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Sílvia López Serrano (GMDPSC-CP)
Manuel Gallardo Martínez (GMDPPC)
Ramón Sabaté Puig (GMDPPC)
Daniel Celma i Fernández (GMDCUP-PA)

Excusen la seva absència
Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol (GMERC-AM)
Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell (GMPSC-CP)
Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia (GMDPP)
Gerent
Josep Garcia Puga
Secretària tecnicojurídica
Rocío Benito
Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió i cedeix la paraula a la secretària, la Sra. Rocío Benito, perquè
expliqui una qüestió relacionada amb la protecció de la imatge.
La secretària posa de manifest que, tal com consta a l’entrada de la sala, aquesta sessió és
pública, serà gravada i es retransmetrà per streaming, i explica que, en aplicació del Reglament
de protecció de dades europeu, s’ha disposat una zona del públic per a les persones que
parlaran, a les quals s’ha demanat consentiment exprés per ser gravades ( la resta de persones
no seran enfocades i, per tant, no ha calgut demanar-los cap consentiment). Entén que per a la
propera sessió s’adoptaran altres mesures que facilitin encara més l’aplicació de la normativa.
A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior:
Acta de la sessió celebrada el dia 3 de maig, ordinària.
S’aprova per unanimitat.

B) Part informativa:

Despatx d’ofici:
Adjudicacions de contractes per procediment obert i de contractes menors amb
publicitat, des del mes de maig fins al mes de juny de 2018.

El Consell se n’assabenta.
Donar compte de la resolució del Regidor del Districte de Sant Martí de 18 de maig de
2018, d’establiment de la dedicació del conseller Daniel Celma i Fernández.

El Consell se n’assabenta.
Donar compte de la resolució del Regidor del Districte de Sant Martí de 23 de maig de
2018 convocant la 56ena edició dels Premis Sant Martí.

El Consell se n’assabenta.
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Cartipàs:
Donar compte del decret de l’Alcaldia de data 3 de maig de 2018, pel que es nomena
el senyor Daniel Celma i Fernández, conseller del Districte de Sant Martí.

El Consell se n’assabenta.
Donar compte de les modificacions de Cartipàs motivades per la incorporació d’un
nou conseller del GMDCUP.

El Consell se n’assabenta.
El president dona la benvinguda al saló de plens del Districte al nou conseller municipal, el Sr.
Daniel Celma i Fernández, i dona compte de la resolució del regidor del Districte de Sant Martí,
de 23 de maig de 2018, per la qual es convoca la 56a edició dels Premis de Sant Martí.

Informe Regidor
El regidor del Districte dona la benvinguda al nou conseller de la CUP Capgirem, el Sr. Celma i,
tot seguit, exposa les qüestions més rellevants dels darrers mesos per al districte.
En primer lloc, posa de manifest que tant a Espanya com a Catalunya s’han constituït nous
governs, un canvi que és un signe d’esperança per a la majoria del país, i expressa el desig que
el nou govern de la Generalitat assumeixi amb entusiasme tota la feina que té i faci front a tots
els problemes que hi ha al país.
En segon lloc, celebra l’arribada a Barcelona del vaixell d’Open Arms, amb 60 migrants que
fugen de guerres, persecució i el canvi climàtic i intenten trobar acollida en una Europa de
privilegiats, i observa que Barcelona, que ha acollit milers de refugiats i les últimes setmanes
n’ha rebut 500 a través de la Creu Roja procedents del sud de l’Estat espanyol, ja és
explícitament una ciutat d’acollida, i el Districte de Sant Martí hi té un paper important, ja que
el CUESB del Poblenou i el CANE del Clot són alguns dels agents destacats en aquesta acollida.
En tercer lloc, comenta que el nou escenari polític fa que tant l’Estat com la Generalitat
s’impliquin molt més en matèries bàsiques per a la vida i la qualitat de vida, com ara l’educació.
En aquest sentit, informa que la demanda de matrícula de P3 s’ha pogut resoldre sense
tensions i, malgrat alguns desajustos a secundària, finalment tothom que ho ha demanat té
garantit institut públic al districte.
En quart lloc, exposa que el procés de preparació de la convocatòria de licitació pública de Palo
Alto es troba en una fase molt avançada i que el procés participatiu sobre el 22@ ha finalitzat, i
assenyala que s’estan batent rècords pel que fa a instal·lacions d’empreses al Di stricte del 22@
i els darrers anys s’ha duplicat l’economia social, solidària i cooperativa, una economia present
a tota la ciutat amb manifestacions importants al districte. En posa com a exemple la
inauguració en una antiga nau modernista del districte del centre de tractament de residus
tecnològics i centre d’inclusió de Trinijove, que enriquirà l’ecologia de treball del 22@, i
- 3-

comenta que hi ha un deure amb les cooperatives, que han estat pioneres a Catalunya. En
aquest sentit, indica que finalment es va trobar una solució perquè la Cooperativa Antiga del
Camp de l’Arpa inaugurés una nova seu al casal de barri de la Llacuna.
En cinquè lloc, comenta que hi ha en marxa les obres de Glòries, Meridiana, Pere IV i de
remodelació dels passatges del Maresme; han finalitzat les de l’avinguda Icària i la Vila
Olímpica; s’han obert els carrers Marroc i Bolívia, i s’ha anat ampliant la xarxa de carrils bici, per
exemple, al carrer Bilbao. Tot seguit, explica els dos imprevistos que hi ha hagut pel que fa a les
obres, que s’estan intentant afrontar de la millor manera possible però que comportaran un
cert retard. D’una banda, s’han trobat terres contaminades de metall en algunes zones del Parc
de Sant Martí, com ara la que havia de ser la zona de gossos, que està en projecte. Aquesta
qüestió s’ha portat coordinadament amb l’Agència de Residus i l’Agència de Salut Pública
perquè es puguin canviar les terres, es pugui normalitzar la situació, no hi hagi cap perill i a
finals d’any puguin tirar endavant les obres. D’altra banda, a la Biblioteca Gabriel García
Márquez un error en el pressupost que no s’havia detectat ni tan sols amb les auditories ha
ocasionat que les empreses que havien sortit a la licitació no acceptessin l’encàrrec, de manera
que ara es torna a licitar, la qual cosa comportarà un endarreriment d’uns mesos, que
s’aprofitarà per fer els estudis arqueològics en el solar de la biblioteca.
En sisè lloc, comenta que s’han rendit comptes sobre com s’està desenvolupant el Pla de Barris
als dos grans barris en què es treballa (Besòs-Maresme i Verneda – La Pau), projectes que estan
en evolució.
En darrer lloc, posa de manifest que han començat les festes majors de Via Trajana, la Pau, la
Palmera i la Vila Olímpica i n’hi ha d’altres d’anunciades.
Clou la intervenció dient que si bé la situació política en gran part s’ha normalitzat, el fet que hi
continuï havent presos polítics i polítics exiliats demostra que les coses encara no s’han resolt
com s’haurien de resoldre.
El senyor Daniel Celma i Fernández, del GMDCUP-PA, es presenta a les veïnes com a persona
procedent del món de l’educació —entesa com tot allò que passa dintre i fora de les parets de
les escoles i els instituts— i de l’activisme associatiu i social, centrat sobretot en la lluita contra
el feixisme i la discriminació que pateixen les minories socials, culturals, religioses i, com en el
seu cas, qui practica una sexualitat diferent a la de la norma heteropatriarcal que impera a la
societat, i manifesta el desig que l’entorn del Districte i, en especi al, del Plenari, sigui un espai
segur i còmode on no hagi d’escoltar paraules feridores respecte al gènere ni respecte a la seva
orientació sexual. D’altra banda, agraeix l’ajut que li han facilitat la Sra. Benito i tots els
regidors, especialment la Sra. Arenillas i la Sra. Arrando, que sovint l’acompanyen quan
desconeix qüestions relacionades amb el districte.
Dit això, expressa el descontentament del seu grup amb la situació de les famílies del Poblenou
que, tot i seguir la normativa de matriculació, es van quedar sense places als instituts adscrits, i
assenyala que calen bones polítiques per evitar la massificació als centres educatius —
actualment existent a tots els barris del districte—, de manera que cal invertir més en personal i
menys en pseudoprojectes innovadors que generen encara més desigualtats, fins i tot entre els
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mateixos centres públics, i construir amb urgència les llars d’infants, les escoles i els instituts
que calen per cobrir les necessitats.
A continuació, exposa que al Museu Picasso i a altres espais culturals de la ciutat hi ha
treballadores en vaga indefinida en contra de les condicions l aborals que ofereixen empreses
com Magma Cultura, situada al barri del Clot – Camp de l’Arpa, i subratlla que l’Ajuntament
hauria de tendir a municipalitzar la gestió d’aquests equipaments culturals o, si més no,
assegurar-se que els gestionen cooperatives socials que garanteixen bones condicions
econòmiques i laborals a la classe treballadora. En aquest sentit, posa de manifest que des de
fa tres dies s’encarrega de la gestió de la residència Alchemika l’empresa EULEN, coneguda per
la manera com utilitza les persones per al seu enriquiment empresarial, i remarca que, encara
que la gestió de l’equipament correspongui a la Generalitat, l’Ajuntament hi hauria de parar
atenció per evitar que l’adjudicació de sis mesos fos a canvi de beneficiar-se del proper concurs
públic d’aquesta gestió.
Subratlla que quan es fan propostes participatives i plans de barri cal escoltar les veïnes, i que el
seu grup va tenir la impressió que a les reunions de seguiment dels plans de barri del Besòs i la
Verneda, les veïnes no estaven gens convençudes del que s’hi deia i hi havia moviment del
pressupost entre les partides dels plans i el pressupost del Districte sense gaires explicacions.
Demana al Govern, fins ara inactiu pel que fa al problema de contaminació del voltant de
l’escola Casas, que segui amb les famílies i els doni una resposta per solucionar un problema
que afecta els 250 infants de l’escola, i encoratja el Districte a complir la proposta del seu grup
respecte a les venedores del mal anomenat «mercat de la misèria», ja que alguns grups estan
fent propostes inadequades en aquest sentit a Casa Gran.
Expressa la preocupació del seu grup per l’amiant que hi ha en algunes zones del districte —les
veïnes acusen el Districte d’inacció també en aquest cas— i demana voluntat política per retirar
tot allò que emmalaltirà les properes generacions de veïnes dels barris afectats.
Quant a les obres, manifesta el desig que les urgències siguin reals i no pas fruit de campanyes
electorals del darrer any de legislatura, i remarca que no entendria que l’actuació del Grup de
BC respongués a una altra cosa que a la voluntat amb què va entrar en política de servir la
comunitat i de fer un canvi en la manera de fer política.
Per acabar, celebra que Barcelona sigui una ciutat d’acollida; demana que per les persones que
es dediquen a la venda ambulant, moltes d’elles migrants, es tingui el mateix respecte que es té
pels refugiats, i ofereix el suport del seu grup per a tot allò que faci el Districte pel bé de les
classes populars, les treballadores i les minories.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, qualifica d’antinatural el pacte que ha donat
lloc a la nova situació política, i manifesta el desig que es compleixi la Constitució, es plantegin
acords i no es generin noves incerteses.
Tot seguit, subratlla que el Govern de la Sra. Colau utilitza mediàticament l’acollida d’emigrants
per fer-se publicitat en lloc de treballar per solucionar els problemes de tots els emigrants que
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hi ha al districte, i afirma que aquesta etapa política ha estat la de més incivisme a la ciutat: la
convivència als barris falla com a conseqüència de la permissivitat i la manca de criteri
d’actuació davant l’incivisme.
Per acabar, lamenta que l’informe del regidor, un cop més, no hagi inclòs els problem es
relacionats amb la seguretat, la neteja, el tancament de comerços, la gent gran i les zones
infantils, i demana que l’informe s’enviï als grups amb més antelació per tal que el puguin
analitzar amb més rigor.
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, posa de manifest la creença dels liberals que
Europa és un lloc d’oportunitats, un projecte comú i de valors compartits, on cal una política
migratòria basada en la solidaritat i la responsabilitat, i subratlla que la improvisació pot
esdevenir el millor aliment per donar ales al populisme.
Afegeix que Espanya, que ha demostrat que és un país solidari, necessita una política migratòria
moderna, acollir persones que vinguin a treballar i a col·laborar en el manteniment de l’estat
del benestar i actuar amb responsabilitat i fermesa davant les màfies que trafiquen amb éssers
humans. Remarca que la improvisació i el bonisme no són bons aliats per frenar les màfies i que
cal més coordinació amb la Unió Europea, així com més recursos per controlar les fronteres al
costat dels països d’origen.
Demana explicacions sobre la llar d’infants El Vuit, a via Trajana, ja que, segons la informació
que ha rebut el seu grup, aquesta llar d’infants que la Generalitat va posar en marxa fa més de
trenta anys es vol tancar, però l’Ajuntament ha anunciat que se’n farà càrrec, i el personal del
centre no té clar quin en serà el futur. Demana al Govern que si els dubtes no es resolen al llarg
d’aquesta sessió, es posi en contacte amb el centre. D’altra banda, posa de manifest el s
problemes d’accessibilitat de l’escola Bac de Roda.
Sobre Palo Alto, manifesta l’opinió del seu grup que si no s’accepten les seves esmenes, el
projecte, amb els percentatges proposats pel Govern, és inviable. Recorda que el seu grup va
suggerir que el 45% de l’ocupació es destinés a residència temporal per a projectes tractor; el
15%, a viver de projectes empresarials en l’àmbit del disseny i la cultura; el 15%, a projectes
comunitaris, associatius, d’art i cultura, districte i barri; el 15%, a serveis auxiliars, i el 10%, a la
casa taller.
Respecte del Pla de Barris, subratlla que els veïns, tres anys després que comencés la
legislatura, als consells de barri es continuen queixant de l’incivisme que els envolta i dels
nombrosos problemes de manca de neteja.
A continuació, lamenta que el pont de la via Trajana quedi per al proper mandat, quan el
Govern el 2015 ja coneixia les peticions veïnals, que es remunten a mandats anteriors.
Assenyala que es va començar el procés participatiu i fa aproximadament un mes es va
reconèixer que la falta de previsió havia estat un error: es va destinar pressupost a altres
projectes i el pont de via Trajana quedarà per a la propera legislatura, tot i haver estat ap rovat
el 2015 a Casa Gran per majoria absoluta (el seu grup va plantejar la qüestió mitjançant un
prec, una pregunta i una proposició).
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En darrer lloc, recorda que el 2016 es va anunciar la inversió de 150 milions d’euros per al
projecte de desenvolupament urbà sostenible de l’eix del Besòs, i afirma que, a més d’aquesta
previsió, la inversió realitzada pel Govern té caràcter electoralista, ja que la majoria d’inversions
s’executaran el 2019, any electoral.
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, assenyala que a la IV Cursa Besòs
Maresme, celebrada el 10 de juny, van lliurar els trofeus els consellers i les conselleres de
l’oposició per incompareixença del Govern, i denuncia la manca de neteja i de manteniment de
carrers i parcs, que provoquen contenidors desbordats, que aquests facin una pudor exagerada,
que els peus se’t quedin enganxats a terra i ensopegades amb rajoles en mal estat.
Posa de manifest que, després de tres anys de mandat, els veïns han sabut que el nou pont del
carrer Santander no té ni pressupost ni data d’execució —una altra prioritat de mandat que el
Govern no complirà—, i la inversió sembla que es recondueix i no va dintre del Pla de Barris de
la Verneda i la Pau, de la mateixa manera que sembla que el nou equipament del cinema Pere
IV no anirà finalment dins del Pla de Barris del Besòs-Maresme. Pregunta al regidor si els
rumors sobre una retallada d’inversions als districtes són certs.
Agraeix al Govern la invitació per assistir a les reunions dels dos grups motors de ls plans de
barri en compliment de la iniciativa del seu grup aprovada per unanimitat a la darrera sessió del
Plenari, però puntualitza que el que demanava el seu grup era una comissió estable que es
reunís cada dos mesos. Espera que es compleixi el compromís adquirit, en el qual el seu grup
insistirà.
A continuació, subratlla que el Govern té l’obligació d’informar els grups de les qüestions que
afecten el districte, i el critica per no haver-los informat ni tan sols de les afectacions per les
grans obres que patirà el districte a l’estiu (especialment, el Camp de l’Arpa i el Clot) i pregunta
quant de temps estarà tallat al trànsit el carrer Mallorca i per on es desviarà aquest trànsit
(també les línies d’autobús afectades). Observa que el carrer Rogent, que havia de ser un carrer
de vianants, s’ha convertit en una mena d’autopista urbana per on passen cotxes a tota
velocitat gràcies a la inacció del Govern, i darrerament dues persones grans hi han caigut a terra
per culpa de cops rebuts per bicicletes.
Per acabar, pregunta pel futur de la llar d’infants El Vuit i retreu al Govern la quantitat de temes
pendents que té per no haver-hi treballat prou.
La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, dona la benvinguda a les seixanta
persones refugiades que han arribat avui a Barcelona; assenyala que el seu grup voldria que
n’arribessin moltes més; subratlla que Catalunya és un país d’acollida que defensa els drets
humans arreu, i agraeix la immensa tasca que fan en aquest àmbit les ONG, sense les quals el
món seria una mica pitjor.
Tot seguit, subratlla que, després de sentir-se indefensa davant la sentència del cas de La
Manada, ara, a més, se sent absolutament indignada davant d’una justícia patriarcal que
permet que violadors surtin al carrer per haver pagat 6.000 euros de fiança (aquest és el preu
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que té violar una dona). Remarca que, mentrestant, persones innocents continuen a la presó i a
l’exili, i emet un missatge per al Govern del Sr. Sánchez: ERC continuarà reivindicant la llibertat
d’aquestes persones, ja que traslladar-les a presons catalanes és un dret reconegut per la llei,
però justícia seria que poguessin tornar a casa seva lliures.
Dit això, agraeix les explicacions del regidor sobre el que s’ha fet al districte, però assenyala que
és l’informe amb menys explicacions sobre coses del districte que han rebut mai i no parla
sobre allò que realment afectarà els veïns i les veïnes.
En darrer lloc, posa de manifest que al Plenari de Casa Gran, el tinent d’alcalde Pisarello, davant
d’una pregunta del seu grup sobre retallades, va dir que calia reprogramar les inversions.
Subratlla que això és fruit de la mala gestió econòmica del Govern i de la seva irresponsabilitat:
van fer malament els càlculs econòmics i van fiar uns quants milions d’euros a la recaptació de
plusvàlues, entre altres coses, però els ingressos no han estat els previstos. Demana al regidor
que faci un exercici de sinceritat i doni explicacions sobre allò que el seu grup anomena
«reprogramar», però que en realitat són retallades en inversions, així com que expliqui com
afectarà això al districte, quines inversions es reprogramaran, amb quin nou calendari, què
quedarà sense fer aquest any i quina quantitat significaran aquestes retallades a Sant Martí.
El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, agraeix al regidor que en les seves
intervencions públiques reconegui explícitament l’existència de presos polítics i constantment
hi faci referència, i comenta que, si bé amb l’acostament dels presos s’ha complert la llei, al país
es va deixar d’aplicar la llei en el moment en què es va empresonar provisionalment unes
persones que no han comès els delictes que se’ls intenta imputar. Explicita que el seu grup
continua reivindicant la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats.
A continuació, felicita —entén que cal fer la felicitació en nom del Districte— l’equip d’handbol
del Poblenou, que ha aconseguit ser el primer equip d’handbol de la ciutat en arribar a la lliga
nacional i que fa la seva feina amb molt de sacrifici i esforç per aconseguir grans èxits esportius
com aquest.
Dit això, expressa l’opinió del seu grup que l’informe conté informació massa genèrica i que de
la seva anàlisi no es desprèn quin és el projecte de districte, i demana concreció respecte a
temes com ara el mercat de la misèria a Glòries, la pèrdua de les banderes blaves a la platja de
Barcelona, la manca de previsió per a la celebració de l’acte del Dia de la Dona per part del
Districte, que no hi va buscar una sala idònia, com s’han resolt les qüestions relatives als
anomenats bolets a la matriculació a les escoles o qüestions relacionades amb l’institut 22@.
Per acabar, explica que el seu grup, que també celebra que Barcelona aculli com més gent
millor, el que voldria és que no haguessin de venir perquè no tinguessin els problemes que els
fan fugir, i subratlla que cal fer política per donar solucions a aquestes persones, en lloc de
dedicar-se a fer política de la misèria, com fa el Govern municipal. Exposa que, mentre que a
València van arribar més de sis-centes persones i no se n’ha vist cap imatge, de manera que se
n’ha preservat la privacitat, a Barcelona n’arriben seixanta (cinquanta aniran a Esplugues) i
l’alcaldessa és avui allà per fer-se la foto i fins i tot s’ha organitzat un esdeveniment a Facebook.
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Remarca que el seu grup rebutja una política que s’aprofita de la misèria dels altres i la
converteix en un espectacle.
El regidor del Districte diu al Sr. Celma que moltes de les qüestions que ha esmentat són
competència de la Generalitat, com ara el greu problema de l’existència d’amiant (l’Agència de
Salut de la Generalitat ha de desenvolupar un protocol), i li assegura que l’Ajuntament tracta
amb la mateixa cura que els refugiats la gent que està als assentaments i la gent que va al
mercat de la misèria, que entén que cal atendre com un fenomen. En aquest sentit, nega
rotundament que el Govern municipal faci una política que s’aprofiti de la misèria, sinó que
treballa per intentar resoldre-la.
Pel que fa a la llar d’infants de la via Trajana, informa que la Generalitat no la vol continuar
portant i passarà a gestionar-la l’Ajuntament de Barcelona, i, pel que fa a la intervenció del
Sr. Bañón, diu que, com sempre, s’ha dedicat a comentar menudeses com ara l’absència del
Govern en una festa. En aquest sentit, observa que, si bé assisteix a moltes festes, és impossible
anar a tot arreu.
Quant a les obres d’Adif, indica que són competència de l’Estat espanyol, on hi ha hagut un
canvi de govern que ha endarrerit les obres, però subratlla que els veïns n’han estat informats
repetidament i hi ha una comissió de seguiment.
A continuació, explica que les obres que no estaven iniciades, que s’estaven endarrerint per
altres raons, són obres que passen al mandat següent, i reconeix que no hi ha tanta recaptació
d’impostos a través de les plusvàlues i hi ha molts projectes que estaven en marxa que han
patit algun reajustament, però assenyala que el Districte de Sant Martí és dels que menys ha
perdut amb aquest reajustament i on hi ha més inversions, i subratlla que s’està intentant que
cap de les obres que s’endarrereixin siguin obres que estiguin en marxa, com ara el pont de
Santander. Respecte d’aquest pont, indica que el projecte, molt complex perquè és un pont
d’una obra d’enginyeria i tampoc s’hagués pogut fer en aquest mandat, estarà fet, i caldria que
totes les forces polítiques del proper mandat es comprometessin a portar endavant aquest
pont que un dia ha de connectar l’àrea metropolitana, sobretot la zona del Besòs.
En darrer lloc, diu al Sr. Boadella que el Grup de BC està totalment d’acord que cal lluitar contra
allò que provoca que la gent fugi d’Àsia, d’Àfrica, etcètera, com ara el deute que els ha creat
Europa, les dictadures, les guerres i el canvi climàtic, i cedeix la paraula al Sr. Carmona.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, afirma que el pont de Santander
sempre ha estat un tema prioritari per al Govern municipal, com ho era en el mandat anterior
per al seu grup, ICV-EUiA, que va ser capdavanter en la defensa de la remodelació d’aquest
pont. Explica que el Districte de Sant Martí va fer un avantprojecte per determinar unes
passarel·les i substituir el pas actual, però l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Barcelona
Regional, entre altres, van dir que el pont de Santander era una peça clau de comunicació entre
la ciutat de Barcelona, la Sagrera i l’àrea regional i, per tant, no es podia fer aquesta passarel·la,
entre altres motius, perquè hauria estat una inversió per a poc temps, ja que es volia fer un
pont nou. D’altra banda, la proposta del Districte tenia alguns problemes de gènere, i es va
decidir, en lloc de fer una inversió per a tres o quatre anys, fer una inversió completa i, per tant,
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elaborar un projecte de substitució de tot el pont. En aquest moment s’està desenvolupant el
projecte executiu per tal de tenir, a finals de mandat, un projecte que es pugui assumir el
proper mandat.
Per acabar, informa que s’està treballant tant amb l’AMPA com amb la direcció de l’escola
Casas perquè aquesta pateixi el mínim imprescindible per les obres.
El president obre el segon torn de paraula dels grups municipals.
El senyor Bañón diu al regidor que és cert que els membres del Govern van a totes les festes
que poden, però que, casualment, a la Festa Major del Besòs, a la cursa del barri, no hi va haver
ni el conseller d’Esports ni cap membre del Govern per donar els trofeus.
D’altra banda, observa que encara que unes obres no siguin de l’Ajuntament sinó d’Adif, el
Govern municipal podria facilitar als grups un dossier amb la informació corresponent, i
comenta que quan sent parlar de «reprogramació d’inversions» recorda l’ex -ministre d’Hisenda
Montoro quan deia que los salarios no bajan, moderan su subida.
La senyora Arrando entén que el regidor ha reconegut que hi haurà retallades i que n’hi podria
haver, per exemple, als túnels de Glòries, a Sant Joan de Malta o al Pla de Barris de la Verned a,
però observa que no ha parlat de coses com ara les infraestructures per a les festes majors —el
Districte té partides on no es pot retallar (manteniment i salaris), però n’hi ha d’altres que es
veuran afectades pel reajustament— i que el Govern, en un exercici de transparència, hauria de
presentar una llista de tot allò que s’ajorna, tot allò que no es farà i tots els diners de què no
disposa el Districte. Assegura que si hi ha un problema, els grups ho poden entendre i poden
intentar ajudar.
Pel que fa a la reunió del Pla de Barris que hi va haver al Besòs, indica que els veïns, que van
descobrir que els grups polítics no sabien res del projecte —el coneixien però no hi havien
participat, i la decisió va ser presa únicament pel Govern—, van demanar si era possible que
entre tots els grups polítics s’assolís un acord pel futur del cinema Pere IV que el proper Govern
estigués disposat a assumir.
El senyor Boadella diu al regidor que ja s’està lluitant contra el canvi climàtic i les altres
qüestions que ha assenyalat com a causes que les persones hagin de fugir del seu país —al
Parlament es va aprovar la Llei contra la pobresa energètica i la Llei del canvi climàtic, que han
estat recorregudes—, i puntualitza que el que ha volgut criticar és l’espectacle que ha ofert el
Govern municipal amb l’acollida dels refugiats. Insisteix que València ha donat una lliçó en
aquest sentit, i afegeix que els membres del Govern no és que assisteixin a moltes festes, sinó
que estan de festa, perquè no hi són mai.
D’altra banda, pregunta com és que el projecte del carrer Santander, si tan important es
considerava, únicament consistia a fer-hi unes passarel·les, i pregunta també en quin estat es
troba la connexió de Sant Martí amb Sant Andreu a la rambla Prim amb Onze de Setembre —
entén que totalment desatesa—, i subratlla que a partir del maig els ciutadans tindran
l’oportunitat de triar uns governants que els expliquin les coses amb claredat.
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El president dona la paraula al Govern perquè tanqui aquest punt.

El senyor Carmona assegura que tant els partits com la ciutadania sabran quines inversions es
fan i quines no es poden fer, i remarca que no és culpa del Govern municipal que les plusvàlues
baixin, que els pressupostos estiguin prorrogats o que potser no es puguin fer. Afegeix que els
diners que venen de fora han baixat i que, en aquesta situació, qualsevol govern reprogramaria,
i subratlla que el Govern municipal ha programat amb il·lusió i té més projectes que mai
preparats per fer i es faran tant en aquest mandat —si és possible— com en el següent.
Clou la intervenció remarcant que el Govern reprogramarà i explicarà amb total confiança el
que es pot fer i el que potser s’ha de deixar per al mandat següent.
El Consell se n’assabenta.

Informes del Govern
- Sobre l’anàlisi i propostes de futur pel 22@.

El senyor Marc Andreu Acebal, del GMDBComú-E, posa de manifest que l’informe, que molts
dels presents han conegut a consells de barri, a la jornada final que es va fer a Oliva Artés o a la
Comissió Ampliada de Coordinació del 22@, fa referència a la memòria i a les conclusions del
procés participatiu «Repensem el 22@», dut a terme al districte des de l’octubre passat fins a
aquest estiu, un procés pioner (és el primer que s’ha fet a partir de les noves normes de
participació de Barcelona) i modèlic fins al punt que ha estat seleccionat com a experiència a
presentar al Congrés de Ciutats Internacionals Educadores que se celebrarà al novembre a
Portugal.
Subratlla que, a diferència de quan es va gestar el Pla 22@, l’any 2000, en aquest procés ha
estat la ciutadania qui ha repensat tots els reptes socials, econòmics i urbanístics del 22@ i dels
barris del Poblenou i el Maresme als quals implica. Concreta que més de 1.000 persones han
participat en les activitats presencials (una trentena d’actes) i digitals (al portal decidim.cat) que
s’han organitzat en el marc del procés, tant en la fase de diagnosi (s’han recollit 35 necessitats)
com en la de proposta estratègica (s’han recollit i sintetitzat 48 propostes), i, per primer cop, no
només s’han tractat en profunditat els vessants econòmic i urbanístic, sinó també el vessant
social.
A continuació, comenta que al llarg del procés s’ha parlat d’habitatge, comerç, equipaments,
patrimoni històric, espai públic, mobilitat i economia, i ara, després de les fases d’informació,
diagnosi, debat i retorn, comença una fase de seguiment per avaluar la viabilitat tècnica i
jurídica de les propostes i refondre-les amb els estudis de la Comissió Ampliada del 22@ per
concretar les mesures urbanístiques que hauran d’anar en la línia de modificació del Pla
General Metropolità, mesures d’impuls de l’activitat econòmica i estratègica, que supera
l’àmbit estricte de les TIC, en què va néixer el 22@, i inclou també les innovacions que hi ha
hagut en aquest camp i que representen, per exemple, els makers, però també l’economia

- 11 -

cooperativa, social i solidària, la productivitat i el comerç local i de proximitat, o l’impuls de
programes i serveis municipals per desenvolupar en equipaments i espais de titularitat pública.
El senyor Daniel Celma i Fernández indica que el GMDCUP-PA no comparteix algunes de les
propostes que sorgeixen del procés participatiu, però entén que cal respectar-les atès que són
fruit d’un procés amb una participació àmplia i diversa, i entén que aquests processos han de
servir per escoltar les veïnes i donar resposta a les seves demandes.
D’altra banda, manifesta preocupació per l’existència de la Comissió Ampliada, on participen les
empreses implicades al 22@, que, segons els documents de treball, no assumeixen cap
responsabilitat pel fiasco que ha estat el projecte després de divuit anys (només 10 de les 115
illes del projecte han estat utilitzades, menys del 20%), i demana al Govern que, després de
l’èxit del procés participatiu, no deixi el futur del projecte en mans dels empresaris i les
multinacionals.
Per acabar, subratlla que als voltants de Can Ricart s’estan construint uns edificis d’oficines
immensos (dotze plantes) que caldria aturar i on, tal com diuen les companyes de la taula de
Pere IV del Casal de Joves i d’Hangar, caldria compensar amb permutes de sòl edificable els
solars contigus a Can Ricart per tal de no desvirtuar i amagar els gratacels, el conjunt
patrimonial, que és una de les bones propostes que conté l’i nforme.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, dona les gràcies al grup tècnic per l’esforç
que ha fet per elaborar aquest document, sobretot tenint en compte l’escassa participació
veïnal que hi ha hagut en el procés participatiu, en el qual només han participat 648 veïns de
114.408 (0,56%). Subratlla que el Govern municipal ha criticat processos de participació en què
aquesta ha estat del 15% i ara pretén que es valori un procés en què la participació no ha
arribat ni a l’1%. Per això, li demana que s’ho replantegi.
El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, qualifica d’encertada la creació, l’any 2000, del
22@, que ha permès transformar una zona industrial aleshores qualificada com a 22A en què
havia desaparegut l’activitat i que estava molt abandonada, que ha esdevingut un espai
emergent amb noves activitats econòmiques que han situat Barcelona en els primers llocs a
escala internacional pel que fa a empreses de tecnologia, disseny, xarxes socials i empreses
emergents (start-ups). Tanmateix, el seu grup ha donat suport al procés de repensar el 22@
perquè entén que, un cop superada la fase de transformació d’una zona industrial en una zona
tecnològica, cal trobar la manera que els barris de la zona també se’n beneficiïn.
Comenta que el procés participatiu ha permès disposar d’una valuosa imatge del que les
entitats esperen que el 22@ aporti a la vida dels barris i dels veïns, però coincideix que l’escassa
participació veïnal no permet conèixer l’opinió real de la ciutadania. A més, opina que en el
procés de repensar el 22@ cal escoltar també agents a escala municipal i metropolitana perquè
no s’aturi un creixement econòmic que ha costat molt aconseguir.
Manifesta l’acord del seu grup amb moltes de les propostes de l’informe (necessitat de crea r
vida als barris, promoure l’habitatge social, preservar el patrimoni històric i la morfologia
urbana existent, fomentar els espais públics de qualitat i construir una ciutat lliure de barreres
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arquitectòniques i urbanes que limitin l’activitat i la conne ctivitat entre els veïns, els barris i la
ciutat), però considera que en el diagnòstic no s’ha estat just amb el que era l’espai abans del
22@, i s’hi han barrejat idees i conceptes que no recullen la transformació real que s’ha
produït. Recorda que centres comercials com Glòries o el Centre de la Vila, molt anteriors al
22@, es van construir sobre antigues fàbriques (Olivetti i Can Folch, respectivament) que no
ajudaven a fer ciutat, i observa que, si bé de vegades es vol fer el 22@ responsable de moltes
de les carències dels barris, en realitat ha estat una eina més per al desenvolupament de la
ciutat.
Conclou que, si bé en termes absoluts el districte s’ha beneficiat de la implantació del 22@, cal
posar límits a activitats que poden perjudicar el dia a dia dels ciutadans, com ara el turisme
massificat, l’augment dels preus de l’habitatge o la manca d’equipaments i zones verdes.
La senyora Silvia López Serrano, del GMDPSC-CP, assenyala que l’ajust que requeria el Pla del
22@ ja es preveia en el llibre que commemorava els deu anys del projecte, i observa que no
calia incloure en una multiconsulta la necessitat d’augmentar l’habitatge a la zona, un dels
temes que més consens ha generat, sinó que calia construir aquest habitatge. Amb aquest
objectiu, el seu grup va presentar una proposició que va ser aprovada per la majoria del Plenari,
però, inexplicablement, no va rebre el suport del Govern.
Pregunta al Govern què farà amb el procés participatiu i si està treballant per aconseguir els
consensos necessaris per poder implementar mesures, i comenta que el seu grup valora
positivament el procés, així com el treball fet amb universitat, associacions, empreses i entitats
veïnals en el marc de la Comissió Ampliada del 22@, però hi troba a faltar un full de ruta que
concreti quines accions es faran a partir d’ara i diàleg amb la resta de grups polítics per generar
un consens al voltant de diferents qüestions.
La senyora Lourdes Arrando Bellés comenta que el GMDERC-AM no entén que alguns grups
continuïn considerant un model d’èxit el 22@, que actualment no és útil perquè en divuit anys
les necessitats de la ciutat i del veïnat han canviat molt, i agraeix la tasca feta, així com la
presentació de l’informe que recull les conclusions del procés participatiu. Indica que el Grup
d’ERC en comparteix moltes de les propostes (més habitatge públic de lloguer, un nou model
urbà dirigit a obrir-lo als barris, equipaments de proximitat, ús comercial de plantes baixes,
etc.), però hi troba a faltar els calendaris i els pressupostos per desenvolupar-les, és a dir, els
compromisos que adquireix el Govern amb els veïns i les veïnes després que hagin participat en
el procés. Demana que es faciliti una llista amb aquests compromisos.
El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, manifesta l’opinió que el 22@ és fruit
d’un model de ciutat passat en què la transformació de la ciutat es basa en les plusvàlues que
genera una transformació urbanística, de manera que quan l’economia va bé, avança, però
quan no va bé, s’atura. Entén que el model del 22@ ha estat un èxit en casos determinats
(algunes inversions i algunes empreses d’èxit que han començat aquí), però no es pot
considerar un èxit global.
Explica que a la seu de Mobilitat es controlen i es programen tot els semàfors de la ci utat
excepte els de les zones afectades pel 22@, perquè es va confiar que quan s’anessin
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transformant els carrers, s’anirien posant els semàfors, de manera que hi ha carrers en què els
semàfors no tenen la sincronització que tenen a la resta de la ciutat, i comenta que al 22@ hi
ha molts coworkings quan en aquest espai, oficialment, no hi ha llicència per a això.
Per acabar, celebra que s’hagi fet un procés participatiu que hagi posat de manifest diferents
qüestions, però subratlla que cal dialogar sobre e l futur estratègic d’aquest espai
importantíssim de la ciutat amb complicitat i no pas amb sectarisme ideològic.
El senyor Andreu dona les gràcies als grups polítics que han valorat positivament el procés
participatiu, i diu al Sr. Gallardo que vol donar lliçons sobre participació, amb exercicis de
confusió i d’electoralisme, quan de vegades en els partits polítics la participació és fins i tot més
baixa. Entén que l’èxit del 22@ com a model és discutible, i per això s’ha fet un procés per
repensar-lo, però subratlla que no hi ha dubte que aquest procés sí que ha estat un èxit.
A continuació, explica que el Govern vol treballar per un acord de consens social de
reorientació i de futur del Pla que impliqui totes les parts, «la quàdruple hèlix» (Administraci ó,
veïnat i entitats socials, empresa i activitat econòmica, i món universitari i del coneixement), i
comprometi tots els grups municipals, i manifesta el desig que en la consecució d’aquest acord
no hi hagi vetos, com va passar quan, com a colofó del procés de participació, es va voler fer
una multiconsulta per, entre altres coses, sotmetre a consideració ciutadana una de les
conclusions generals (la necessitat de fer més habitatge públic), i per modificar el Pla General la
majoria de grups van vetar aquest plantejament.
En darrer lloc, assegura que no es deixarà el procés en mans de les empreses, ja que aquest
procés s’ha fet precisament per recuperar-ne el control públic que, malauradament, es va
perdre amb el Govern municipal de CiU, quan es va eliminar l’oficina pública del 22@.
El senyor Gallardo diu al Sr. Andreu que no pot posar en dubte les dades que ha facilitat sobre
l’escassa participació veïnal perquè surten del document que ha presentat ell mateix.
La senyora Arrando comenta que, independentment de si el procés participatiu es considera un
èxit o no, cal continuar-ne parlant, i manifesta preocupació per com casa el procés paral·lel que
està fent la fundació BIT sobre el 22@ amb el «Repensem el 22@».
D’altra banda, puntualitza que si algú va vetar la multiconsulta va ser el mateix Govern, que no
va arribar a presentar la pregunta al Plenari de Casa Gran.

El Consell se n’assabenta.
- Sobre la gestió del recinte de Palo Alto.

El senyor Marc Andreu Acebal, del GMDBComú-E, explicita que aquest informe, que va ser
presentat ahir a la comissió de seguiment de Palo Alto, versa sobre l’anàlisi de la concessió
municipal del complex, que s’exhaureix aquest any, i tot el procés endegat per l’Ajuntament per
tal d’elaborar uns nous criteris pels quals l’espai, cent per cent municipal i públic, qualificat
d’equipament, pugui orientar el seu futur recollint tot allò de positiu que té la tasca que s’ha fet
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durant els vint anys inicials i, alhora, obrint-se molt més al barri, a la ciutadania, i ressaltant tant
els valors culturals, d’innovació i disseny que li són reconeguts fins i tot més enllà de les
fronteres de la ciutat, com els valors socials. Afegeix que la conservació del patrimoni que s’ha
fet i que es continuarà fent contribueix a l’obertura a la ciutadania.
A continuació, assenyala que les jornades participatives dels darrers mesos, que han inclòs una
diagnosi veïnal, una recollida de propostes i uns criteris que han estat exposats públicament
(també als grups municipals), han conclòs que el que fins ara era un espai cent per cent públic,
però cent per cent concessionat, esdevindrà un espai cent per cent públic del qual tingui la clau
l’Ajuntament i en què en diferents proporcions es mantindrà l’activitat creativa i innovado ra
actual i on, alhora, hi podrà haver un viver d’empreses orientat per Barcelona Activa, tot un
seguit d’activitats comunitàries vinculades al barri que generarà sinergies amb el món de la
cultura, i acollirà també qüestions més socials i de taller.
El senyor Daniel Celma i Fernández expressa l’opinió del GMDCUP-PA, que reconeix que el
projecte representa una millora de les condicions de governabilitat, que l’únic mecanisme vàlid
per assegurar que el projecte té sintonia amb els valors de la ciutat i no d e les empreses
gestores és que la gestió sigui cent per cent de l’Ajuntament. Per això, demana que s’ampliï el
percentatge de gestió de les entitats —i que moltes d’aquestes estiguin representades— i que
es rebaixin els percentatges de licitació empresarial, ja que entén que el 30% és excessiu i
innecessari per al bon funcionament del projecte. D’altra banda, assenyala que, en opinió del
seu grup, la Fundació Palo Alto, que ahir va manifestar el seu descontentament amb els
percentatges oferts, vol fer creure que està pitjor del que està.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, expressa l’opinió que el Govern municipal
acabarà destruint Palo Alto, un referent europeu del disseny que ha donat molts fruits, per la
seva manca d’aposta per la iniciativa d’R+D a la iniciativa privada, la universitat i, sobretot,
municipal. Considera que el Govern es limita a crear processos de participació que després no
es concreten en accions i a deixar les coses a mitges per a qui arribi després i que, quan una
cosa no li surt bé, en culpa algú altre (la Generalitat, el PP o el PSOE, per exemple), però mai no
assumeix les seves responsabilitats.
Lamenta que el Govern, en lloc de fer propostes polítiques amb valor que millorin les
situacions, treballi per destruir coses bones de Barcelona.
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, agraeix la feina de la Fundació Palo Alto, una
fundació sense ànim de lucre que ha invertit tot el que ha guanyat en les instal·lacions, i
observa que un import de 100.000 euros per al manteniment de les infraestructures del recinte
és insuficient (en serien necessaris, com a mínim, 200.000) i que el cànon establert, del 30%, no
serà suficient per cobrir les despeses, per la qual cosa difícilment cap empresa es presentarà a
concurs. Demana al Govern, que quan se li ha plantejat aquesta qüestió ha contestat que té tot
el mes per «concretar, tancar i filar una mica més prim», que fili molt més prim i que ho faci de
seguida.
D’altra banda, comenta que entén que es tingui en compte que hi ha un s veïns que van
demanar tenir un espai per a ells, perquè la seva associació no disposa d’un espai adequat al
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districte, però demana que també es tingui en compte que la fundació sense ànim de lucre Palo
Alto consta de 35 empreses i 324 treballadors que avui veuen el seu futur amb molta incertesa.
Per acabar, demana que continuïn les taules i que s’hi informi de coses concretes a partir de les
quals es pugui negociar i observa que si la concessió és cada cinc anys, l’adjudicatari de la
concessió hauria de presentar una memòria anual com ha fet fins ara la Fundació Palo Alto.
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas manifesta l’opinió del GMDPSC-CP que Palo Alto ha
de ser un projecte amb dimensió econòmica i social que reconegui la feina feta i comprometi
els gestors futurs amb l’economia creativa i amb el barri, un projecte participat i
econòmicament viable que aprofiti el mestratge dels continguts i la nova emprenedoria, i
afirma que els metres que se cedeixen podrien posar en dubte el projecte.
La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, dona les gràcies al Govern per portar
aquest diàleg a la resta de grups polítics i observa que el model de Palo Alto, que fa vint anys
era un bon model, ha quedat obsolet.
Dit això, observa que, si bé la Fundació Palo Alto és una fundació sense ànim de lucre, cal
preguntar-se si les 35 empreses que en formen part també ho són, i recorda que el seu grup va
presentar esmenes en el sentit que la gestió fos pública i que hi hagués un percentatge més alt
dels usos comunitaris i associatius. Comenta que, atès que la nova proposta, efectivament,
aposta per la gestió pública del recinte, i la part dels serveis auxil iars segurament serà
gestionada per l’Ajuntament o concessionada a un tercer amb gestió de pública concurrència,
el Grup d’ERC, a manca d’acabar les converses i perfilar-ne alguns detalls, en principi no la
veuria malament. Afegeix, però, que el seu grup va demanar la permeabilitat del recinte i,
després que hi hagi hagut un informe de Patrimoni que ho desaconsella, demana al Govern que
n’hi encarregui un altre, ja que seria important que fos permeable, així com que es vetllés, de
manera immediata, perquè els jardins complissin els criteris universals d’accessibilitat.
El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, expressa l’opinió que Palo Alto és
exemple d’èxit però no de transparència, ja que durant vint anys ha estat un espai municipal i
públic tancat. Per això, celebra que el Plenari aprovés la proposta d’obrir un procés participatiu
atesa la finalització, el 2018, de la concessió del recinte.
Entén que tothom està d’acord que cal buscar l’equilibri entre el manteniment d’un model
d’èxit i la resposta a les demandes històriques del barri —l’espai municipal de què podia gaudir
era pràcticament nul—, i no entén que el Grup d’ERC faci observacions com la que ha fet la
Sra. Arrando sobre les empreses, ja que, lògicament, aquestes guanyen diners, perq uè generen
economia i, si no ho fessin, no hi hauria repartiment de la riquesa. Subratlla que hi ha
apriorismes que no porten enlloc, i que per donar forma a un bon projecte cal deixar-los de
banda i tenir predisposició per al diàleg. Entén que això ha estat així en el procés participatiu i
que el Govern ha donat compliment a la proposició que es va aprovar al Plenari.
Per acabar, indica que el seu grup està disposat a continuar-ne parlant en la fase de valoracions
a Casa Gran, i que és el Govern qui ha de plantejar la nova proposta per licitar l’espai.
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El president dona pas al segon torn d’intervencions.
El senyor Andreu nega rotundament que el Govern vulgui destruir res: el que vol és conservar el
valor de tot el que s’ha gestat a Palo Alto durant aquests anys, alhora que es proposa un espai
més obert, més transparent i més públic. Observa que potser fins ara Palo Alto no ha estat un
exemple de transparència, entre altres motius, perquè la comissió de seguiment, que ha revifat
ara el Govern (s’ha reunit diverses vegades durant aquest mandat), durant el mandat anterior
no es va reunir mai, i en mandats anteriors es reunia un cop l’any bàsicament com a tràmit,
però sense que hi hagués cap mena de seguiment ni de valoració.
Assenyala que ara cal definir els criteris del concurs públic de lliure concurrència, que guanyarà
el millor projecte de concessió i permetrà conservar l’essència de Palo Alto, però, com ha dit,
sense destruir res i amb participació real.
En darrer lloc, pel que fa als dubtes sobre la solvència, indica que el mateix informe n’incorpora
un que l’Ajuntament va encarregar a la consultora Aguirre Newman, que afirma que els
números i els percentatges proposats, que cal acabar de tancar, són viables.
El senyor Celma subratlla que una entitat formada per 35 empreses no és una entitat sense
ànim de lucre i recorda el Pride Barcelona, organitzat per una entitat «sense ànim de lucre» que
aplega totes les empreses i discoteques de Barcelona. Entén que, en aquests casos, es fa servir
el «sense ànim de lucre» per lucrar-se.
D’altra banda, diu que l’atorgament de concessions a 15 anys més 5 sembla oposar-se al que es
fa amb les gestions públiques de casals de barri o altres centres públics de l’Ajuntament per
part d’entitats, que cada vegada es redueixen més (2+1 o 3+1), i pregunta si la diferència té a
veure amb el fet que les empreses paguen, mentre que les entitats no beneficien les arques
municipals.
El senyor Gallardo aclareix que si ha parlat de destrucció del model és perquè no veu un criteri
clar en el Govern. Entén que tothom coincideix que Palo Alto ha de deixar de ser exclusiu i s’ha
d’obrir, però considera que això s’ha de fer d’acord amb unes pautes.
D’altra banda, observa que hi ha d’haver una reinversió, ja que no hi ha cap empresa que vulgui
ni pugui amortitzar en cinc anys inversions com la que necessita aquest espai, que està
deteriorat, i subratlla que cal donar prioritat a la recerca i desenvolupament i apropar la
universitat i el disseny al recinte perquè el valor de l’empresa pri vada i de la universitat es
transmetin a l’entorn. Remarca que el Govern ha de vetllar perquè això sigui així i funcioni, com
també perquè la ciutadania hi pugui participar, i aconseguir que l’espai no esdevingui una mena
de parc d’atraccions, sinó un motor cultural i de creació d’innovació que millori Barcelona i la
situï bé dins d’Europa.
La senyora Angulo no entén que els partits que tant s’anomenen d’esquerres només es
preocupin per les 35 empreses que guanyen diners, però en cap moment no hagin parlat dels
324 treballadors que es quedaran al carrer.

- 17 -

La senyora Arrando diu a la Sra. Angulo que el trasllat d’una empresa no implica
necessàriament acomiadar les persones que hi treballen i, en aquest cas, no veu el motiu
perquè el canvi de seu impliqui l’acomiadament dels 324 treballadors.
D’altra banda, diu al Sr. Boadella que celebra que el seu grup no entengui el model econòmic
d’ERC, ja que el contrari seria molt preocupant.
El senyor Boadella respon que qui no entén el model d’ERC és la gent, i per això aquest grup fa
molts anys que no guanya cap elecció.
A continuació, diu al Sr. Celma que el Grup de la CUP crea entitats per gestionar casals de joves
en els quals reparteix propaganda del seu grup o on el tècnic que atén en porta la samarreta, de
manera que potser no és un model d’entitats sense ànim de lucre per beneficiar-se, però sí per
fer política a través d’una tapadora.
En darrer lloc, insisteix que cal buscar l’equilibri entre l’aprofitament que puguin fer els veïns de
Palo Alto i el progrés econòmic de la ciutat, necessari per redistribuir la riquesa, i demana al
Sr. Andreu que presenti les actes de les reunions de seguiment de Palo Alto d’aquest mandat
—entén que la primera que s’ha fet va ser la d’ahir.

El Consell se n’assabenta.

C) Part decisòria/executiva:
a) Propostes d’acord:
1. INFORMAR sobre el Pla de Millora Urbana per a la regulació i condicions edificatòries del

front situat a la confluència del carrer Llull amb el carrer Llacuna (finques carrer Llull 147-159
i carrer Llacuna 39-47)
El president enuncia la proposta.
El senyor Daniel Celma i Fernández, del GMDCUP-PA, expressa el vot contrari del seu grup.
El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, expressa el vot favorable del seu grup.
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, expressa l’abstenció del seu grup.
La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, expressa l’abstenció del seu grup.
El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, expressa el vot favorable del seu grup.
El senyor Francesc Carmona i Pontaque, del GMDBComú-E, expressa el vot favorable del seu
grup.
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El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, expressa el vot favorable del seu grup .
S’informa favorablement la proposta amb el vot a favor del GMDBComú, el GMDDemòcrata, e l
GMDCs i el GMDPPC, el vot en contra del GMDCUP i l’abstenció del GMDERC i el GMDPSC.
2. INFORMAR sobre el Pla de Millora Urbana per a determinació dels paràmetres

edificatoris del front consolidat del c/ Doctor Trueta, cantonada c/ Ciutat de Granada.
El president enuncia a proposta.
El senyor Daniel Celma i Fernández, del GMDCUP-PA, expressa el vot contrari del seu grup.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, expressa el vot favorable del seu grup.
El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, expressa l’abstenció del seu grup, que no entén
els paràmetres del carrer del Doctor Trueta ni el Pla en general, que provocarà que molts
habitatges restin en disconformitat volumètrica.
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, expressa el vot favorable del seu
grup.
La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, expressa l’abstenció del seu grup.
El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, expressa el vot favorable del seu grup.
El senyor Francesc Carmona i Pontaque, del GMDBComú-E, expressa el vot favorable del seu
grup.
S’informa favorablement amb el vot a favor del GMDBComú, el GMDDemòcrata, el GMDPSC i el
GMDPPC, el vot en contra del GMDCUP i l’abstenció del GMDERC i el GMDCs.
3. INFORMAR sobre la Modificació del Pla General Metropolità per a la declaració de l'Àrea

de Tanteig i Retracte a la ciutat de Barcelona i definició dels terminis d'edificació.
El president assenyala que els punts 3 i 4, en els quals hi ha demanada la intervenció d’un veí, el
Sr. Joan Balañach, es debatran conjuntament. Dit això, enuncia tots dos punts i cedeix la
paraula al Sr. Montaner.
El regidor explica que les dues modificacions del PGM de les quals s’informa són el resultat de
la moció aprovada pel Plenari de l’Ajuntament de Barcelona el febrer del 2008, una proposta
feta per diverses entitats de la ciutat (Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona,
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, Observatori DESC, Assemblea de Barris per un Turisme
Sostenible i Sindicat de Llogaters), i recorda que en el marc d’aquesta moció es van elaborar
quatre grans propostes, de les quals dues han avançat més: en primer lloc, la declaració del
- 19 -

municipi de Barcelona com a àrea de tanteig i retracte perquè l’Ajuntament disposi d’aquest
dret de compra en els processos de compravenda, opció que té tota una sèrie d’avantatges i
que també respon a una proposició feta pel Grup d’ERC el 2017 al Plenari del 2017 —des
d’aleshores s’hi ha treballat—, i, en segon lloc, que en operacions i promocions reside ncials de
més de 600 m² de nova creació, de reforma o de rehabilitacions integrals, es destini el 30% de
la superfície a habitatge assequible.
Subratlla que la proposta que es va aprovar estava molt ben elaborada i era un dispositiu que
posava en marxa qüestions sobre les quals ja s’estava treballant i que són realment importants
per fer un canvi a la ciutat.
El senyor Joan Balañach, representant de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de
Barcelona, anuncia que compartirà la intervenció amb un company.
Dit això, confirma que la iniciativa va sorgir de la societat civil, de cinc entitats convençudes que
un dels drets principals d’una ciutat és disposar d’habitatge suficient per satisfer les necessitats
de la població als diferents barris, i assenyala que la moció, que entén que s’aprovarà, permetrà
generar el sòl necessari per a la construcció d’habitatge assequible als districtes del centre de la
ciutat a favor de la cohesió social, l’equilibri territorial, el desenvolupament sostenible i la
necessitat de lluitar contra la gentrificació, una mesura que ja es duu a terme a diferents ciutats
d’arreu del món, com ara París, Nova York i Toronto. Afegeix que la modificació del PGM
contribuiria a garantir el dret de les persones a l’accés a un habitatge adequat a la seva
capacitat econòmica, ja que preveu la destinació parcial a habitatge de protecció oficial en cas
d’intervencions d’obra nova o gran rehabilitació, i exposa que es proposa establir l’obligació de
crear habitatge de protecció pública en operacions d’obra nova, en edificis de més 600 m², en
els quals s’hauria de destinar el 30% del total de sostre a habitatge de protecció.
Per acabar, posa de manifest que es preveu que l’aplicació de la mesura suposi la creació anual
de 222 habitatges de règim de protecció oficial, als quals tindria accés el 75% de la ciutadania
de Barcelona, i permetria distribuir l’habitatge de protecció pública al conjunt de la ciutat, de
manera que se n’evitaria la concentració i es donaria resposta a les necessitats de l a població al
seu propi barri.
El senyor Josep Babot, membre de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, es presenta com a
tal i com a fill del barri del Clot, i posa de manifest que aquesta mesura és fruit d’un treball
col·lectiu de diversos moviments i entitats amb una experiència acreditada en la defensa del
dret a l’habitatge, que sorgeix d’una moció que es va aprovar al Ple el 23 de febrer amb el vot
favorable de tots els grups municipals excepte del PP. Exposa que, a partir d’aquella aprovació,
el grup promotor de la moció va tirar endavant un grup de treball integrat per tots els grups
municipals, que va celebrar fins a quatre reunions, per desenvolupar les propostes que incloïa
la moció i la manera d’aplicar-les.
A continuació, explica que, després de l’aprovació inicial a la sessió de la Comissió d’Urbanisme
del 18 de juny, amb els vots favorables de BC, ERC, el PSC i la CUP Capgirem Barcelona i les
abstencions del Grup Municipal Demòcrata i Cs, actualment la proposició es troba en fase
d’al·legacions i de participació. Per a l’aprovació final, que tindrà lloc a partir del setembre,
- 20 -

demana responsabilitat als grups municipals perquè es puguin tirar endavant mesures valentes
per incrementar el parc assequible d’habitatge a la ciutat, i els demana també que evitin les
lluites partidistes, que impedeixen que aquest tipus de mesures avancin.
En darrer lloc, subratlla que les entitats promotores estan a la disposició de tothom per facilitar
totes les explicacions que calguin sobre la moció, i anuncia que el proper acte que es farà en
aquest sentit serà la setmana del 17 de juliol, amb una presentació pública a l’Àgora de Juan
Andrés Benítez, en principi, al barri del Raval.
El senyor Daniel Celma i Fernández, del GMDCUP-PA, observa que aquesta podria ser la mesura
més important de la legislatura des del punt de vista urbanístic, ja que permetria, entre altres
coses, controlar o dissuadir l’actuació dels fons voltors que adquireixen massivament edificis
sencers per expulsar-ne els habitants. Puntualitza, però, que perquè l’aplicació de la mesura
tingués una veritable transcendència en el mercat immobiliari caldrien viabilitat jurídica i
voluntat política, i cap de les dues està garantida. Pel que fa a la voluntat política, comenta que
l’eficàcia del sistema requereix una dotació econòmica elevada, ja que, en cas contrari, pot
esdevenir una simple política d’aparador aplicada excepcionalment en supòsits de molta
rellevància mediàtica. Afegeix que una quantitat equivalent a la mitjana de 59 milions d’euros
que s’ha destinat a expropiacions durant els darrers anys seria totalment insuficient, i caldria
crear un fons suficientment dotat que no anés en detriment de la capacitat explotatòria de
l’Ajuntament.
Sobre la modificació del Pla General Metropolità per a l’obtenció d’habitatge de protecció
pública en sòl urbà consolidat de Barcelona, assenyala que calen mesures valentes que
comencin a invertir la tendència mercantilitzadora dels drets bàsics i que apostin per garantir
aquests drets, en una ciutat amb menys del 2% d’habitatge públic, una dada molt preocupant.
Subratlla que cal un parc públic d’habitatge de lloguer de gestió i titularitat públiques, així com
que qui dia rere dia es beneficia del dret a l’habitatge se’n corresponsabilitzi: tots els promotors
de la ciutat han de destinar habitatge a habitatge de protecció oficial.
A continuació, comenta que el seu grup lamenta l’acord al qual van arribar el PSC i ERC de
retirar a l’aprovació inicial la suspensió temporal de llicències i la posterior pressió perquè el
grup promotor ho retirés de la proposta, amb la qual cosa guanya tothom menys les veïnes i els
veïns, però ho respecta per deferència als col·lectius que hi han treballat.
Indica que el Grup de la CUP, que estarà atent als moviments que hi hagi als districtes sobre
l’entrada de llicències, està a favor de l’aprovació inicial, tot i considerar-la molt de mínims,
però si en l’aprovació final hi ha algun canvi o queda diluïda la voluntat inicial expressada, no hi
estarà a favor.
En darrer lloc, subratlla que actualment l’única garantia pel dret a l’habitatge és la lluita al
carrer, i convida tothom a assistir demà a les vuit del matí a aturar la subhasta de tres o quatre
desenes de pisos que està fent la Generalitat.
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El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, pregunta al Govern què farà amb els més de
1.500 solars que té, com ara el que té al triangle de l’avinguda Diagonal, que el Ministeri de
Sanitat del Govern espanyol va cedir per fer-hi habitatges però on encara no s’ha fet res.
D’altra banda, subratlla que obligar el privat a cedir el 30% de l’habitatge perjudicarà les
persones que n’adquireixin l’altre 70%, que s’encarirà, i afirma que fer política d’això, a costa
de la resta, no és ni bo ni digne.
Per acabar, remarca que el Govern municipal ha d’assumir la seva responsabilitat i construir
habitatge públic.
El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, recorda que el seu grup va donar suport al Pla
de l’Habitatge, al qual va afegir algunes modificacions, i subratlla que el Grup Municipal de Cs
dona molta importància a aquest pla i al fet que la ciutat disposi d’habitatge social de lloguer,
però entén que les coses no s’han fet bé: el Govern va presentar un divendres una aprovació
inicial de la modificació del Pla General amb un informe jurídic que avalava una suspensió de
llicències i 72 hores després en va presentar un altre que avalava que no se suspenguessin.
Remarca que en qüestions tan importants no es pot improvisar ni actuar amb l’únic objectiu de
fer-se la foto amb agents socials afins.
D’altra banda, diu al Govern que a l’inici de la legislatura va traslladar les qüestions d’habitatge
a la Comissió de Drets Socials, però, davant del seu fracàs en la gestió de la creació d’habitatge
social, ha recorregut a l’urbanisme i a una modificació del Pla General perquè algú altre
construeixi els habitatges de protecció oficial que no ha sabut fer.
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, assenyala que els plantejaments
aprovats inicialment són documents a partir dels quals es pot iniciar un treball i un diàleg amb
tots els actors afectats per consensuar uns planejaments finals efectius per a la ciutadania i
legalment segurs, motiu pel qual el seu grup hi va votar a favor inicialment, fet que en va
permetre la tramitació. Recorda, però, que aquell vot favorable es va donar amb la condició
que es retirés la suspensió de llicències que acompanyava l’aprovació inicial, perquè significava
paralitzar la construcció, fer minvar un sector econòmic molt important per a l’ocupació i
ajustar-se a unes condicions que, com que era només una aprovació inicial, no estaven
totalment consensuades. Afegeix que ara cal debatre amb tots els sectors implicats (col·legis
professionals, associacions, sectors de l’habitatge, sindicats, cooperatives, etcètera) per fer els
canvis necessaris a la proposta inicial per millorar-la i fer-la eficient. Per això, el Grup del PSC va
impulsar la creació d’una comissió d’estudi no permanent per parlar amb tots els sectors i
intentar consensuar les millors eines normatives i urbanístiques possibles, i per això farà
al·legacions al planejament aprovat inicialment.
La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, celebra que s’hagi portat a aprovació,
encara que s’hi hagi trigat dos anys, la proposta relacionada amb el tanteig i retracte que el seu
grup va decidir presentar al Plenari en veure que el Govern no l’acceptava com a esmena al Pla
de l’Habitatge —entén que el Govern hi estava d’acord, tot i que aleshores no ho va voler
acceptar.
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Dit això, expressa el vot favorable del seu grup a tots dos punts i felicita les entitats impulsores
per la tasca feta, que agraeix, com també agraeix la comprensió que van mostrar quan ERC va
plantejar la retirada de la qüestió de la suspensió de llicències, avalada per informes.
Per acabar, assenyala que el seu grup sempre ha defensat i continuarà defensant un gran pacte
metropolità per l’habitatge, ja que entén que un acord entre tots els grups és l’única solució
possible, i manifesta el desig de poder continuar donant suport a l a proposta al més aviat
possible, quan es porti a aprovació definitiva.
El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, expressa l’opinió del seu grup que la
Sra. Colau es va presentar a les eleccions que la van fer alcaldessa com si tingués la solució al
problema de l’habitatge i s’ha demostrat que l’únic que tenia era un experiment que ha
fracassat. Assenyala que, tres anys després de l’inici del mandat, el 85% dels ciutadans de
Barcelona opina que la ciutat té un problema greu o molt greu d’habitatge, i les cinc primeres
mesures que aquestes persones diuen que cal prendre depenen exclusivament de
l’Ajuntament, la qual cosa significa que l’Ajuntament, segons la societat i segons el seu grup, no
està exercint el paper que li correspon.
Repeteix que el seu grup va donar suport al Pla de l’Habitatge, però subratlla que aquesta
mesura és fruit de la improvisació i de l’habitual manca de diàleg del Govern, i que el que s’ha
de fer és apostar per un parc públic d’habitatge. En aquest sentit, lamenta que Barcelona hagi
transformat tot el seu front marítim, des de Montjuïc fins al Fòrum, sense haver fet ni un sol pis
d’habitatge públic, i remarca que els solars hi són, de manera que el que cal és començar a
construir (si es comença ara, a curt termini hi haurà pisos disponibles per a col·lectius que els
necessiten, ja que es triga aproximadament 18 mesos a construir un edifici).
Conclou que cal apostar pel diàleg sobre mesures concretes i no pel sensacionalisme i la
improvisació.
El regidor dona les gràcies en nom de les entitats als grups polítics que donen suport a aquestes
dues mocions, que han de tenir efectes molt positius, com ara el fet de corresponsabilitzar tots
els operadors de la ciutat, inclosos els promotors, i redistribuir l’habitatge assequible a tota la
ciutat i no només on hi ha sòl públic.
A continuació, diu al Sr. Gallardo, que ha afirmat que l’Ajuntament té 1.500 solars, que fins ara
el Grup del PP deia que en tenia 80, i subratlla que cal aconseguir que hi hagi habitatge
assequible a tots els barris, i el tanteig i retracte té moltes qualitats, com ara que atura
l’especulació, permet la transparència i pot fer augmentar la recaptació municipal, però explica
que davant la proposta del Grup d’ERC, el Govern encara veia els problemes legals i de recursos
humans i econòmics, i va avançar a poc a poc fins que ha trobat el dispositiu per tirar-la
endavant.
Assegura que hi ha garantia jurídica i, d’altra banda, assenyala que la llei estableix que si el
projecte no té viabilitat econòmica, es pot no fer, i afegeix que és viable econòmicament que
els habitatges no es venguin a un preu especulatiu, sinó a un preu taxat, que és el preu de
l’habitatge protegit.
- 23 -

Subratlla que el Govern no ha actuat amb improvisació, sinó amb innovació, que implica obrir
jurisprudència i obrir camins, i és difícil, i diu al Sr. Bañón que s’acceptaran les al·legacions, que
segur que en poden fer de molt interessants per millorar el projecte, que és l’objectiu.
En darrer lloc, diu al Sr. Boadella que és una mica absurd culpar l’Ajuntament del problema de
l’habitatge quan és un problema global —és positiu que la gent sigui conscient del problema—,
i li recorda que la Llei Òmnibus del president Artur Mas va retallar tot el que tenia de més
progressista i de més innovador la Llei pel dret a l’habitatge.
El senyor Gallardo pregunta al Sr. Montaner si el Govern pretén que els 4.000 habitatges que va
prometre la Sra. Colau els faci algú altre; lamenta que s’hagi enganyat la ciutadania, i comenta
que potser el Govern municipal no ha invertit en habitatge social perquè aleshores no hauria
tingut diners per a les seves polítiques de propaganda.
D’altra banda, subratlla que quan el preu de l’habitatge nou puja, també puja el de l’habitatge
usat, i diu als membres del Govern que estan acostumats a viure de subvencions i a rebre -ho
tot sense necessitat de treballar.
Per acabar, expressa el vot contrari del seu grup.
El senyor Heredero demana que es deixi de dir mitges veritats als ciutadans, i explica que l es
iniciatives de Toronto i Nova York han quedat pràcticament aparcades atès que s’han produït
situacions com ara que hi hagi promocions d’habitatges amb una entrada per als habitatges
lliures i una altra per als de protecció oficial; el 30% d’habitatge social de París es troba a
l’extraradi, i el tinent d’alcalde d’Amsterdam, una ciutat amb una gran quantitat de sòl públic i
d’habitatge públic, va dir que durant el primer semestre de l’any el preu de l’habitatge havia
augmentat un 12%.
Explicita que el problema de l’habitatge és molt complex, que no existeixen fórmules màgiques
per solucionar-lo i que per fer-ho cal incloure-hi tothom —celebra que el Sr. Montaner hagi dit
que calia incloure-hi els agents, promotors i immobiliàries—, també els tècnics.
En darrer lloc, indica que el seu grup donarà el seu suport si el que es fa és cercar solucions
reals per construir 40.000 habitatges en quatre legislatures, independentment de qui guanyi les
properes eleccions, però si es pretén aplicar solucions «fantàstiques», mantindrà l’abstenció del
Ple.
El senyor Bañón expressa l’abstenció del seu grup, que vol presentar al·legacions i treballar a la
comissió d’estudi que va impulsar.
La senyora Arrando expressa el vot favorable del seu grup a tots dos punts.
El regidor del Districte puntualitza que no s’han construït els 4.000 habitatges, però n’hi ha
4.300 en procés (66 projectes), i diu al Sr. Heredero que és cert que no hi ha fórmules màgiques
per resoldre el problema de l’habitatge, al qual cal destinar molts recursos. D’altra banda, li diu
que cal aprendre dels errors dels altres i que el fet que hi hagi algun efecte negatiu, com ara el
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que ha comentat de les dues entrades, no significa que la mesura no funcioni. Afegeix que cal
arribar al nivell de ciutats dels països més civilitzats, que tenen un mercat immobiliari civilitzat i
habitatge social, i que aquesta és una de les mesures clau per al futur de Barcelona.
El president demana als grups que emetin els seus vots per a la primera modificació: el senyor
Celma expressa el vot favorable del GMDCUP-PA, el senyor Gallardo expressa l’abstenció del
GMDPPC, el senyor Heredero expressa l’abstenció del GMDCs, el senyor Bañón expressa
l’abstenció del GMDPSC-CP, la senyora Arrando expressa el vot favorable del GMDERC-AM, el
senyor Boadella expressa l’abstenció del GMDDemòcrata i el regidor expressa el vot favorable
del GMDBComú.
A continuació, demana els vots per a la segona modificació: el senyor Celma expressa el vot
favorable del GMDCUP-PA, el senyor Gallardo expressa l’abstenció del GMDPPC, el senyor
Heredero expressa l’abstenció del GMDCs, el senyor Bañón expressa l’abstenció del GMDPSC CP, la senyora Arrando expressa el vot favorable del GMDERC-AM, el senyor Boadella expressa
l’abstenció del GMDDemòcrata i el regidor expressa el vot favorable del GMDBComú.
S’informa favorablement amb el vot a favor del GMDBComú, el GMDERC i el GMDCUP i
l’abstenció del el GMDDemòcrata, el GMDPSC, el GMDCs i el GMDPPC.

4. INFORMAR sobre la Modificació del Pla General Metropolità per a l'obtenció d'habitatge

de protecció pública al sòl urbà consolidat de Barcelona
S’informa favorablement amb el vot a favor del GMDBComú, el GMDERC i el GMDCUP i
l’abstenció del GMDDemòcrata, el GMDPSC, el GMDCs i el GMDPPC.

D) Part d’impuls i control:
a) Proposicions / declaracions de grup
Presentada pel GMDDemòcrata:
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
Iniciar durant el darrer trimestre de 2018 un procés participatiu descentralitzat
per treballar els nous plans d’equipaments dels barris de Sant Martí, permetent
així l’actualització els seus usos i la creació de noves instal·lacions, i generant
una oferta adaptada a les noves demandes veïnals.

El senyor Fernando Gómez i Carvajal explica que el GMDDemòcrata presenta aquesta
proposició atès que, al llarg del mandat, en nombroses ocasions el veïnat ha demanat als
òrgans de decisió i participació del Districte que es fessin nous equipaments per als barri s.
Entén que es poden aprofitar les operacions urbanístiques que hi ha en marxa per iniciar un
procés participatiu descentralitzat per a cada barri amb la finalitat d’actualitzar els usos dels
equipaments existents i preveure’n la necessitat de nous.
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El senyor Daniel Celma i Fernández diu que al GMDCUP-PA li agraden els processos
participatius, però no entén gaire bé que es presenti aquesta proposició en aquest moment i
tenint en compte la situació actual, per això s’hi abstindrà.
El senyor Manuel Gallardo Martínez expressa el vot favorable del GMDPPC.
El senyor Javier Heredero Esteban assenyala que el GMDCs considera interessant que es debati
sobre nous plans d’equipaments i actualització d’usos, i per això vota a favor de la proposició,
però entén que un grup que fa tres anys governava la ciutat podria haver presentat propostes
concretes sobre les quals debatre en lloc de proposar un procés participatiu que pot no donar
resultats, com passa sovint. Subratlla que cal intentar treballar sobre propostes esp ecífiques
per evitar que les preses de decisions s’allarguin innecessàriament i, consegüentment, es
provoqui frustració entre els veïns.
La senyora Silvia López Serrano mostra l’acord del GMDPSC-CP que es treballi en els nous plans
d’equipaments dels diferents barris per donar resposta, sobretot, a les necessitats de les
entitats, els col·lectius i la ciutadania, però subratlla que cal fer-ho de manera coordinada entre
tots els actors implicats, entre els quals hi ha els grups municipals que formen part de l Plenari
del Districte i les àrees de l’Ajuntament. Observa que la manca de coordinació podria provocar,
per exemple, que es decidís construir massa equipaments del mateix tipus.
D’altra banda, remarca que l’elaboració d’un pla d’equipaments, sobretot si es fa a través d’un
procés participatiu, és una feina que requereix temps.
El senyor Sergi Alcon Gibert expressa el vot favorable del GMDERC-AM, que considera que la
proposta parteix de la base de construir de baix a dalt, i així és com entén que s’ha de fer
república. D’altra banda, considera important aprofitar el moment d’apoderament col·lectiu
que viu la societat des de fa uns anys per implicar totes les associacions i entitats al màxim
possible.
Recorda que el 2010 es van fer els plans de futur, que havien de durar fins al 2020, i el seu grup
(ell mateix) va demanar que s’implementessin amb plans d’equipaments, que no estan estesos
a tots els barris, ja que un pla d’equipaments té una figura molt concreta i unes coses sobre les
quals actuar, com ara un pla de futur, que va ser criticat per ser molt generalista, malgrat que
era una eina més.
D’altra banda, assenyala que gràcies als plans d’equipaments s’arrela i es consolida la població
a la xarxa de societat de la zona i es reequilibren els barris on hi ha mancança d’equipaments i
que s’han ideat sense tenir en compte això, com ara el Front Marítim, Diagonal Mar o Besòs Verneda, un reequilibri que el seu grup valora molt.
El senyor Marc Andreu Acebal, conseller tècnic, recorda que el 5 de juliol de 2017, en resposta a
una petició del Grup de la CUP, el Govern va presentar al Plenari un informe complet sobre
equipaments, i diferents grups (entre ells, el grup que presenta aquesta proposició) van agrairho i es van oferir a fer una proposta d’equipaments o a actualitzar-ne els existents.
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Dit això, comenta que començar a fer segons quins tipus de plans d’equipaments en aquests
moments del mandat i amb segons quines filosofies pot resultar ineficient, de manera que
potser convindria avaluar el compliment del que ja s’ha proposat, que consta a l’informe que es
va presentar l’any passat, així com a l’informe exhaustiu d’actuacions de govern que es va
presentar el desembre del 2016, en què, fruit del procés de participació del PAD, es van
incloure més de deu punts específics sobre equipaments.
Pels motius exposats, el Govern entén que potser el que es planteja en aquesta proposició no
és la millor opció.
El senyor Gómez diu al Sr. Andreu que si a ciutat s’està fent el Pla d’Equipaments Juvenils,
potser la raó per la qual el Govern no dona suport a aquesta proposició del Grup Municipal
Demòcrata és en realitat per qui la presenta i no perquè consideri que no és un bon moment
per iniciar plans d’equipaments.
D’altra banda, explica que el seu grup considera important que els equipaments no sorgeixin
només d’una part, de manera que no seria lícit, per exemple, que el seu grup hagués plantejat
ja una sèrie de propostes, sinó que considera que les propostes han de sorgir d’un espai
participatiu en què els veïns diguin el que volen i, a partir d’aquí, treballin els grups municipals.
Entén que, a partir de les propostes de cada barri, el grups poden entendre quina és la
necessitat que té el districte i treballar conjuntament i en la mateixa sintonia. En aquest sentit,
opina que això pot ser un compromís perquè els partits polítics no utilitzin aquesta eina per a
lluites entre ells, sinó com un compromís amb els veïns i les seves demandes.
El senyor Alcon posa de manifest que, a més de la participació d’entitats i associacions, és molt
important la participació del teixit propi de l’Ajuntament (tècnics i altres membres), que han de
tenir molt en compte tot el procés.
El senyor Andreu demana al senyor Gómez que no tergiversi els arguments que ha donat i
subratlla que el Govern ha demostrat àmpliament que creu en la participació i en els
compromisos adquirits. Tot seguit, esmenta alguns processos de participació relacionats
d’alguna manera amb equipaments que s’han fet els darrers mesos, com ara el de Palo Alto, el
del 22@, el de Sant Bernat Calbó, el de modificació del Pla General Metropolità al triangle Prim,
el del Pla de Barris o el concurs d’idees sobre la nova seu del Districte i l’equipament cultural de
l’antic cinema Pere IV.
D’altra banda, afirma que el Govern està d’acord que cal replantejar algunes coses i que hi ha
qüestions pendents de debatre, però subratlla que cal fer-ho sobre qüestions concretes i que
puguin ser avaluables, i no sobre grans plans, que acaben sent improductius i dificultant l’acció
de control.
Per tot això, el Govern s’absté en aquest punt.
El senyor Gómez pregunta quin és el procés participatiu que es va fer respecte al planejament
de la rambla Prim, ja que els grups de l’oposició no en tenen constància. Reconeix que sí que
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s’han dut a terme altres processos participatius, però sobre casos concrets, i el seu grup
considera que cal un pla que coordini tots aquests processos i els nous equipaments que
necessita el districte, per tal d’aconseguit un projecte a mitjà i a llarg termini que comp rometi
tota la ciutadania del districte, tots els grups polítics i tots els tècnics, que no sigui una eina que
es puguin llançar els partits polítics, sinó una eina útil per a la ciutadania.
S’aprova la proposició amb el vot a favor del GMDDemòcrata, el G MDERC, el GMDCs, el
GMDPPC i el GMDPSC i l’abstenció del GMDBComú i el GMDCUP.
Presentada pel GMDERC:
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
Instar al Regidor del Districte de Sant Martí a que iniciï les accions suficients i
necessàries per tal de solucionar els problemes de males olors que pateixen els
veïns i les veïnes, generats per la manca de neteja i manteniment dels Jardins de
Joana Tomàs del barri del Clot-Camp de l’Arpa.

El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, dona la benvinguda a la gent que ha assistit a la
sessió, dona la benvinguda a les seixanta persones que fugen d’una guerra que elles no han
causat —són víctimes d’una situació que, en part, ha creat la gent del Nord— i busquen refugi, i
expressa un record pels presos polítics —avui dormiran a Catalunya, però no a casa seva, sinó
en una presó, on no haurien d’estar— i per les persones que estan a l’exili.
Dit això, comenta que aquesta proposició, dirigida al grup del Govern —recorda que el Sr.
Carmona ha manifestat abans que era del Grup d’ICV-EUiA—, va en la línia del que el seu grup
ha fet al llarg de tot el mandat, presentar propostes que donin solució als problemes dels veïns i
les veïnes, de manera que no és una proposta electoralista com les que prese nten altres grups.
A continuació, explicita que la proposició fa referència als Jardins de Joana Tomàs, situats en un
interior d’illa entre València, Mallorca i Navas on abans hi havia una pista esportiva i molt
soroll, que es va adequar per fer-hi un parc, però aquest no té el manteniment adequat i, com a
conseqüència d’això, es generen unes olors molt fortes, sobretot als racons que queden al
costat del carrer València i Navas, que el seu grup ha pogut comprovar. Posa de manifest que
les olors són tan molestes que el veïnat no pot obrir les finestres de casa seva i, per tant, pateix
els efectes de la calor.
Pels motius exposats, el seu grup presenta aquesta proposició, que enuncia.
El president dona la paraula al veí que l’ha demanada abans de donar pas al torn dels grups
municipals.
El senyor Eduard Rodríguez indica el perímetre dels Jardins de Joana Tomàs (València, Mallorca,
Gabriel i Galán i Navas de Tolosa), als quals es pot accedir per València i per Gabriel i Galán, i
afirma que els problemes d’olors i de manca de neteja també es pateixen al Parc del Clot, on, a
més, hi ha molts bassals, problema que també caldria solucionar.
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Posa de manifest que el 6 de juny va presentar una instància en què es feia constar que hi havia
una barana enganxada a un mur i això feia que la brutícia s’hi acumulés i la resposta va ser que
no es considerava convenient desplaçar la barana perquè aquesta permetia la neteja de
l’entorn. Entén, doncs, que cal fer aquesta neteja —si no es fa, el veïnat hi insistirà.
El senyor Daniel Celma i Fernández expressa el vot favorable del GMDCUP-PA, que no acostuma
a estar a favor d’aquests plans de neteja, però entén que en aquest cas es faria per donar
resposta a una demanda de les veïnes fruit d’una afectació.
D’altra banda, observa que aquests problemes, que es donen també a altres llocs, no són fruit
de la manca de voluntat política sinó de la manca de recursos. Per això, demana al Govern —
també a tothom qui governi en el futur— que hi dediqui esforços i ampliï el personal de
Barcelona Neta.
El senyor Manuel Gallardo Martínez expressa el vot favorable del GMDPPC.
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, posa de manifest que al llarg de tres anys de
mandat les proposicions dels grups referides a problemes de neteja i manteniment han estat
contínues; vota a favor de la que presenta avui el Grup d’ERC, i subratlla que les
administracions públiques tenen l’obligació de vetllar pel benestar dels veïns i de mantenir net
l’espai públic.
A continuació, demana que si es troba la solució per a les males olors, que evidencien que hi ha
alguna cosa que no funciona, s’apliqui a tots els parcs del districte.
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas expressa el vot favorable del GMDPSC-CP, conscient
dels problemes generats per la manca de neteja i de manteniment, que, en aquest cas, d’acord
amb el que manifesten els veïns, fan que a la nit hi hagi bastanta presència de rates.
La senyora Maria Arenillas Picañol expressa el vot favorable del GMDDemòcrata, que entén que
aquest és un cas més de la brutícia i les males olors que hi ha tant a jardins com a places i
carrers de tot el districte i que augmenten a l’estiu.
Dit això, qualifica de sorprenent que un grup municipal hagi de presentar aquest tipus de
proposicions al Plenari, ja que això demostra que el Govern fa cas omís dels precs que es
registren a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
La senyora Montserrat Barnils Santanach, consellera de Treball Digne, Cultura i Promoció
Econòmica, manifesta sorpresa pel fet que es denunciïn problemes de manca de neteja als
Jardins de Joana Tomàs, ja que ella viu allà i sap que els jardins es netegen diàriament: de
dilluns a divendres ho fa Parcs i Jardins (es netegen les papereres, la zona del pipicà, la zona de
sauló i els grups d’arbustos que hi ha on abans hi havia les pistes) i els caps de setmana, Neteja.
Assegura que tant la neteja com el manteniment són correctes i, pel que fa a les olors, explica
que a ella no li funciona l’olfacte, però fa poc el Govern es va re unir amb l’associació de veïns i
aquesta no va comunicar que hi hagués cap problema en aquest sentit.
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Per acabar, expressa el vot favorable del Govern, que, encara que entengui que la neteja —
insisteix que és diària— és adequada —no perfecta, perquè en un parc és impossible que ho
sigui—, vol donar resposta a la petició dels veïns.
El senyor Puig diu que potser el redactat de la proposició i la presentació que n’ha fet no han
estat prou clars: la proposició no és una proposició genèrica que demani que es netegi més —
com s’ha demanat en altres iniciatives presentades al Plenari, com ara en una del Grup
Municipal Demòcrata a la darrera sessió—, sinó que se solucioni un problema concret. Insisteix
que als Jardins de Joana Tomàs (sobretot a la zona de València-Navas, on hi ha uns arbustos) hi
ha males olors —repeteix que el seu grup ho ha comprovat després de rebre les queixes dels
veïns—, i afegeix que també hi ha rates i quan plou s’hi fan bassals.
Remarca que no és que calgui planificar millor la neteja o netejar més —lamenta que tothom
s’hagi centrat en aquesta qüestió—, sinó que cal una intervenció concreta per solucionar un
problema concret.
El senyor Gallardo explica que el seu grup ha donat suport a la proposició perquè és conscient
dels problemes d’olors i de manca de neteja, i diu al Sr. Puig que no troba adient que menyspreï
les iniciatives que presenten altres grups dient que aquestes no serveixen i que la seva és la
bona perquè ell és el millor.
La senyora Angulo diu al Sr. Puig que potser és veritat que el plantejament no era prou
entenedor, i insisteix que si es troba una solució per a aquests jardins, caldrà aplicar-la a tot el
districte.
La senyora Arenillas qualifica de sorprenent que el Govern consideri sempre que tot està ben
net i polit quan tothom es queixa que no és així.
La senyora Barnils nega que hagi afirmat que tot estigui net i polit i recorda que ha reconegut
que la neteja no és perfecta —és impossible que ho sigui—, però entén que està força net.
Tot seguit, repeteix que el seu nas no funciona, però els equips de Parcs i Jardins comprovaran
el tema de les males olors. D’altra banda, assegura que mai no ha vist cap rata en aquest parc
(viu a sobre), però també es tindrà en compte.
El senyor Puig diu que el seu grup posarà el Govern en contacte amb els veïns que s’han queixat
de les olors. D’altra banda, nega que hagi dit que ell sigui millor que ningú ni que un grup faci
millors o pitjors intervencions.
S’aprova la proposició per unanimitat.
Presentada pel GMDPSC:
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
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Instar al Regidor del Districte a portar a terme quantes gestions siguin
necessàries encaminades a dotar, abans de la finalització del present mandat, de
desfibril·ladors a tots els casals de gent gran municipals existents al districte de
Sant Martí.

La senyora Silvia López Serrano, del GMDPSC-CP, posa de manifest que les malalties
cardiovasculars són la causa del 30% de la mortalitat total al món, de manera que constitueixen
un problema de salut pública de primer ordre. Afegeix que aquesta és una incidència que es pot
donar en persones de qualsevol edat i condició i de manera imprevista, i que, en cas d’aturada
cardíaca, es disposa d’un màxim de deu minuts per actuar i intentar salvar la vida de la persona.
Per això, és imprescindible que els desfibril·ladors siguin tan accessibles com sigui possible.
Indica que, actualment, els mercats municipals de Barcelona i les instal·lacions esportives i
culturals ja disposen de desfibril·lador, i des del mes passat els nous cotxes de la Guàrdia
Urbana van equipats amb aquest aparell. El seu grup, però, entén que si es vol que Barcelona
sigui una ciutat cardioprotegida, cal avançar en la instal·lació de desfibril·ladors a la resta
d’equipaments municipals, com són els casals de gent gran, alguns dels quals (com ara el de
Parc Sandaru) ja fa temps que sol·liciten que se’ls doti d’un aparell desfibril·lador. Comenta que
fa uns dies una dinamitzadora d’un casal va salvar una vida gràcies a la trucada que va fer al
112, però segur que un aparell desfibril·lador li hauria facilitat molt les coses.
Pels motius exposats, el seu grup presenta aquesta proposició, que enuncia.
El senyor Daniel Celma i Fernández indica que, en opinió del GMDCUP-PA, els desfibril·ladors no
són el que més necessiten els casals de gent gran, on caldria millorar les condicions de les
treballadores, tant de les dinamitzadores com de les infermeres, i donar més dotació
econòmica perquè hi hagi una millor gestió. Tanmateix, considera correcta la mesura i hi vota a
favor, i proposa que la instal·lació de desfibril·ladors vagi acompanyada d’una formació tant a
les persones treballadores com a les usuàries sobre l’ús d’aquesta eina.
D’altra banda, manifesta el desig del seu grup que això no sigui una e stratègia que beneficiï
l’empresa «d’algun cunyat o d’algú amb qui es va compartir pupitre» perquè hi hagi més
compra de desfibril·ladors per a tothom —aclareix que no ho diu pel grup que presenta la
proposició, sinó en general.
El president qualifica aquest comentari d’inoportú.
El senyor Celma demana disculpes.
El president afegeix que, com a regidor de Mercats en el mandat anterior, quan es va començar
el desplegament dels desfibril·ladors als mercats, considera que el comentari ha estat bastant
ofensiu.
El senyor Manuel Gallardo Martínez expressa el vot favorable del GMDPPC i observa que la llei
obliga a acompanyar la implantació dels desfibril·ladors de cursos de formació (mentre l’espai
estigui obert, cal que hi hagi algú format en el seu ús) i que caldrà també consensuar la
implantació amb els centres i el personal.
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La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, recorda que els primers desfibril·ladors que
es van instal·lar a Barcelona, el 2014, durant el mandat de Xavier Trias, en el marc del projecte
«Barcelona, ciutat cardioprotegida», es van instal·lar en autobusos, mercats i escoles i,
posteriorment, se n’han posat a farmàcies de 24 hores, estacions de metro i mercats
municipals.
Dit això, expressa el vot favorable del seu grup a la proposició, l’objectiu de la qual és salvar
vides, i subratlla que no calen coneixements mèdics per utilitzar un desfibril·lador i que, a més,
es poden instal·lar a qualsevol lloc públic. D’altra banda, diu al Grup del PSC que podria haver
inclòs a la proposició la petició que els casals de gent gran obrin també a l’estiu.
El senyor Oriol Puig i Morant expressa el vot favorable del GMDERC-AM, que fa temps va
presentar la mateixa proposició a Casa Gran.
La senyora Margarita Planas Liébanas manifesta el vot favorable del GMDDemòcrata, conscient
de totes les necessitats que tenen els casals de gent gran —personalment, com a consellera de
Gent Gran els va visitar i les va conèixer de primera mà—, una de les quals és disposar de
desfibril·ladors.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, Urbanisme,
Mobilitat i Accessibilitat, afirma que el GMDBComú-E comparteix la preocupació de la resta de
grups municipals —recorda la proposta presentada pel Grup d’ERC a Casa Gran— i dels casals
de gent gran del districte, la majoria dels quals han demanat la instal·lació de desfibril·ladors,
per a la qual calia determinar qui feia l’aportació econòmica —cal destinar-hi una partida
concreta. En aquest sentit, explica que el Districte a finals de l’any passat va dir que aquesta
actuació era necessària i esperava que l’assumís l’Àrea de Salut. Tanmateix, en veure que
aquesta no ho feia, el regidor i l’equip de govern van decidir encarregar-ho als pressupostos del
Districte, però, com que era final d’any, no hi entrava, perquè no hi havia prou diners. Aquest
any, en canvi, sí que és possible fer-ho i, per això, entre el setembre i l’octubre sortirà a licitació
un contracte de subministrament per a la contractació de nou aparells desfibril·ladors externs
automàtics per als casals de gent gran, de manera que se n’encarregarà qui guanyi el concurs.
En darrer lloc, assegura que el Govern també es preocupa per millorar les condicions de les
treballadores, cosa que es farà gràcies a l’augment de les hores a 35 i a la licitació de la gestió.
D’altra banda, indica que hi ha prevista la formació específica de tres o quatre persones de cada
casal.
La senyora López agraeix el suport de tots els grups i observa que presentar una proposició
referida a una necessitat concreta no implica negar que n’existeixin d’altres.
La senyora Angulo assegura que no cal formació específica per fer servir un desfibril·lador ni
que hi hagi una infermera constantment al costat d’aquest, sinó que qualsevol persona el p ot
utilitzar encara que no tingui coneixements mèdics, i subratlla que, en cas d’aturada cardíaca,
per cada deu minuts que passen, les possibilitats de supervivència es redueixen un 10%.
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El senyor Puig explica a la Sra. Angulo que quan parlen de formació en aquest cas es refereixen
simplement a explicar com funciona l’aparell.
El senyor Carmona confirma que per emprar un desfibril·lador cal una formació mínima (rebre
l’explicació de com funciona).
S’aprova la proposició per unanimitat.
Presentada pel GMDCs:
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
Instar al Govern del Districte la creación de un consejo de salud mental en el
distrito de Sant Martí. En éste deben participar las entidades y asociaciones que
trabajan desde diferentes ámbitos de la salud mental en el distrito así como los
Grupos Municipales.
Es proposa el següent text transaccionat:
Instar al Govern del Districte la creació de la taula de salut mental al Districte de
Sant Martí. En aquesta taula han de participar entitats i associacions que treballen
des de diferents àmbits la salut mental així com els grups municipals.

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, indica que, segons dades facilitades per
l’Ajuntament l’octubre del 2017, el 12% dels barcelonins estan en risc de patir trastorns
mentals i, d’altra banda, el Pla de Salut Mental de Barcelona especifica, a la pàgina 59, punt 7
(governança, seguiment i avaluació) que cal «assegurar el desplegament territorial del pla
creant taules de salut mental als districtes». Per això, i tenint en compte que les
administracions públiques han de garantir el benestar físic, psicològic i social dels ciutadans, el
seu grup presenta aquesta proposició, que enuncia.
El senyor Daniel Celma i Fernández expressa el vot favorable del GMDCUP-PA, que entén que la
proposició fa referència a una qüestió prou importat que preocupa moltes persones, que volen
que s’implementin mesures per millorar la salut de les persones afectades, i demana al Govern
que garanteixi que els espais de participació siguin espais de participació real, no pas espais on
només es vagi a rebre informació.
El senyor Manuel Gallardo Martínez expressa el vot favorable del GMDPPC.
La senyora Silvia López Serrano manifesta el vot favorable del GMDPSC-CP, que considera que
en aquest moment no tindria sentit crear un consell sectorial com es demanava al principi, però
sí que troba encertat que es creï una taula de treball que sigui un espai de reflexió i d’intercanvi
de recursos i treball col·laboratiu per promocionar sobretot l’atenció integral de la salut mental
al territori.
El senyor Sergi Alcon Gibert, del GMDERC-AM, posa de manifest que, sovint, les malalties de
salut mental poden arribar a ser discapacitants. Tot seguit, indica que el seu grup no trobava
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encertada la primera proposta, que plantejava que es creés un consell, mentre que la creació
d’una taula sí que va en la línia del que considera convenient.
Aprofita per assenyalar que també cal donar importància a qüestions d’accessibilitat en
malalties físiques i que surten amb molta freqüència als consells de salut del Districte, que,
d’altra banda, convindria que fossin més continuats.
Comenta que el concepte de salut d’ERC és un concepte molt integral que treballa tant per la
no discriminació ni estigmatització de les malalties de salut mental com per les nombroses
malalties minoritàries (i minoritzades), que de vegades són incompreses tant per les
institucions com per bona part de la societat civil. En aquest sentit, indica que tant la conselleria
que va encapçalar el Sr. Toni Comín com la que ara encapçala la Sra. Alba Vergés han treballat
en la línia de deshospitalitzar al màxim tots els malalts d’aquesta mena.
Per acabar, comenta que l’únic que el seu grup troba a faltar a la proposició és una part
pedagògica, de campanyes com les que ha fet la Generalitat.
La senyora Maria Arenillas Picañol explica que el GMDDemòcrata tampoc no trobava encertat
que es creés un consell de salut mental, com demanava la proposició inicial, ja que la salut
mental es pot incloure al Consell de Salut, i és molt més adient que es creï una taula en què es
pugui parlar sobre els nombrosos problemes que avui dia afecten la salut mental i a la qual
puguin assistir tant els grups municipals com els veïns i les persones que hi tinguin interès.
Assenyala que hi ha problemes que causen els drames mentals que sovint hi ha en moltes
persones, potser com a conseqüència de la falsa comunicació actual, i moltes vegades el
resultat és aïllament, depressions, suïcidis i manca de seguretat en els infants, els joves i la gent
gran.
En darrer lloc, comenta que la taula de salut mental hauria de promocionar l’esport en nens, ja
que aquest beneficia la salut mental de per vida, i expressa el vot favorable del seu grup a la
proposició.
La senyora Eva Campos Paladio, consellera de Salut, Medi Ambient, Neteja, Cooperació
Internacional, Habitatge, Acció Social i Ciutadania, i Parcs i Jardins, manifesta el vot favorable
del GMDBComú-E, que troba encertat que en lloc de demanar la creació d’un consell es demani
la creació d’una taula, i entén que la salut mental sempre ha estat la gran oblidada dins l’Àrea
de Salut. L’Ajuntament, en canvi, ha posat l’accent en la salut mental i l’ha dotat de pressupost,
amb quatre línies estratègiques: millorar el benestar psicològic de la població, garantir l’accés
als serveis de salut mental, respectar els drets de les persones i lluitar contra l’estigma, i
assegurar l’avaluació de l’impacte de les actuacions. Afegeix que el pla s’ha fet de manera
coproduïda entre les entitats, proveïdors de serveis, persones afectades, famílies, professionals,
científics i administracions, i indica que aquesta manera de treballar participati va es replicarà
directament al Districte.
La senyora Angulo manifesta sorpresa pel fet que el Sr. Alcon hagi parlat de discapacitat i avui
mateix al Parlament de Catalunya el seu grup hagi votat en contra de la comissió d’estudi del
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treball autònom que demanava Cs, quan els autònoms, igual que les persones discapacitades,
mereixen tota l’ajuda i atenció del Govern.
D’altra banda, diu que els professionals també han de formar part de la taula i agraeix els vots
favorables de tots els grups.
El senyor Alcon puntualitza que no ha parlat de discapacitats, sinó que ha dit que les malalties
mentals poden ser discapacitants.
A continuació, subratlla que, tal com afirma la Fundació Arrels, qualsevol persona depèn d’una
xarxa social (familiar, laboral, veïnal, etcètera), i aquestes malalties poden ser tant d’origen
endogen, hereditàries, com d’origen exogen, produïdes per crisis o per condicions vitals, com
ara les que pateixen els refugiats, de manera que les condicions socials són determinants pel
que fa a la salut de tot aquest col·lectiu.
La senyora Campos indica que el Govern dona suport a la proposició perquè ja tenia previst
implementar el que demana i es farà a partir del setembre. D’altra banda, comenta que també
es treballa mitjançant la salut als barris i una mirada específica vers els joves a través de
Barcelona Activa, per promoure la inserció laboral de joves amb problemes de salut mental, i
l’obertura d’un espai de consulta jove en breu, així com formació en salut mental als
treballadors de l’Oficina d’Habitatge, ja que, com ha dit el Sr. Alcon, els factors exògens també
són importants, i l’habitatge és la causa de molts problemes mentals.
La senyora Angulo subratlla que tothom corre el risc de patir una malaltia mental al llarg de la
seva vida, independentment de la seva edat o condició social.
S’aprova la proposició per unanimitat.
Presentada pel GMDPPC:
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
Instar al Regidor del distrito, para que solicite a la Guardia Urbana su presencia en las
horas de entrada y salida de los colegios, para evitar que coches, motos, patinetes o
bicicletas pongan en peligro a nuestros hijos y vecinos, y se preste una especial
atención a los colegios situados en calles como Perú que con las obras de la calle
Pedro IV han intensificado su tráfico de forma muy importante.

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, esmenta un succés que va tenir lloc el 19 de
juny: una senyora i el seu nadó van ser atropellades davant de l’escola Catalònia, al carrer Perú
—els pares de la resta de nens els van atendre—, i la gent es pregunta per què en un lloc com
aquest, amb tant de trànsit i tan perillós, no hi ha agents de la Guàrdia Urbana. Recorda que
des del 1996, el Sr. Narváez va formalitzar la presència del cos als col·legis, però aquesta
presència s’ha reduït molt considerablement, i el camí escolar no és suficient per assegurar que
s’evitin els accidents. Per això, el seu grup presenta aquesta proposició, que enuncia.
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El president dona la paraula, abans que intervingui la resta de grups municipals, al veí que ha
demanat intervenir en aquest punt.
El senyor Eduard Rodríguez s’adreça al regidor i a la comissió d’obres del Districte,
concretament al president, el Sr. Carmona, per explicar que el 21 de juny va enviar una
instància que encara no ha estat contestada, per explicar el problema que hi ha a rambla del
Poblenou – Escultors Claperós (banda muntanya) per les obres del túnel: la vorera s’ha deixat a
2 metres 20 centímetres i les bicicletes hi passen, cosa que ja ha provocat algun problema. No
entén que es permeti això —les bicicletes no poden circular per la vorera—, i demana el suport
de tots els partits perquè això se solucioni i, de moment, s’eviti que passin les bicicletes, que, a
més, van en ambdues direccions.
El senyor Daniel Celma i Fernández expressa el vot contrari del GMDCUP-PA, que entén que el
que demana la proposició ja s’està fent i considera que, abans que aquesta funció la faci una
persona relacionada amb un cos policial, la poden fer molts altres mediadors i, d’altra banda, hi
ha altres opcions, com ara la possibilitat de pacificar el carrer, fer talls específics durant les
franges d’entrada i de sortida a les escoles o implementar el projecte dels camins escolars, si no
s’aplica ja a aquesta escola, ja que és una bona manera perquè els infants facin el recorregut
d’una manera segura, amb l’acompanyament dels veïns i les veïnes.
El senyor Javier Heredero Esteban expressa el vot favorable del GMDCs, que entén que la
seguretat vial és imprescindible, sobretot davant dels col·legis, i considera que la presència de
la Guàrdia Urbana al districte és insuficient. Pel que fa a la seva presència als col·legis, assenyala
que, d’acord amb el que ha manifestat el cos, es fa de manera rotatòria i en molts casos no hi
ha presència per manca de personal.
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas manifesta l’abstenció del GMDPSC-CP, que entén que
no té gaire sentit demanar més presència de la Guàrdia Urbana a les escoles al juliol, quan el
curs ha acabat, i coincideix amb el Grup de la CUP que hi ha altres fórmules per ajudar la
Guàrdia Urbana, que té uns recursos limitats.
El senyor Sergi Alcon Gibert apunta que el Grup d’ERC ha posa de manifest que en reiterades
ocasions que la plantilla de la Guàrdia Urbana és insuficient i incapaç de donar servei a tot
arreu, i subratlla que per al seu grup, el concepte de seguretat és global, no pas unidireccional
com les propostes que acostuma a presentar el Grup del PP. Observa que en la seguretat
influeixen factors múltiples, com ara l’arquitectura, els elements de la via i les obres públiques, i
que, independentment de l’incident particular esmentat, que el seu grup lamenta, caldria
estudiar cada cas per no elevar-los tots a categoria i fixar-se en les estadístiques.
D’altra banda, assenyala que, com s’ha reclamat en diverses ocasions —ho ha dit el president
de l’Associació de Veïns Paraguai-Perú—, a la zona hi ha un problema de manca d’il·luminació.
Per acabar, coincideix que presentar aquesta proposició ara no és oportú, atès que, per les
vacances escolars, la qüestió quedarà pendent fins al nou curs.
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El senyor Genís Boadella i Esteve expressa el vot favorable del GMDDemòcrata, que entén que
la proposició aborda dos temes transcendentals al districte que continuen sent les dues grans
assignatures pendents del Govern municipal: Guàrdia Urbana i bicicletes. Pel que fa a la Guàrdia
Urbana, comenta que en una sessió recent del Plenari es va fer bandera d’uns plans de policia
de proximitat, però l’aplicació pràctica d’això ha estat nul·la, com també ho ha estat la
informació que es va demanar que es facilités per escrit. Acusa el Govern d’evitar donar
explicacions sobre la implantació d’aquests plans i sobre l’origen dels recursos quan no es pot
ampliar la plantilla, una plantilla els membres de la qual es van jubilant.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, Urbanisme,
Mobilitat i Accessibilitat, indica que ja s’ha sol·licitat a la Guàrdia Urbana el que demana la
proposició, i subratlla que tant per al Govern com per a la Guàrdia Urbana l’entorn de les
escoles és prioritari i, per això, en el projecte de revisió de l’entorn que es va presentar al
Plenari es valorava la seguretat, no només amb la presència de la Guàrdia Urbana, si nó també
mitjançant moltes altres mesures, com ara la pacificació dels carrers o els camins escolars.
Afegeix que, fruit de l’estudi que es va fer, es van plantejar diverses propostes, en les quals
s’està treballant, i es presentarà un informe final per valorar-ne el grau de desenvolupament.
D’altra banda, observa que a Sant Martí, amb 60 escoles, la demanda de presència de la
Guàrdia Urbana és molt elevada, i per això el cos ha elaborat un pla de presència que té en
compte diversos criteris i que inclou les tres escoles del carrer Perú en el nivell 1 (màxima
prioritat). Tanmateix, la presència no pot ser diària, però, com ha dit, es treballa en aquesta
línia i ja s’està complint el que demana la proposició.
El senyor Gallardo entén que l’arrel del debat és la manca de recursos: manquen recursos per a
la seguretat, per donar tranquil·litat als veïns, perquè la ciutat funcioni i per garantir el civisme.
Dit això, comenta que hi ha grups que queden molt lluny del civisme i d’altres que es deixen
portar per la part ideològica, i afegeix que cadascú serà responsable de les seves paraules i
haurà de donar explicacions als veïns que tenen un problema i reclamen una solució .
El senyor Celma posa de manifest que el seu grup lamenta l’accident que ha patit la famíli a a
què ha fet referència el Sr. Gallardo en la presentació de la proposició, un succés greu. D’altra
banda, lamenta que algunes persones criminalitzin la bicicleta, quan seria fantàstic que les
famílies arribessin a totes les escoles de Barcelona amb bicicleta, cosa que potser s’aconsegueix
si es deixa d’obstaculitzar la pacificació i l’eliminació dels cotxes de la ciutat.
El senyor Alcon expressa l’abstenció del seu grup, motivada per la unidireccionalitat de la
proposició.
El senyor Carmona diu al Sr. Rodríguez que, atès que la qüestió que ha plantejat en la seva
intervenció no està relacionada amb la proposició, es tractarà en un altre espai.
D’altra banda, diu al Sr. Boadella que el dia 16, dissabte passat, van sortir a convocatòria 150
places de Guàrdia Urbana noves; al llarg del mandat s’han convocat 319 places, i s’ha renovat
pràcticament tota la flota de cotxes perquè siguin híbrids i tinguin nova tecnologia (a més
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d’estalvi energia), de manera que entén que s’està fent tot el que es pot en col·laboració amb la
Guàrdia Urbana.
Pels motius exposats, el Govern vota en contra de la proposició.
El senyor Gallardo agraeix els vots favorables i diu a qui hi ha votat en contra que caldrà donar
explicacions als veïns.
El president assenyala que s’ha produït un empat i que, pel vot de qualitat de la Presidència, la
proposició queda aprovada.
S’aprova la proposició amb el vot a favor del GMDDemòcrata, el GMDCs i el GMDPPC,
l’abstenció del GMDERC i el GMDPSC, el vot en contra del GMDBComú i el GMDCUP i el vot de
qualitat del president
Presentada pel GMDCUP:
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
Fomentar un entorn segur als espais municipals del districte per a les persones
Transgènere, amb l’adopció de les següents mesures:


Fer un canvi de la totalitat de les retolacions dels lavabos de les dependències
municipals del districte (OAC, Casals de Barri, Centres Cívics, Centres esportius,
Ludoteques, Casals de joves, Casals de la gent gran, etc...) per un d’inclusiu, on no hi
hagi discriminació de gènere per poder accedir-hi. Un lavabo per tothom, tinguis el
gènere que tinguis o la mobilitat que tinguis



Tenir en compte, davant de la construcció que qualsevol edifici municipal, la
retolació inclusiva d’aquest i la no construcció de lavabos discriminatoris, on no
existeixin els urinaris de peu.



Crear un espai segur per a persones Trans als vestuaris dels equipaments esportius
municipals del districte.

Es proposa el següent text transaccionat:


Instar a la regidoria de feminismes i LGTBI de l’ajuntament de Barcelona a crear una
taula a nivell de ciutat amb els agents implicats, és a dir, entitats i col•lectius LGTBI;
entitats i òrgans municipals responsables de la gestió d'equipaments municipals; els
Grups Municipals i altres agents que es considerin necessaris per tal de definir un
seguit de mesures amb l'objectiu d’elaborar els criteris de retolació i disposició
d’espais dels equipaments municipals en matèria d’igualtat i inclusió.
 Que aquests criteris també siguin tinguts en compte a qualsevol revisió,
rehabilitació o nova construcció d’edifici municipal per garantir les necessitats i
seguretat de la diversitat de les seves usuàries, especialment pel que fa als banys.
 Que aquests criteris s’apliquin a totes les retolacions necessà ries per a garantir un
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ús inclusiu dels banys de les dependències municipals del Districte (Oficina
d’Atenció Ciutadana, Centres Cívics, Centres Esportius Municipals, Ludoteca, Casals
de Joves, Casals de la Gent Gran, etc), aptes per a les diverses necessi tats de les
seves usuàries.
Crear un espai transgènere en tots aquells equipaments municipals del Districte que
disposin de vestuaris.

El senyor Daniel Celma i Fernández, del GMDCUP-PA, recorda la celebració recent, el 28 de
juny, del Dia de l’Alliberament LGTBI, diada internacional de lluita pels drets de les persones
lesbianes, transsexuals, intersexuals, bisexuals i gais, una lluita que de vegades queda relegada
a pujar a un camió durant l’acte del Pride o a penjar una bandera de l’arc de Sant Martí al
Districte un dia determinat, quan encara queda molt per aconseguir pel que fa a igualtat de
drets. En aquest sentit, lamenta que no hagi estat fins ara, al segle XXI , que l’Organització
Mundial de la Salut, en qui el seu grup no té gaire confiança, hagi de terminat que la
transsexualitat no és una malaltia mental.
Dit això, explica que aquesta proposició vol fer palesa una discriminació que pateixen les
persones trans cada cop que necessiten anar al lavabo o que volen practicar esport en un
centre esportiu. Indica que, en tots dos casos, aquestes persones han de decidir què són segons
la resolució social de ser home o dona i que aquests homes o dones tinguin una determ inada
genitalitat associada, quan pot ser que no tinguin la genitalitat que s’espera d’un home o d’una
dona o que hagin decidit que els seus genitals no expliquen qui són. En el cas dels vestuaris dels
centres esportius, a més, han de mostrar-se públicament en vestuaris no inclusius, on la gent
els pot vexar i assenyalar, com està succeint. Per això, i davant d’una societat heteropatriarcal
binària que no accepta cap altra forma, cal fer lavabos i vestuaris que evitin la discriminació
d’aquest col·lectiu i garanteixin que les persones que en formen art se sentin acollides i no
rebutjades: el disseny dels lavabos ha de ser universal, perquè hi vagin les persones i no se les
separi de manera binària, i han de complir els requisits per a persones amb mobilitat reduïda i
incloure canviadors per a infants sempre. D’altra banda, els vestuaris han d’aconseguir que el
col·lectiu se senti segur i pugui practicar esport —la seva pràctica esportiva és absolutament
minoritària respecte a la de les persones cisgènere.
Per això, el seu grup insta la Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament a obrir el debat
amb partits, gestors d’equipaments esportius i, sobretot, entitats LGTBI, amb especial atenció a
les que treballen específicament la realitat transgènere, perquè en el menor temps possible a
tots els espais municipals —entén que posteriorment s’hi afegirien els espais privats— hi hagi
espais de bany i esportius on cap persona trans se senti discriminada.
Explica que el seu grup, fent un seguiment d’un equipament esportiu municipal, va trobar que
com a millora d’enguany hi havia la construcció d’uns vestuaris familiars, a part dels que ja
existien, i, quan va demanar si aquests vestuaris eren prescriptius per a persones transgènere,
se li va dir que hi havia hagut força usuàries trans que havien demanat una solució i que, amb
aquesta obra, també s’havia pensat en elles, cosa que demostra que aquesta entitat va més
avançada que el mateix Ajuntament en l’intent de donar resposta a les necessitats d’un
col·lectiu. D’altra banda, recorda que a moltes escoles i a les ludoteques ja no existeixen
aquestes separacions, i això no genera cap problema. Observa que la infància és qui primer està
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entenent que el món no es pot dividir entre homes i dones o entre el rosa i el blau, i que cal
enteniment cap a qualsevol minoria.
Per acabar, agraeix les aportacions que han enriquit la proposició, que espera que s’aprovi i que
s’estengui a la ciutat, i manifesta el desig que les forces d’esquerres tinguin la voluntat
d’aplicar-la i de generar un canvi real a la societat.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, qualifica de molt interessant el debat que
obre aquesta proposició sobre la decisió que ha de prendre una persona transsexual quan va a
un lavabo o a un vestuari. Entén, però, que el que ha de decidir aquesta persona en aquest
moment no és qui és, ja que això ja ho ha decidit i, un cop que ha pres la decisió, ha d’acceptar
la seva condició i anar a un lloc o a un altre en funció d’aquesta condició. Afegeix que una altra
qüestió és què succeeix amb la resta de ciutadans, i que cal madurar molt el debat abans de
prendre una decisió.
La senyora M. Eugenia Angulo López subratlla que Cs fa anys que treballa amb els col·lectius
LGTBI i transgènere, i els seus posicionaments venen de la feina que es fa amb les entitats
transgènere, amb les quals també ha treballat aquesta proposta.
Tot seguit, afirma que la retolació dels lavabos no aportaria res en la seva lluita per la igualtat i,
a més, negaria a les persones precisament el que pretenen, que és poder anar al bany del seu
gènere sense que se les discrimini per això.
Explicita que la transsexualitat no només fa referència a persones atrapades en un cos masculí
que se senten dones, sinó també a persones atrapades en un cos femení que se senten homes,
i enuncia algunes de les propostes presentades pel seu grup que sí que promourien la igualtat i
la no discriminació: exigir que es doti de recursos suficients la Llei 11/2014, per fer-la efectiva i
eficient; elaborar un pla sociolaboral dirigit específicament al col·lectiu de persones trans, en
què la taxa d’atur s’eleva a un 85% (moció aprovada al Parlament l’abril del 2017 i paralitzada
pel Govern al qual el Grup de la CUP dona suport), i realitzar campanyes de desestigmatització i
no discriminació per tal d’eliminar els prejudicis en la contractació de persones trans, propostes
a les quals la CUP no sempre ha donat suport i que el Govern al qual sí que dona cobertura
continua sense desplegar, com també continua destinant els fons de Drets Socials a altres
coses.
En darrer lloc, manifesta el vot favorable del seu grup a la proposició, que hauria estat una
abstenció si hagués mantingut el redactat inicial.
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, comenta que hi ha hagut tantes
transaccions que no sap en quin punt es troba la proposició ara mateix. D’altra banda,
assenyala que el seu grup trobava bé la primera proposició, mentre que a l’actual hi ha una
contradicció entre dos punts, l’últim dels quals no veu clar. Per aix ò, s’hi abstindrà.
El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, celebra que aquest debat torni al Plenari i
recorda que fa dos anys el seu grup va presentar una moció en la qual demanava l’ampliació de
la campanya «Barcelona antimasclista» als barris i que aquesta inclogués l’LGTBIfòbia, cosa que
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no s’ha fet, i en aquella intervenció va demanar que es comencés a treure el tema del
binarisme sexual. Tot seguit, diu al Sr. Gallardo que hi ha persones que es defineixen amb un
gènere o amb un altre, però n’hi ha que no s’han definit amb cap gènere, i la necessitat de
definir-se és una necessitat imposada per la societat, que no reflecteix les necessitats de les
persones.
D’altra banda, assenyala que el seu grup està molt a favor que en els rètols dels lavabos les
dones no portin faldilles i els homes pantalons i que no es demani a la gent que es defineixi
amb un gènere o un altre, però considera que la creació d’un espai segregat per a les persones
trans és un debat que s’ha de tractar en unes instàncies on també participin les entitats del
col·lectiu LGTBI (a la taula d’LGTBI de la ciutat) i no pas al Plenari, que no és qui ha de prendre
les decisions respecte d’aquesta qüestió.
La senyora Margarita Planas Liébanas expressa el vot favorable del GMDDemòcrata, que
preferia, però, la proposició inicial —entén que la transacció no té gaire sentit. Observa que el
seguiment de la proposició, si s’aprova, es podria fer al Consell d’LGTBI de l’Ajuntament de
Barcelona, ja que, amb l’excés de burocràcia, els resultats trigarien a arribar, i el tema és prou
important per començar a solucionar els problemes de seguida.
La senyora Carlota Falgueras Marsal, consellera d’Ensenyament, Immigració i Dona, assenyala
que el GMDBComú-E ha treballat bastant les transaccions amb el grup proposant, i està més
d’acord amb la proposició transaccionada que amb la inicial, ja que fa referència a una qüestió
de ciutat i, per tant, hi ha d’haver una taula de ciutat on hi siguin tots els agents, i una taula
política que faci un debat que és necessari i que està aconseguint que es comenci a visibilitzar
el col·lectiu trans, molt poc visibilitzat i, de vegades, fins i tot amagat.
Confirma que el Grup d’ERC ja havia portat el tema del col·lectiu LGTBI al Plenari, i comenta que
ara que es pot tornar a començar amb una cosa concreta, val la pena fer-ho. Afegeix que en la
majoria de càmpings d’altres països ja no hi ha separació entre homes i dones als lavabos.
Per acabar, expressa el vot favorable del seu grup, que entén que cal estudiar el tema a escala
de ciutat i dona suport a la taula política, al canvi en la retolació dels lavabos i al fet de posar un
espai per al col·lectiu transgènere als centres esportius. Observa, però, que la implementació
de la mesura no serà immediata, sinó que caldrà anar-la desenvolupant i potenciar que a les
obres noves i on hi hagi una rehabilitació general es treballi d’acord amb el que planteja.
El senyor Celma agraeix tant els vots favorables com les abstencions, de les quals entén el
motiu, i confirma que la intenció del seu grup en presentar aquesta proposició era obrir un
debat als districtes —la iniciativa s’ha portat a quatre districtes, a un d’ells amb un escrit
formal— que passi a Casa Gran, ja que la decisió s’ha de prendre a Barcelona, ciutat
capdavantera en la lluita pels drets socials que ara té l’oportunitat de ser també capdavantera
en la lluita a favor de les persones LGTBI.
Confirma que s’invisibilitza molt les persones trans, de manera que cal lluitar molt ferotgement
perquè aquest col·lectiu tingui molta visibilitat, i diu al Sr. Gallardo que no es tracta només que
la persona decideixi si és home o dona, sinó que hi ha persones trans que no es volen operar.
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Afegeix que no hi ha cap obligació d’operar-se i canviar-se els genitals, i que això és
patologitzar, és com dir que aquestes persones estan malaltes i s’han d’operar per «arreglarse», i és important que quedi clar que això no és així.
En darrer lloc, recull una proposta que va fer la companya de BC ahir a les Corts per demanar al
Govern que organitzi una formació sobre LGTBI al Districte, també a les conselleres i a l’entorn
dels partits polítics, per pal·liar les mancances que encara hi ha sobre el funcionament del
llenguatge dins la comunitat LGTBI.
El senyor Gallardo demana al Sr. Celma que no posi en boca seva paraules que no ha dit.
Concreta que en cap cas no ha parlat de malalts ni res semblant, sinó que s’ha limitat a dir que
és un tema molt seriós sobre el qual cal reflexionar detingudament.
Explica que no està d’acord que s’hagin de crear espais especials per als transsexuals als centres
esportius, sinó que cal fer polítiques que ajudin a veure les coses amb normalitat: cadascú,
independentment dels genitals que tingui i de com se senti —això entra dins la seva llibertat—,
prendrà una decisió sobre el vestuari o el lavabo al qual assistirà, una decisió personal que cal
respectar, i el problema no el té aquesta persona, sinó la resta, a les quals cal fer entendre que
això és la normalitat, i si hi ha persones que no respecten i tenen actituds discriminatòries, cal
explicar-los amb fermesa que això no es pot consentir.
Subratlla que no s’ha d’imposar una mesura, ja que les coses que s’imposen, la gent les acaba
rebutjant, i observa que la qüestió racial mai no es va enfocar d’aquesta manera —no es va
proposar, per exemple, crear espais específics per a blancs o per a negres—, i que el que cal és
incloure, normalitzar i respectar la llibertat de cadascú.
A continuació, demana disculpes per haver començat fent referència a una proposici ó que no
era la definitiva, però assenyala que, com que l’aspecte que ha comentat coincideix en totes
dues, la seva argumentació és vàlida. Tot seguit, indica que vota en contra de la proposició, ja
que no hi votarà a favor només per quedar bé i per «bonisme».
El senyor Puig expressa l’abstenció del GMDERC-AM, que entén que el debat sobre la
segregació o no en els vestuaris o equipaments municipals s’ha de tractar molt més enllà
d’aquesta taula i s’ha de treballar amb profunditat en una taula especialitzada.
Tot seguit, esmenta una tasca que s’està duent a terme a Lleida amb Colors de Ponent, una
entitat LGTBI molt forta que està creixent molt, en una zona molt complexa, i precisament en
els espais municipals estan treballant una proposició en la línia del que s’ha debatut avui aquí, i
el principal debat que tenen ara dintre de l’entitat i amb l’Ajuntament és el de la segregació o
no segregació.
Per acabar, subratlla que el seu grup està a favor de la resta de coses de la proposició i sempre
estarà disposat a lluitar a favor del col·lectiu LGTB, àmbit en què, com en qualsevol altre, el més
important és l’educació que es dona no només als fills i les filles, sinó també a tota la gent de
l’entorn, sense tolerar comentaris masclistes o LGTBIfòbics, facilitant la inclusió i explicant als
nens des de ben petits que hi ha nenes que tenen penis i nens que tenen vulva.
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S’aprova la proposició amb el vot a favor del GMDBComú, el GMDDemòcrata, el GMDCs i el
GMDCUP, l’abstenció del GMDERC i el GMDPSC i el vot en contra del GMDPPC.
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional
No hi ha assumptes a tractar.

c) Precs
Presentat pel GMDDemòcrata:
Que el govern del districte impulsi una modificació de crèdit finalista per part de
l’Ajuntament de Barcelona que financi l’execució de l’obra del nou pont del
Carrer Santander, responent així a la demanda històrica del barri de la Trajana.

El senyor Fernando Gómez i Carvajal, del GMDDemòcrata, exposa que al darrer grup impulsor
del Pla de Barris de la Verneda —on per primer cop van ser convidats els grups de l’oposició—,
el Govern va explicar que després de parlar amb l’AMB i amb altres instàncies, s’havia decidit
remodelar el projecte i el nou projecte tenia un pressupost molt més elevat del que es preveia,
que havia de ser assumit per un pressupost municipal i no podia ser assumit pel Pla de Barris.
Tanmateix, com que en l’actual pressupost municipal no es preveia, no s’hi ha incorporat, i
s’esperava tractar la qüestió en el proper mandat, però el seu grup considera que és una obra
molt necessària que no pot esperar més, per això presenta aquest prec, que enuncia.

La senyora Eva Campos Paladio, consellera de Salut, Medi Ambient, Neteja, Cooperació
Internacional, Habitatge, Acció Social i Ciutadania, i Parcs i Jardi ns, celebra, com a persona que
ha crescut a la Trajana, que tothom posi atenció en el pont, cosa que no s’havia fet mai, i
assenyala que aquesta actuació és un deute històric amb el barri que el Govern ha posat sobre
la taula per primer cop, inicialment amb un projecte sobre la modificació del pont i finalment
amb un projecte totalment renovat en què estan implicats diferents actors, com ara diversos
ajuntaments, municipis, el Consorci del Besòs, l’AMB i Barcelona Regional, i que generarà
millores i una visió global estratègica en l’eix dels carrers Santander i Cantàbria. Subratlla que el
veïnat es mereix aquesta visió global, una feina ben feta, i no un nyap fet a parts.
Aclareix que no hi ha cap problema de diners, sinó de terminis de les licitacions i de les obres:
els diners per al projecte es tindran a l’abril-maig de l’any vinent, i la licitació entrarà per al
proper mandat, motiu pel qual seria absurd demanar el crèdit que planteja el prec, perquè no
es podria gastar (no entraria en la licitació).
En darrer lloc, diu que, si bé el Grup de BC té molt clar que guanyarà les properes eleccions,
voldria que tots els grups es comprometessin a construir aquest pont, passi el que passi, durant
la propera legislatura.
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El senyor Gómez subratlla que el seu grup, des de l’inici del Pla de Barris de la Verneda, va
defensar que el pont de Santander era una obra tan important que no es podia incloure en el
Pla de Barris atès l’elevat pressupost, i lamenta que el Govern hagi trigat tres anys a veure una
cosa que la resta de grups van veure des de l’inici. Afegeix que el nyap va ser el que el Govern
va preveure inicialment, posar una passarel·la a cada costat del pont, i qualifica de lamentable,
ineficàcia i incompetència el fet que el Govern hagi trigat tres anys a ve ure que calia aturar el
projecte, cosa que ha vist gràcies a altres instàncies, que l’han avisat que calia aturar-lo i li han
demanat que d’una vegada per totes es faci bé. Remarca que és gràcies a organismes com
l’AMB que el pont es podrà fer bé, com fa temps que reclama l’oposició.
Per acabar, diu a la Sra. Campos que si això passés en una empresa privada, el Govern faria
temps que hauria perdut la feina, però, malauradament, caldrà esperar un any més per a això.
La senyora Campos explicita que el prec no s’accepta i diu al Sr. Gómez que és curiós que, amb
tanta visió de futur que té el seu grup, no veiés abans, durant el seu mandat, que el pont era
tan important i que s’havia de posar sobre la taula.
Es rebutja el prec.
Presentat pel GMDERC:
Que el govern municipal del districte, de forma immediata, dugui a terme les
accions suficients i necessàries per tal de garantir la salubritat als assentaments
del districte de Sant Martí, en benefici tant de les persones que hi viuen, com
dels veïns i veïnes que conviuen amb elles.

La senyora Lourdes Arrando Bellés manifesta la preocupació del GMDERC-AM per les persones
que viuen als assentaments, que viuen en unes condicions de brutícia importants. Entén que és
un tema delicat i que és complicat actuar-hi, però també que és obligació de l’Administració
com a mínim garantir la neteja per a les persones que hi viuen, ja que no hi ha dret que, a més
de tot el que han de passar, hagin de viure en condicions infrahumanes, situació que, d’altra
banda, genera queixes dels veïns. Davant d’això, el seu grup presenta aquest prec.
La senyora Carlota Falgueras Marsal, consellera d’Ensenyament, Immigració i Dona, coincideix
que és un tema molt complicat, però recorda que els Serveis de Seguretat Social i la Guàrdia
Urbana visiten els assentaments cada setmana i en fan un control específic, de manera que no
són desconeguts ni estan abandonats. A més, mensualment una taula d’assentaments formada
per tots els actors analitza la crescuda dels assentaments, els de nova creació i l’estat de risc i
salubritat que hi ha en els existents i, posteriorment, es dictaminen mesures concretes per a
cada cas, depenent de si es troben en terrenys privats o municipalitzats.
Explica que, en els casos d’assentaments en solars municipals, s’adopten mesures de salubritat
quan és necessari i possible entrar-hi —ho és o no en funció de la relació que tinguin els Serveis
Socials amb les persones que els habiten i si aquestes són usuàries dels Serveis Socials — i en els
casos d’assentaments en terreny privat, és més difícil intervenir, però, quan es detecta una
situació de risc important per a la seguretat de les persones que els habiten, després d’un
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requeriment judicial, d’haver parlat amb els habitants i d’haver intentat trobar una solució
habitacional alternativa, es realitza un desallotjament.
A continuació, exposa que, en aquest mandat, l’Ajuntament de Barcelona ha situat tots els
serveis que intervenen en els assentaments a l’Àrea de Drets Socials i ha reorganitzat i ampliat
els recursos; entre el 2016 i el 2017 s’han incrementat les altes i les baixes a l’OPAI; el SISFA,
servei especialitzat en l’atenció a la infància i les famílies, ha passat d’atendre 481 persones a
atendre’n 594, i, tot i la complexitat de la situació (una crisi mundial amb responsabilitat
europea), Barcelona, ciutat d’acollida, fa tot allò que pot per evitar el risc i garantir les millors
condicions possibles a les persones.
Clou la intervenció indicant que el prec s’accepta i que ja s’està fent molta feina en relació amb
el que es demana.
La senyora Arrando recomana a la Sra. Falgueras que visiti personalment l’assentament de
Tànger, per on sembla que faci més d’un mes que no passa la Guàrdia Urbana, ja que ella hi ha
passat en dues ocasions en un mes i mig i cada cop està pitjor, amb un grau d’insalubritat
inacceptable —n’ha vist sortir una rata—, sobretot tenint en compte que hi ha una criatura de
tres mesos. Puntualitza que no demana que l’Ajuntament en tregui les persones que hi viuen,
sinó que hi efectuï una mínima neteja per garantir que l’espai és digne.
S’accepta el prec.
Presentat pel GMDERC:
Que el govern municipal del districte dugui a terme les accions suficients i
necessàries per tal d’avaluar la possibilitat d’expropiació del terreny situat al
carrer Maresme entre Pallars i Pujades confrontant al camp de futbol, qualificat
com àrea verda i, si s’escau, inicií els tràmits necessaris per dur-la a terme i així
guanyar una plaça pel veïnat del barri.

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, indica que aquest prec fa referència a una
reivindicació veïnal que fa temps que existeix i comenta que, si bé el prec proposa que s’estudiï
una possible expropiació, el seu grup també trobaria encertada una compra sense expropiar, si
fos possible. D’altra banda, observa que el terreny està contaminat per amiant, de manera que
l’Ajuntament en qualsevol cas hi haurà d’actuar.
El senyor Santos Pérez, representant de l’Associació de Veïns i Veïnes del Maresme, posa de
manifest que les molèsties generades pel solar, les incerteses i la inseguretat han portat els
veïns i les veïnes del barri del Maresme a demanar reiteradament la intervenció en aquest
espai, però no n’han rebut resposta. Agraeixen que, per fi, la seva demanda tingui ressò gràcies
al prec presentat pel Grup Municipal d’ERC.
Concreta que als veïns i les veïnes els preocupa la inseguretat que genera l’ocupació d’aquestes
instal·lacions per persones desconegudes, sense cap tipus de control, que genera brutícia i fa
que l’espai públic tingui un aspecte desendreçat similar al que ocasionen els remenadors de la
zona i que converteix el carrer Maresme en un lloc amb necessitat de neteja contínua. Informa
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que, a més, a la zona hi ha molts rosegadors, cosa que també provoca problemes al veïnat, i el
que més amoïna la gent és la gran quantitat de fibrociment que hi ha a l’edifici, molt deteriorat
i amb un grau de perillositat màxim. Subratlla que quan s’inhala amiant, les fibres
microscòpiques queden als pulmons i provoquen greus patologies, com ara fibrosi pulmona r,
càncer de pulmó o càncer de laringe, cosa que posa en risc tant els veïns i les veïnes de la zona
com, especialment, la gran quantitat de nens i joves que fan servir les instal·lacions esportives
del costat.
Exposa que l’espai que ocupa aquesta fàbrica abandonada s’estén des del carrer Pujades fins al
carrer Pallars, l’amplada d’una illa de l’Eixample; té una superfície d’uns 3.300 m²; la cobertura
d’uralita equival a uns 460 m²; les cobertes d’uralita estan en descomposició, i les parets que
delimiten el solar estan foradades, molt deteriorades i amb inclinacions considerables com si
estiguessin a punt de caure, cosa que implica un perill per a les persones que passen per la
zona.
Pels motius exposats, es demana al Govern que es doni compliment al prec, que permetria
salvaguardar la salut dels veïns i les veïnes, així com de les persones usuàries de les
instal·lacions esportives del costat i guanyar un espai per al barri, que podria ser verd o per a
equipaments.
Per acabar, manifesta el desig que, amb la voluntat de tothom, s’aconsegueixi que el barri del
Maresme, i concretament el carrer Maresme, que n’havia estat l’eix principal, esdevingui un
espai ple de vida, dignitat i futur.
El senyor Marc Andreu Acebal, conseller tècnic, indica que el Govern, preocupat per la qüestió
que planteja el prec, sobre la qual ja treballa, l’accepta.
Tot seguit, informa que el terreny del carrer Maresme, 35-37, entre Pallars i Pujades, està
qualificat com a verd urbà, de manera que, si no hi ha una modificació del PGM, no pot ser un
equipament, i el que hi ha actualment és una finca privada d’una persona d’edat molt avançada
que no consta empadronada a la ciutat de Barcelona i que Serveis Socials fa temps que intenta
localitzar.
A continuació, observa que el Districte coneix la problemàtica des del 2014, i en el mandat
anterior el Govern va emetre una primera ordre de neteja i unes primeres resolucions, que van
ser notificades i publicades, però no complertes, i exposa breument les actuacions que s’han fet
amb relació al solar en el mandat actual: s’han fet altres resolucions i s’ha posat una altra multa
coercitiva, i s’ha dut a terme un procés que permetrà realitzar una execució subsidiària de les
obres que calguin al solar, si escau. Afegeix que també es procedirà a valorar l’expropiació per
tal de poder iniciar els tràmits, si escau, amb caràcter previ, tenint en compte la valoració de la
finca i avaluant la conveniència de reservar als propers pressupostos una dotació suficient per
iniciar aquesta actuació d’expropiació.
La senyora Arrando agraeix l’acceptació del prec i anuncia que el seu grup en farà seguiment.
S’accepta el prec.
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Presentat pel GMDPSC:
Que se’ns informi dels treballs que la Comissió de Seguiment del Pla
Dinamitzador del Comerç del Besòs i el Maresme esta duent a terme al llar del
present any 2018.

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, exposa que el març de l’any passat,
les associacions de comerciants del barri i els concessionaris del Mercat Municipal del Besòs
van signar el Pla Dinamitzador del Comerç del Besòs-Maresme, que va néixer amb la finalitat
d’establir uns objectius comuns de millora comercial al barri i crear un espai d’avaluació i
planificació amb l’Ajuntament de Barcelona per valorar conjuntament els recursos i programes
municipals adreçats a la millora comercial dels barris des de les diferents àrees municipals. El
seu grup presenta aquest prec amb la voluntat de conèixer els treballs fets enguany per
aquesta comissió.
El senyor Jordi Martín López, conseller de Participació i Transparència, Economia Social i
Cooperativa i Turisme, confirma que el Pla es va signar el març del 2017, però recorda que al
desembre una de les entitats signants, l’Associació de Comerciants del 019, va presentar la
dimissió de la Junta, i això va dificultar la continuïtat de l’acord fins que hi hagués una nova
junta, més dificultada encara pel fet que era aquesta entitat la que signava el conveni que
dotava l’acord de recursos. Afegeix que encara no es poden traslladar totes les parts amb total
transparència per saber a què s’han dedicat exactament els recursos, perquè s’està en espera
de rebre la justificació de l’entitat esmentada —sí que hi ha una memòria d’actuacions de l’any
passat—, però, un cop que l’entitat tanqui la justificació, es farà una reunió amb les parts per
valorar la manera de continuar.
El senyor Bañón agraeix la informació i pregunta si hi ha intenció de continuar el Pla durant el
que queda de mandat.
El senyor Martín respon que s’està elaborant un pla de treball amb recursos propis de
l’Ajuntament, amb treballs als barris i plans d’ocupació específics en el local, que ja està actiu,
per donar servei, i s’està elaborant un pla que es treballarà amb les entitats per continuar, i
recorda que, paral·lelament, hi ha la Taula de Comerç, on participen aquestes entitats.
D’altra banda, assenyala que l’acord establia que la comissió de seguiment s’havia de convocar
cada mes, però del març al novembre només es va convocar un cop, i repeteix que la
interrupció actual ve de la retirada d’una de les parts, i fins que no hi hagi una nova junta no es
podrà reprendre la feina.
S’accepta el prec.
Presentat pel GMDPPC:
Que el regidor del distrito como máxima autoridad en Sant Marti solicite un plan de
descontaminación del distrito de Sant Martí de las materias mas nocivas conocidas y
detectadas, como el fibro cemento ( amianto ), partículas de plomo, mercurio y otros
materiales pesados altamente contaminantes.
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El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, formula el prec, motivat per la greu situació
que pateix el districte a causa de l’acumulació de fibrociment (amb amiant, plom i altres
elements altament contaminants), que requereix una actuació municipal ferma en matèria de
descontaminació, i exposa que, a més dels problemes de fibrociment en solars, s’han posat de
manifest problemes de contaminació al Parc de Sant Martí, als terrenys de la benzinera del
carrer Maresme, als del costat de la incineradora —el Govern encara no ha facilitat informació
sobre el resultat de les anàlisis— i als de la platja de Llevant, on les anàlisis confirmen alts
nivells de contaminació per femta.
D’altra banda, subratlla que un districte com Sant Martí, que ha estat molt industrial durant
molt de temps i on la contaminació ha causat estralls, hauria de disposar d’una llista de les
zones afectades i d’un pla de descontaminació que permetés dur a terme les actuacions
adients.

La senyora Eva Campos Paladio, consellera de Salut, Medi Ambient, Neteja, Cooperació
Internacional, Habitatge, Acció Social i Ciutadania, i Parcs i Jardins, recorda que a la darrera
sessió de la Comissió d’Urbanisme es va aprovar l’elaboració d’un cens d’edificis en solars
públics amb amiant, i comunica que el primer cens es tindrà en menys d’un any, així com el pla
d’acció per a la descontaminació, el pla de retirada (amb calendari i pressupost), l’acceleració
dels plans urbanístics on hi hagi edificis amb fibrociment, la creació de l’ordenança amb
directrius, ajustos i calendaris en solars privats, i un 25% de subvencions en habitatge, que
arriba fins a 30.000 euros, per treure fibrociment en les rehabilitacions d’aquests edificis.
D’altra banda, indica que al metro de Barcelona també s’està fent aquest estudi, que no és fàcil,
i s’ha començat per les cobertes, amb compar acions entre fotografies antigues i fotografies
aèries actuals.
Pel que fa als metalls pesants, explica que quan es detecta aquesta contaminació, s’actua, com
s’ha fet al Parc de Sant Martí, a la zona d’esbarjo per a gossos, de propera construcció, al parc
infantil o amb el tancament dels horts.
El senyor Gallardo diu que no ha entès si el prec s’accepta o no.
La senyora Campos respon que encara no ho ha dit.
El senyor Gallardo manifesta el desig que el pla del qual parla el Govern es presenti als veïns ,
s’actuï de manera immediata i es deixi d’amagar un problema amb què els veïns fa molt de
temps que han de conviure.
La senyora Campos assegura que el Govern no amaga res i subratlla que la informació de què
disposa és pública, es va exposar a la Comissió d’Urbanisme i tot s’ha publicat amb la màxima
transparència. Tot seguit, indica que el prec es rebutja perquè es considera que és una qüestió
de tot Barcelona i no només de Sant Martí.
Es rebutja el prec.
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Presentat pel GMDPPC:
Que el regidor del distrito como máxima autoridad en Sant Marti solicite cambiar la
parada del autobus de la calle Junquera para facilitar la movilidad, ya que en ese trozo
de calle, debido a las reformas realizadas, conviven carril bici de doble sentido,1 carril
bus en dirección montaña y 1 carril de vehículos dirección playa.

El senyor Ramón Sabaté Puig, del GMDPPC, posa de manifest que bastants veïns del districte
han demanat reiteradament la modificació de rutes i parades d’autobús, i indica que aquest
prec fa referència al carrer Jonquera, que últimament ha patit un seguit de reformes. Concreta
que el carril bici ha fet que una parada d’autobús es traslladi, que la parada que hi havia davant
d’on ara hi ha aquesta parada s’anul·li i que es mantingui la parada direcció platja, on paren
tres autobusos. Observa que en aquest tram del carrer coincideixen tot el trànsit que va cap a la
platja pel carrer Bilbao, els autobusos i la bicicleta, i això fa que s’hi formin autèntics embussos,
i assegura que si es tragués aquesta parada i se’n recuperés la que s’ha anul·lat, el trànsit i la
contaminació millorarien.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, Urbanisme,
Mobilitat i Accessibilitat, assenyala que l’Àrea de Mobilitat ja ha començat a treballar pe r
solucionar els problemes de congestió detectats en aquest tram, i la primera mesura que s’ha
posat en marxa ha estat la de fer ajustos als cicles semafòrics perquè els cotxes tinguin més
espai de sortida a la part mar del carrer. Explica que en aquests moments s’està valorant
l’efectivitat d’aquesta mesura i, si es considerés que no és efectiva, es duria a terme el canvi de
la parada d’autobús.
El senyor Sabaté demana que, si es possible, es faciliti el resultat de l’estudi tan aviat com es
tingui, i demana al Sr. Carmona que indiqui si el prec s’accepta.
El senyor Carmona respon que, malauradament, no es pot acceptar el prec perquè encara no se
sap si la solució serà el canvi de parada, que repeteix que es farà en cas que es valori que la
primera mesura no ha resultat efectiva.
Es rebutja el prec.

Presentat pel GMDCUP:
Que el govern de Districte no tregui a concurs els casals de joves de La Traca i Can Ricart, i
que els concedeixi en forma de gestió cívica a les actuals gestores dels equipaments amb
convenis de més de 3 anys.
El senyor Daniel Celma i Fernández, del GMDCUP-PA, formula el prec i pregunta si hi ha la
demanda que no només la gestió dels casals a què fa referència sigui cívica i es doni a les
gestores actuals, entitats que mostren que formen part del teixit associatiu juvenil dels dos
barris que representen, sinó que, a més, hi hagi una aportació més gran que la que s’ofereix,
que entén que és de 35.000 euros, com la que es dona als casals de barri del districte. Observa
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que els casals de joves La Traca i Can Ricart tenen molta vida i tenen la necessitat de tenir no
només més dinamitzadors, sinó també més diners per poder crear més.
La senyora Carlota Falgueras Marsal, consellera d’Ensenyament, Immigració i Dona, assenyala
que la gestió cívica és un instrument de participació ciutadana pe l qual s’atribueix a una entitat
sense ànim de lucre la gestió d’activitats, equipaments i serveis municipals amb l’objectiu, entre
d’altres, de fomentar la participació ciutadana amb iniciatives d’interès públic, inclòs el mateix
objecte de la gestió, i indica que aquesta gestió s’acostuma a adjudicar mitjançant concurs
públic quan hi ha diverses entitats o organitzacions amb característiques idèntiques o similars,
mentre que l’adjudicació directa, opció que demana la CUP en aquest cas, es preveu per als
casos en què, per la naturalesa del projecte o de l’equipament a gestionar, la gestió cívica
només es pot encarregar a una entitat. Explica que, a partir d’aquests criteris, tant la part
política com la part tècnica han parlat amb els dos casals i s’hi ha arribat a un acord amb
cadascun. Concreta que, en el cas del Casal de Joves del Clot − Camp de l’Arpa, una entitat de
primer grau a càrrec de l’Associació La Traca, es considera que al barri del Clot − Camp de l’Arpa
existeix més d’una entitat de joves amb seu social vinculada al territori i que podria reunir els
requisits necessaris per optar a la gestió cívica. Per això, després de fer-los la proposta de
constituir-se com a entitat de segon grau, i de la seva negativa, s’ha vist necessari, de mutu
acord, aplicar el procediment de concurrència pública, i la Direcció de Serveis a les Persones i
de Territori ha elaborat unes bases particulars reguladores de l’adjudicació d’aquesta gestió. En
el cas del Casal de Joves del Poblenou i Can Ricart, una entitat de segon grau constituïda per
quatre entitats juvenils del Poblenou sota el paraigua de La Xemeneia, l’entitat sense ànim de
lucre i amb personalitat jurídica pròpia està portant la gestió del casal i la valoració per part del
Districte és molt positiva. En conseqüència, l’associació té una reconeguda experiència i un gran
reconeixement als barris del Poblenou i Provençals, de manera que és l’única entitat del barri
capacitada per dur a terme el servei objecte del conveni i, per tant, es considera justificada
l’adjudicació directa.
Afegeix que en tots dos casos es proposarà que la durada de la gestió cívica sigui de dos anys
prorrogable a dos més, i indica que no es pot acceptar el prec.
El senyor Celma celebra l’acord assolit al Poblenou i manifesta el desig que al Clot no hi hagi cap
sorpresa, com va passar en el concurs d’una ludoteca del districte.
(Parla algú del públic sense micròfon i hi ha rebombori a la sala.)
El president crida l’atenció a les persones que han alterat l’ordre a la sala, escampant un pot de
sorra sobre un conseller del GMDBComú, i demana respecte per tots els membres de
l’Ajuntament.
El senyor Celma diu que el seu grup entén que el concurs només està destinat a entitats del Clot
i Camp de l’Arpa i espera que no s’hi presenti segons qui amb «empreses camuflades». Entén
que això no passarà perquè hi ha bona voluntat.
Es rebutja el prec.
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d) Preguntes
Presentada pel GMDDemòcrata:
Quin és el capteniment del govern en relació al futur de la instal·lació esportiva de Can
Felipa, l’alliberament que es produirà de l’espai que ocupen actualment els barracons
escolars ubicats al solar de Llacuna/Sancho d’Àvila i el futur de la zona ubicada entre el
Camí Antic de València i el carrer Espronceda?

La senyora Maria Arenillas Picañol, del GMDDemòcrata, formula la pregunta; posa de manifest
que l’equipament de Can Felipa és insuficient per al barri, i recorda que, en el mandat anterior,
al Consell del Pla d’Equipaments es va acordar que es faria un nou equipament a la zona del
Camí Antic de València – Espronceda i un nou institut (l’actual Maria Espinalt) al solar de
Sancho de Ávila – Llacuna. Afegeix que es va fer un canvi del Pla d’Equipaments sense consulta,
i ara s’està construint el nou institut Maria Espinalt i, d’acord amb informació facilitada per una
persona de l’IBE, al solar de Camí Antic de València – Espronceda s’està fent un projecte i hi ha
acceptada la construcció d’un nou equipament de Can Felipa al solar de Sancho de Ávila –
Llacuna.
La senyora Carlota Falgueras Marsal, consellera d’Ensenyament, Immigració i Dona, respon que
la futura instal·lació esportiva de Can Felipa es començarà a construir quan s’hagi acabat l’obra
de construcció de l’institut Maria Espinalt i l’escola Flor de Maig. Informa que el primer s’ha
d’acabar de construir al desembre —la informació que va sortir als mitjans que deia que no es
construiria fins al 2029 és falsa—, de manera que, si l’institut volgués, durant les vacances de
Nadal podria fer el canvi —ha manifestat, però, que prefereix continuar on és fins al final del
curs—, mentre que la data de finalització de l’escola Flor de Maig no està clara. Afegeix que la
decisió sobre la priorització de la construcció serà presa pel Consell de Direcció del Consorci el
25 de juliol —fins aleshores no se sabran les dates exactes— i la setmana que ve el comissionat
d’Educació (el Sr. Miquel Àngel Essomba) i el Districte es reuniran amb la comunitat educativa
de l’escola per tractar aquesta qüestió.
D’altra banda, confirma que hi ha la voluntat que a la zona Sancho de Ávila – Llacuna hi hagi el
poliesportiu.
La senyora Arenillas considera que no s’ha respost el que ha preguntat, si hi ha un projecte per
a l’equipament esportiu decidit i aprovat i què passarà amb l’antic equipament de Can Felipa, al
costat del centre cívic, on és ara, i la piscina.
La senyora Falgueras respon que el projecte tira endavant i que el projecte d’equipament, el
nou poliesportiu de Can Felipa, i el trasllat allà, hi seran. Puntualitza que ja hi ha un projecte,
però no es pot començar a realitzar per la situació de les escoles i els instituts.
El president fa constar que es demana al Govern que faciliti la resposta per escrit —si la fa
arribar a Secretaria, es farà extensiva a tots els grups municipals.

Presentada pel GMDPSC:
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Quins són els criteris i taxes que des del districte s'apliquen, especialment a les
entitats, a l'hora de concedir els permisos per efectuar actes en l'espai públic?

La senyora Silvia López Serrano, del GMDPSC-CP, formula la pregunta, motivada per les
reiterades queixes que presenten les entitats en relació amb la concessió de permisos per dur a
terme actes a l’espai públic, ja que, per exemple, s’ha donat permís a una entitat per fer un acte
i el mateix dia a una altra entitat se li ha denegat el permís per fe r la mateixa activitat, i a una
altra entitat se li ha denegat el permís per dur a terme una activitat que feia molts anys que feia
sense cap problema. Explicita que aquests casos estan generant molt malestar entre les entitats
del districte.
La senyora Montserrat Barnils Santanach, consellera de Treball Digne, Cultura i Promoció
Econòmica, respon que qualsevol persona física o jurídica ha de demanar un permís per
realitzar actes a l’espai públic i complir els requisits que marquen les ordenances en cada cas,
especialment pel que fa a seguretat i protecció a les persones, en funció de la capacitat de cada
acte i del tipus d’activitat que es vulgui fer.
Explica que, en el cas de les entitats, els actes a la via pública poden ser, entre d’altres, festes
majors, esdeveniments puntuals, concerts, correfocs o curses, i l’atorgament de llicències
d’ocupació de la via pública sempre té caràcter discrecional per part de l’Administració i no
genera cap dret adquirit per a qui obté el permís. Afegeix que per a l’atorgament es tenen en
compte, entre altres paràmetres, l’interès general de l’activitat per a la ciutat, el barri o el
districte, la intensitat d’ús de l’espai sol·licitat, les dates demanades i l’antelació amb què s’hagi
presentat la petició.
Exposa que durant el 2017 el Districte va gestionar 1.813 autoritzacions d’ocupació de la via
pública —només 89 van ser denegades—, de les quals 142 van ser atorgades sense taxa, i la
majoria van ser per a associacions i entitats sense ànim de lucre, i assenyala que, pel que fa a
les taxes, s’aplica l’ordenança fiscal 3.10, que regula les taxes per a la utilització privativa del
domini públic municipal i la prestació d’altres serveis, però les entitats sense ànim de lucre no
estan subjectes a taxa —sempre que el desenvolupament de les seves activitats tingui un
interès general, que constitueix i el seu objecte social o finalitat—, sinó que han de complir una
sèrie de requisits que s’han d’acreditar amb la documentació corresponent, que només es
demana una vegada i la Direcció de Llicències i Espai Públic té en compte per a permisos
posteriors.
En darrer lloc, indica que l’ordenança va ser modificada a finals del 2015 perquè hi hagués
gratuïtat (abans no n’hi havia).
La senyora López insisteix que les queixes de les entitats són pel fet que a una entitat se li ha
denegat un permís per a un acte per al qual sí que s’ha concedit permís a una altra entitat o
perquè a una entitat se li ha denegat un permís que sempre se li havia concedit.
La senyora Barnils repeteix que alguns dels paràmetres que es tenen en compte a l’hora de
concedir o no un permís són les dates demanades i l’ús intensiu de l’espai, i s’ofereix per
comprovar què ha succeït en casos concrets. Afegeix que de vegades treballar aquestes coses
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és complicat i que pot ser que hi hagi un informe negatiu de Guàrdia Urbana, que també es
mira.
Presentada pel GMDCs:
¿Porqué motivo este año no se celebra la “cursa de la Vila Olímpica”?

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, formula la pregunta, referida a un
esdeveniment esportiu de màxima importància per al barri i per al districte .
El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, Urbanisme,
Mobilitat i Accessibilitat, respon que si no se celebra és perquè no s’ha demanat.
Afegeix que el Club Canaletes ha tingut dificultats, com demostra el fet que el Districte s’hi ha
intentat posar en contacte des de l’abril i no n’ha rebut resposta fins que ha contestat per dir
que Cs havia presentat una pregunta sobre aquest tema. D’altra banda, comenta que fer una
cursa d’aquestes característiques al juliol és bastant dramàtic i és probable que la cursa es
demani per al 21 d’octubre —si fos així, es valoraria si es pot fer o no—, però insisteix que fins
ara aquesta cursa no s’ha demanat —el que sí que va demanar el club va ser la subvenció, que
l’IBE va denegar.
El senyor Heredero entén que la presentació d’una pregunta per part del seu grup no té res a
veure amb la celebració o no d’una cursa que els darrers vuit anys normalment s’ha celebrat al
juny o al juliol —reconeix que l’any passat alguns corredors van tenir problemes per l a calor— i
que cal convocar amb quatre o cinc mesos d’antelació.
Tot seguit, posa de manifest que la cursa ha tingut diversos organitzadors —en un moment el
Districte va intervenir perquè la desenvolupessin uns o d’altres— i durant una època va tenir un
gran impuls (fins i tot va rebre un premi com una de les millors curses de deu kilòmetres i hi van
arribar a participar 4.000 persones) i subratlla que mereix un tracte millor i que el Districte
hauria de prendre mesures per donar suport a actes com aquest i no perdre’ls, tot entenent
que algunes associacions no tenen una gran capacitat de gestió.
El senyor Carmona assegura que per al Districte és una cursa interessant —no considera
important si hi participen 4.000 persones o 1.000, sinó que es faci en el marc de la Vila Olímpica
i per a la gent de la Vila Olímpica, bàsicament—, però observa que no es pot organitzar un acte
si qui l’ha d’organitzar no respon, i insisteix que el Districte ha intentat contactar amb el Club
Canaletes (per diferents vies) i no n’ha rebut resposta —ho continuarà intentant.
Presentada pel GMDCs:
¿Por qué razón no se ha incluido la calle Bolivia en el proyecto de
urbanización de las vías ubicadas entre la calle Maresme y la Rambla Prim y la
calle Pere IV y la calle Marroc en el barrio de el Besos y el Maresme; y cuando
se presentará el proyecto para la urbanización de la misma?
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El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, formula la pregunta, motivada per les
reclamacions dels veïns del carrer Bolívia, i esmenta la sessió informativa que es va fer a Ca
l’Isidret sobre el projecte d’urbanització i les obres que començaran al passatge Foret i als
carrers Auger i Jubany.
El senyor Jordi Martín López, conseller de Participació i Transparència, Economia Social i
Cooperativa i Turisme, respon que no s’ha pogut incloure el carrer Bolívia en el projecte per
manca de pressupost —si es disposés d’un pressupost il·limitat, s’hi podria incloure aquest
carrer, la resta de Marroc, el carrer Maresme i, fins i tot, refer el carrer Prim—, però, tal com es
va dir a la penúltima sessió del Consell de Barri del Besòs i del Maresme, s’està treballant per
fer un avantprojecte del carrer Bolívia i, una vegada acabi la transformació de la zona —que ha
estat molt abandonada històricament, per la qual cosa calen moltes inversions i se’n faran—,
podrà començar la següent transformació. Entén, però, que no serà en aquest mandat.
El senyor Heredero subratlla que és incomprensible —sobretot per als veïns— que s’urbanitzin
diversos carrers paral·lels però en un d’ells no es faci res i ni tan sols es presenti una previsió de
projecte. Observa que davant d’una discriminació aleatòria com aquesta, els veïns queden
desconcertats i pensen que hi ha algun motiu que desconeixen, i remarca que des del punt de
vista urbanístic és inexplicable que el carrer Bolívia no formi part del projecte de reforma.
Presentada pel GMDCUP:
Què pensa fer el govern amb la inseguretat de les persones independentistes i
pro referèndum en el barri de la Verneda Sant Martí?

El senyor Daniel Celma i Fernández, del GMDCUP-PA, formula la pregunta, motivada per tres
denúncies públiques que hi va haver per balins llançats contra estelades a balcons i per les
agressions que hi ha hagut des de l’1 d’octubre.
El senyor Jordi Marzo Fitó, conseller de Memòria Històrica, Seguretat i Prevenció, respon que la
Guàrdia Urbana no ha rebut cap denúncia respecte d’això tot i estar en contacte directe amb
les entitats, i els Mossos manifesten que únicament han rebut una denúncia, que han
investigat, però no han pogut determinar l’autoria dels fets. Subratlla que és important
denunciar quan es produeix algun incident, així com informar les entitats perquè ho facin
arribar i s’activin els dispositius necessaris.
El senyor Celma explica que les persones que han tingut aquestes incidències pensen que es
poden trobar que vagin a fer la denúncia i els diguin que aquests trets no constitueixen cap
tipus de delicte, com ja li va passar a una persona militant del seu partit, i demana que hi hagi
sensibilitat amb aquest tema perquè aquestes persones no tinguin més problemes d’aquest
tipus.
El senyor Marzo insisteix que si no es comunica a la policia i al Govern el que està passant, no hi
poden donar resposta amb les mesures necessàries. En posa com a exemple el fet que al barri
de la Verneda, arran de les denúncies per robatoris de què són víctimes les persones grans
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quan van a cobrar les pensions, s’ha posat un dispositiu especial de la Guàrdia Urbana i dels
Mossos.

e) Seguiment de les proposicions i declaracions
de grup:
Presentat pel GMDDemòcrata:
Que s’informi de l’estat d’execució del prec acceptat en el Consell Plenari del dia
28 de novembre de 2017, amb el següent literal:

Que el Districte assumeixi al pressupost d’inversions per a l’any 2018 la remodelació
del carrer Taulat entre el C/Bilbao i la Rambla del Poblenou als efectes de convertir-lo
en un carrer amb trànsit pacificat i amb espai per a vianants i calçada per a cotxes en
un format de plataforma única.
El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, enuncia el prec del qual demana
seguiment.
La senyora Carlota Falgueras Marsal, consellera d’Ensenyament, Immigració i Dona, informa
que aquesta remodelació no entra dintre del pressupost aquest any, però s’ha encarregat el
projecte i s’espera que l’any que ve s’aprovin uns pressupostos per part de tots els grups
polítics i el pressupost no s’hagi de subrogar, cosa que implica que no pugui augmentar -se
durant tot l’any.
El senyor Boadella qualifica de vergonyós que el Govern accepti un prec i després di gui, com si
res, que al final l’actuació no s’ha inclòs al pressupost.
La senyora Falgueras respon que també és vergonyós que no es puguin aprovar uns
pressupostos i que s’hagi de prorrogar el pressupost anterior, cosa que limita molt.

E) Declaracions institucionals:
Sobre la celebració el dia 28 de juny, Dia d’alliberament de l’orgull LGTBI.

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, indica que aquesta declaració
institucional ha rebut el suport de tots els grups del Consell Plenari i en llege ix els acords:
«El Consell Municipal del Districte de Sant Martí acorda:

»1. El Consell Plenari de Sant Martí referma la seva declaració com a Districte respectuós amb
la diversitat sexual i de gènere i s’adhereix a la commemoració que les entitats i institucions del
nostre país celebren en motiu del 28 de juny, dia per l’alliberament o l’orgull de lesbianes, gais,
bisexuals i transsexuals.
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»2. El Consell Plenari acorda posar, cada 28 de juny, en un lloc visible de la Seu del Districte de
Sant Martí, el penó amb els colors de l’arc de Sant Martí com a gest de reconeixement vers el
col·lectiu de persones LGTBI.
»3. El Districte de Sant Martí expressa el reconeixement del dret que tenen totes les persones
de viure en igualtat de drets i en la diversitat afectiva i es compromet a treballar en la
normalització social del col·lectiu de persones LGTBI+.
»4. El Districte de Sant Martí es compromet a lluitar contra la LGTBIfòbia i a desplegar i aplicar
la Llei11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i
per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
»5. Donar trasllat d’aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a la Mesa del Parlament de
Catalunya així com a tots grups parlamentaris amb representació al Parlament de Catalunya, a
l’Alcaldia de la Ciutat de Barcelona i a la Regidoria de Feminismes i LGTBI.»

El president agraeix als assistents l’agilitat de la sessió, els desitja un bon parèntesi d’estiu i els
recorda que, pels motius que es van comentar a la reunió de la Junta de Portaveus, en principi
no se celebrarà el Consell Ciutadà de Districte.
En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 23.28 h.

La secretària del Consell

Vist i plau
El president
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