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Desenvolupament de la sessió 

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

En primer lloc, saluda els consellers que l’acompanyen, el regidor i la secretària, així com 

els consellers que ho fan telemàticament. També saluda els veïns que els segueixen. 

Aprofita per felicitar el sant dels consellers Xavier Bañón i Javier Mesía. 

Desitja que el plenari es pugui desenvolupar sense problemes tècnics i apunta que 

comencen puntuals per poder acabar d’hora i així respectar el toc de queda.  

A. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

Acta de la sessió ordinària de 13 d’octubre de 2020. 

La presidenta demana si algú hi vol fer esmenes. 

S’aprova per unanimitat. 

B. PART INFORMATIVA 

1. Despatx d’ofici 

Adjudicacions de contractes per procediment obert (obert, obert simplificat i abreujat) 
dels mesos d’octubre a novembre de 2020. 

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

El Consell se n’assabenta. 

2. Cartipàs 

RESTAR ASSABENTAT de la redistribució dels consellers/es del Grup Municipal de 
Barcelona en Comú en diferents òrgans de participació del Districte. 

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



 
 

 

El Consell se n’assabenta. 

 

3. Informe del regidor 

El regidor del districte, l’Im. Sr. David Escudé Rodríguez, comença recordant l’exconsellera 

Montse Carreras, morta recentment. Exposa que va tenir l’honor i el plaer de compartir-hi la 

sala de plenaris quan tots dos començaven en política. Dona el condol als companys de 

Grup d’Esquerra Republicana i a la seva família. 

Enceta l’informe parlant de temes de salut, amb dos punts importants. Explica que els 

casals de gent gran continuen tancats i per tant no es pot inaugurar el tenien previst obrir ja 

fa mesos. Recorda que estan restringides les activitats i els serveis de la majoria 

d’equipaments municipals. 

D’altra banda, a més del cribratge per als veïns i les veïnes nord del districte, com per 

exemple els del barri del Camp de l’Arpa, a l’Hospital de Sant Pau, indica que també es va 

iniciar la vacunació de la grip en vuit equipaments municipals de districte. Demana a la gent 

que vagi a vacunar-se contra la grip. 

Destaca la notícia d’aquest mateix 3 de desembre sobre el fet que es procedeix al 

desallotjament de sis dels locals del Port Olímpic, de manera que es va avançant en el 

progressiu retorn de les claus a l’Ajuntament, mentre que, paral·lelament ‒apunta que se’n 

va parlar fa poc al consell de barri corresponent‒, han començat les obres del dic de recer. 

Anuncia que, tal com molts veïns i veïnes els havien demanat, finalment la fabricació 

d’aquests blocs de formigó no es faran en l’espai previst del Front marítim sinó que es 

transportaran via marítima des del Garraf. 

També pel que fa a obres, diu que les de la Biblioteca García Márquez segueixen a bon 

ritme, i que, per tant, espera que finalitzin el 2021. Explica que les que es va iniciar al 

setembre al passatge Antoni Gassol també van a bon ritme i acabaran l’any vinent, així com 

la consolidació estructural de la nau annexa a Can Ricart i la urbanització de la Via Trajana, 

que considera que és una altra de les grans fites de mandat, o la transformació dels entorns 

del carrer del Camp Arriassa. 

Diu que no comentarà ara tots els projectes que es troben en fase de redacció perquè ja hi 

haurà temps més endavant. Recorda que en el darrer plenari es va informar de la 

paralització de les obres del pou de sortida d’emergència al carrer Independència amb 

Mallorca, d’Adif, que feia temps que afectava la mobilitat dels veïns i veïnes, i exposa que ja 

està finalitzat. 

Entrant en el tema de la mobilitat, diu que ja s’està enllestint la programació de la 

campanya de Nadal, treballada amb els eixos comercials. Manifesta que evidentment 

enguany serà molt diferent, però que tant des del districte com des de la ciutat es vol que no 

sigui obstacle perquè sigui molt bona. 

Comenta que des del districte han demanat les dades de les terrasses extraordinàries de 

restauració que s’han anat instal·lant i destaca que s’han autoritzat gairebé el 90 % de les 

terrasses sol·licitades. 

Respecte a les entitats, destaca que són coneixedors que ho estan passant molt 

malament, i sobre la demanda relativa a les subvencions subratlla que l’any 2020 s’han 

pagat el 98 % de les subvencions atorgades. 



 
 

 

Acaba la primera intervenció parlant del Besòs i el Maresme, del qual se’n va fer un plenari 

extraordinari fa poc, per anunciar que se’n crearà la comissió de treball i que la setmana 

vinent s’explicarà als veïns els resultats dels dos primers informes relatius a les inspeccions 

als habitatges del Besòs. 

En últim lloc, exposa que els grups municipals valoren enderrocar la nau del número 37 del 

carrer Maresme que es va incendiar el 27 de novembre per l’estat en què ha quedat. 

La presidenta se suma a les paraules de record per a la consellera Montse Carreras. 

Expressa el seu suport als companys del Grup d’Esquerra i envia una abraçada als seus 

familiars i als seus amics. 

Dona la paraula als grups de l’oposició. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, diu que, en pro de l’agilitat del 

plenari, només entrarà en un parell de temes dels que ha destacat el regidor en l’informe. 

Sobre el Port Olímpic i la subhasta que va tenir lloc ja fa temps, en què sembla que grans 

tenidors s’han quedat amb la meitat dels locals, reclama que tot plegat es debati una altra 

vegada perquè troba que les regles del joc han canviat, tot i que no sap fins a quin punt 

l’Ajuntament té capacitat d’acció sobre el litoral i el Port Olímpic, a banda de les llicències 

d’activitats. Expressa que la ciutat s’ha quedat amb una mà al davant i una altra al darrere, 

ja que en la subhasta s’ho va quedar tot Arts i algú més. 

Li agradaria que els expliquessin l’estat de la situació, perquè té la sensació que el que els 

van explicar en les reunions ha quedat en no res. Demana que el regidor els citi a tots i els 

n’informi. 

Sobre el tema del Besòs i el Maresme, agraeix l’anunci del regidor i hi afegeix que ja era 

hora, tot i que és conscient que el regidor sempre ha estat a primera línia i que hi ha lluitat. 

Apunta que ja és hivern i fa fred, i que els veïns tenen necessitats. Demana de fer-hi un 

esforç tots plegats. 

Agraeix la resta de punts comentats pel regidor, especialment el 90 % de les autoritzacions 

de les terrasses extraordinàries i la campanya de Nadal. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, s’uneix al condol per la mort de 

l’exconsellera Montse Carreras. 

Agraeix la feina dels treballadors i tècnics de comunicació: el seu grup entén que és 

complicat i que fan tot el possible perquè els òrgans de participació siguin els adequats, i 

manifesta que li consta que des de l’Administració es faciliten totes les eines que 

garanteixen la protecció de dades i respecten les normes establertes. En aquest sentit, 

commina tothom a remar en la mateixa direcció i a ser constructius, sobretot amb la situació 

d’emergència actual, que desitja que passi aviat per poder reprendre la normalitat. 

Demana al regidor que repassin l’enllumenat d’alguns barris del districte. Manifesta que 

alguns carrers i avingudes són molt foscos i que els veïns hi passen por. Expressa que, ja 

que al regidor li ha arribat alguna queixa sobre aquest tema, seria just posar-hi solucions 

com més aviat millor.  

Exposa que som a les portes d’un conflicte per la pandèmia perquè el que hi ha i el que 

vindrà serà molt dur. Reclama que les solucions per part de l’Ajuntament siguin efectives i 

urgents però també preventives: demana avançar-se als problemes sabent que seran greus, 

tant econòmicament com socialment. 

Apunta que les ajudes directes són imprescindibles per als autònoms, i remarca que la 

majoria dels comerciants dels barris ho són: insta a reajustar les inversions per la crisi de la 



 
 

 

covid-19 amb ajudes directes i baixades d’impostos i recrimina que el Govern ho hagi aplicat 

de forma contrària, amb afectacions directes en els rebuts d’autònoms i l’IBI, per exemple. 

Insisteix que cal remar pel mateix camí, i diu que els barris s’apaguen i moltes botigues no 

tornaran a apujar la persiana. 

Manifesta que la inseguretat continua sent un problema i que l’incivisme augmenta cada 

dia, que hi ha colles als barris que s’han instal·lat a les places i destrossen el mobiliari 

públic. Agraeix la feina de la Guàrdia Urbana i els cossos de seguretat perquè considera 

que, amb els mitjans de què disposen, fan el que poden. 

Exposa que una solució és que l’incivisme se sancioni tal com s’estableix en l’Ordenança 

de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona, 

que en l’article 9, «Col·laboració amb la Generalitat de Catalunya», diu: «L’Ajuntament, en 

l’àmbit de les seves pròpies competències, impulsarà la col·laboració amb la Generalitat, 

especialment mitjançant els consorcis previstos a la Carta Municipal de Barcelona, per 

garantir la convivència i el civisme», i que «l’Ajuntament proposarà a la Generalitat de 

Catalunya les modificacions normatives que consideri pertinents a fi de garantir la 

convivència i el civisme i millorar l’efectivitat de les mesures que s’adoptin amb aquest 

objectiu per part de l’Ajuntament». Subratlla que l’incompliment de les ordenances està 

sancionat, i reclama que es facin complir i sancionar en cas d’incompliment. 

Allarguen la mà al Govern, sobretot en aquests moments difícils en què cal que tothom hi 

posi de la seva banda per millorar la situació de manera constructiva, sense ideologies, ja 

que no és moment d’anteposar-les als ciutadans. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, expressa el seu condol al 

Grup d’Esquerra i especialment també a la família de la senyora Montserrat Carreras. 

A continuació, reivindica, com en cada plenari després de tres anys, la seva demanda de 

llibertat per als presos polítics i el retorn dels exiliats. 

D’altra banda, apunta que avui és el Dia de les Persones amb Discapacitat i ho aprofita per 

recordar la gran quantitat de mancances que encara els afecten. Sol·licita una partida 

pressupostària prou àmplia per millorar les seves condicions i drets, i cita Alan Brightman: 

«Les persones amb discapacitat haurien de poder fer les mateixes coses que els altres però 

a la seva manera.» 

Diu que s’ha presentat per part del Govern en una declaració institucional fent referència a 

aquest col·lectiu de persones, però indica que cap desig ni cap projecte valen per a res si no 

es porten a terme, i les demandes d’aquestes persones es van recordant i demanant dia 

rere dia. 

Manifesta que al plenari passat va fer una sèrie de preguntes al regidor entre les quals n’hi 

havia una sobre persones amb discapacitat, i lamenta que no van ser contestades tot i 

demanar-ho també per escrit. Li agradaria que en algun moment se li contestessin. 

Subratlla que les condicions actuals són excepcionals i que justament per això calen 

actuacions excepcionals, pensades però ràpides i diligents, ja que les emergències 

requereixen un marge d’error mínim i eficaç. 

Exposa que cada dia hi ha més gent dormint al carrer, vivint en assentaments en 

condicions infrahumanes. Pregunta si a les persones que estan avui en pavellons o en 

hotels quan acabi la pandèmia se les deixarà altre cop al carrer. Pensa que s’han de buscar 

solucions urgents per a totes aquestes persones. 

Es queixa que, lluny de resoldre molts dels problemes que se’ls plantegen, la llista de 

pendents és cada vegada més llarga. Denuncia que els ajuts econòmics no arriben a les 



 
 

 

entitats, però ni tan sols cobren els diners que han avançat, i en molts casos en nom de 

l’Ajuntament. 

Afirma que la neteja i el manteniment brillen per la seva absència en la majoria de zones 

del districte. 

Recorda que al plenari de l’octubre el seu grup va presentar una proposició per constituir 

una taula de treball per als veïns de Provençals, i sembla que tindrà inici aquest dia 9. 

Demana que es faci a tots els barris i que escoltin els veïns, i subratlla que només amb 

l’escolta i l’empatia es pot donar solució a problemes i greuges existents. 

Remarca que no n’hi ha prou repassant les obres, el que s’ha fet ni el que es pensa fer, 

sinó que també s’ha de pensar especialment en les persones, que són les que gaudeixen 

després de tot això. Diu que Barcelona, Sant Martí i cada barri ha de ser casa nostra i que 

només ho aconseguirem escoltant, escoltant-nos i portant a terme els projectes i les 

necessitats que realment els veïns volen, no els que nosaltres pensem que requereixen. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC-AM, agraeix en primer lloc les 

paraules que han tingut tots per a la Montse Carreras, traspassada el 2 de desembre, que 

havia estat consellera en aquest districte, i volen fer-li el seu petit reconeixement. 

La Montse va ser una dona valenta, una lluitadora que durant molts anys va tenir càncer, 

malaltia a la qual va plantar cara amb força i determinació. Va ser també una republicana de 

pedra picada, una dona lluitadora en la defensa de les seves conviccions, en la defensa del 

nostre concepte nacional, en la defensa de les minories i molt especialment en els drets de 

les dones. Va ser feminista fins al moll de l’os en una època en què el feminisme tenia molta 

feina a fer i en què fer política era difícil per a una dona. Per sort, només cal veure la 

representació de portaveus que hi ha en aquest plenari i, gràcies a la feina d’ella, això també 

va canviant. 

Des d’Esquerra Republicana envien el condol i l’escalf als seus familiars i a totes aquelles 

persones que la van conèixer i estimar. 

Pel que fa a l’informe del regidor, agraeixen especialment l’anunci de la creació del grup de 

treball del Besòs i el Maresme, en què esperen ser convocats ben aviat per començar a 

treballar. 

Explica que ahir al Ple del Parlament el senyor Iceta va dir que el Govern desafinava, i va 

pensar que parlava del Govern de Barcelona, tot i que evidentment parlava d’un altre 

govern. 

Afirma que el Govern de l’Ajuntament de Barcelona desafina en transparència, 

participació, en gestió i també quan no escolten, i apunta que de fet és una actitud. Continua 

relatant que desafina en el diàleg amb els grups polítics i amb moltes entitats, quan neguen 

respostes, quan neguen evidències, quan l’oposició fa propostes que no els agraden i 

s’enfaden, i desafina quan imposa la seva majoria ignorant la resta de grups. Subratlla, però, 

que afinar instruments i que l’orquestra soni bé és possible: cal disciplina, cal voluntat i, 

sobretot, cal fer-ho. Esquerra insisteix que això no va de Govern ni oposició, sinó del 

districte, els barris, els veïns i veïnes i la seva qualitat de vida. 

Un cop més, i diu que probablement deuen ser el partit que més ho ha fet durant aquest 

mandat, s’ofereixen per treballar els temes que preocupen el veïnat. Subratlla que ara hi ha 

una nova oportunitat amb la negociació dels pressupostos a l’Ajuntament de Barcelona. 

Demana al regidor de poder seure a parlar per arribar a acords en benefici de Sant Martí. 

Remarca que depèn del regidor i que, com dirien en el món de l’esport, la pilota està al seu 

camp. 



 
 

 

La presidenta dona la paraula al regidor en el segon torn d’intervencions. 

El regidor del districte s’adreça en primer lloc al conseller Benítez. Demana no barrejar Port 

Olímpic amb Front marítim, ja que són coses molt diferents, i subratlla que ell s’havia referit 

al Port Olímpic. Afirma, però, que donaran una explicació de tot el que passa al Front 

marítim, tal com demanava el conseller. Considera que és d’interès de tots els grups, i 

remarca que l’Associació de Veïns de la Vila Olímpica en tenen tota la informació. 

Agraeix a la consellera Angulo el seu comentari sobre la comunicació, i aprofita per felicitar 

la feina de la presidenta per moderar, amb unes dificultats notables, tots els òrgans de 

participació. 

Li dona la raó en el tema de l’enllumenat, i indica que a Alfons el Magnànim ja ho estan 

fent i ho aniran ampliant, i també se suma a la felicitació a la Guàrdia Urbana. 

S’adreça a la consellera Arrando per dir-li que, si «desafinar» vol dir no manipular veïns, 

veïnes i entitats, admet que desafinen. Diu que intenten treballar amb tothom que vulgui 

treballar i que el Grup d’Esquerra també hi està convidat. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, insisteix a demanar que 

escoltin els veïns. 

El regidor del districte demanar intervenir per una qüestió d’ordre. Reconeix a la consellera 

Arenillas que van quedar preguntes per contestar. Li prega que, si són coses concretes, els 

les facin arribar per escrit perquè així no hauran d’esperar a tenir l’acta per poder-hi 

respondre. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC-AM, expressa que, davant del 

reconeixement del regidor, no tenen res més a dir. 

El Consell se n’assabenta. 

C. PART DECISÒRIA/EXECUTIVA 

a) Propostes d’acord 

La presidenta recorda que en els tres primers punts no estan previstes les intervencions, 

sinó només el posicionament del vot. 

1.  INFORMAR sobre la Modificació del Pla especial urbanístic de protecció de la 
qualitat urbana: Catàleg de protecció arquitectònic, històric i paisatgístic dels 
establiments emblemàtics de la ciutat de Barcelona. 

La presidenta informa del posicionament dels grups. 

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

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

2.  INFORMAR sobre la Modificació del PGM per a la regulació de l’ús d’allotjaments 
dotacionals. 

La presidenta informa del posicionament dels grups. 



 
 

 

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

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

3.  INFORMAR sobre l’assignació de la denominació carrer d’Irena Sendler per a 
l’emplaçament: vial que connecta els carrers Àlaba i Àvila, al costat dels jardins 
d’Elisava (Districte de Sant Martí). 

La presidenta informa del posicionament dels grups. 

La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 

4. PROPOSAR a la Comissió de Govern Municipal l’aprovació dels preus públics per 

l’any 2021 de les instal·lacions esportives i culturals del districte. 

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

als centres esportius no s’incrementen respecte al 2020. Recorda que en aquest cas els 

increments els decideix l’Institut Barcelona Esports (IBE). 

Respecte als centres culturals, que n’hi ha de cinc tipus, i subratlla que els preus públics 

únicament s’apliquen als gestionats mitjançant contracte de serveis. Informa que tampoc s’hi 

incrementen els preus públics respecte als del 2020, i apunta que hi ha una bonificació del 

15 % als tallers que es facin en línia, i que als casals de gent gran s’han inclòs activitats que 

no s’oferien el 2020. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, anuncia que hi votaran a favor 

malgrat que pensen que, amb les circumstàncies actuals, potser hauria estat millor deixar 

els preus en suspens fins a l’any que ve o fins i tot l’altre. 

Expressa dubtes sobre apujar preus en activitats culturals i esportives, però anuncia que 

per no entorpir el bon funcionament del districte i de l’Ajuntament hi votaran a favor. 

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

primer lloc, agraeix a la consellera Bajo la presentació de l’informe. 

Diu que, desgraciadament, la situació actual d’emergència obliga a fer les coses d’una 

altra manera. Recorda que l’any passat, en situació de normalitat, ja van mantenir els preus 

públics, i apunta que en el terreny econòmic han passat moltes coses: el PIB ha caigut un 

12 %, l’IPC un 1 %, hi ha centenars de milers d’aturats més, i es preveu una situació 

econòmica encara pitjor. Per tant, considera que el que toca no és mantenir els preus, sinó 

abaixar-los, o com a mínim abaixar-los a totes les familiars en situació de vulnerabilitat, ja 

sigui per desocupació com per qualsevol altra circumstància. 

Anuncia, però, que s’hi abstindran. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, agraeix a les entitats l’esforç 

que fan per assumir tot el problema econòmic que pateixen. Expressa que està clar que, si 

no s’apugen els preus, molt millor per a tots els usuaris, però demanen a l’Ajuntament que 

faci també per part seva l’esforç d’ajudar les entitats a suportar tot aquest greuge. 

Hi anuncia el vot a favor. 

La senyora Rosa M. Alemany i Verdú, portaveu adjunta del GMDERC-AM, diu que el seu 

grup municipal entén que la votació en aquest plenari del Consell de Districte no és vinculant 

atès que els preus públics els defineix la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona. 



 
 

 

Considera que la proposta és conservadora, sense novetats, i creu que s’ha de treballar en 

com garantir els recursos per a les entitats gestores perquè puguin superar la situació 

actual, ja que, si bé no incrementar les tarifes als usuaris està molt bé, si no s’ajuden els 

gestors dels equipaments aviat no hi haurà on anar a fer activitats culturals i esportives. 

Posa com a exemple que cal incentivar l’esport de base com a eina de cohesió i de 

disminució de les desigualtats socials, o que s’ha d’oferir el suport per mantenir els 

equipaments que es va acordar en els diferents consells de barri. 

Lamenta que un cop més el Govern hagi pres la decisió sense parlar-ne amb la resta de 

grups i no haver-hi pogut aportar cap proposta. 

Per tots aquests motius, anuncia que s’hi abstindran. 

La presidenta obre el torn de les segones intervencions. 

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

conseller Alcalde, que el 2020 ja es van aplicar bonificacions en cas de vulnerabilitat per part 

de les famílies. 

Agraeix el to de les intervencions a la resta de grups. 

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

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

5. INFORMAR sobre els pressupostos municipals per al 2021. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, informa que el pressupost de 

l’Ajuntament de Barcelona aprovat inicialment per a l’any 2021 ascendeix a 3.231 milions 

d’euros, i apunta que és una mica superior al de la Comunitat Autònoma de Cantàbria. 

Explica que aquest pressupost posa tots els recursos de l’Ajuntament a fer front a 

l’emergència social que ha generat la covid-19, ajudant els sectors i col·lectius fortament 

colpejats per la crisi, però també encarat a impulsar la recuperació i la reactivació econòmica 

de la ciutat amb una inversió de 795 milions, que és una xifra absolutament rècord; aclareix 

que, malgrat la caiguda d’ingressos de tarifes i taxes, és possible per l’increment de la 

participació en els ingressos de l’Estat, el repartiment del fons incondicionat de l’Estat als 

fons locals i el deute municipal per inversions. 

Manifesta que és un pressupost excepcional pel seu creixement i expansió en aquests 

moments d’incertesa: no només vol pal·liar els efectes de la crisi, sinó posar la base de la 

reactivació de l’any següent. Detalla que una de les eines és adquirir habitatge, però també 

construir nous habitatges per tenir el parc públic que fa temps que es necessita. 

Exposa que l’any 2021 hi haurà disponibles 197,5 milions d’euros més que el 2020, un 

creixement del 6,5 %, però sense posar en perill la solvència de l’Ajuntament. 

Pel que fa a la inversió total, l’augment és de 202 milions, que inclou la inversió en el 

Programa d’inversions municipals (PIM), que creix un 30 %, i les inversions de l’Institut 

Municipal d’Habitatge i Rehabilitació i de l’empresa municipal BCN. 

Respecte al pressupost del Districte de Sant Martí, manifesta que es redueix de manera 

global un 3,4 % seguint les directrius de Casa Gran. En aquest sentit, destaca ‒tal com ja ho 

va fer el senyor Xavier Martínez a la Direcció de Serveis Generals‒ que al capítol II hi ha 

una disminució aparent de la partida de programes i educació perquè s’assignen 

directament a l’àrea de Cultura i Educació, i també la baixada de convenis sense afany de 

lucre, que s’explica per una nova fórmula per a Palo Alto, també perquè les subvencions 



 
 

 

nominatives al Casal de Verneda Alta, Ca l’Isidret i el Casal de Joves han passat a convenis 

de gestió cívica directa, i hi ha un petit increment de les subvencions de pública 

concurrència ja que no es poden signar convenis amb castellers i sardanes de forma directa. 

Per tot això, i per les circumstàncies excepcionals en què ens trobem, demana a tots els 

grups municipals el seu vot a favor d’aquests pressupostos, que apunta que encara poden 

millorar en les al·legacions i amb les seves propostes. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, espera que la baixada del 3,4 % 

estigui ben justificada. 

Manifesta que continuen pensant que cal rebaixar la càrrega impositiva, sobretot al 

Districte de Sant Martí. Considera que aquests pressupostos són molt importants per sortir 

de la crisi i que no hi ha marge d’error i és molt important no equivocar-se, perquè depèn del 

que es faci i com es distribueixi els veïns aguantaran una mica més o una mica menys. 

Reitera que han de servir per a la reactivació econòmica i sobretot per al teixit industrial del 

districte; són conscients que és molt limitat, però cal fer el possible per mantenir-lo. 

Hi anuncia l’abstenció. 

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

que el seu grup no pot donar suport als pressupostos per diversos motius, i tot seguit els 

detalla. 

El primer és perquè no s’adapten a la situació econòmica actual ni en preveuen 

l’empitjorament. També perquè considera que estan realitzats més des de la ideologia que 

des del sentit comú, i perquè, a més, els falta consens: es queixa que fa temps que els fan 

propostes a les quals ni tan sols els han respost. 

Apunta que l’increment d’ingressos que preveuen es dediquen sobretot a inversió i en molt 

poca mesura a ajudes socials i econòmiques. Fa mesos que diuen que cal salvar vides i 

alhora salvar l’economia, i no veuen que aquests pressupostos reflecteixin aquests 

objectius. 

Argumenta que, si bé no se sap com evolucionarà la pandèmia, sí que se sap que 

l’economia continuarà caient fins a límits insospitats: augura que arribarà l’estiu i el turisme 

del qual desgraciadament es depèn tant continuarà sense venir. 

Diu que aquest pressupost consolida l’aplicació de l’«impuestazo» del 2020: augment 

generalitzat de taxes municipals i impostos. Demanen que reverteixin aquests augments i es 

torni al nivell de pressió fiscal del 2019 ja que hi ha prou marge. 

Subratlla que per sostenir l’economia cal ajudar i incentivar els motors que la mouen, que 

és la iniciativa privada: autònoms, empreses, emprenedors, que són els que realment creen 

llocs de feina, així com calen ajudes directes als aturats i les persones vulnerables perquè 

no quedi ningú enrere. 

Hi anuncia el vot en contra. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, considera que no és el 

seu pressupost, sinó el del Govern municipal. Indica que l’estan estudiant, hi faran propostes 

i a partir d’aquí veuran quin suport hi donem. Anuncia que de moment s’hi abstindran. 

Exposa que la crisi de la covid-19 és una crisi sanitària que ha provocat una crisi social i 

econòmica, ràpida contundent i que ha afectat pràcticament a tothom, i indica que des dels 

governs i les administracions cal donar una resposta ràpida i potent per poder superar-la 

ràpidament. Subratlla que l’Estat espanyol, a diferència d’altres estats europeus com 

Alemanya o França, està a la cua en ajudes; de fet, recorda que el darrer l’alarma es va fer 



 
 

 

sense cap mesura de suport o ajut als sectors i persones afectades, i això obliga encara 

més la resta d’administracions a esforçar-se per arribar en la mesura del que sigui possible 

allà on sigui necessari. 

Remarca que tenen clar l’objectiu: l’Ajuntament ha de ser motor de la recuperació, i ho ha 

de ser donant suport a la ciutadania, a les famílies, els treballadors, els autònoms i les 

empreses. No tenen clar que aquest pressupost doni aquestes respostes. 

Posa l’accent en el fet que aquest no pot ser el pressupost més: ha de ser el pressupost 

que ens ajudi a superar la covid-19 i a començar la recuperació. Aquestes darreres 

setmanes tant en comissions com el ple municipal el seu grup ha demanat més i millor 

informació i menys publicitat, més feina i menys bombo, més exigència i menys complaença, 

i sobretot més transparència, més indicadors i més avaluació per determinar quines 

polítiques funcionen i quines cal corregir. 

Assenyala que algunes de les actuacions que han vist aquests darrers mesos sobre com 

afrontar la crisi no els semblen la millor resposta possible. 

Per tot això, continuaran treballant perquè el Consell Plenari Municipal aprovi el millor 

pressupost possible perquè afirma que aquest no ho és, i és per això que s’hi abstindran. 

La senyora Núria Mateo Martínez, del GMDERC-AM, relata que la Comissió d’Economia i 

Hisenda va debatre i va sotmetre a votació el dia 18 de novembre l’aprovació inicial del 

projecte del pressupost per al 2021. El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Barcelona 

constata que els pressupostos proposats pels dos grups de Govern són uns pressupostos 

expansius, que contenen les reclamacions que fan des del març en relació amb 

l’endeutament, els romanents i les transferències per part de l’Estat. 

Destaca que es treballa per intentar millorar-los, atès que hi ha encara poca concreció 

sobre les transferències de l’Estat i com s’aplicaran al pressupost de l’Ajuntament. Un 

exemple és el fons covid-19 de 3.000 milions d’euros, que encara no està aprovat per l’Estat 

espanyol però en consten 107 milions d’euros com a transferència de capital als 

pressupostos de l’Ajuntament. 

Explica que al pressupost presentat pel Govern municipal han trobat que hi ha una 

diferència en les transferències corrents de l’Ajuntament, i és aquí quan l’equip de govern 

ens ha d’aclarir d’on sortiran aquests recursos. També apunta que hi ha 415 milions d’euros 

d’inversions que no estan detallats i no volen que es converteixin en un xec en blanc. Diu 

que el seu grup farà el possible per tal que part d’aquestes inversions recaiguin al Districte 

de Sant Martí. 

Destaca que aquests pressupostos se sustenten gràcies a la fiscalitat que es va aprovar 

amb el seu vot l’any passat i que, per tant, no té sentit que els altres grups demanin més 

despesa quan estan en contra dels ingressos que rebrà l’Ajuntament. Adverteix que no s’hi 

val fer demagògia. Pensen que aquestes veus que demanen més despesa no es poden 

posicionar de forma reiterada en contra de la fiscalitat. 

Apunta que, com que tot just són en la part de la negociació per tal que tinguem els 

pressupostos que mereix Barcelona per a l’any 2021, s’abstindran en aquest plenari de 

districte, en espera de l’acceptació de les nostres propostes. D’altra banda, continuaran fent 

el seguiment dels compromisos del pressupost 2020 al Districte de Sant Martí. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, apunta que hi ha poca cosa 

menys demagògica que uns pressupostos, perquè tot està escrit. 

S’adreça al Grup d’Esquerra per dir que pensa que al final aprovaran aquests 

pressupostos, entre altres coses perquè, realment, quan fan propostes en la línia del 



 
 

 

Govern, en la línia del projecte, les acullen, com per exemple la d’inversió en energies 

renovables a la ciutat. Creu que és un exemple del fet que sí que escolten i que estan a 

favor de tot el que és una millora real per al futur dels ciutadans de Barcelona. 

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

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

La presidenta informa que els dos punts següents es debatran en conjunt però es votaran 

per separat. 

6. APROVAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.b de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Programa d’Actuació del Districte de Sant Martí 2020-

2023 extraordinari de resposta a la pandèmia i TRAMETRE’L a l’Alcaldia als 

efectes d’allò disposat a l’art. 123.1 del Reglament Orgànic Municipal. 

 

7. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.f 

de la Carta Municipal de Barcelona, el Programa d’Actuació Municipal 2020-2023. 

El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, explica que dilluns al Consell Ciutadà es 

va tenir bastant més temps per poder explicar el PAD, i emplaça a qui en vulgui més 

informació a veure’n la sessió al YouTube. 

Exposa que el que es fa avui és acabar un procés que va començar fa molt gairebé un 

any, on a l’inici hi va haver espais de participació amb més de set mil dones, cinc mil homes 

i més de dues-centes persones que van poder fer les seves propostes. Relata que amb 

l’arribada de la pandèmia es va haver d’aturar, però que amb el Pacte de Barcelona, on van 

poder participar entitats, agents professionals, sindicats, universitats i també tots els grups, 

es van poder rebre més de setanta compromisos que s’han introduït en aquest document. 

Manifesta que el gran objectiu és la recuperació i el rellançament de la ciutat i del districte 

després de veure com la crisi ha fet créixer les desigualtats i ha causat una aturada 

d’activitat econòmica que ha generat la destrucció de llocs de feina. 

Apunta que la covid-19 va obligar a fer un pla de xoc per atendre sobretot amb 

immediatesa les necessitats dels més vulnerables, sobretot en habitatge i alimentació, i 

també per donar suport a comerç, empreses i entitats, i fins i tot haver de donar suport a 

competències d’altres administracions com va ser tot el tema de suport als hospitals, 

residències i escoles. També la covid-19 va obligar a repensar i fer una mirada més llarga 

als compromisos i les prioritats per a aquest mandat, i afirma que així ho han fet en aquest 

document presentat als grups fa uns dies. 

Entenen que evidentment les crisis requereixen una gestió contundent per poder-les 

superar, però també obren noves oportunitats per fer les coses de forma diferent. Afirma que 

el document també proposa accions per rellançar la recuperació amb un model econòmic 

més just, sostenible, amb un principi inspirador per a tot el mandat i per a tots els governs 

com els objectius de desenvolupament econòmic de l’Agenda 2030 de Nacions Unides. 

Detalla que tant el PAM com el PAD s’estructuren en sis grans eixos que inclouen totes les 

mesures de xoc ja engegades i també les actuacions estratègiques. Tot seguit, els detalla: 

• Primer eix: recuperar l’economia, fer-la més forta, més resilient i diversificada; cal, per 

exemple, més indústria local per poder generar molts més llocs de feina. 

• Segon eix: reforçar l’atenció i els recursos per a la inclusió social, anant més enllà de 

cobrir necessitats bàsiques i permetre que tothom pugui desenvolupar el seu projecte 



 
 

 

vital. Subratlla que és molt important cuidar a qui ens han cuidat, i també protegir la 

sanitat, perquè al final serà protegir-nos a tothom. 

• Tercer eix: transició ecològica. Estem en emergència climàtica ‒el districte la va decretar 

fa uns quants dies‒, i aquesta lluita contra el canvi climàtic és l’aposta clara, decidida i 

irreversible en què tots hem d’entrar. Tenim clar que sense planeta no hi haurà vida i, per 

tant, ha de ser una prioritat. 

• Quart eix: enfortir la ciutat educadora, sobretot cultural, científica i esportiva, sense 

oblidar que cal reforçar l’educació pública perquè és allà on comença la igualtat de la 

ciutat. 

• Cinquè eix: urbanisme. Fer una ciutat molt més amable, més segura, tant en àmbit de 

barri com amb una visió metropolitana. Caldrà fer moltes mesures que tenen a veure amb 

el món de l’habitatge: hem de tenir clar que amb l’habitatge no hem de fer negoci, sinó 

que és únicament per viure, i prioritzar-hi les accions. 

• Sisè eix: impulsar la ciutat oberta amb una administració digitalitzada i propera, com és 

una aposta també a Europa. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, admet que és massa informació 

per poder-la pair.  

Hi votarien a favor en la primera part que ha explicat el conseller de la resposta a 

l’epidèmia. Considera que el districte hi ha respost molt bé, tot i que sempre és millorable.  

Però pel que fa al PAD el seu grup es mantindrà a l’expectativa i anuncia que s’hi 

abstindran. Creu que cal continuar parlant, negociant i millorar-lo, perquè troba que aquest 

PAD és el de l’emergència: climàtica, habitacional i etcètera, perquè tot són emergències. 

Esperen que el Govern faci un gest de bona voluntat, i manifesta que mentre vulguin 

millorar els tindran al costat. 

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

el Govern ha començat fent un bon diagnòstic dels impactes de la covid-19, en el qual el seu 

grup coincideix. 

Lamenta, però, que més endavant es parli d’«oportunitat», terme que està tan de moda 

últimament, per justificar, amb l’excusa de la situació d’emergència, els canvis estructurals 

basats en la seva ideologia. 

Comenta que el primer eix, i principal, del pla és recuperar l’economia «fent-la més forta, 

resilient i més diversa», i que aquí diuen que posaran l’accent en la lluita contra l’atur, 

millorar la qualitat de l’ocupació, que retindran i formaran talent, facilitar l’economia i captar 

més i millors inversions, una «autèntica revolució econòmica», amb sistemes emprenedors i 

innovadors, motor de modernització de l’economia tradicional, un mercat de treball més 

estable, menys precari que garanteixi un futur d’oportunitats per a tothom. 

Llegint aquesta declaració d’intencions, que qualifica de força idíl·lica, s’esperaven a 

continuació una sèrie de mesures revolucionàries, efectives i reals que sostinguessin tot el 

pla. Però considera que les mesures que proposen, tant en aquest eix com en els altres, són 

força clàssiques, que les de xoc són força pobres i que sobretot les estratègiques són molt 

ambigües. 

Valoren positivament el compromís de transparència. Esperen que es compleixi i que 

reportin periòdicament l’estat d’execució de les actuacions del PAM i del PAD. 

Anuncia que la seva posició de vot serà una abstenció en positiu ja que encara hi ha 

temps per negociar acords. 



 
 

 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, exposa que els han lliurat un 

PAD extens en contingut però absolutament inconcret. En critica que hi hagi temes que es 

repeteixin en diversos apartats, que gairebé tot estigui redactat en un futur que només 

queda en una possible voluntat, sense definir projecte ni tan sols idees ni dates. 

Insisteix a dir que el seu grup és conscient que la situació és complexa i excepcional, però 

manifesta que la ciutat ha de seguir endavant i no pot girar només entorn de la covid-19: hi 

ha necessitats que no es poden obviar i que s’han de seguir atenent. També lamenta que 

s’hi incloguin temes que s’han aprovat als plenaris proposats per l’oposició i que en cap cas 

s’han complert els compromisos. 

Apunta que el desordre i la incoherència d’aquest programa és un reflex del desordre i les 

incoherències del Govern. Diu que com a grup no hi poden dir que no, que no es poden 

negar a aquest programa, però anuncia que de moment s’hi abstindran en espera del que 

acabi recollint-se fins al dia fins al dia 26 de febrer. 

El senyor Jordi Rallo i Casanovas, del GMDERC-AM, expressa que els ha sobtat la falta de 

concreció en algunes propostes, com també la quantitat de propostes repetides. Apunta que 

hi han trobat moltes mesures ja realitzades, sobretot les actuacions més vinculades a la 

gestió de la pandèmia. 

També hi han detectat alguns descuits: per exemple, quan parlen dels pavellons salut i 

dels hotels sanitaris parlen només de l’hotel Catalonia i es deixen el Barcelona Princess. Diu 

que tampoc no esmenten els departaments de la Generalitat, consorcis, entitats i voluntaris 

que han col·laborat en algunes de les accions o les han impulsades. En el cas de les 

targetes moneder, no té clar si impulsaran la proposta o si és la que va impulsar el 

Departament d’Educació, com quan parlen de cribratges i els tests PCR massius als barris i 

a les escoles, o també el cas de la cistella d’alimentació, on entén que parlen de la que van 

organitzar empresaris del sector de l’alimentació, el Departament de Salut, l’Ajuntament i 

etcètera: si parlen d’aquesta acció solidària que van fer les empreses amb l’aportació de 220 

tones de menjar de forma gratuïta creu que caldria indicar-ho. 

Consideren que cal concretar més les propostes, i anuncien que s’hi abstindran perquè es 

pugui tramitar. 

També valoren l’esforç d’incorporació al PAD de propostes específiques al barri del Besòs 

i el Maresme, com la proposta presentada i aprovada al plenari sobre l’ampliació del 

programa Radars, així com les propostes negociades als pressupostos de la ciutat com el 

pla d’actuació a l’entorn del pont Santander o la redacció del projecte del Front marítim o el 

Casal de Gent Gran de la Vila Olímpica. 

El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, especifica que el que s’ha fet és detallar 

un pla d’actuació per als pròxims tres anys. Afirma que són els compromisos d’aquest 

Govern i conviden tots els grups a participar-hi, i també sobretot totes les entitats, ja que 

moltes propostes venen d’elles. 

També agraeixen la posició dels grups que han manifestat que no hi poden dir que no, ja 

que és un document on estan integrades bona part de l’agenda que ha anat marcant la 

ciutadania en els pròxims tres i quatre anys. 

 

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

al PAD. 



 
 

 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, vol indicar que aquest 

programa és una llista d’aquelles de propòsits però que després no es compleixen perquè 

són inconcretes i no tenen data ni d’inici ni de caducitat. 

El senyor Jordi Rallo i Casanovas, del GMDERC-AM, expressa que no estan d’acord en 

aquest PAM, perquè ni s’ha discutit, ni s’ha negociat ni és participació real. Apunta que 

queden un parell de mesos perquè es voti a Casa Gran, però ara mateix des d’Esquerra no 

veuen motius per aprovar-lo favorablement. 

Per aquest motiu anuncia que votaran en contra del Pla d’actuació municipal. 

La proposta d’acord n. 6 (PAD) s’aprova amb els vots a favor de GMDBComú-E i 

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

La proposta d’acord n. 7 (PAM) s’aprova amb els vots a favor de GMDBComú-E i 

GMDPSC-CP, els vots en contra de GMDERC-AM, i l’abstenció de GMDJxCat, GMDCs i 

GMDBxCanvi. 

b) Proposicions 

No hi ha assumptes a tractar. 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 

a) Proposicions/declaracions de grup 

Presentada pel GMDERC-AM 

El Consell Plenari del Districte de Sant Martí acorda: 

Instar el regidor del Districte de Sant Martí per tal que dugui a terme les accions 
suficients i necessàries per a: 

Que en un període no superior a tres mesos s’iniciï un procés de participació veïnal 
per tal de definir i decidir com ha de ser el futur del tram del Passeig marítim que 
manca per urbanitzar. Que aquest procés compti amb el veïnat i les entitats de la zona 
afectada. Que del resultat d’aquest procés se’n desprengui el projecte a dur a terme. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC-AM, remarca que ja s’ha parlat 

molt d’aquest tema en aquest consell plenari i a les comissions de Casa Gran per part de 

moltíssims grups de Govern i no govern: és una reivindicació veïnal i és un deute del 

districte i de la ciutat amb la zona. 

En saber que els blocs del dic del Port Olímpic no es fabricarien allà, van considerar que 

potser era el moment d’engegar tot aquest procés. Saben que per arribar a tenir un projecte 

redactat el procés és llarg i consideren que hauria de començar amb la participació 

ciutadana. 

Tot seguit, llegeix la proposició. 

La presidenta llegeix les intervencions dels veïns en aquesta proposició: 



 
 

 

- El Sr. José Manuel Franganillo, en nom i representació de l’Associació de Veïns del 

Front Marítim, en un escrit original en castellà, en primer lloc agraeix a les senyores 

Arenillas i Arrando l’interès que mostren en la dignificació del seu barri i perquè els veïns 

siguin part activa de la solució. 

Relata que el gener del 2007 van presentar a l’Ajuntament de Barcelona prop de deu 

mil signatures, recollides en només un mes, demanant la urbanització del Passeig 

marítim en què es contemplés una zona de passeig àmplia per a vianants i ciclistes, i 

accessible per a totes les persones amb discapacitat, però que no els van respondre. 

Arran d’això, com a associació de veïns van demanar al senyor Ricardo Bofill, veí seu, 

que els ajudés a plasmar la visió que defensen: la implantació de bosc mediterrani, 

continuació del parc del Poblenou, amb la flora pròpia de l’entorn, que permetria 

recuperar una biodiversitat que mai s’havia d’haver perdut i amb un baix cost de 

manteniment; una primera fase d’urbanització del Passeig marítim, i una segona que 

inclouria la cobertura del cinturó litoral des del carrer Litoral fins al Fòrum, que donaria 

lloc a una comunicació directa de la ciutat amb el mar, unint el parc de Diagonal Mar al 

Passeig marítim. 

Els agradaria posar en comú aquesta idea a la taula de treball proposada. 

- L’Associació de Veïns Diagonal Mar i el Moviment Diagonal Mar manifesten, en un escrit 

original en castellà, que s’adhereixen a la proposició. 

Expliquen que fa anys que lluiten i que els consellers saben la infinitat de problemes 

que els ha comportat el famós descampat, no només per la gran quantitat de cotxes que 

hi aparcaven sinó pels robatoris, «botellons», venda de drogues, dormitori en època de 

concerts del Fòrum i un llarg etcètera. 

Relata que van tenir moments d'il·lusió quan es va aprovar la Comissió d'Urbanisme el 

2017 i al Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona el 2018 mitjançant proposicions 

d'aquest grup municipal. També han tingut moments de decepció perquè tot i ser 

aprovades no s'ha fet res. 

Reclamen un passeig marítim que doni continuïtat a l'existent i per a tot Barcelona. 

Agraeixen al regidor David Escudé que els tragués tots els cotxes del descampat al 

maig. 

La presidenta dona la paraula als consellers. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, considera que quan una 

associació de veïns, o molts veïns, fa molt de temps que reivindiquen una cosa no queda 

més remei que fer-los cas. 

S’adreça al Grup d’Esquerra per dir-los que és una proposta d’aquelles recurrents. Li és 

igual qui és el pare i la mare de la proposta: hi votaran a favor perquè troben bé dignificar un 

espai públic, i més un espai tan preciós com el Front marítim. 

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

Expressa la seva satisfacció perquè, després de tants anys, ja es podrà veure del tot 

finalitzada la urbanització del Front marítim, i espera que no sorgeixin més dificultats i que 

les obres es duguin a terme com més aviat millor. 

També s’alegren que finalment el Govern hagi rectificat sobre el lloc on s’havien de 

fabricar els blocs de formigó per a l’obra de l’espigó, ja que inicialment deien que 

inevitablement s’havien de construir al Passeig marítim. Subratlla que la pressió veïnal ha 



 
 

 

evitat que es cometés el que qualifica de «barbaritat», i s’ha demostrat que sí que hi havia 

altres opcions. 

Per bé que en gaudirà tota la ciutat per la seva ubicació especial i estratègica, troba molt 

important que els veïns participin en la definició del projecte. 

Anuncia que votaran a favor de la proposta. 

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

que també presenten una proposició molt semblant perquè s’urbanitzi aquesta part. 

El senyor Joan Pujol Gómez, del GMDPSC-CP, per part del Govern, agraeix que l’oposició 

faci seu el PAD, en part, que es va aprovar a Sant Martí. 

Comenta que les actuacions previstes al litoral en el seu moment per desgràcia es van 

veure afectades tant pel Gloria com ara per aquesta malaurada pandèmia. Relata que, 

seguint criteris de seguretat, es van començar les actuacions al Port Olímpic, i que la cessió 

de la gestió per part de la Generalitat va comportar fer-se càrrec de la reparació del dic de 

recer ‒els blocs que es faran mar endins. També recorda, com ja s’ha comentat avui, que 

l’Ajuntament ha recuperat part dels locals d’oci nocturn del Moll de Mestral, que 

s’emmarcaran dins les actuacions de transformació del Port Olímpic, cosa que entenen que 

és una gran notícia. 

Manifesta que el Port Olímpic és una de les prioritats del Govern, però que el Front marítim 

també ho és i ho serà. De fet, puntualitza que el procés al qual es refereix és un compromís 

d’aquest Govern i que ja es recull al PAD com una de les principals prioritats d’aquest 

mandat: la redacció del projecte per tal de donar continuïtat al Passeig marítim fins al Fòrum, 

ampliant l’actual parc per tal de fer un espai més amable i més verd. 

La presidenta obre un segon torn d’intervencions, que declinen tots els consellers, i torna a 

donar la paraula al Govern. 

El senyor Joan Pujol Gómez, del GMDPSC-CP, en nom del Govern, s’adreça als consellers 

per dir-los que no dubtin que endegaran la redacció d’aquest projecte i, com no pot ser d’una 

altra manera i tal com es va establir en l’anterior mandat, es respectarà que en tot procés de 

reurbanització de grans dimensions sigui preceptiu articular un procés participatiu on, 

evidentment i per descomptat, participaran i estaran inclosos tant els veïns com les entitats 

de la zona, tenint present sempre el corresponent estudi o proposta tècnica prèvia. 

No obstant això, com a Govern vol deixar clar que els «tempos» els marcarà el Govern, i 

critica que, més que una proposició, sembla una imposició. En aquest sentit, recorda que el 

mandat acaba el 2023 i assegura que tiraran endavant el projecte. 

Anuncia que la posició del Govern és l’abstenció. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC-AM, dona les gràcies a tots els 

grups que hi han votat a favor i al Govern per abstenir-s’hi. 

Aclareix que van presentar aquesta proposició abans de tenir el document del PAD i no 

sabien que n’incloïa el projecte. Recorda al Govern que obeeix a una negociació de 

pressupostos del 2020 i que va ser una proposta del seu grup. 

Reconeixen que avui el Govern ha recuperat sis locals del Moll de Mestral, però no obliden 

que els ha hagut de recuperar per la força perquè no van fer la feina abans, i recorda que 

encara en queden vint per recuperar.  



 
 

 

Consideren que amb l’aprovació de la proposició avui es fa un pas endavant per a tota la 

ciutat i per a la millora del Front marítim, i molt especialment per als veïns i les veïnes que hi 

viuen. 

La proposició s’aprova amb els vots a favor de GMDERC-AM, GMDJxCat, GMDCs i 

GMDBxCanvi, i l’abstenció de GMDBComú-E i GMDPSC-CP. 

Presentada pel GMDJxCat 

El Consell Municipal del Districte de Sant Martí acorda instar el govern del Districte a 
convocar durant el mes de gener 2021 una taula de treball on participin les entitats i 
veïns dels barris de Diagonal Mar i el Front Marítim, per consensuar idees i necessitats i 
poder passar seguidament a la realització del projecte definitiu del tram del litoral 
marítim que va de Bac de Roda a Josep Pla, i que resta per urbanitzar. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, exposa que la urbanització del 

tram del litoral des de Bac de Roda fins a Josep Pla és una demanda des de fa molt temps 

dels veïns de la zona, tant de Diagonal Mar com del Front marítim, i manifesta que és un 

tram que es mereix privilegiar el litoral de Barcelona. 

Relata que fins fa pocs mesos havia estat un aparcament de cotxes, que es van retirar 

perquè l’espai s’havia de dedicar a fer els blocs de formigó del dic de recer, que ara ja s’ha 

confirmat que no es fabricaran allà. 

Creu, doncs, que ja és hora de donar a la zona litoral el que es mereix i fer que sigui un 

tram de connexió d’un extrem de la ciutat a l’altre que donarà vida a la zona del Fòrum, un 

espai que considera infrautilitzat. Augura que quan aquest espai tingui connexió segur que el 

Fòrum tindrà molta més vida i també es donarà vida al barri del Besòs, que ara és un barri 

que queda completament marginat en un extrem de la ciutat. 

Demana que sigui un espai de gaudi, sobretot en un moment com l’actual, de necessitat 

d’espai exterior, d’amplitud, de verd i de poder gaudir de natura. Considera que és el 

moment i no es pot posposar més, tot i que no suggereix que se n’hagi de fer el projecte 

immediatament, sinó atendre els veïns. 

Tot seguit, llegeix la proposta. 

La presidenta llegeix la intervenció dels veïns en aquesta proposta. 

- L’Associació de Veïns Diagonal Mar i el Moviment Diagonal Mar, en un escrit original en 

castellà, manifesten que s’adhereixen a la proposició. 

Com ja han expressat en la proposició anterior, volen un passeig marítim que sigui una 

continuïtat del ja existent i no només per als veïns de Diagonal Mar, sinó també per al 

gaudi de tots els ciutadans de Barcelona. 

Expliquen que han estat molts anys d’espera, i que des de les Olimpíades de 

Barcelona del 92 i el Fòrum de les Cultures del 2004 no s’ha pensat que Barcelona mira 

al mar i que aquest mar no tenia una continuïtat per embellir-lo. 

La presidenta dona la paraula a la resta de grups. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, anuncia que hi votaran a favor.  

Proposar fer un concurs d’idees, ja que és un espai privilegiat i especial, perquè els veïns 

de tot Barcelona els diguin què hi farien. Troba que seria una oportunitat única.  



 
 

 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, portaveu adjunt del GMDCs, diu que la proposta és 

pràcticament la mateixa que la d’Esquerra Republicana.  

Anuncia que hi votaran a favor. 

La senyora Núria Mateo Martínez, del GMDERC-AM, hi anuncia el vot a favor, perquè el seu 

grup acaba de defensar una proposició sobre la urbanització del tram pendent del Passeig 

marítim de Bac de Roda a Josep Pla. En aquest sentit, han apostat perquè es faci un procés 

participatiu on estiguin inclosos el veïnat i el teixit associatiu. Recorda que no és una 

proposta nova, sinó una reivindicació veïnal, i des d’Esquerra els darrers anys ja han 

impulsat iniciatives perquè sigui una realitat, de manera que només resta esperar que el 

Govern finalment decideixi impulsar-ho. 

El senyor Joan Pujol Gómez, del GMDPSC-CP, per part del Govern, ratifica tot el que ha 

exposat en la proposta anterior.  

Insisteix que els «tempos» d’aquest procés de participació per arranjar tot el Front marítim 

els marcarà el Govern, i reitera que es tindran en compte tant els veïns com les entitats 

afectades.  

S’adreça al senyor Benítez per dir-li que la pluja d’idees que suggeria probablement es 

vehicularà a través d’aquest procés amb la participació de tothom. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, reiterar que el plantejament 

del gener del 2021 és perquè s’atengui als veïns i se n’escoltin les propostes i necessitats, 

per començar a tirar endavant el projecte com a idea, no com una execució ja imminent. 

D’altra banda, recorda que amb els veïns s’havia fet un preprojecte consensuat, amb data 

de 15 de maig del 2014, que creu que és una bona opció per no començar de zero. Apunta 

que potser han evolucionat una mica les opcions perquè ja han passat uns quants anys, 

però pensa que és millor partir d’alguna cosa que no pas de res. 

El senyor Joan Pujol Gómez, del GMDPSC-CP, per part del Govern, reitera altre cop el que 

ja s’ha exposat. 

Apunta que Esquerra Republicana els donava tres mesos i que Junts per Catalunya no els 

en donava ni un. 

Anuncia que la posició del Govern és l’abstenció. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, vol tancar el torn insistint en la 

seva obsessió d’annexar el Besòs i el Maresme a la ciutat. 

La proposició s’aprova amb els vots a favor de GMDERC-AM, GMDJxCat, GMDCs i 

GMDBxCanvi, i l’abstenció de GMDBComú-E i GMDPSC-CP. 

Presentada pel GMDCs 

Que el Districte de Sant Martí elabori amb urgència i consensuadament amb els grups 
municipals, entitats veïnals, associacions, veïns i veïnes, un pla estructural estratègic de 
recuperació i transformació de barri de la Verneda i la Pau amb intervenció integrada i 
global basada en tres pilars: urbanístic, social i de seguretat. 



 
 

 

Les actuacions socials i urbanístiques del pla estratègic han de tenir la finalitat de 
revertir la situació actual de barri i millorar les condicions d'infraestructures, convivència 
i comunitat independentment dels projectes a mitjà o llarg termini. 

 

S’ha presentat la següent esmena transaccional al text: 

Que el Districte de Sant Martí segueixi apostant de manera estratègica i en la línia 

iniciada en l’anterior mandat per la Verneda i la Pau fent realitat el que es va projectar 

com la regeneració del pont de Santander i executant tot el que s’havia compromès al 

Pla de barris. Que mantingui i incrementi en la mesura del possible la mediació i la 

pressió necessària en temes de seguretat i civisme. 

Que es comprometi, tot i ser un tema d'àmbit privat, a intervenir en les ocupacions 

il·legals que afectin de manera negativa els veïns, reforçant el servei d'escala i el 

servei de prevenció de l'Ajuntament. 

I que si arriben fons europeus o de qualsevol altre mitjà es comprometi a treballar en 

nous projectes de millora tant en àmbits urbanístics com socials sense perdre la 

perspectiva de l'emergència climàtica. Tot plegat amb la participació de veïns i grups 

municipals. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, explica que és una proposta 

consensuada amb l’equip de Govern i que n’han acceptat les transaccions. 

Exposa que les administracions públiques han de garantir la igualtat social perquè totes les 

persones tinguin les mateixes oportunitats. Informa que la Verneda i la Pau té un alt 

percentatge d’aturats de llarga duració i presenta desigualtats amb relació a altres barris del 

districte i de la ciutat. Denuncia que les àrees públiques no tenen les condicions adequades 

de seguretat, neteja i manteniment, i que hi ha augmentat l’incivisme i, per tant, la sensació 

d’inseguretat i de delinqüència per part del veïnat. Apunta que hi ha ocupacions il·legals i 

conflictives que afecten directament els veïns, i que el barri necessita que es reverteixi la 

situació. 

Tot seguit llegeix la transacció, redactada originalment en castellà. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, diu que ells fan una proposta 

que toca algun tema d’aquests. 

Hi anuncia el vot a favor. 

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

temps que el seu grup reitera la necessitat que la Verneda i la Pau rebi una atenció especial 

de la mateixa manera que la rep el barri del Besòs i el Maresme. 

Considera necessari tirar endavant inversions clau en el barri, com comentava la 

consellera proposant, com la del pont de Santander, la millora del Casal de la Verneda o 

perquè hi hagi uns equipaments i un espai públic de primera. 

També reivindica una atenció especial pel que fa a polítiques socials perquè els veïns i 

veïnes que pateixen la crisi econòmica i social de la covid-19 puguin tirar endavant i 

recuperar-se, per tal que la ciutadania pugui emancipar-se i treballar i viure per si mateixa. 

Anuncia el vot a favor a aquesta iniciativa, així com a qualsevol iniciativa que doni suport 

als veïns i veïnes de la Verneda i la Pau. 



 
 

 

El senyor Joan C. Canela Casasampera, del GMDERC-AM, agraeix al grup proposant 

haver-los donat de nou l’oportunitat de parlar del barri de la Verneda i la Pau. Recorda que 

en el plenari ordinari anterior van debatre una proposta sobre Can Riera. 

Fa notar que la proposició ha estat profundament transaccionada, i de fet considera que 

l’ha dictada el Govern municipal. Subratlla que no els agradava el to de la proposició 

original, com sol ser habitual en les propostes de Ciutadans, ni tampoc veien clars els 

escassos tres àmbits en què es volia actuar, o la poca coherència entre la urgència i el 

consens que es demanava. 

Consideren que la pràcticament nova proposició que es planteja ara per part de Ciutadans 

i el Govern municipal és un catàleg d’intencions amb molt poques concrecions, i també hi 

veuen un cofoisme i un reconeixement excessiu per les actuacions del Govern municipal en 

el mandat anterior, que, a parer seu, no deixen de ser pedaços de curt recorregut, tot i que 

ben explicats i amb moltes fotos i textos en el que titlla de publicació propagandística del Pla 

de barris. 

Apunta que en el redactat s’obvien les queixes i el mal estat del territori que entenen que 

havia motivat la proposició i que evidencien la insuficiència del plantejament del Pla de 

barris. 

Coincideixen, en canvi, en la necessitat d’emprendre polítiques i actuacions per millorar la 

vida dels veïns i veïnes, ja que desgraciadament el districte no té els recursos per impulsar 

aquest tipus de polítiques. A falta d’una major descentralització, insten a portar la qüestió al 

plenari municipal. 

La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, abans de començar, se suma al 

condol per la mort de la Montserrat Carreras i envia tot el seu escalf a la família i als 

companys i les companyes d’Esquerra Republicana. També se suma a les felicitacions dels 

sants i aprofita per felicitar l’aniversari de la consellera Lorena Domínguez. 

Pel que fa a la proposta, reben de bon grat la petició, però remarca que no n’hi ha prou 

amb sol·licitar les coses. Apunta que avui s’han aprovat els pressupostos generals de l’Estat 

juntament amb altres grups presents a aquesta sala, uns pressupostos pels quals senten 

orgull, i recrimina que el grup proposant hi hagi votat en contra. 

Subratlla que els pressupostos reverteixen retallades i reforcen els serveis públics, i que 

suposen un augment, per exemple, d’un 150 % en salut pública, un 46 % en dependència, 

un 80 % en recerca, o un 30 % en el foment de treball, un 70 % per cent en serveis socials i 

l’augment més gran de la història en polítiques d’habitatge: un 400 %. Remarca que aquesta 

aprovació suposa l’entrada dels fons europeus, que beneficiarà molts ajuntaments, i insisteix 

que el Grup de Ciutadans hi ha votat en contra. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, s’adreça al grup d’Esquerra 

Republicana per dir que ells són constructius: des del 2015 que presenten propostes per al 

barri de la Verneda i la Pau, i acusa Esquerra de buscar excuses per votar-hi en contra 

només pel fet de ser Ciutadans qui ho proposa, fet que es pot repassar en totes les actes del 

districte, en tots els plenaris del districte i fins i tot als de Casa Gran. Per tant, ja s’esperaven 

que hi votarien en contra. 

 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, aprofita que es parla 

de la Verneda i la Pau per reiterar la necessitat d’acordar al més aviat possible els 



 
 

 

equipaments i serveis que són necessaris per a tot el nou veïnat que s’instal·larà al barri al 

sector Prim i pel Pla Cobega. Per tant, insta el Govern a dialogar tan aviat com sigui possible 

per intentar acordar aquests equipaments. 

I aprofitant que la consellera Campos parlava del pressupost espanyol, recorda que, 

malgrat tota aquesta pluja de milions que anuncien, hi segueixen havent dèficit fiscal, 

segueixen incomplint-se els acords que per Estatut fixa les obligacions de l’Estat amb 

Catalunya quant a inversions. Conclou que per molt el «govern progressista» que 

s’autoanomenin, no han mogut ni una coma respecte als governs anteriors. 

El senyor Joan C. Canela Casasampera, del GMDERC-AM, es mostra irònicament sorprès 

per la capacitat de predir el futur de la consellera Angulo perquè no havia posicionat el vot. 

Anuncia que votaran a favor de la proposta transaccionada.  

La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, reitera que aproven la proposta, però 

demana al grup proposant que sigui conseqüent a l’hora de votar, que no es quedi en 

paraules, i també reclama responsabilitat a l’hora de crear falses alarmes en temes tan 

sensibles com el dret de l’habitatge. 

Respecte al comentari d’Esquerra Republicana sobre si és propaganda fer una llista de 

totes les actuacions del Pla de barris, aventura que potser els hauria agradat més que hi 

haguessin posat que tot era a petició d’Esquerra. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, diu que li fa una il·lusió 

especial la posició a favor d’Esquerra Republicana, perquè creu que és la primera vegada 

que presenten alguna cosa de la Verneda i la Pau i hi voten a favor. 

Agraeix també els suports de la resta de grups, i desitja que tot es faci efectiu en la mesura 

que sigui possible. 

La proposició s’aprova per unanimitat. 

Presentada pel GMDBxCanvi 

Que el govern del districte estableixi una oficina o servei en els pròxims 6 mesos en el 
territori de Sant Martí amb la finalitat d’assessorar i donar suport legal a ciutadans de 
Barcelona que estiguin sent víctimes de l’ocupació il·legal de la seva propietat, siguin 
locals o habitatges. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, manifesta que el dret a la 

propietat és un dret fonamental reconegut en la Constitució espanyola, a l’article 33, i en la 

Declaració dels drets humans, de les Nacions Unides, en l’article 17. Posa l’accent en el fet 

que el dret a la propietat privada és la base de qualsevol societat mínimament civilitzada i 

resumeix la natura de la mateixa comunitat: la capacitat per fer possible un increment de la 

qualitat de vida dels seus membres. 

Exposa que, sense aquest element distintiu, sense la protecció pública dels guanys 

personals fruit del treball individual o col·lectiu a través d’herències i llegats familiars, la 

societat s’esmicola. 

Afirma que a Espanya, a Catalunya i a Barcelona en particular hi ha una certa tolerància 

per part dels poders públics que considera inadmissible davant de la violació reiterada de la 

propietat immobiliària: la llei actual no ofereix prou protecció als propietaris i els condemna a 

un llarg trànsit legal que pot allargar-se durant anys per recuperar els seus béns immobles. 



 
 

 

Justifica la proposta perquè el Districte de Sant Martí té un nombre indeterminat 

d’ocupacions il·legals de la ciutat. Tot seguit la llegeix, i remarca que no parla dels col·lectius 

més desafavorits, sinó de màfies i interessos. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, considera necessari que 

l’Administració s’involucri en les ocupacions il·legals. 

Si bé reconeix que l’Ajuntament ja té mecanismes com el servei d’escales i el servei de 

prevenció, demana que s’incrementin i es doni suport als afectats, ja que molts tenen com a 

mitjà de subsistència la seva propietat, que, una vegada usurpada o ocupada, els provoca 

una situació del tot intolerable. 

Recorda que el seu grup ha presentat moltíssimes propostes en aquest sentit, i afirma que 

el problema s’agreuja, i a més és causa d’accidents entre els mateixos ocupants. 

Hi anuncia el vot a favor, però reclama que se sigui més contundent, amb mesures més 

efectives: les persones en risc d’exclusió social han d’estar protegides per les 

administracions públiques i no pels propietaris d’immobles. 

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

diferenciat el que és l’ocupació per necessitat de l’ocupació il·legal conflictiva pel tràfic de 

drogues o per altres qüestions. Respecte a les ocupacions per necessitat, apunta que el que 

és obligatori o el que hauria de ser imperiós per l’Administració pública, i sobretot per 

l’ajuntament com a administració més propera al ciutadà, és intentar oferir una alternativa 

habitacional d’emergència per a aquelles persones que viuen en aquest habitatge ocupat, de 

manera que no hagi de ser la propietat qui hagi de fer-se responsable de la situació de 

vulnerabilitat. 

D’altra banda, respecte a les ocupacions conflictives, assenyala que qui ha d’actuar i s’ha 

de moure és el Govern espanyol, i modificar la llei estatal per tal que sigui més fàcil poder 

desallotjar els grups criminals que els consta que hi ha al districte i en alguns barris. 

Insta, doncs, a traslladar la qüestió a altres organismes de participació pública. En aquest 

sentit, subratlla que les competències que té el districte són, com ja s’ha apuntat, el servei 

d’escales i a través de mediació, que considera que s’haurien de reforçar, però, pel que fa al 

que sol·licita el conseller proposant, no ho troben necessari, i per això anuncia que s’hi 

abstindran. 

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

contra de la proposició. 

Explica que en aquest mateix plenari fa dos mesos Esquerra ja va comentar que trobaven 

necessari crear un grup de debat, un espai com el grup de treball aprovat a l’Ajuntament de 

Barcelona sobre l’ocupació, que justament es reunirà l’endemà. Recrimina, doncs, que 

justament avui Barcelona pel Canvi presenti una proposició sobre la creació d’una oficina 

d’assessorament i suport de cara als ciutadans que estiguin sent víctimes d’una ocupació, i 

recorda que el PP va presentar una proposició a l’Ajuntament de Barcelona fa uns quants 

mesos per crear una oficina d’assessorament i suport als propietaris d’habitatges afectats 

per ocupacions, de manera que la resposta serà la mateixa. 

Diu que l’ocupació es dona principalment en immobles buits, i en el 82 % dels casos el 

propietari és un gran tenidor, persones jurídiques que tenen un bufet d’advocats i que 

probablement no necessiten cap oficina municipal. Subratlla que per atendre els propietaris 

que es troben davant d’aquesta situació ja hi ha el que demanen, que són les oficines 

d’habitatge, que assessoren en totes les qüestions que envolten el dret a l’habitatge i és un 

servei obert a tots els ciutadans sense distincions.  



 
 

 

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

impossible a les màfies de l’ocupació i garantir els drets a un habitatge digne, i lamenta que 

en la proposició no especifiquin de quin tipus d’ocupació parlen. Recorda que 93 % de les 

ocupacions les fan persones que estan sota el llindar de la pobresa i que sovint ja han estat 

desnonades o han perdut el seu habitatge en crisis econòmiques anteriors. 

La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, destaca que Esquerra Republicana 

ha explicat bastant bé tot l’argumentari i la línia del Govern. 

Informa que les oficines d’habitatge tenen les portes obertes per assessorar i acompanyar 

a tothom que ho necessita, també els propietaris. Insisteix a explicar que en una ocupació 

està afectat un espai privat i és justament la propietat qui ho denuncia i tot passa per jutjats, 

on com a ajuntament no s’hi tenen competències. Aclareix també que les ocupacions en 

primeres residències són menys de l’1 % i que es consideren violacions de domicili, tal com 

ja va explicar en el plenari anterior, i els processos als jutjats són molt més ràpids i àgils. 

Com a Govern creuen que el proposant enfoca malament la problemàtica, perquè el que 

cal fer és garantir amb polítiques públiques el dret a l’habitatge a tothom, de manera que no 

sigui un luxe, ni un privilegi ni per al mercat especulatiu. Especifica que en els darrers trenta 

anys a Barcelona s’han posat diners públics en més de 200.000 habitatges que actualment 

es troben al mercat especulatiu, unes polítiques totalment oposades de països com Àustria, 

per exemple, on ara mateix el 30 % d’habitatge és públic, mentre que aquí no s’arriba al 

2 %. Per aquest motiu el Govern en el mandat anterior ja va començar a revertir-ho, gràcies 

al Pla d’habitatge impulsat per l’exregidor del Districte de Sant Martí Josep Maria Montaner, 

un projecte que abasta fins al 2023 i en què es duplica el nombre d’habitatges públics. 

Diu que, quan l’accés a l’habitatge digne i assequible sigui una realitat, s’hauran acabat els 

problemes de les ocupacions. Aprofita per demanar a la Generalitat que faci la seva part 

d’una vegada perquè sols no poden, i que tant l’Ajuntament com ara l’Estat, amb l’aprovació 

als nous pressupostos, ja ho fan. De fet, reben amb molta alegria l’augment exponencial que 

es deriva de l’acord dels pressupostos perquè donarà oxigen a aquestes polítiques de 

protecció del dret a l’habitatge. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, s’adreça al conseller Jordi 

Rallo, d’Esquerra Republicana, per dir-li que té la sensació que quan es parla del tema 

sempre surten els «grans tenidors» i mai se’ls explica què són concretament. 

També s’adreça a la portaveu del Govern Eva Campos per reclamar que els plans 

d’habitatge siguin la realitat, ja que si bé diu que han duplicat l’habitatge social, assenyala 

que tampoc era gaire difícil duplicar-lo perquè en el mandat passat no en van fer gaire.  

Agraeix les respostes de tothom i anuncia que continuaran insistint en aquest tema, 

perquè creu que està molt relacionat amb l’habitatge social, amb la capacitat que té 

l’Ajuntament ‒i remarca que és l’Ajuntament, i no l’Estat ni la Generalitat‒ de fer normativa i 

de legislar, i fins i tot de construir, però sembla que ara no els interessa. Demana, doncs, 

que es construeixi, i que quan hi hagi prou pisos socials es podrà veure què passa amb les 

màfies o amb els altres interessos. 

El senyor Jordi Rallo i Casanovas, del GMDERC-AM, intervé en segon torn per agrair 

sempre el to al conseller Benítez, i, en el cas de la consellera Campos, agraeix el 

reconeixement a la feina d’Esquerra. 

La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, remarca al conseller Rallo que en 

aquest tema Esquerra va en la mateixa línia política que el Govern i així ho reconeixen.  



 
 

 

S’adreça al senyor Benítez per dir que l’Ajuntament, amb menys competències i amb 

menys recursos, és el que ha assumit i ha fet més habitatge en comparació amb la 

Generalitat i l’Estat amb diferència en aquest mandat respecte al que es van trobar quan van 

arribar al Govern municipal, ja que l’espai públic s’havia venut i ara es troba en un mercat 

especulador que apuja els preus de manera incontrolada i no permet un habitatge 

assequible a les persones que busquen una llar per desenvolupar la seva vida. 

Anuncia que votaran en contra de la proposta perquè el servei que sol·licita ja el dona 

l’Oficina d’Habitatge, i insisteix que el problema no són les ocupacions, sinó garantir el dret a 

l’habitatge. 

La proposició es rebutja amb els vots en contra de GMDBComú-E, GMDPSC-CP i 

GMDERC-AM, els vots a favor de GMDCs i GMDBxCanvi, i l’abstenció de GMDJxCat. 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

Presentada pel GMDBComú-E  

El Consell Plenari del Districte de Sant Martí acorda: 

1. Instar el Regne del Marroc a complir els acords internacionals i, en concret, el Pla 

d’arranjament (Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 

29 d’abril de 1991), i que retiri de forma immediata els seus efectius militars del 

Guerguerat i deixi d’utilitzar el Guerguerat o un altre pas del sud-oest del territori 

sahrauí per comunicar-se amb Mauritània. 

2. Fer una crida a la comunitat internacional, i particularment a les Nacions Unides i 

la seva missió de pau en aquest territori (Missió de les Nacions Unides per al 

Referèndum al Sàhara Occidental - Minurso), perquè assumeixin el seu mandat i 

vetllin pel respecte i el compliment de la Resolució 690 del Consell de Seguretat 

de les Nacions Unides del 29 d’abril de 1991, que contempla la realització d’un 

referèndum d’autodeterminació, i que assignin un nou enviat especial per al 

Sàhara Occidental, plaça vacant des del maig de 2019, que pugui liderar la 

transició cap a la celebració d’aquest referèndum d’autodeterminació, tal com es 

preveu a la Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 29 

d’abril de 1991. 

3. Demanar a totes les administracions, al Govern de Catalunya, al Govern de l’Estat 

espanyol, a les institucions europees, així com a les Nacions Unides, que 

promoguin de manera activa la inclusió d’un mecanisme d’observació i protecció 

dels drets humans de la població sahrauí per part de la Minurso i, alhora, vetllin 

per preservar l’esperit pacífic, desmilitaritzat i democràtic en la resolució del 

conflicte, així com la presa de mesures davant l’explotació il·legal dels recursos 

naturals per part del Regne del Marroc al Sàhara Occidental, i facin totes les 

gestions perquè s’alliberin els activistes sahrauís presos. 

4. Donar suport al poble sahrauí tot participant en els diversos espais que treballen 

en aquest sentit com la Coordinadora d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble 

Sahrauí, i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, i seguir col·laborant 

amb les entitats locals de solidaritat amb el poble sahrauí a través dels projectes 

de cooperació i d’ajuda humanitària que garanteixen els drets humans de les 

persones sahrauís. 



 
 

 

5. Continuar treballant per la pau des de l’Ajuntament de Barcelona, dedicant 

recursos i mantenint els convenis i línies de treball amb la Federació 

d’Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí (ACAPS), el Fons Català de 

Cooperació al Desenvolupament i el Consell de la Joventut de Barcelona. 

6. Enviar aquesta resolució a la Secretaria General de les Nacions Unides, a la 

Comissió Europea, al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació del Govern 

d’Espanya, al Departament d’Acció Exterior, Afers Institucionals i Transparència 

de la Generalitat de Catalunya, a l’Intergrup Pau i Drets Humans al Sàhara 

Occidental del Parlament de Catalunya, a la Delegació del Front Polisario a 

Catalunya, a la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el poble 

Sahrauí, a la Federació ACAPS, i al Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament. 

La senyora Sandra Enrique Aguilar, del GMDBComú-E, informa que el Districte de Sant 

Martí treballa amb entitats dedicades a la cooperació amb el poble sahrauí, com també té 

una àrea de treball que s’ocupa de la cooperació internacional, que en aquest mandat s’ha 

pres de valent el seu compromís en suport a les xarxes de solidaritat i d’aprenentatge. Com 

a consellera de Cooperació Internacional i persona que ha dedicat a participar en xarxes de 

cooperació, està alerta al que passa aquests dies al sud-oest del Sàhara Occidental. 

Explica que el 9 de novembre el Govern de la República Àrab Sahrauí Democràtica va 

emetre un comunicat en què posava en alerta el Consell de Seguretat de les Nacions 

Unides i a la comunitat internacional per la situació al Guerguerat i les seves possibles 

conseqüències. Detalla que el Guerguerat és una petita àrea geogràfica del Sàhara 

occidental que fa frontera amb Mauritània, i el Govern del Marroc ha obert i ha asfaltat 

il·legalment segons les Nacions Unides un pas a la zona lliure sahrauí per continuar 

expropiant-ne els recursos naturals. 

Entenen que hi ha nombroses administracions amb responsabilitat davant el conflicte, i 

demanen que l’Estat espanyol coparticipi en les negociacions de les dues parts per assolir el 

referèndum per a l’autodeterminació del poble. Apunta que una de les grans causes del 

conflicte va ser deixar de manera sobtada la gestió dels recursos naturals, fet que permet al 

Regne del Marroc l’explotació sistemàtica d’un dels bancs pesquers més grans de l’Atlàntic i 

l’extracció de fosfats a Bucraa. 

A conseqüència de tot plegat, la precarietat del poble sahrauí i l’espoliació dels seus 

recursos va en augment i genera violència, tortures, una vida encerclada el mur de la 

vergonya que provoca refugiats i exiliats. Expressa que els sahrauís al llarg de gairebé 

cinquanta anys s’han defensat pacíficament malgrat que les noves generacions no veuen un 

pont cap al diàleg, i subratlla que hi ha una dita sahrauí que diu que «qui vol la guerra és qui 

no la coneix». 

Tot seguit, resumeix la proposició amb contingut de declaració internacional. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, deixa clar d’entrada el rebuig 

del seu grup a qualsevol tipus de guerra, vingui d’on vingui. Expressa que com a grup polític 

mai es resignaran amb valors democràtics acceptar passivament que la violència pugui tenir 

com a ostatge la pau. 

Sobre el conflicte entre el Front Polisario i el Marroc, com a partit volen ser responsables 

amb el que diuen els tractats internacionals però també amb les actuals polítiques 

estratègiques de seguretat d’Europa, sobretot aquelles que fan referència al nord de l’Àfrica i 

la zona del Sahel, i alhora també amb els interessos d’Espanya al Mediterrani en el que 



 
 

 

representa ser la frontera sud d’Europa sobretot pel que fa a la lluita antiterrorista de 

caràcter gihadista. 

Assenyala que tothom té gravades a foc les imatges esgarrifoses d’aquell fatídic 17 

d’agost de fa tres anys a Barcelona, com tampoc es poden oblidar el que va passar no fa 

tant a França i a Àustria, o a Londres, Brussel·les, Viena i etcètera. Manifesta que Espanya 

com a estat membre té un deute i unes obligacions envers Europa, i una és garantir que les 

fronteres sud no siguin un colador de gent que vol recuperar l’Al-Àndalus sigui com sigui, 

com tampoc poden ser una autopista fàcil d’entrada a Europa. 

Afirma que per garantir una lluita eficaç i eficient dels serveis d’intel·ligència espanyols 

calen aliances fortes amb altres serveis d’intel·ligència de l’altre costat de la frontera del 

Mediterrani, és a dir, del nord de l’Àfrica, i en aquest sentit el Marroc és un aliat 

imprescindible per a Espanya i per a Europa, ja que necessiten ulls i cervells per tenir 

informació privilegiada de les amenaces potencials al nostre model de societat tal com el 

coneixem. 

Anuncia que el seu grup votarà en contra de la proposició per una qüestió de 

responsabilitat amb les polítiques de seguretat europees i els seus aliats. Però vol deixar 

clar que desitja que es restableixi la pau a la zona al més aviat possible, ja que l’estabilitat 

permet que el poble sahrauí i el poble del Marroc, però també entre el Sahel i els països 

veïns, estableixin sinergies de progrés que possibilitin les condicions adequades per al futur 

d’aquella zona que evitin migracions, millorin la mobilitat als territoris i, sobretot, una millor 

gestió de les fronteres per evitar el tràfic d’éssers humans, el tràfic d’armes i, sobretot, 

l’exportació de terroristes. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, condemna les accions del 

Regne del Marroc que violen l’alto el foc del 91. Reclama que el Marroc s’assegui a la taula 

per facilitar el compliment del que estableix l’ONU: accions polítiques i no accions militars. 

Manifesta que és una necessitat que Espanya assumeixi la seva responsabilitat amb el 

Sàhara Occidental: el Govern a Espanya no se’n pot desentendre i ha de posar el seu suport 

en el desenvolupament del procés establert per les Nacions Unides perquè els ciutadans 

sahrauís prenguin les regnes i finalitzin el seu procés de descolonització. 

Des de Ciutadans aposten pel suport a la solució pacífica que ja hi ha sobre la taula, i 

reiteren el seu respecte a les decisions de la justícia internacional i de la Unió Europea: el 

Sàhara Occidental no és territori marroquí, l’ocupació ha de cessar i Espanya ha de vetllar 

per això. 

Entenen la frustració del poble sahrauí, però insten el Front Polisario a seguir treballant 

amb els socis internacionals per fer possible aquest procés de descolonització d’acord amb 

les Nacions Unides. Remarca que Ciutadans va presentar una proposta no de llei en la 

legislatura passada per reassumir la responsabilitat històrica que té amb el poble sahrauí, 

treballant activament amb la Unió Europea i altres fòrums internacionals per promoure totes 

les iniciatives polítiques que siguin necessàries per aconseguir una solució justa i definitiva 

del conflicte. 

Subratlla que cal donar suport a la tasca de les organitzacions humanitàries de les Nacions 

Unides perquè facin front a la lamentable situació de refugiats sahrauís mitjançant una 

actuació de l’ACNUR que restableixi el nivell apropiat d’assistència i protecció. 

Per tot plegat, anuncia que s’hi abstindran. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, mostra la plena 

solidaritat del seu grup amb el poble sahrauí davant les darreres accions del Marroc que han 



 
 

 

portat a una preocupant escalada de tensió militar. Relata que la tragèdia del poble sahrauí 

ve de lluny i el conflicte continua enquistat. 

Denuncien la responsabilitat històrica de l’Estat espanyol en el conflicte, que va fugir l’any 

1976 del Sàhara Occidental deixant abandonat el seu poble: Espanya en continua sent la 

potència administradora i segueix incomplint flagrantment els seus compromisos amb el 

poble sahrauí, un Estat espanyol que prioritza els seus interessos comercials per damunt de 

la justícia i les vides humanes, que mostra els seus símptomes de pobresa democràtica i 

repressió amb tots aquells pobles que volen exercir el seu dret de l’autodeterminació, com 

ha mostrat a Catalunya, amb presos polítics exiliats per haver celebrat un referèndum, una 

situació que el seu grup no normalitzarà mai. 

Reclamen que assumeixi la seva responsabilitat i sigui part activa per aconseguir una 

solució negociada. L’actual Govern espanyol, de coalició entre el PSOE i Unides Podem, té 

l’oportunitat de corregir els errors del passat, una obligació moral i ètica que demanen que 

exerceixi. 

Hi afegeix que la comunitat internacional ha continuat mirant cap a una altra banda: la 

reacció de les Nacions Unides i del Consell de Seguretat ha estat pràcticament nul·la, ja que 

no s’ha oposat enèrgicament a la darrera acció agressiva executada pel Marroc malgrat la 

sol·licitud feta per la RASD. 

Anuncia que votaran a favor de la moció presentada ja que coincideixen plenament en la 

necessitat de trobar una solució definitiva i justa que posi fi al patiment del poble sahrauí, i 

que aquesta solució passa invariablement per la celebració d’un referèndum 

d’autodeterminació i per a la posada en marxa de tots els mecanismes que el garanteixin. 

El senyor Joan C. Canela Casasampera, del GMDERC-AM, expressa la preocupació i el 

rebuig si, com sembla, s’ha vinculat fa uns moments el poble sahrauí amb el terrorisme. 

Entén que és un fet greu i condemnable, i que s’hi donaran explicacions. 

Explica que la proposició presentada relata una situació que ja es recollia en l’informe que 

va elaborar el Parlament de Catalunya el 2014 després d’una visita d’una delegació als 

territoris al Sàhara Occidental. En aquest sentit, destaca la importància de la declaració 

recent de la Junta de Portaveus del Parlament a Catalunya d’aquest novembre, que, amb el 

suport de Junts per Catalunya, Esquerra, En Comú - Podem i les CUP, condemna l’ocupació 

il·legal del Regne marroquí al Sàhara Occidental i les seves actuacions que han portat al 

trencament de l’alto el foc, manifesta el seu suport a la República Àrab Sahrauí i el Front 

Polisario en les accions en legítima defensa davant d’aquesta vulneració dels acords de les 

Nacions Unides, exigeix al Govern de l’Estat espanyol l’assumpció de les seves 

responsabilitats com a potència administradora del territori i que prengui la iniciativa per tal 

de resoldre el conflicte de forma pacífica en el marc d’un procés d’autodeterminació tutelat 

per les Nacions Unides, exigeix alhora al Govern d’Espanya la suspensió temporal dels 

contractes amb el Regne marroquí on l’objecte sigui el de vehicles i armament. 

Insta a no oblidar la responsabilitat que té l’Estat espanyol en tot aquest conflicte ja des de 

l’inici, que s’ha vist agreujada per l’aliança tradicional entre el PSOE i el règim de Hassan II i 

Mohammed VI, i la inhibició de la nova estratègia de fets consumats amb el desplegament 

dels anomenats murs de la vergonya. 

No poden deixar de dir i denunciar que Espanya va fugir el 1975 del Sàhara Occidental i el 

va lliurar a Mauritània i el Marroc, i va deixar la població sahrauí abandonada i a mercè de la 

guerra i l’exili, sense promoure un pla de descolonització tal com establia el mandat de les 

Nacions Unides. 

Anuncia el vot favorable a la proposició. 



 
 

 

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

el seu grup s’hi abstindrà perquè sempre han format part de la solució i és on volen 

continuar. 

El 1991 es va acordar l’alto el foc entre el Front Polisario i el Marroc, i es va crear la Missió 

de les Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara Occidental (Minurso). Actualment les 

Nacions Unides han confirmat que les tensions han augmentat a la zona de seguretat, o 

sigui, a la zona fronterera de Guerguerat, i també ha llançat una crida per intentar reduir 

tensions que sembla que ha fracassat. Explica que Espanya dona suport al paper central de 

les Nacions Unides, i des de la Secretaria de Política Europea i Internacional reclama 

fermament a les dues parts que abandonin qualsevol tipus de violència i cerquin una solució 

política i pacífica del conflicte. Espanya també reclama a la Minurso un paper més actiu en 

la represa de les negociacions sense oblidar el mandat i els principis que el Consell de 

Seguretat li va atorgar el 1991.  

La senyora Sandra Enrique Aguilar, del GMDBComú-E, destaca el relat extrem que ha fet el 

conseller Benítez. Li sap greu perquè no s’ho esperava i no sap veure quina relació hi ha 

entre el tema de què es tracta amb el gihadisme. Considera que la relació no és adient. 

Informa al conseller Benítez que l’any passat va estar en un projecte solidari al Sahel i que 

tampoc hi ha cap penetració de gihadistes allà. Considera que el poble sahrauí es mereix 

viure en millors condicions i sobretot aconseguir que s’instauri d’una vegada el dret al 

referèndum que ja fa cinquanta anys que demana. 

Reitera una vegada més que Espanya n’és el responsable històric, i que per tant ha de 

tenir un paper molt més dinàmic per afavorir aquest referèndum. 

La proposició s’aprova amb els vots a favor de GMDBComú-E, GMDERC-AM i GMDJxCat, 

els vots en contra de GMDBxCanvi, i l’abstenció de GMDPSC-CP i GMDCs. 

c) Precs 

Presentat pel GMDERC-AM 

Que el Govern del Districte de Sant Martí durant el primer trimestre del 2021 convoqui 
una taula amb tots els actors implicats i els grups polítics del districte per tractar les 
qüestions que afecten el col·lectiu LGTBI i que aquesta taula sigui convocada com a 
mínim dos cops l’any. 

Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per escrit de la 
resposta oral. 
 

S’ha presentat la següent esmena transaccional al text: 

Que el govern del Districte de Sant Martí durant el primer trimestre del 2021 convoqui 

una taula amb tots els actors implicats i els grups polítics del districte per tractar les 

qüestions que afecten el col·lectiu LGTBI i que aquesta taula sigui convocada com a 

mínim un cop l’any. 

La presidenta aprofita per felicitar l’aniversari a la consellera Lorena Domínguez, que 

respondrà al prec en nom del Govern. 



 
 

 

El senyor Jordi Rallo i Casanovas, del GMDERC-AM, se suma a les felicitacions. 

Exposa les motivacions del prec: el fet que el Cartipàs del Districte de Sant Martí no 

prevegi les polítiques LGTBI com a àmbit de treball, la necessitat de treballar de forma 

transversal les polítiques LGTBI, els casos d’homofòbia i transfòbia succeïts darrerament al 

districte, i pel fet que el col·lectiu LGTBI representa un nombre important de veïns i veïnes. 

Tot seguit llegeix el prec. Informa que el prec incorpora una esmena del Govern sobre la 

periodicitat mínima de la taula: de dos cops l’any a un 

La senyora Lorena Domínguez Liébana, del GMDBComú-E, agraeix en primer lloc les 

felicitacions per l’aniversari i expressa el condol per la consellera Montserrat Carreras. 

Comparteixen amb el grup proposant la necessitat d’abordar les necessitats i propostes 

concretes en l’àmbit de les polítiques LGTBI. 

Tal com diuen, no hi ha un òrgan concret d’aquest àmbit al Cartipàs del districte, però 

expressa que el prec els ha sobtat ja que la voluntat d’impulsar i crear una taula de 

polítiques LGTBI al districte està reflectida al Pla d’actuació municipal. També comunica que 

en dues sessions al Consell de Dones del Districte s’ha informat de la creació d’aquesta 

taula. 

Explica que el motiu pel qual encara no s’ha impulsat és perquè treballen amb les diferents 

conselleres dels districtes, ja que es vol que aquest tipus de taules i espais siguin a tota la 

ciutat. Puntualitza que volien tenir-ho tot ben planificat atesa la importància de la taula. 

Diu que l’interès és tal que ja han començat a treballar amb la tècnica en aquest sentit i 

també hi ha una proposta d’un casal del districte que tot just estan iniciant, i es mostra 

convençuda que serà molt interessant poder treballar conjuntament. 

Per tant, anuncia que els accepten un prec en què ja treballen i els emplacen a trobar-se 

durant el primer trimestre del 2021. Igualment, tal com esmentava el conseller Rallo, confien 

que la periodicitat pugui ser més alta que la que s’estableix ara mateix. 

Informa que la consellera Sílvia Casorrán els facilitarà una còpia de la resposta. 

El senyor Jordi Rallo i Casanovas, del GMDERC-AM, agraeix l’acceptació del prec. 

Aclareix, com ja s’ha comentat, que el PAM l’han tingut després d’haver presentat les 

propostes. Explica que el conseller que forma part del Consell de Dones és ell mateix, i en 

els dos consells anteriors s’hi va comentar la possibilitat de fer aquesta taula en el debat que 

es va obrir en el Consell de Dones que no vol entrar a valorar perquè tothom pot seguir amb 

la gravació que hi ha penjada a la xarxa. 

També agraeix al senyor Daniel Celma la proposició en el mandat anterior de la creació de 

la taula elegit ahir i que finalment es constituirà aquest mandat. Per tant, puntualitza que el 

prec presentat va en la línia que això era del mandat passat i que no s’havia constituït. 

Apunta que a Barcelona hi ha diferents eines per treballar les polítiques LGTBI com 

l’Oficina per la No Discriminació, el Consell Municipal LGTBI i diverses entitats. Indica que 

l’increment de casos d’homofòbia i transfòbia al districte hauria de fer replantejar quines 

polítiques cal implementar des de les competències pròpies. 

 

La senyora Lorena Domínguez Liébana, del GMDBComú-E, apunta que no són aquí per 

parlar de partits ni de medalles, sinó per acompanyar la societat en la garantia de drets i 

lluitar contra l’odi vers els veïns i veïnes del col·lectiu LGTBI. 



 
 

 

Es feliciten, per tant, per poder continuar treballant conjuntament per un Sant Martí lliure 

de LGTBI-fòbia. 

S’accepta el prec. 

Presentat pel GMDERC-AM 

Que el Govern del Districte de Sant Martí juntament amb les entitats implicades avaluï 

la idoneïtat dels blocs situats a la zona d’esbarjo per a gossos del parc de Sant Martí i, 

si s’escau, els substitueixi per d’altres elements més segurs. 

Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per escrit 

de la resposta oral. 

La senyora Rosa M. Alemany i Verdú, portaveu adjunta del GMDERC-AM, exposa que els 

blocs de la zona d’esbarjo de gossos al parc de Sant Martí han provocat ferides en alguns 

gossos i reclama que els elements siguin segurs. Apunta que diferents entitats animalistes, 

tant de l’àmbit de la ciutat com del districte, demanen revisar-los i que les entitats han fet 

diverses propostes. 

Tot seguit llegeix el prec. 

La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, diu que aquest espai es va constituir 

de manera consensuada amb tothom que hi va voler participar, tant usuaris com entitats 

animalistes. Informa que els elements es van treballar amb tècnics i veterinaris, dins del 

catàleg d’elements homologats per a l’espai urbà, i l’únic element homologat que dona 

resposta per evitar comportaments no positius dels animals són aquests blocs que es van 

instal·lar. 

Tal com ja van explicar al consell de barri corresponent, van traslladar la possibilitat de 

retirar aquests elements a Benestar Animal, que va dir que no trauria els bancs perquè són 

necessaris per a la gent gran i les persones amb mobilitat reduïda, però estudien si es 

poden llimar o trobar-hi alguna alternativa homologant algun element nou. 

Quan arribi la solució esperen que cap grup es faci seva la feina d’aquestes veïnes i 

aquestes entitats, tal com ha passat en el cas del pont de Santander, que remarca que ha 

arribat a bon port gràcies a la feina de les veïnes per un costat i a la voluntat del Govern per 

l’altra. 

Abans de tancar la intervenció, dona les gràcies a totes les persones implicades en el 

benestar animal del Districte de Sant Martí i en concret a la Vocalia de Gossos de Sant 

Martí, a qui reconeix la bona feina en aquell espai, i també a la vocalia de La Palmera, que 

potser no està tan vinculada a l’espai concret per la llunyania física però que també intervé 

molt positivament en el benestar de tots els animals. 

La senyora Rosa M. Alemany i Verdú, portaveu adjunta del GMDERC-AM, agraeix la 

resposta de la consellera Campos. Reitera que actualment s’ha constatat que les estructures 

rígides produeixen ferides als gossos i proposa eliminar-les. Aclareix que no té res a veure 

amb els bancs, sinó que els gossos allà corren i salten, i hi ensopeguen, de manera que n’hi 

ha que fins i tot han quedat estabornits. Insisteix que els usuaris del parc de gossos 

demanen que s’elimini aquesta estructura o que s’hi posi alguna cosa que no sigui tan 

lesiva. 



 
 

 

Aprofita per dir que les papereres del mateix són obertes, i ja que s’hi dipositen les femtes 

dels gossos estaria bé que fossin tancades. 

La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, manifesta que el Govern sempre 

estarà al costat del benestar animal. 

En el tema de les papereres, igual que en el tema dels bancs, comunica que són els 

homologats i que s’estudien alternatives per poder homologar altres elements dins del 

catàleg de la ciutat de Barcelona per poder implementar-los. 

No accepten el prec perquè ja es du a terme. 

Es rebutja el prec. 

Presentat pel GMDJxCat 

Que es convoqui abans de finalitzar l’any 2020 una taula, en format telemàtic, amb 

totes les entitats de l’àmbit social que treballen al Districte de Sant Martí, els Serveis 

Socials i els consellers i conselleres, per tal de compartir experiències i necessitats i 

establir estratègies compartides entre administració i entitats per poder donar 

resposta de manera ràpida i eficient a la ciutadania. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, explica que, arran de 

la crisi sanitària econòmica i social a causa de la covid-19, moltes persones malauradament 

es troben afectades per ERTO o a l’atur i estan en espera de rebre ajuts públics, de manera 

que es troben en una situació de desemparament que fa que hagin d’acudir a menjadors 

solidaris i a repartiments d’alimentació solidària fruit de la iniciativa veïnal i associativa del 

districte. 

Com que es preveu que aquesta situació duri més temps, plantegen una taula de treball a 

curt termini on poder coordinar millor aquest servei de forma col·laborativa entre el districte i 

les entitats. 

La senyora Sílvia López Serrano, portaveu del GMDPSC-CP, afirma que davant la crisi 

actual sense precedents des del primer moment l’Administració ha fet un gran esforç per 

poder donar respostes i que ningú es quedi enrere. Admet que només des de l’Administració 

no poden fer-ho i per això treballen de la mà d’entitats com Creu Roja o el Banc d’Aliments. 

També informa que fins i tot es va fer una modificació pressupostària per disposar d’un fons 

covid per poder arribar a tothom. 

Explica que des de l’Ajuntament es treballa transversalment amb diferents àrees per 

millorar la manera d’abordar la solució a través d’un model de ciutat comunitari que 

garanteixi els drets bàsics i que apoderi el ciutadà. En aquest sentit, descriu que es 

desenvolupen projectes d’alimentació i als casals comunitaris que són participatius i des 

d’una perspectiva de proximitat, coproducció i corresponsabilitat de diferents agents de la 

ciutat per tal d’afavorir la transformació de l’actual model de resposta social alimentària, que 

parteix de la voluntat de fer un plantejament global i també de la premissa d’integrar el 

màxim d’agents possibles que actuen en tota la cadena. 

Afirma que l’objectiu és que els projectes els cogestionin entitats, agents socials i 

l’Administració. 

Detalla que un dels llocs on preveuen desplegar una experiència pilot del projecte d’espai 

Alimenta és al barri del Besòs i el Maresme, a la cooperativa Gregal, i pel que fa a establir 



 
 

 

estratègies compartides es treballa de manera col·laborativa amb les entitats de caràcter 

social i que assisteixin a aquests canals de participació, on els professionals treballen de 

manera coordinada. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, agraeix les 

explicacions respecte a quines són les iniciatives que han dut a terme l’Ajuntament arran de 

la covid-19, però agrairia saber el posicionament respecte al prec, ja que més enllà de tota 

l’explicació el que demanen és una taula on hi hagi més participació i que també hi 

poguessin ser els grups de l’oposició, de manera que la gestió fos més transparent i amb la 

participació de tothom. 

La senyora Sílvia López Serrano, portaveu del GMDPSC-CP, anuncia que no accepten el 

prec, tot i que s’ofereix a informar de projectes com Alimenta. 

Es rebutja el prec. 

Presentat pel GMDJxCat 

Que el Govern del Districte elabori una diagnosi de l’estat dels carrers més 

concorreguts del districte per la seva concurrència o concentració d’equipaments, i 

acordi un pla d’actuació per corregir les deficiències i adequar la via al seu ús ciutadà 

de passeig i recreatiu. 

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

segon prec també està relacionat amb la qüestió de la covid-19, en aquest cas a causa de 

les restriccions a la mobilitat actuals. 

El confinament perimetral municipal només permet moure’s dins de Barcelona i, si pot ser, 

com més a prop de casa millor, de manera que es fa un ús col·lectiu dels barris i sobretot 

dels grans carrers del Districte de Sant Martí. 

Però, d’altra banda, denuncia que aquest gran ús que fa la ciutadania dels carrers no es 

correspon amb el manteniment: hi ha carrers amb llambordes aixecades, amb el risc que 

comporta; també hi ha una falta de neteja dels carrers, que després d’aquest ús intensiu 

encara s’agreuja més. No veu que el Govern del Districte ni el de la ciutat treballi per 

millorar-ho. Posa com a exemple el carrer Rogent, però afirma que en podria dir molts més. 

Tot seguit, llegeix el prec. 

El senyor Javier Mesía Barroso, del GMDPSC-CP, en primer lloc s’afegeix a les mostres de 

condol cap al Grup d’Esquerra Republicana per la defunció de la senyora Montserrat 

Carreras. També felicita la consellera Lorena Domínguez per l’aniversari i agraeix les 

felicitacions pel seu sant. 

Diu que el prec parla del manteniment de l’espai públic i, en aquest sentit, informa que hi 

ha programades petites obres als carrers esmentats, però que, si hi ha alguna cosa urgent, 

es fa tot el possible per donar-hi solució immediata. 

Indica que hi ha agents cívics i inspectors que s’encarreguen de controlar i comunicar 

deficiències, i que els mateixos consellers ho comuniquen directament quan els en 

transmeten per accelerar-ne la solució. Recorda que els ciutadans i les ciutadanes també 

poden comunicar deficiències al carrer a través del telèfon del civisme, que és el 900 266 

266, i de la Bústia Ciutadana, dues eines que agilitzen aquestes demandes i hi donen 

resposta de manera ràpida i eficaç. 



 
 

 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, diu que, en la mateixa 

tònica d’abans, agraeix les explicacions del conseller, però adverteix que la realitat es 

demostra en tots els consells de barri, on se senten les queixes dels veïns i veïnes respecte 

a la falta de manteniment i de neteja. 

Tot i que agraeix la feina, remarca que no és suficient, i demana que es treballi més i que 

es revisin els carrers i les places del districte. 

El senyor Javier Mesía Barroso, del GMDPSC-CP, apunta que actualment hi ha servei 

d’escombrada en torn de matí i tarda els set dies de la setmana; es recullen les papereres 

en torn de tarda també set dies a la setmana, i es repassen els entorns dels contenidors en 

torn de matí, tarda i nit set dies a la setmana; també informa que la neteja amb aigua ‒reg 

mixt‒ es fa dilluns i dijous al matí. 

Per tot plegat, diu que no crearan un pla de treball perquè ja es fa des de la part tècnica, i 

tot i que sempre es pot millorar considera que es fa molt bé. 

D’altra banda, subratlla que mentre en el prec es parla de carrers de molta concurrència el 

Govern del Districte mirar de tenir cura de tots els carrers. 

Anuncia que rebutgen el prec. 

Es rebutja el prec. 

Presentat pel GMDCs 

Que el Govern del Districte de Sant Martí organitzi tot el que sigui necessari per 

establir les taules de treball necessàries perquè es duguin a terme les negociacions 

que culminin el Pacte del Districte de Sant Martí. 

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

que al juliol es va presentar i aprovar el Pacte per Barcelona, amb les aportacions de tots els 

grups municipals i més de dues-centes entitats i organitzacions. Relata que l’esperit d’aquest 

pacte era afrontar units les circumstàncies excepcionals derivades de la pandèmia i les 

seves conseqüències sanitàries, socials i econòmiques, i es va establir el compromís de 

traslladar el pacte als districtes per aprofundir en els problemes i les necessitats reals, de 

manera que el document no quedés en un simple manifest de declaració d’intencions que no 

servís de res en el terreny pràctic. 

Per tal que el pacte tingués sentit, tant els diferents pressupostos del districte com plans 

d’actuació s’hi haurien d’inspirar. 

Tot seguit, llegeix el prec, redactat originalment en castellà. 

 

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

castellà. 

Anuncia que no podran acceptar el prec tal com està plantejat perquè considera que, si bé 

el fons és important, la forma també.  

Manifesta que, naturalment, el Govern de Sant Martí traslladarà als consells sectorials els 

acords del Pacte de ciutat, que també han quedat recollits al PAM i al PAD, per poder-los 



 
 

 

treballar amb totes les parts implicades i afectades. Afirma que s’asseuran i escoltaran 

tothom. 

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

Agraeix les explicacions de la consellera, però apunta que el Pacte de ciutat, al qual es va 

donar tanta publicitat aquest estiu per l’èxit aconseguit en la unitat i el consens, al final ha 

quedat oblidat en un calaix. Acusa el Govern de no voler portar-lo als districtes, tot i que es 

va comprometre a fer-ho, i recrimina que només hi hagi hagut un simulacre de pacte de 

districte a Ciutat Vella. 

Comunica que el Govern els va presentar una esmena per tal que el prec s’expressés tal 

com ho ha fet la consellera, i considera que el que pretenia era canviar l’esperit del prec i 

descafeïnar-lo, traslladant-ne una part a les sectorials. Opina que el que s’aconsegueix amb 

això és diluir-lo i que quedi en res. Explica que és per aquests motius que no han acceptat 

l’esmena. 

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

castellà. Manifesta que els consells sectorials són efectius i amb resolucions vàlides, fruit de 

totes les negociacions. Recorda que són sectorials i temàtics, i és l’àmbit de discussió i 

participació de tots els temes que ja s’han inclòs al PAM i al PAD. 

Es rebutja el prec. 

Presentat pel BCNxCanvi 

Sol·licitem que el Govern del Districte de Sant Martí confeccioni una campanya 
d’informació per als veïns on puguin tenir coneixement de les diferents ajudes 
disponibles, característiques, terminis anuals i requisits per a la reforma i rehabilitació 
d’edificis i vivendes amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica, amb l’objectiu 
de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i generar ocupació a la ciutat en els pròxims 
mesos. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, demana poder fer un prec en el 

prec. 

La presidenta hi accedeix. 

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

consellera Sandra Enrique per si l’ha decebut. Li ha semblat entendre que ella ha dit que 

havia relacionat el poble sahrauí i terrorisme, i vol aclarir que no era aquesta la seva 

intenció. Com que la consellera Sandra Enrique l’hi confirma, posa a disposició de qui vulgui 

el guió del que ha llegit. 

Puntualitza que ell ha dit que el Sahel s’està posant les botes amb el conflicte i està 

enviant cap amunt tot el que poden i més, i insisteix que ha dit «el Sahel» i no «el poble 

sahrauí». 

La presidenta intervé un moment per dir que, a causa de les circumstàncies, troba pertinent 

poder fer aquesta mena d’aclariments, que d’altra banda també agraeix en pro del diàleg i 

l’entesa. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, exposa que la paràlisi 

econòmica i la pèrdua de llocs de feina a la nostra ciutat és colpidora i obliga a buscar totes 



 
 

 

les eines disponibles per estimular l’economia. Entén que el sector de la construcció i 

reforma d’habitatges és un sector intensiu en mà d’obra, i ho correlaciona amb el fet que 

l’Ajuntament disposa d’eines i ajuts per a la rehabilitació d’habitatges. 

Tot seguit, llegeix el prec. 

Aclareix que parla d’un flux econòmic entre diversos agents: l’Ajuntament de Barcelona, 

empreses privades que facin reformes, ajuts econòmics amb interessos baixos per part dels 

bancs. Diu que, si els veïns tenen necessitats, la qüestió és que la gent del districte que es 

dedica a això puguin treballar plegats per generar una roda d’economia interna que es quedi 

dins del districte ‒i demana disculpes als altres districtes‒; és a dir, demana que aquesta 

roda flueixi i al final tothom hi guanyi. 

El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, recorda que avui mateix s’ha presentat el 

Pla d’actuació del districte, que inclou propostes del Pacte de ciutat en què els diversos 

grups han participat. Apunta que en aquest pla de recuperació i rellançament, i, a més, 

conscients del motor que són les administracions públiques i concretament aquest 

ajuntament ‒té gairebé 3.000 milions de pressupost per a l’any que ve‒, es proposa que una 

de les mesures prioritàries per sortir de la crisi sigui incrementar fortament les ajudes per a 

la rehabilitació d’edificis i fer-ho amb un èmfasi especial que porti cap a la reconversió 

energètica i la millora ambiental dels habitatges. 

Per tal que aquests ajuts arribin a la ciutadania, sobretot la més necessitada i vulnerable, 

anuncia que s’ha creat a més una oficina municipal de suport a la rehabilitació que donarà 

agilitat administrativa i a més disposarà d’instruments financers i subvencions per poder 

resoldre situacions que es viuen en moltes comunitats del districte, on hi ha pisos buits, o de 

la banca, o ocupats o amb propietaris que no assumeixen les seves responsabilitats. 

Comunica que al districte se’n veurà un exemple clar amb el pla de regeneració urbana per 

prioritzar els habitatges del barri del Besòs. Explica que en el mandat anterior ja van encetar 

una sèrie de mesures amb aquest objectiu, tot i que admet que no es va aconseguir 

l’objectiu principal, que era que moltes finques tramitessin les ajudes, però aquest cop 

l’Ajuntament podrà executar rehabilitacions directament sense la necessitat que les finques 

facin la complexa i tramitació de les ajudes. 

Es mostra convençut que aquest pla de rehabilitació, al Besòs però també a la resta del 

districte i de la ciutat, més altres mesures que ja estan plantejades des del Pla de 

desenvolupament econòmic del districte, ajudaran a doblegar la corba de l’índex d’atur i a la 

vegada a aconseguir uns habitatges més accessibles, confortables i sostenibles. 

Anuncia que acceptaran el prec, sobretot perquè no es dubti que des del districte es vetlla 

per la comunicació amb el veïnat ‒comptant, evidentment, amb les entitats veïnals i diversos 

serveis municipals que treballen als barris, i segur que també amb tots els grups municipals 

d’aquest districte‒ i que es prioritza l’arribada d’aquestes ajudes als barris, de manera que 

els mesos vinents ja es puguin veure moltes bastides a les finques allà on n’hi ha més 

necessitat. 

 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, agraeix les explicacions del 

conseller Martín i es mostra satisfet per la bona connexió. 

S’accepta el prec. 



 
 

 

d) Preguntes 

Presentada pel GMDCs 

Quin és el pla perquè el Districte de Sant Martí augmenti de manera suficient i a curt 

termini el nombre de punts de recàrrega elèctrics, tant públics com privats, i quines 

ajudes o incentius s’oferiran a les empreses o particulars per instal·lar-ne en espais 

privats? 

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

Planteja que el repte d’aconseguir una Barcelona neta i lliure de contaminació és vital, ja 

que la salut i el futur estan en joc. Adverteix que no hauria de ser una qüestió ideològica, 

perquè tothom s’hi juga molt i tothom hauria de treballar en la mateixa direcció. 

Expressa que el seu grup no s’imagina una ciutat sense vehicles en un futur, i considera 

que seria una utopia, però sí que creu que d’aquí a uns anys els vehicles seran poc 

contaminants o gens i preferentment elèctrics. 

Diu que la barrera principal a l’hora de decidir comprar un cotxe elèctric és la falta 

d’infraestructura per a la recàrrega. Afirma que la xarxa de punts de recàrrega, tant pública 

com privada, és molt precària i reclama que s’inverteixi el procés de creixement de la xarxa: 

és a dir, no es tracta d’instal·lar més punts a mesura que hi hagi més vehicles elèctrics, sinó 

que cal instal·lar-ne per motivar i facilitar que n’hi hagi més. 

Tot seguit, llegeix la pregunta. 

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

actualment al districte hi ha tres punts de recàrrega ràpida públics: a la ronda Litoral, a la 

sortida 23; a Boronat amb Sancho de Ávila, a la superilla del Poblenou, i a Fluvià amb 

Pere IV, a la superilla de Ca l’Alier. Informa que aviat n’hi haurà dos més: a Cantàbria amb 

Guipúscoa i a Josep Pla amb el passeig García Fària, i que es preveu instal·lar-ne un altre 

l’any 2023 al carrer Rosa Sensat, entre Doctor Trueta i l’avinguda Icària. 

Pel que fa als privats, diu que el programa Moves I i II, que explica que és part del Fons 

nacional d’eficiència energètica ‒gestionat per l’Institut Català de l’Energia (Icaen)‒, ha tret 

l’any 2019 i també el 2020 ajuts per instal·lar punts de recàrrega de vehicle elèctric privats, 

en aquest cas de 5,64 milions d’euros. Es va publicar el 16 de setembre del 2020 i 

malauradament ja s’ha esgotat, però espera que segurament l’any que ve o els propers 

mesos tornaran a sortir. 

Apunta que aquests són els ajuts que hi ha disponibles, i que des del districte no n’hi ha 

d’específics. 

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

Agraeix les explicacions. Considera que la xarxa de recàrrega elèctrica és molt precària i 

insuficient, i que caldria incentivar-la com un punt vital i important, ja que el que es vol 

aconseguir és una Barcelona neta i saludable. Lamenten que el pla que acaba d’explicar el 

Govern sigui, a parer seu, insuficient. 

La senyora Sílvia Casorrán Martos, portaveu adjunta del GMDBComú-E, intervé en castellà. 

Diu que no deixen de ser apreciacions subjectives tenir sis punts de recàrrega ràpida com 

es tindran al districte a curt termini. Considera que, per a 240.000 habitants, no està 

malament. 



 
 

 

També apunta que des del districte poden assessorar sobre les llicències necessàries a 

col·lectius que vulguin un punt de recàrrega al seu habitatge. Recorda que cada any s’hi 

destinen 6 milions d'euros, gestionats per l’Icaen, i que és qüestió que la ciutadania 

s’organitzi i sol·liciti les ajudes. 

e) Seguiment dels precs 

Presentat pel GMDERC-AM 

Que el govern informi de l’estat en què es troba el prec d’ERC acceptat en el plenari 

del maig de 2020, és a dir: 

Que el govern del Districte de Sant Martí iniciï de forma immediata una 

campanya de difusió utilitzant tots els mitjans que té al seu abast que inclogui, 

com a mínim, la distribució, a totes les llars del districte, del tríptic que té editat 

l’Ajuntament de Barcelona on consta l’adreça de tots els serveis socials bàsics 

de Barcelona i les prestacions a les quals té dret la ciutadania. 

La senyora Núria Mateo Martínez, del GMDERC-AM, explica que no els consta que s’hagi 

realitzat la distribució de tríptics que es va aprovar arran d’un prec del maig passat, i 

remarca que les circumstàncies no han variat. 

La senyora Sandra Enrique Aguilar, del GMDBComú-E, informa que durant la primera fase 

de la pandèmia tots els serveis de la ciutat en general van haver d’adaptar-se a la realitat de 

cada moment segons el nombre de parts afectades tant directament per la malaltia com 

indirectament per totes les conseqüències laborals i socials. Aquests factors tan canviant, 

afegint-hi l’adaptació dels departaments de l’Administració han provocat que els serveis 

socials estiguessin sotmesos a realitats molt dinàmiques en tots els seus aspectes. 

Per aquest motiu la campanya de difusió de l’Ajuntament de Barcelona es va basar en la 

faceta telemàtica, atès que la faceta impresa corria el risc de quedar obsoleta massa 

ràpidament. Des d’aquest punt de vista la campanya de difusió i comunicació de 

l’Ajuntament de Barcelona, i en particular del Districte de Sant Martí, es va basar a incidir de 

manera insistent en tots els canals telemàtics que teníem al nostre abast: web, butlletí 

electrònic, xarxes socials, missatges electrònics, grups de Telegram i WhatsApp, per tal de 

poder fer accessible la informació de manera actualitzada en cada moment minimitzant el 

risc d’obsolescència a què estaven sotmeses les dades. Explica que també es va decidir 

basar la divulgació i difusió d’aquestes informacions en mitjans telemàtics pels costos de 

producció, impressió i distribució de prou exemplars per arribar a totes les llars del districte, 

a banda d’evitar exposar les persones que els haurien de distribuir. 

La senyora Núria Mateo Martínez, del GMDERC-AM, manifesta que no els consta que hagi 

arribat a tota la ciutadania del districte. Insten el Govern a donar compliment al prec al més 

aviat possible, perquè la manera telemàtica no garanteix que tots els ciutadans tinguin accés 

a la informació. 

La senyora Sandra Enrique Aguilar, del GMDBComú-E, exposa que n’estan al cas, però que 

de moment no ho podran dur a terme perquè les circumstàncies continuen sent 

desfavorables. 

Diu que tindran en consideració el seu prec. 



 
 

 

Presentat pel GMDJxCat 

Quin és l’estat d’execució de l’acord del plenari del 13 d’octubre del 2020 pel qual 

s’acordava l’adequació del solar situat davant de l’Escola Sant Martí? 

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

de l’octubre s’instava a parlar amb l’Escola Sant Martí i la seva AMPA per poder acordar les 

necessitats de nova urbanització o com a mínim, a curt termini, de manteniment i millora del 

solar de davant del centre, on abans hi havia la subestació elèctrica. 

Recorda que el compromís de la consellera Casorrán a l’octubre va ser que hi parlarien 

La senyora Sílvia Casorrán Martos, portaveu adjunta del GMDBComú-E, diu que el 

compromís d’urbanitzar l’espai i adequar-lo als jocs infantils continua vigent i que s’ha 

incorporat al PAD. Explica que es durà a terme quan en tingui el pressupost, i el procés serà 

participat conjuntament amb l’Escola Sant Martí. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, afirma que, en la 

intervenció de la consellera Casorrán del plenari passat, es va comprometre a parlar amb 

l’AMPA i la direcció del centre. Els consta que no ho han fet i, per tant, els insten a fer-ho a 

curt termini. 

Diu que més enllà que es pugui incloure o no al PAD, insten a iniciar actuacions de 

manteniment de la plaça ja que es troba en un estat bastant deficient i el centre mateix no en 

pot fer ús malgrat que sigui just davant. Insisteix a instar a actuar-hi de forma urgent malgrat 

que més endavant s’urbanitzi. 

La senyora Sílvia Casorrán Martos, portaveu adjunta del GMDBComú-E, admet que està 

pendent. Reitera que quan en tinguin pressupost s’executarà. Exposa que no volen fer-hi 

una urbanització ràpida perquè ho volen fer bé d’entrada. A banda de trobar-se amb l’escola, 

s’ofereix a trobar-se amb el grup proposant. 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

Declaració institucional del 25-N 

La senyora Lorena Domínguez Liébana, del GMDBComú-E, llegeix la declaració, en 

commemoració del Dia Internacional Contra les Violències envers les Dones: 

«El districte de Sant Martí DECLARA: 

»1. Condemnar qualsevol acte de discriminació i/o violència envers les dones 

»2. Reconèixer la tasca feta durant aquest any, especialment complex, als diferents 

serveis públics i entitats socials, en l’abordatge i prevenció de les violències 

masclistes, així com l’acompanyament a les seves supervivents i familiars. 

»3. Adherir-nos al manifest unitari en commemoració del 25-N, tal com va acordar el 

Consell de Dones del Districte de Sant Martí.» 

 

Declaració institucional sobre les persones amb discapacitat 

La presidenta recorda que avui és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i 

que així ho han expressat molts consellers en les seves intervencions, també el regidor i ella 



 
 

 

mateixa. Expressa tot el seu suport a les persones amb discapacitat, i insta a treballar units 

perquè no tinguin obstacles sinó facilitats i la mateixa igualtat d’oportunitats per fer totes les 

coses. 

Anuncia que avui s’il·luminaran les façanes dels ajuntaments de color taronja, i que així es 

farà en la façana de l’ajuntament del Districte de Sant Martí. 

La senyora Sílvia López Serrano, portaveu del GMDPSC-CP, llegeix la declaració, en la qual 

el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acorda: 

«Primer.- Reforçar el nostre compromís amb les persones amb discapacitat i associacions 

per donar resposta a llurs necessitats i escoltar les seves opinions a l’hora de 

prendre decisions que els i les afectin. Ens guia la idea de «res sobre nosaltres 

sense nosaltres» tot el dret a tenir espais i informació accessibles i de participació 

per influir en les decisions que els afectin tant a nivell individual com col·lectiu. 

»Segon.- Involucrar totes les àrees municipals en la promoció, reconeixement i aplicació 

dels drets de les persones amb discapacitat, de tal manera que les accions es 

realitzin de forma coordinada. 

»Tercer.- Treballar coordinadament amb altres administracions i entitats per activar 

estratègies i mecanismes per treballar aquests drets. 

»Quart.- Impulsar mesures encaminades a: 

▪ Atendre les necessitats de suport que tenen les persones amb discapacitat per garantir 

la igualtat d’oportunitats de totes les persones en la nostra societat del benestar. 

▪ Trencar barreres de gènere. Facilitar l’aplicació pràctica del posicionament d’igualtat 

de gènere amb tots els suports necessaris. Promoure la participació social de les 

dones amb discapacitat. 

▪ Fomentar l’accés a l’habitatge adaptat a les necessitats del col·lectiu de persones amb 

discapacitat. Garantir la reserva de 5 % de les promocions d’habitatge municipals per a 

aquest col·lectiu. 

▪ Potenciar l’educació en el lleure com a foment de l’aprenentatge i el desenvolupament 

dels infants, adolescents i joves amb discapacitat. 

▪ Donar suport emocional i a la salut mental, així com combatre el sentiment de soledat. 

▪ Les persones amb discapacitat com a tots els individus i grups d’una societat estan 

cridats a contribuir amb la seva acció al benestar d’aquesta societat. Per això ens 

comprometen en la promoció de la vida independent de totes les persones, també les 

que compten amb una discapacitat i facilitar la seva integració i acció en funció de les 

seves capacitats, sense veure retallada la seva llibertat. 

▪ Incorporar a la planificació urbana i en les estratègies de mobilitat l’accessibilitat 

universal per a totes les persones. 

▪ Treballar per aconseguir un districte plenament accessible tant a l’espai públic com als 

equipaments públics. 

▪ Facilitar bicicletes adaptades a les diferents necessitats. 

▪ Posar en marxa a tot el districte espectacles familiars accessibles. 

▪ Implantar de manera gradual el llenguatge de signes en pregons i a demanda en actes 

institucionals i en equipaments municipals. 

▪ Dotar de bucles magnètics diferents espais del districte per facilitar la inclusió de 

persones amb discapacitat auditiva. 



 
 

 

▪ Elaborar una guia de locals i equipaments adaptats i accessibles, i treballar per 

aconseguir estendre l’accessibilitat als locals privats. 

▪ Fomentar les col·laboracions de les entitats de diversitat funcional amb equipaments i 

entitats del districte. Donant suport per a la realització d’activitats a l’espai públic. 

▪ Dissenyar l’espai públic inclusiu garantint l’accessibilitat universal 

▪ Dotar de senyals verticals els carrils bici ubicats a la vorera o els espais de circulació 

de les plataformes úniques per assegurar la visibilitat de les persones amb 

discapacitats visuals, i vetllar perquè tots els parcs infantils siguin inclusius i perquè el 

manteniment dels carrers garanteixi la seguretat en els desplaçaments de les 

persones amb mobilitat reduïda.» 

La presidenta, abans de tancar el plenari, agraeix la feina dels serveis tècnics, dona les 

gràcies als consellers i al personal presents a la sala i als que estan connectats 

telemàticament per la paciència. 

Desitja que l’any que ve sigui millor que el 2020 i que tothom gaudeixi en la mesura del 

que sigui possible d’unes festes nadalenques diferents, i demana, sobretot, moltíssima 

prevenció. 

En no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 19.58 h. 


