
Barcelona, afirma que ja existeix aquest espai de coordinació amb la Generalitat, tot i
que des de la Generalitat no s’estan impulsant els canvis que demanen, entre altres
coses perquè no hi ha qui ho pugui validar políticament. Explica que també es treballa
amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, sobretot per fomentar els aparcaments de
dissuasió.
El senyor Bañón manifesta que esperen que el Govern compleixi el termini i demana
que se’ls faci arribar la informació per escrit.
La senyora Barnils afirma que intentaran complir el termini, però que es tracta d’una
reforma molt important i cal l’acord de tots els grups polítics.

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 1 de març de 2017, amb el
següent contingut:
Crear una comissió/taula de treball, en el termini de 6 mesos, al Districte de
Sant Martí on tant el Consorci de la Mina com el Consorci del Besòs
presentin un informe de l’estat de les tasques desenvolupades i la situació
general, per tal de dotar de major transparència aquests consorcis, on hi hagi
participació dels grups municipals i on les veïnes puguin consultar,
preguntar i intervenir
La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, presenta el seguiment i remarca
que en aquest cas sí que s’està fora de termini. A més, recorda que van presentar
aquesta proposta perquè van detectar que aquests consorcis no fan cap tipus de
rendició de comptes.
El conseller tècnic manifesta que és cert que encara no han substanciat el compromís
que havien adquirit, però que no depèn exclusivament del Districte de Sant Martí poder
posar en marxa aquesta taula de treball, amb el benentès que volen donar informació i
que hi hagi matèria sobre la qual parlar. Explica que el Consorci de la Mina no escapa
a la situació política general de manca de govern a la Generalitat i de reunió efectiva
de la seva Comissió de Govern, i això fa que en aquests moments estigui paralitzada.
La senyora Ruiz recorda que l’article 155 s’aplica des del desembre, mentre que el seu
grup va presentar aquesta petició l’1 de març de l’any passat. Explica que els
preocupa molt seriosament la manca de fiscalització que hi ha en aquests consorcis, i
que les veïnes també s’han manifestat en aquest sentit. Afirma que cal esbrinar què
passa en aquests consorcis perquè s’hi aboquen molts diners públics, hi ha moltes
administracions pel mig i no hi ha cap tipus de rendició de comptes, i que, per tant, hi
continuaran insistint.

En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 23.55 h.

La secretària del Consell

Vist i plau
El president

