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ACTA DEL CONSELL PLENARI 
 
 

Identificació de la sessió 
Núm.: 5 
Data: 10 d’octubre de 2018 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 19 h a 23.55 h 
Lloc: Consell de Districte de Sant Martí 
 
Assistents 
President del Consell 
Raimond Blasi i Navarro (GMDemòcrata) 
 
Regidor del Districte 
Josep M. Montaner Martorell (GMBComú-E) 
 
Regidors/es adscrits/es 
Ima. Sra. M. Magdalena Barceló Verea (GMCs) 
 
Consellers i conselleres 
 
Marc Andreu Acebal (GMDBComú-E)  
Francesc Carmona Pontaque (GMDBComú-E)  
Carlota Falgueras Marsal (GMDBComú-E)  
Montserrat Barnils i Santanach (GMDBComú-E)  
Jordi Martín López (GMDBComú-E)  
Jordi Marzo Fitó (GMDBComú-E)  
Genís Boadella i Esteve (GMDDemòcrata)  
Maria Arenillas Picañol (GMDDemòcrata)  
Fernando Gómez Carvajal (GMDDemòcrata)  
Margarita Planas i Liébanas (GMDDemòcrata)  
Javier Heredero Esteban (GMDCs)  
M. Eugenia Angulo López (GMDCs)  
Lourdes Arrando Bellés (GMDERC-AM)  
Oriol Puig i Morant (GMDERC-AM)  
Sergi Alcon i Gibert (GMDERC-AM)  
Francesc Xavier Bañón Fàbregas (GMDPSC-CP)  
Sílvia López Serrano (GMDPSC-CP)  
Manuel Gallardo Martínez (GMDPPC)  
Ramón Sabaté Puig (GMDPPC)  
Daniel Celma Fernández (GMDCUP-PA) 
 
Excusen la seva absència 
Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol (GMERC-AM) 
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Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell (GMPSC-CP) 
Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia (GMPPC) 
Ima. Sra. Maria Rovira i Torrens (GMCUP-PA) 
 
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 senyora Rocío Benito, 
perquè expliqui les qüestions relatives als drets d’imatge i a la protecció de dades 
personals. 
 
La secretària indica que s’ha repartit entre els assistents un full per autoritzar la 
utilització de les dades personals i llegeix el text normatiu que s’aplicarà per a la 
gravació d’aquest Plenari: «d’acord amb la normativa de protecció de dades, les dades 
personals dels assistents seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat 
d’aixecar l’acta de les sessions del Consell de Districte de Sant Martí i fer-ne la difusió 
amb el tractament número 181 (foment de la participació ciutadana), basant-se en el 
consentiment de l’interessat; aquest acte serà difós via streaming, mitjançant el 
corresponent canal de l’Ajuntament de Barcelona, pel qual es tractarà la veu dels 
assistents; tanmateix, hi ha habilitada una zona de gravació per al públic, i qui se situï 
en aquesta zona dona consentiment al tractament de la seva imatge; tret d’obligació 
legal, les dades dels assistents no seran cedides a tercers, es conservaran fins que 
s’hagin exhaurit els terminis legals corresponents i els assistents tenen dret a accedir-
hi, rectificar-les i suprimir-les, així com altres drets, i es pot consultar informació 
addicional sobre aquest tractament i la protecció de dades al web de Barcelona.»   
 
Afegeix que, en compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació, qui 
hagi emplenat algun dels fulls que s’han distribuït està autoritzant l’Ajuntament a 
emprar el seu correu electrònic i telèfon mòbil per fer-li arribar les corresponents 
comunicacions. 
 
La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, sol·licita dues modificacions en 
l’ordre del dia del Plenari perquè se sotmetin a consideració. D’una banda, demana que 
es retiri l’informe sobre Palo Alto, ja que està en converses amb els grups i pendent de 
presentar a la comissió de seguiment. De l’altra, sol·licita que s’avanci el punt de l’ordre 
del dia relatiu a la línia d’autobús 192, tenint en compte la gran quantitat de gent que ha 
vingut per tractar aquest punt i la demanda que han fet. 
 
El president, respecte a la primera modificació, explica que és el mateix Govern qui ha 
d’acceptar o no la retirada, sense sotmetre-ho a votació. Admet, però, que la sol·licitud 
s’ha presentat en temps i forma, a diferència del que va passar en un altre Plenari. 
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El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, manifesta que, tot i estar 
en període de negociacions, és bo presentar l’informe en aquest Plenari i avança que  
 
posteriorment ja se’n parlarà. Es mostra a favor d’avançar el punt de l’ordre del dia 
relatiu a l’autobús 192. 
 
El president recorda que el punt relatiu a la línia 192 inclou una proposició del 
GMDERC-AM, un prec del GMDDemòcrata i una pregunta del GMDPSC-CP, grups als 
quals pregunta si estan d’acord a avançar aquest punt. 
 
El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, expressa el vot favorable del seu 
grup. 
 
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, expressa el vot favorable del seu 
grup. 
 
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, expressa el vot favorable del seu 
grup. 
 
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 el vot favorable 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’accepta el canvi en l’ordre del dia per unanimitat. 
 
El president destaca que va repetint les posicions de cada grup, perquè és un 
compromís de la Junta de Portaveus i perquè quedi ben clar a l’acta.  
 
 
A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 

Acta de les sessions celebrades el dia 4 de juliol de 2018, ordinària, i el dia 6 de 
setembre de 2018, extraordinària. 

 
S’aproven per unanimitat. 
 
 
 
B) Part informativa 
 

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

 
 
 
El Consell se n’assabenta. 
 
 
 Informe Regidor 
 
El regidor del Districte avança que en algun moment també abordarà el tema de 
l’autobús 192, però pel que fa a qüestions més generals, recorda que és el primer 
Plenari ordinari que es convoca després de l’estiu i que els darrers mesos es poden 
valorar positivament malgrat les crítiques que la ciutat no funciona. A parer seu, el 
districte, que és la seva responsabilitat, sí que ha funcionat, amb les diverses festes 
majors, una gran quantitat d’activitats d’estiu (Estiu al Barri, Sant Martí de Circ, 
projectes Baobab i Jo+Ve) i una qüestió clau: a les platges i les zones més turístiques 
del districte, el turisme s’hi ha mantingut però hi ha hagut convivència. A més, a la 
rambla del Poblenou la nova Ordenança de terrasses ha funcionat sense cap problema 
important. 
 
Remarca que la situació actual és de falta de normalitat democràtica, que no només té 
efectes en els representants polítics que pateixen una presó condicional injusta, sinó 
que també està convertint en endèmica la paràlisi tant del Parlament com de l’acció de 
govern de la Generalitat, en totes les àrees: habitatge, seguretat, educació, etc. 
Assenyala que és el moment per posar-se realment a resoldre les qüestions i recorda 
que els nous governs de Catalunya i Espanya tenen la responsabilitat de ser capaços 
de reconduir la situació. En aquest sentit, defensa la proposta de l’alcaldessa de 
Barcelona perquè els grups polítics que van aconseguir fer fora el govern retrògrad del 
PP es posin d’acord per a un pacte pressupostari a Espanya, Catalunya i Barcelona. 
 
Respecte a l’educació, manifesta que l’ensenyament públic al districte és del més alt 
nivell. Explica que hi han invertit 6,2 milions d’euros només aquest any, tot i que el 
pacte amb la Generalitat és que l’Ajuntament cedeixi el solar en condicions per fer 
l’obra sense haver-hi d’invertir diners. Informa que aquests 6,2 milions d’euros s’han 
destinat a nou centres, com ara l’escola Auditori, l’institut 22@, la nova escola Flor de 
Maig o el nou institut Maria Espinal. Afegeix que s’estan ampliant les escoles La Mar 
Bella, Poblenou i La Pau i els instituts Rambla Prim, Bernat Metge i Barri Besòs. Admet 
que tot és millorable, però insisteix que el nivell de l’ensenyament públic és alt i que la 
inversió no té precedents. 
 
En referència a l’habitatge, informa que s’acaben de lliurar a Glòries habitatges per a 
gent gran, i fa un mes, els habitatges per a contingents especials del carrer Tànger. 
Explica que avancen les obres a la plaça Dolors Piera, a la superilla, i que estan a punt 
d’iniciar-se quatre obres: dues promocions al Besòs-Maresme d’habitatge també 
dotacional, una promoció al Poblenou de cooperatives (de la cooperativa La Balma) i 
els APROP, habitatges que es construiran ràpidament el primer trimestre del 2019 a la 
plaça de les Glòries. 
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Pel que fa a l’economia, destaca que just el dia abans l’alcaldessa i el tinent d’alcalde 
presentaven la sisena fase del Pla de desenvolupament econòmic, que també s’ha 
implantat al districte de Sant Martí. Exposa que aquest programa inclou l’ajut al comerç, 
al coworking i altres iniciatives, com la del lloc on es va presentar: un espai de 
coworking a l’antiga zona industrial de la Verneda i Montsoliu que s’està intentant  
 
 
revitalitzar. Apunta, també, que ha començat a circular la moneda ciutadana, el REC, i 
que l’atur està baixant, sobretot als llocs on n’hi havia més, com a la franja del Besòs. 
 
En l’àmbit del patrimoni industrial, una qüestió que els ha preocupat des del primer dia, 
recorda que van aconseguir anunciar una inversió de 10 milions d’euros, però que, de 
fet, hi han invertit molt més, perquè els 10 milions eren només per a la compra de gran 
part de La Escocesa, que ha permès acabar l’escola Flor de Maig i el BiciHub a Can 
Picó, tots dos a punt d’inaugurar-se. Comenta que s’han iniciat les obres d’ampliació a 
la seu del MUHBA a l’Oliva Artés (en què el Districte inverteix 2,3 milions), que 
disposarà d’una planta més per explicar la història i el futur de Barcelona i de les 
ciutats. Afegeix que també comencen les obres a Can Ricart i la Torre de les Aigües. 
 
Assenyala que aviat s’inaugurarà oficialment, tot i que ja funciona, Ca l’Alier, un acord 
publicoprivat i una obra magnífica. Enllaça aquest nou equipament amb l’objectiu de fer 
un 22@ més inclusiu i sostenible i recorda que s’ha fet un procés participatiu doble i 
que el Govern, la gestió pública, torna a liderar el 22@, cosa que en el mandat anterior 
es va suprimir. Precisa que finalment no es va poder incloure aquesta qüestió en la 
multiconsulta (era l’únic tema d’un districte que hi anava) i que es vol arribar a un pacte 
social i s’està treballant en un manifest, en què totes les entitats, les quatre hèlixs i els 
veïns i veïnes que hi han participat puguin estar-hi d’acord. Subratlla que el més 
important és aprofitar aquesta oportunitat del 22@, sobretot al 22@ nord, en què s’està 
treballant intensament. 
 
En els apartats de cultura i memòria històrica, esmenta la inauguració de l’espigó 
dedicat a la memòria del Guti, el pròxim bateig de la plaça Dolors Canals, l’exposició a 
l’espai Pere Calafell, el festival Escena Poblenou (amb un programa magnífic) i els 
premis Sant Martí i Jove de Còmic Sant Martí. 
 
Com que Palo Alto i les obres al districte tindran cadascun el seu informe específic, 
clou la seva intervenció en aquest punt. 
 
El senyor Daniel Celma i Fernández, del GMDCUP-PA, comença fent un recordatori 
dels aiguats que han patit els habitants de Mallorca (amb deu víctimes mortals, per ara) 
i envia el condol i abraçades a tota la gent de l’illa i els seus familiars. 
 
Es mostra sorprès pel fet que en la versió en paper de l’informe del regidor es parli de 
«polítics presos», denominació amb la qual expressa el seu desacord, quan el regidor 
del Districte en tots els plenaris fins ara els havia anomenat «presos polítics». Expressa 
també l’enuig del GMDCUP-PA pel fet que el Govern s’hagi negat taxativament a votar 
la seva declaració sobre els fets d’octubre del 2017. Recorda que el Govern sempre diu 
que va participar en l’1 i el 3 d’octubre ―cosa que el GMDCUP-PA ho valora molt―, 
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per això els retreu que si no sigui capaç ni de transaccionar ni de parlar sobre una 
declaració institucional relativa a aquests fets. Més encara tenint en compte que sí que 
han transaccionat i aprovat una declaració semblant sobre l’1 i el 3 d’octubre amb el 
GMDERC-AM. Considera que al darrere hi ha una qüestió més política, que no té a 
veure amb el Districte, i que encara li sembla més dur que no s’hagi pogut ni 
transaccionar per parlar de temes com els presos polítics o de les persones que van 
patir violència a l’escola dels Horts, al districte. 
 
 
 
Tot seguit comenta que s’han de felicitar col·lectivament perquè a l’Ajuntament 
s’aprovés la reserva del 30% en els habitatges de nova construcció. Encoratja tots els 
grups polítics que hi estan a favor a treballar perquè la moció traspassi les portes de la 
ciutat i es pugui aprovar a totes les viles i ciutats de Catalunya, per començar a lluitar 
contra les especulacions. Recorda que Barcelona és la ciutat on hi ha més 
desnonaments, però creu que el 30% és un primer pas i que sumant esforços 
s’aconseguirà que la ciutat sigui per a les persones i no per a les especulacions.  
 
Pel que fa al 22@ i tenint en compte el fragment de l’informe del regidor on assegura 
que l Govern vol tancar-lo amb un pacte social i un full de ruta que faciliti més habitatge 
públic, renovar activitat econòmica i fer més barri, entén que, quan el GMDCUP-PA 
formuli la pregunta i el prec sobre aquest tema, el Govern es mostrarà molt procliu i 
assertiu i hi votarà a favor per aturar la construcció d’un hotel i canviar les altures de les 
oficines. 
 
Reconeix que és cert que s’han invertit molts diners en educació i que a vegades la 
Generalitat hi inverteix poc, però vol constatar com a qüestió important que algunes 
escoles a l’inici del curs encara estan en obres. A més, insta el Govern a asseure’s amb 
els sectors educatius i, si escau, amb els grups polítics, abans que acabi el 2018, per 
abordar el tema de les matriculacions. Argumenta que l’any passat hi va haver moltes 
incidències en aquest àmbit i recorda que l’any vinent, en el període de matrícula, no hi 
haurà Govern perquè s’hauran convocat les eleccions. Per tant, cal organització per 
evitar la situació descontrolada de l’any passat. Manifesta que el districte de Sant Martí 
es mereix que hi hagi control. 
 
Per acabar, assenyala que el 6 d’octubre es van manifestar un centenar de persones a 
la plaça de Sant Jaume pel tema de l’amiant, en una antiga fàbrica ubicada a la finca 
del carrer Maresme 37. Explica que la persona propietària d’aquesta fàbrica ara és 
morta i que cal aclarir qui en seria ara la propietària. Reclama voluntat política, perquè 
és una qüestió molt important de salut pública, per eliminar l’amiant de tots els 
districtes. 
 
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, recorda al regidor del Districte que 
es van veure a la darrera Audiència Pública i li diu no pot al·legar ignorància pel que fa 
als temes del districte que s’hi van tractar: inseguretat, vandalisme, neteja, 
manteniment, transport, ocupacions, pisos turístics, assentaments, falta d’escoles i 
altres deficiències. 
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Critica que el regidor presenti un discurs que qualifica de massa positiu i li demana que 
parli de les coses del districte i no d’altres temes (com el PP, els presos…). Per a això, 
ja tenen TV3, diu. Com ha fet abans, quan s’ha tractat del 192, li reclama que es 
comprometi de debò amb els veïns, i si no pot, que dimiteixi. Opina que si es 
compromet realment amb el districte (per exemple, amb la qüestió del 192), els veïns 
l’hi reconeixeran, tot i que l’Ajuntament no accedeixi a les seves peticions. Insisteix que 
en l’informe el regidor no s’ha de centrar en les meravelles del districte, sinó en els 
problemes, que coneix bé. 
 
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, en referència a les crítiques que 
esmentava el regidor, li replica que l’oposició i els mitjans de comunicació fan un relat  
 
 
realista, que no tremendista, corroborat per la majoria de veïns i veïnes de la ciutat i del 
districte. 
 
Recorda que l’alcaldessa és la responsable de seguretat de Barcelona, però es mostra 
convençuda que el seu Govern està esgotat, sense idees i sense alternatives per 
solucionar la crisi d’incivisme i inseguretat que es viu actualment a la ciutat. Acusa 
l’alcaldessa de ser la principal responsable de la delinqüència i la indigència que s’han 
apoderat de la ciutat, on no s’havia viscut mai un caos d’aquestes dimensions. 
Assegura que a Barcelona s’ha abandonat la ciutadania, defugint la responsabilitat, i 
critica, a més, que es dissolguin unitats necessàries de la Guàrdia Urbana i es jubilin 
agents anticipadament. 
 
Recorda que el programa electoral del grup governant prometia evitar els 
desnonaments per motius econòmics i aturar el desallotjament d’assentaments mentre 
no es pogués garantir un sostre digne: ara, però, Barcelona és la ciutat amb més 
desnonaments (un 85% dels quals per motius econòmics) i l’Ajuntament calcula que 
almenys 700 persones malviuen en assentaments, la majoria en antigues naus 
industrials del districte que serveixen també de lloc de treball. Afegeix, també, que ja 
existeixen barraques de dos pisos. Pregunta, doncs, on són els sostres dignes que 
prometien. Indica que durant el primer trimestre del 2018 una mitjana de 536 persones 
vivien en barraques i caravanes, repartides en 77 assentaments irregulars a la ciutat (la 
majoria al districte), xifres que suposen un increment del 20,7% dels ciutadans que 
viuen en assentaments urbans. 
 
Exposa també que en aquell mateix programa electoral es prometia donar suport a les 
petites i mitjanes empreses i a l’economia de petita escala, però la facturació de les 
petites empreses i els comerços ha baixat en un 11%, i a l’hostaleria, el sector més 
castigat, fins a un 61%. 
 
Coincideix amb el regidor que hi ha paràlisi del Parlament i de l’acció de govern de la 
Generalitat i destaca que el xoc de trens del 9 d’octubre entre les forces 
independentistes ha generat un bloqueig polític i ha comportat que el Govern de 
Catalunya entri en una situació crítica. Denuncia, per tant, que les baralles entre ERC i 
Junts per Catalunya paralitzin desenes de propostes que han presentat sobre educació, 
cultura, sanitat i igualtat. 
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Creu que encara queda molt per aprendre del REC, la nova moneda ciutadana, ja que 
s’ha llançat en any electoral, quan queden pocs mesos de mandat, i faltarà analitzar si 
funciona, perquè es necessiten smartphones per pagar amb aquesta moneda i alguns 
negocis es queixen que no poden tornar el canvi, tenen problemes amb els aparells i 
fins i tot el tècnic els ha d’ensenyar com va. 
 
Pel que fa a la mobilitat, assegura que el districte té greus problemes en aquest àmbit i 
que és fals que la superilla i els carrils bici hagin reduït l’ús del cotxe. Convida el 
Govern a facilitar a tots els grups i als veïns les dades sobre circulació de vehicles a la 
ciutat. Assegura que les estadístiques no mostren una reducció en l’ús dels vehicles, i 
en canvi, sí que reflecteixen que hi ha més embussos en zones que abans no tenien 
problemes de circulació. 
 
 
 
Tot i entendre que una obra sempre perjudica l’entorn veïnal, insta a prestar una 
atenció especial al projecte de les sortides d’emergència del túnel de l’AVE, perquè els 
veïns i els comerciants de l’àrea estan molt afectats, amb grans pèrdues econòmiques i 
un increment de la inseguretat i el vandalisme. Demana al Govern que parli amb ells. 
 
Quant als pisos socials, assenyala que se’n van prometre 4.000 i que al final només se 
n’hauran construït 750. Confia, però, que el Govern pugui informar que aquesta xifra ha 
augmentat. 
 
Conclou que un error del Govern ha estat fer política amb paraules, i que no només 
s’ha de comunicar cap a fora, sinó que també s’ha de comunicar cap a dins. 
 
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, recorda que el seu grup 
ja havia suspès l’actuació del Govern al Plenari de juliol. Entén, per tant, que haurien 
hagut d’aprofitar l’estiu per esforçar-se i millorar. Malauradament, cada cop és més clar 
que les coses no milloren, sinó que empitjoren. Opina que el Govern no se’n surt, 
després de tres anys i mig de mandat, i que fa una certa sensació que la ciutat i el 
districte se’ls escapen de les mans. 
 
Enumera alguns dels problemes relacionats amb la neteja: contenidors desbordats o 
directament amb el contingut escampat pel carrer (si això passa en cap de setmana, les 
deixalles s’acumulen pel terra fins dilluns); contenidors amb pedals inservibles, alguns 
durant setmanes; papereres en el mateix estat que els contenidors, o el terra convertit 
en una gran paperera els caps de setmana, especialment en els llocs on hi ha parades 
de transport públic, amb llaunes, ampolles, etc. Remarca que la neteja dels carrers amb 
mànegues d’aigua no es fa correctament i que després de les pluges els carrers 
queden en més mal estat del que seria previsible. 
 
Assegura que s’ha abandonat del tot el manteniment de l’espai públic i que es veuen 
fitons, semàfors i senyals de trànsit amb col·lisions. Sobre els fitons, li sembla que la 
norma habitual és no reposar-los: es retira el fitó malmès, s’hi posa ciment i qui dia 
passa, any empeny. A més, creu que l’estat de manteniment de molts parcs i jardins, 
com el parc de Diagonal Mar o la plaça de la Palmera, deixa molt a desitjar, amb un 
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grau de deteriorament i brutícia que provoca un aspecte de deixadesa. Ho fa extensiu 
al manteniment de les voreres del carrer i al mobiliari urbà.  

Subratlla el cas del carrer Rogent, que qüestiona que encara sigui per a vianants, 
perquè des que van començar les obres d’Adif s’ha convertit en la drecera per a tot 
tipus de vehicles a totes hores (com ja es va dir al Plenari anterior): motos, cotxes, 
furgonetes, camions, patinets, bicicletes… Si ja no és per a vianants, proposa que s’hi 
col·loquin voreres un altre cop per mantenir la integritat física dels veïns. Demana al 
Govern si hi pensa fer alguna cosa i constata que molts veïns encara estan meravellats 
del nyap d’obres de manteniment d’aquest estiu.  

Esmenta també les queixes dels veïns i comerciants afectats per les obres d’Adif, el 
perill que representa per als vianants el pas de vehicles de dues rodes pel perímetre de 
les tanques de l’obra i el cas del quiosc de Mallorca amb Independència. 

A més, retreu que el Govern continuï sense fer arribar als grups les respostes a les 
preguntes i als precs formulats, tant al Plenari com per escrit. Ho qualifica de vertader  

clàssic del mandat i precisa que, de les trobades amb l’alcaldessa, sí que els n’arriba 
informació puntual. 

Pel que fa als pisos socials, corregeix la senyora Angulo i informa que dels 4.000 pisos 
que es van prometre, al final del mandat només se n’hauran construït 692. 

Tanca la intervenció insistint que el Govern suspèn de cara a la repesca definitiva de la 
primavera del 2019. 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, comença enviant el condol i 
l’escalf del seu grup a les famílies i amistats de les víctimes dels aiguats succeïts a 
Mallorca i manifesta tota la solidaritat amb el poble mallorquí per aquesta catàstrofe. 

Adreçant-se al regidor del Districte, comenta que està molt bé que consideri que les 
festes i les activitats d’estiu alegren la vida, però li retreu una certa dificultat per 
interpretar la realitat: en el seu informe valora positivament la convivència veïnal i el 
turisme en els darrers mesos, quan són qüestions que no paren de suscitar queixes i 
crítiques al districte. 

Celebra la mesura del 30% per avançar en matèria d’habitatge públic a la ciutat i opina 
que caldria estendre-la a altres municipis. Recorda que en l’informe del regidor s’ha 
parlat del 22@, però no del projecte del macrohotel, i pregunta què hi pensa fer el 
Govern i si aquest cop estarà davant o darrere de la pancarta. 

Quan les coses es fan bé, cal dir-ho, i el GMDERC-AM reconeix l’esforç dut a terme per 
l’Ajuntament al llarg de la Festa Major del Poblenou i l’encert de mantenir un punt 
d’informació i prevenció contra la violència masclista durant tot el període de festes. 
Espera que es faci a totes les festes majors, perquè va donar molt bon resultat i és més 
important que mai emprendre aquestes accions, ja que enguany massa dones han mort 
a mans de les seves parelles. 
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Igual que el senyor Celma, es mostra molt sorpresa pel fet que l’informe escrit del 
regidor parli de «polítics presos» i de «polítics fora del país». Assegura que han sentit 
el regidor del Districte defensant els presos polítics i que fins i tot han anat a actes on 
ell s’ha imposat i ha defensat aquestes persones. Pronostica que l’escrit no el deu 
haver escrit personalment i li recalca que són presos i preses polítics i exiliats i 
exiliades polítics. En aquest punt, aprofita per exigir una vegada més a l’Estat espanyol 
l’alliberament dels presos i preses polítics i el lliure retorn de totes les persones 
exiliades. 

Tot seguit enumera una sèrie de preguntes sobre temes del districte que no s’han 
mencionat a l’informe del regidor: per què no es reuneix el Consell del Centre Cívic de 
Sant Martí, per què el bar d’aquest centre cívic resta tancat, i si s’obrirà durant la festa 
major, tal com van demanar els veïns i veïnes; si després de remodelar el carrer 
Rogent, i un cop vistos els resultats i escoltats els veïns, el Govern considera que està 
bé; què passa amb les olors, les molèsties i el calendari de concerts al Fòrum; l’amiant 
al carrer Maresme; com està el tema de la benzinera i l’estat dels jardins de Carles I 
(els arriben versions contradictòries sobre això). 

 

Informa que al Plenari extraordinari de setembre una veïna de l’Associació de Veïns del 
Barri de la Pau els va dir que a la Pau preocupa la seguretat, el tràfic de drogues, els 
locals ocupats, l’incivisme i la brutícia, i que la Pau estava oblidada, tal com ja havien 
manifestat diversos veïns i veïnes de la mateixa associació a l’Audiència Pública. Ho 
qualifica de lletja manera de posar un barri al mapa i demana al regidor què hi pensa 
fer. 

Per acabar, aconsella a l’alcaldessa que s’envolti de millors assessors, perquè és 
inadmissible que vingui als barris sense informació actualitzada del que hi passa, com 
va ocórrer a les trobades amb l’alcaldessa: els veïns i les veïnes que van a aquestes 
trobades i mostren interès no s’ho mereixen, ni tampoc el districte ni la ciutat. 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, se suma també al condol pels 
fets succeïts a Mallorca i demana que al final del Plenari es guardi un minut de silenci 
per les víctimes. 

Entrant en matèria, insta tothom a ser honest, perquè el districte no és ni el país de les 
meravelles ni tampoc un desgavell, i el ple tampoc no és un espai per a falques 
publicitàries. Afirma que el seu grup el que vol és parlar de política de ciutat i en aquest 
sentit es mostra convençut que l’autor de l’informe no és del regidor, sinó que l’hi han 
escrit, tal com demostra el fet que parli de gent que viu fora del país, com si estigués de 
vacances, en lloc d’exiliats. A més, l’informe tampoc parlava ni del bus 192, ni de les 
obres d’Adif ni d’una part tan important de la gestió com és la mobilitat. Al seu parer, li 
volen amagar totes aquestes problemàtiques al regidor. 

En tot cas, li recorda que el GMDDemòcrata també ha contribuït a escriure una part de 
l’informe, ja que els instituts Maria Espinalt i 22@ són projectes que venen del mandat 
anterior. Afegeix que el regidor del Districte pot presumir de posar-hi molts diners, però 
sap perfectament que s’han dissenyat en anys anteriors.  
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Pel que fa als lloguers, destaca que el seu grup ha fet costat al Govern per aprovar la 
mesura del 30%, per tant també han contribuït a escriure l’informe del regidor en un 
dels problemes més greus de la ciutat, l’habitatge. Assenyala, però, que no 
comparteixen el cofoisme de l’informe, que parla del 22@ com a gran oportunitat, 
mentre que s’hi ha detectat barraques de dos pisos i a Glòries i l’avinguda Diagonal el 
mercat de la misèria cada dia ocupa més espai i arriba gairebé fins a la benzinera del 
carrer del Clot. En aquet punt, pregunta si ja tenen alguna solució per a la benzinera del 
carrer Maresme o si potser esperen que el mercat de la misèria fins allà per evitar-la. 

Lamenta que veïns organitzats hagin presentat fins a vuit instàncies, amb informació 
relativa al Fòrum i a qüestions que s’han abordat en els diferents plenaris, i que el 
Govern ho amagui i no en doni trasllat als altres grups municipals. Constata que en 
l’informe del regidor s’ha amagat la manifestació del tsunami veïnal que va moure 
milers de persones del Fòrum, el Poblenou, la Vila Olímpica i la Barceloneta fins a la 
plaça de Sant Jaume: sembla que el Govern municipal ni s’ha assabentat d’aquesta 
manifestació i al seu parer caldria que l’informe del regidor hi fes referència, perquè hi 
van participar tres barris del districte. 

 

 

Demana, finalment, que el Govern entoni algun mea culpa i ironitza sobre el fet que el 
Govern no hagi detectat cap irregularitat en el contracte dels túnels viaris de Glòries, 
només alguns aspectes a millorar. Recorda tot el pa que van sucar amb les 
adjudicacions de Glòries i el 3%, i per aquest motiu, i d’acord amb l’informe de BIMSA, 
reclama que facin la rectificació oportuna, tal com han rectificat reconeixent que la 
policia és imprescindible per a Barcelona. En aquest sentit, subratlla que a l’Ajuntament 
no s’hi ve a fer proves ni a aprendre’n, que s’hi ha de venir après.  

Critica que ara el Govern es plantegi fins i tot eliminar els antidisturbis de la Guàrdia 
Urbana i torna a demanar que rectifiquin, perquè s’ha parlat sobradament de la falta de 
mitjans de la Guàrdia Urbana a totes les audiències públiques i consells de barri. 
Insisteix que rectifiquin en totes aquestes qüestions i assegura que el Govern d’Ada 
Colau ha estat un experiment fallit per a Barcelona. 

El regidor del Districte, en primer lloc, manifesta satisfacció pel fet d’haver estat pioners 
en el 30% de reserva d’habitatge protegit en noves operacions de certa envergadura o 
rehabilitacions en general: hauria estat bé haver-ho plantejat abans, però ha arribat en 
el moment que era oportú. Ho agraeix als grups polítics que hi van votar a favor i que 
han fet que Barcelona sigui capdavantera en aquest àmbit. Indica, però, que ara 
s’entrarà en la fase més complexa, de veure com es pot aplicar, tenint en compte els 
aspectes positius i negatius que es poden aprendre de les ciutats i els països que ho 
han implantat. 

Pel que fa a la qüestió de l’amiant a l’antiga fàbrica del carrer Pujades amb Maresme, 
esmentada pel senyor Celma, assenyala que ja hi han entrat i que estan a l’espera d’un 
informe de la Generalitat. 
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Retreu al GMDCs que sempre utilitzi el tremendisme i els recorda que el seu grup no 
ha fet res per l’habitatge. Reitera que no han fet res per defensar el dret a l’habitatge, 
evitar els desnonaments o canviar les lleis, i assegura que sempre es tiren enrere i 
acaben donant suport al PP. 

Responent a la intervenció del GMDPSC-CP, admet que la neteja encara s’ha de 
millorar, perquè hi ha petits problemes i desperfectes, i avança que el senyor Carmona 
els en pot concretar alguns aspectes. En tot cas, indica que el Govern no és de la 
mateixa escola del partit socialista, per tant no els importa gaire que els suspenguin 
segons els seus criteris. Assegura que a BComú no venien apresos a fer política i no 
tenien vicis, com el clientelisme del grup socialista que els va portar a perdre les 
eleccions el 2011. Insisteix que el Govern intenta crear una altra escola. 

Constata que el GMDERC-AM ha plantejat moltíssimes qüestions, algunes de les quals 
es reprendran en la sessió, però també els ha reconegut algunes coses positives. 
Informa que amb el nou hotel tenen un problema, perquè compleix el PEUAT, i avança 
que posteriorment respondran una pregunta sobre aquest tema. Sobre la trobada amb 
l’alcaldessa, assegura que no li va semblar que desconegués de què parlava: ell 
admira la senyora Colau i creu que va contestar molt bé, però es mostra obert a parlar 
del tema amb la senyora Arrando. 

 

 

Pel que fa a la intervenció del senyor Boadella, manifesta que ha dit coses amb què 
està d’acord i d’altres que no, que ni comentarà, perquè són petites trampes en què no 
vol entrar. En referència a l’habitatge, indica que les obres tarden quatre, sis o vuit anys 
i recorda que estan portant endavant 4.400 habitatges. Afegeix que els que s’han 
acabat no es van iniciar en el mandat anterior, sinó en el del senyor Jordi Hereu. 
Reconeix que l’institut Maria Espinalt és un magnífic projecte del mandat anterior de 
l’arquitecte Enric Sòria, però puntualitza que l’institut 22@, a Can Saladrigas, és del 
present mandat, i en aquest cas subratlla que han estat ràpids. 

Responent al senyor Gallardo, destaca que en la trobada amb l’alcaldessa ―la senyora 
Arrando n’és testimoni― hi va haver moltes intervencions per defensar l’autobús 192 i 
que es farà tot el possible per mantenir-lo. Per acabar, explica que no viu a Sant Martí 
però que està orgullós de ser el regidor d’aquest districte de Sant Martí, perquè li 
sembla un dels millors llocs del món, cosa que no vol dir que no tingui problemes o que 
no es facin coses malament, però es mostra convençut que es poden superar.  

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, coincideix que viuen en un gran 
districte, amb grans persones i grans veïns, però recorda que entre vuit i nou famílies 
són desnonades cada dia a la ciutat i pregunta què farà en aquest sentit l’actual 
Govern, que era el campió contra els desnonaments. 

Demana també quantes famílies estan esperant un habitatge i a què espera el Govern 
per atorgar-los-hi. Insisteix que entre vuit i nou famílies són desnonades cada dia a la 
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ciutat i torna a reclamar què fan en aquest sentit, perquè ara no veu la senyora Colau 
manifestant-s’hi en contra. 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, recorda al regidor del 
Districte que durant trenta anys una gran part del Govern actual ha format part de 
l’escola del PSC, així que tan dolenta no devia ser, i que no hi ha política nova o 
política vella, sinó política bona i política dolenta. L’insta també a reflexionar sobre una 
frase de Churchill: «Per molt bona que sigui l’estratègia, de tant en tant mira’n els 
resultats».  

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, replica a la senyora Angulo que 
el Parlament està intervingut pel jutge Llarena, que ha inhabilitat els legítims 
representants del poble català i ha paralitzat l’acció parlamentària, i l’insta a no explicar 
pel·lícules sobre qui paralitza el Parlament. Tot seguit, indica que el Govern actual sí 
que prové de l’escola del PSC, i tot i que no van coincidir en el 155 sí ho van fer pel que 
fa al model polític de ciutat. 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, celebra i comparteix que Sant 
Martí sigui el millor districte del món i coincideix també amb la senyora Arrando que el 
Govern actual sí forma part de l’escola del PSC i ICV, la del tripartit, que ha marcat 
durant molts anys la ciutat de Barcelona. Finalment, celebra que el PSC s’emmiralli en 
Winston Churchill, líder del Partit Conservador anglès. 

El regidor del Districte, en resposta al senyor Bañón, reconeix que del PSC sí que 
n’han après, sobretot del senyor Pasqual Maragall, i recorda que també són  

 

maragallistes. Considera que la ironia és molt sana i en aquest sentit subratlla que 
tothom ha estat en una banda i en una altra: ICV-EUiA va estar al Govern amb el PSC, 
i el PSC també ha estat amb el Govern actual, tot i que ara en diu penjaments. Opina 
que el Govern hauria de tenir com a aliats els partits d’esquerra (CUP, PSC i ERC), 
com és tradició a Barcelona, però malauradament no es posen posar d’acord quan són 
els qui haurien de governar la ciutat amb fórmules imaginatives. Malgrat tot, assegura 
que són companys de viatge en la voluntat de millorar Barcelona. 

Amb relació a l’informe que se’ls ha criticat, indica que és un text col·lectiu, que s’escriu 
de pressa i que pot contenir alguns errors, però ell no hi donaria més importància. En 
tot cas, recorda que personalment té com a avatar a les xarxes socials la pancarta dels 
presos polítics. Admet que aquest error se li pot treure molt de suc, però insisteix que 
no és més que un text que es redacta entre tots, tot i que l’estructura la defineixen 
sobretot el conseller tècnic i ell mateix. Sigui com sigui, si hi ha algun error, l’assumeix, 
perquè al capdavall ho firma ell. 

Qualifica de trist, a vegades, parlar amb el senyor Gallardo i, en referència al 192, 
manifesta que l’ha entristit veure com l’aplaudien els pensionistes del Clot, quan el PP 
els ha maltractat, no els ha apujat les pensions i els fa viure en la misèria. Insisteix que 
ha estat trist i lamentable, i, a més, li respon que si hi ha desnonaments és per motius 
com la LAU (que va reduir els contractes de lloguer de cinc a tres anys) o les facilitats 
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que va donar el PP a les socimis: tot això ha afavorit una pujada dels preus i que el 
90% dels desnonaments siguin per no poder pagar els lloguers. Opina que tots són 
corresponsables d’aquest problema, però que el principal és el PP, amb la desastrosa 
política d’habitatge que va fer. 

El president intervé per constatar que durant la proposició que s’ha tractat anteriorment 
han sorgit aplaudiments, bàsicament des del públic. Agrairia que es reservessin una 
mica els aplaudiments i que, sobretot, no sortissin dels consellers i conselleres. 

El Consell se n’assabenta. 

 
 

Informes del Govern 

 Sobre el Centre de Producció Artística i Cultural Palo Alto. Nova etapa 
2019-2033 

El senyor Marc Andreu Acebal, del GMDBComú-E, remarca que presenten l’informe al 
Plenari per una voluntat de transparència: encara que s’estigui en converses amb els 
diferents grups polítics per acabar de tancar aquesta qüestió, no vol dir que no es 
puguin explicar les coses públicament. 

Avança que en l’informe es concreten els criteris per a la redacció del plec tècnic per al 
concurs públic que el Govern vol treure les properes setmanes per a la nova etapa del 
complex patrimonial industrial i Centre de Producció Artística i Cultural de Palo Alto. 

 

Recorda que el 2017 es va obrir el debat sobre el futur d’aquest equipament municipal, 
amb 7.000 m² de sostre, atès que enguany ha caducat la concessió de vint anys 
adjudicada directament al seu moment a la Fundació Palo Alto i que en l’actualitat es 
troba en una pròrroga tècnica. Indica que s’han fet sessions informatives i deliberatives 
amb veïns, entitats i els diferents grups municipals, i també un procés de participació 
formal, tot plegat per formar l’opinió i els criteris de cara a treure aquesta nova 
concessió de part de l’equipament a concurrència pública. 

Expressa que la intenció del Govern sempre ha estat preservar el llegat cultural d’un 
projecte que ha esdevingut referència més enllà de la ciutat, posant en valor la seva 
tasca de conservació patrimonial i de transformació ecològica, però alhora obrir el 
recinte de Palo Alto al barri, al districte i a la ciutat i garantir-ne un ús i una governança 
majoritàriament públics. 

Detalla, tot seguit, els criteris recollits a l’informe: treure a concessió privada per quinze 
anys, fins al 2033, un 45% del complex de Palo Alto (3.000 m² de sostre) per a 
projectes tractors relacionats amb el disseny i la creació, amb un 30% lligat a un viver 
d’empreses i un 15% als criteris amb què treballa Barcelona Activa; i reservar per a la 
gestió municipal directa el 55%, és a dir, més de la meitat (4.000 m² de sostre), destinat 
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sobretot a projectes comunitaris, artístics i culturals de caràcter de barri, incloent-hi els 
serveis auxiliars, tot plegat sota direcció municipal. Afegeix que la governança estaria 
garantida per un consell rector amb presència de l’Ajuntament, els concessionaris i el 
teixit associatiu, acompanyat, en la selecció de projectes, per una comissió tècnica que 
s’encarregaria de l’avaluació. 

Exposa que aquests criteris estableixen un programa d’activitats obertes al barri, la 
preservació del patrimoni industrial, el manteniment de l’ecosistema ecològic i els 
jardins, i el bon funcionament del recinte, de forma mancomunada però sota direcció 
municipal. Informa que es fixa un cànon administratiu per al futur concessionari de 
100.000 euros anuals (un milió i mig d’euros durant tota la concessió), per a la 
rehabilitació del patrimoni industrial, i la part alíquota de la despesa corrent per al 
manteniment: jardineria, seguretat, etc. 

El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, reclama que es tanqui aquest 
tema: fa massa temps que hi donen voltes i estaria bé prendre una decisió. Afirma que 
no els acaba de quedar clar això d’incrementar del 30% al 45% la gestió privada, 
malgrat que van tenir una reunió molt cordial amb el conseller tècnic i els ho va 
explicar, però els sembla massa específic i pensat perquè les empreses que ho porten 
s’ho tornin a quedar. Tanmateix, confia en el saber fer del Govern. 

Com que en aquest Plenari no han de votar, vol destacar la qüestió del 35% que queda 
per a les entitats o coordinadores. Proposa que es convoqui una reunió no només per 
decidir què es fa amb aquest 35% de Palo Alto, sinó també amb moltes instal·lacions 
del Poblenou que ara utilitzen provisionalment les entitats: una reunió amb la 
coordinadora d’entitats i amb entitats que potser no estiguin federades per parlar de 
què s’ha de fer en tots els espais que estan dedicats a les entitats al Poblenou. Al seu 
parer, situar entitats a Palo Alto pot arribar a ser un pegat, perquè està força escorat en 
una part del barri, però potser si es combina amb altres espais de què disposa el 
Districte per a les entitats al Poblenou, es pot fer una cosa mitjanament interessant que  

 

pugui acontentar les entitats, que és la part bona que es pot treure d’aquest informe de 
Palo Alto. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, anuncia que aplicarà la tècnica del 
regidor del Districte, que és parlar de tot menys del districte. Assenyala que Palo Alto 
està molt bé, però que abordarà el tema quan acabi la negociació amb els grups.  

Tot seguit, lamenta que el regidor del Districte, quan no té arguments, hagi de recórrer 
a afirmacions com ara que els avis han aplaudit al PP que els ha maltractat. Reconeix 
que el 2012 es van congelar les pensions, però recorda que Espanya estava a punt de 
ser rescatada. En canvi, subratlla que a Grècia, amb un govern populista com el de la 
ciutat, les pensions es van arribar a rebaixar un 40%. Acusa el Govern d’impulsar el 
negoci de la misèria i la pobresa, perquè és el tipus de societat que vol, i de no haver 
fet absolutament res perquè la ciutat generi més riquesa i superi els seus problemes. 
Reitera que és deplorable que el regidor del Districte empri aquest discurs i l’insta a no 
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parlar més de la congelació de les pensions, vist el que ha passat als països amb 
governs populistes i d’esquerres. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, insta el regidor del Districte a 
revisar les actes per veure què vota i no vota el seu grup a favor a l’Ajuntament de 
Barcelona, perquè justament en habitatge van tenir tots els vots a favor. 

A continuació recorda que el GMDCs va proposar unes esmenes al projecte de Palo 
Alto, que no es van acceptar, i que es va tractar del tema en una comissió de 
seguiment a l’Ajuntament, amb regidors dels diferents grups municipals, en què es va 
assegurar que passat l’estiu se’n convocaria una altra, que encara no ha tingut lloc. Per 
això s’han sumat a la petició de retirada d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual s’ha 
desestimat. En tot cas, considera que els ingressos no seran suficients per al 
manteniment i la conservació del recinte, atès que es redueix l’espai que utilitzava fins 
ara la fundació, que era la que cobria totes les despeses, el manteniment i la 
conservació. Si el Govern pot demostrar el contrari, l’insta a demostrar-ho 
documentalment. 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, coincideix amb la 
senyora Arrando i la senyora Angulo, i reitera que se’ls va indicar que se’ls lliuraria un 
informe al setembre i que se’ls convocaria a una reunió, i que no ha estat així. 

Avança que el seu grup es vol acabar de mirar bé el document i espera que el Govern 
els convoqui a una reunió per poder-ne parlar. D’entrada, però, l’informe els ha suscitat 
molts dubtes. Creuen que no s’hi respecta prou la memòria i el valor afegit aportats pel 
projecte al llarg d’aquests 25 anys i temen que el projecte converteixi el concessionari 
en un administrador de parets i un gestor de lloguers, i que el projecte empresarial i 
sociocultural no estiguin vinculats. Al seu parer, no queda clar quin és l’objectiu del 
projecte (més enllà d’una utilització diversificada dels espais) ni la composició del 
consell rector, d’on ha desaparegut la representació dels grups municipals. 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, en coherència amb la petició 
que han fet en començar el Plenari, i per respecte a la comissió de seguiment de Palo  

 

Alto, assenyala que no diran gran cosa. Retreu al conseller tècnic que porti al Plenari 
un document que està en converses, que no és definitiu, i sense la seguretat que res 
del que presenti acabi materialitzant-se. Creu que això no és transparència, sinó 
embolicar la troca. Com els han dit moltes vegades ―i aquesta semblava una bona 
oportunitat perquè fos diferent―, indica que les coses es fan al revés. Finalment, 
avança que esperaran la reunió i la comissió perquè, tal com està el document, per a 
ells no és votable. 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, agraeix l’explicació al conseller 
tècnic, però al seu parer el Govern no està en converses amb ningú, o en tot cas no 
amb tots els grups municipals, ja que amb ells no s’hi ha posat en contacte. En tot cas, 
si ha de ser un projecte a quinze anys, exigeix que sigui un projecte de consens, 
perquè no es poden hipotecar les legislatures futures, com va passar quan es va 
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adjudicar Palo Alto per a vint anys sota el Govern del PSC i ICV-EUiA. Dona el seu 
telèfon perquè el truquin per parlar-ne. 

Insisteix en què si és un projecte de quinze anys, l’han de compartir amb tots els grups 
municipals, i demana que se’ls convoqui, perquè tenen idees per a Palo Alto i creuen 
que es pot fer millor. Insisteix que el projecte ara mateix no està en converses i que el 
Govern hauria hagut de retirar aquest punt. Afegeix que, irònicament, el 
GMDDemòcrata portava a aquest Plenari un seguiment de proposició sobre l’estat de 
l’acord que es va prendre l’1 de març del 2017, quan el seu grup va obrir el tema 
avisant que s’estava acabant la concessió. Constata, però, que a l’octubre del 2018 el 
més calent encara és a l’aigüera. 

Reitera que han d’establir aquestes converses i que cal fer un projecte de consens amb 
tots els grups municipals, però sobretot demana que expliquin quan ho portaran, 
perquè les converses ara mateix no hi són i les dates del calendari del projecte tampoc 
no han quedat clares. 

El president adverteix al senyor Boadella que el Plenari es transmet per streaming i que 
pot ser que ara rebi una allau de trucades.  

El senyor Marc Andreu Acebal, del GMDBComú-E, agraeix el vot de confiança de la 
CUP i tot seguit informa que s’ha parlat i se seguirà parlant amb les entitats, com també 
s’ha parlat i se seguirà parlant amb tots els grups municipals ―incloent-hi el del senyor 
Boadella― en reunions i comissions de seguiment formals des de fa més d’un any. 
Creu que cal explicar bé les coses en lloc d’enredar. 

Aclareix al senyor Bañón que els grups municipals no desapareixen de l’òrgan de 
governança, perquè l’Ajuntament són tots els grups municipals, i a l’òrgan de 
governança hi seran tots els grups. També li recorda que es van reunir la setmana 
passada. 

Assegura que volen parlar del tema amb els diferents grups, però també parlar-ne 
públicament, i reconeix que l’informe que han presentat avui no és votable, i que el que 
s’acabarà votant serà el document concret de la plica de concurs, que es derivarà 
d’aquests criteris. En qualsevol cas, no entén tantes objeccions, ja que el que volen fer  

 

és un exercici de transparència debatent-ho davant la ciutadania, que és com s’han de 
fer les coses i no pas com fa vint anys, quan Ernest Maragall ―pregunta a la senyora 
Arrando si el nom li sona― va atorgar la concessió a dit. Ara, a diferència del que 
passava amb la vella escola, es traurà a concurrència pública, amb criteris de 
transparència i garantint un control públic que fins ara no ha existit.  

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, constata que el conseller tècnic no 
ha respost a la seva pregunta anterior i demana si a la propera reunió de la Comissió 
d’Economia entra a l’ordre del dia el tema de Palo Alto, i si aquesta qüestió es portarà 
al Districte o a la Casa Gran. 
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El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, opina que si es va crear 
una comissió per parlar-ne a Casa Gran amb tots els grups, el més normal seria tornar 
a parlar-ne a la Casa Gran amb tots els grups. 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, també pregunta si a la pròxima 
reunió de la Comissió d’Economia de la Casa Gran, la del 16 d’octubre, es parlarà de 
Palo Alto, i avisa que si és així, el Govern va contra rellotge. A més, corrobora que li 
sona molt el nom d’Ernest Maragall i replica al conseller tècnic que se’l vagi posant bé 
al cervell perquè li sonarà molt sovint. 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, lamenta que no se’ls informi de 
les dates del projecte, ja que es tracta de la qüestió clau. Respecte al telèfon, afirma 
que estan encantats de rebre i atendre tots els veïns que vulguin transformar la ciutat, 
que els han agafat el telèfon fins ara i continuaran agafant-lo en el futur. 

El president dona la paraula al senyor Andreu per respondre al seguiment de proposició 
del GMDDemòcrata que ha esmentat abans el senyor Boadella. 

El senyor Marc Andreu Acebal, del GMDBComú-E, explica que el tema s’ha de votar a 
la Comissió d’Economia de Casa Gran. Se’n parla davant la ciutadania, però el 
recorregut no acaba al Districte. Anuncia que Palo Alto no s’inclourà a la reunió del 16 
d’octubre, sinó segurament a la comissió següent, perquè s’estan acabant de definir 
qüestions tècniques. 

El Consell se n’assabenta. 

 
 
 Sobre l’estat d’execució de les inversions al districte de Sant Martí 

El senyor Marc Andreu Acebal, del GMDBComú-E, assenyala que l’informe que 
presenten actualitza i concreta, arran de l’interès i les diferents peticions que hi ha 
hagut al Plenari, l’estat de les inversions al districte, basant-se en l’informe exposat 
públicament al Plenari de primers del 2018, i que també es va comentar al Plenari 
extraordinari convocat a principis de setembre. 

 

 

Explica que l’informe recull l’estat de les inversions tant a l’espai públic, que s’acosten 
als 129 milions d’euros per a una quarantena llarga de projectes, com als equipaments, 
on s’han invertit 29 milions en 35 projectes. 

Informa que la meitat dels projectes a l’espai públic, que representen un 16% de la 
inversió, ja s’han enllestit; que les actuacions a la plaça de les Glòries, amb un pes molt 
important sobre el total de les inversions, formen part del paquet d’obres en curs; que hi 
ha vuit obres en licitació, i que nou més estan a la fase de redacció del projecte. 
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Pel que fa als equipaments, afirma que més de la meitat de les inversions projectades 
s’han acabat (representen un import de 3,6 milions d’euros), i que hi ha set inversions 
en marxa (un 30% del total de la inversió), cinc en licitació i tres en projecte. 

Afegeix que, per un error, no consta en el document la reforma del mercat del Besòs, 
que entrarà en licitació en els propers dies: cal comptabilitzar-la com el 36è projecte 
d’inversió en equipaments al districte, per un valor de 600.000 euros. 

El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, indica que no valoraran 
l’informe, atès que no han tingut prou temps per llegir-lo. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, ha trobat a faltar les disculpes del 
Govern, ja que en tres anys i mig, de 79 obres, n’han acabades 39, i per tant en set 
mesos n’han d’enllestir 40. Reitera que el Govern hauria d’haver demanat disculpes, ja 
que es tracta d’un compromís electoral, i expressa dubtes que es puguin enllestir les 40 
obres que falten abans del final del mandat, perquè representaria un gran esforç. 

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, avança que esmentarà algunes xifres, 
tot i que sigui feixuc, perquè els veïns sàpiguen de què es parla. 

A partir de les dades que se’ls han facilitat, exposa que la inversió en aquest mandat ha 
estat o serà de 158 milions d’euros, dividits en unes 70 partides. Remarca que una sola 
d’aquestes partides, la de la plaça de les Glòries, s’enduu 72 milions d’euros. 
Considera, però, que la plaça de les Glòries és una inversió de ciutat i que, per tant, no 
s’hauria de comptabilitzar dins del districte. Afirma que si es resta la inversió de les 
Glòries, queden 86 milions d’euros, que representen poc més de 20 milions d’euros 
anuals. Com que això suposa moltíssim menys de l’1% del pressupost municipal, no 
creu que s’hagi d’estar gaire orgullós d’aquestes dades, perquè són bastant reduïdes. 

Recorda que estan parlant d’inversions arran de les retallades o, en paraules del 
regidor, reduccions d’alguns projectes. Aquestes reduccions, afegeix, ara s’inclouen en 
l’últim punt de l’informe com a «projectes en redacció», per valor d’aproximadament 10 
milions d’euros, quan falten sis mesos per acabar el mandat. Indica que alguns 
d’aquests projectes encara s’han de debatre i que en qualsevol cas s’han d’acabar, 
licitar, adjudicar i construir, amb la qual cosa previsiblement no es portaran a terme, ja 
sigui per les retallades, perquè al Govern ja li va bé estalviar aquests 10 milions d’euros 
o per un problema de mala gestió. 

 

 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, agraeix l’informe de 
seguiment d’inversions, però matisa que no hauria estat malament que es lliurés als 
grups abans del Plenari extraordinari sobre retallades per permetre un debat més 
transparent.   

Explica que, per garantir la transparència i un seguiment actiu de les inversions, també 
és necessari elaborar documents de seguiment comparables, i el que s’ha presentat 
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avui no és comparable amb el que s’havia exposat anteriorment al Plenari: per 
exemple, es passa dels 49 milions d’euros d’inversió en equipaments de l’informe 
anterior als 29 milions d’avui, i de 197 milions d’euros d’inversió a l’espai públic a 129 
milions. Assegura que si fossin tan demagògics com el Govern els acusa de ser, en 
tindrien prou amb això per parlar de retallades. 

Avisa que en l’informe que es presenta avui han variat les imputacions d’obres futures i 
de la part de la plaça de les Glòries, cosa que demostra que el Govern juga amb el 
màrqueting i la comunicació, i que fa uns mesos va anunciar més obra de la que podia 
fer. Insisteix que el document torna a pecar de l’intent del Govern de jugar amb les 
xifres amb l’objectiu de comunicar i no d’informar. 

En referència al percentatge enunciat pel Govern d’un 4,2% d’inversions a l’espai públic 
en projecte i sense data d’inici, puntualitza que si no es comptabilitzessin les obres de 
Glòries (no s’hi haurien d’incloure, ja que són una inversió central), aquest percentatge 
arribaria al 10%, i encara ascendiria més si s’haguessin recollit a l’informe els imports 
del pont de Santander, del Camp d’Arriassa o el total d’Alfons el Magnànim. A parer 
seu, l’informe no amaga les preguntes que es fan els veïns sobre l’inici d’aquests 
projectes. 

Tot seguit, pregunta per què no inclou altres inversions ja esmentades com a obres 
relatives al projecte d’idea prèvia i projecte executiu de set cruïlles a la superilla del 
Poblenou, amb mesures de contractació pública sostenible i un pressupost de licitació 
de 577.000 euros. I pel que fa als equipaments, creu que el Govern fa la mateixa 
trampa que amb l’espai públic i rebaixa la quantitat de projectes que no es duran a 
terme, com la Casa de les Lletres, perquè li surtin millor els números. 

Acaba la intervenció plantejant un seguit de preguntes: si es farà la reforma del Casal 
de Barri de la Verneda, si el calendari de la biblioteca de Sant Martí és real, si es farà la 
plaça de Victoria Kent, i si es millorarà la connectivitat entre la rambla Prim, la Diagonal 
i el Fòrum.  

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, agraeix la feina de l’equip tècnic 
que ha elaborat l’informe. Explica que el seu grup disposa de dos informes amb el 
mateix títol, Informe sobre inversions 2016-2019 (que es presenta avui) i Inversions al 
districte 2016-2019 (del mes de febrer). En aquest últim, indica, les inversions a la via 
pública eren de 197 milions d’euros, mentre que ara són de 129 milions. I en 
equipaments s’ha passat de 49 milions d’euros en inversions a 29 milions. Constata 
que són unes diferències de 67 i 20 milions d’euros, respectivament, i demana al 
Govern que expliqui on són aquestes inversions. 

 

 

 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDDemòcrata, a diferència del Govern i els 
altres grups municipals, que bàsicament han parlat de xifres, vol referir-se a casos 
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concrets. Menciona el pont de Santander, la nova oficina del Districte que s’ha de fer al 
cinema Pere IV, la Biblioteca Gabriel García Márquez, el passeig marítim a l’altura de 
Diagonal Mar i la plaça Victoria Kent, com a obres que ni hi són ni se les espera. I 
afegeix la plaça de la Infància, que el Govern diu que acabarà aquest mes d’octubre, 
però que tothom sap que no serà així. 

Retreu al Govern que siguin experts en la reprogramació i en allargar terminis de 
finalització de les obres, amb molts actes de presentació de projectes que només 
serveixen per vendre fum i entretenir el veïnat, i que fan que arribin a finals de mandat 
només amb promeses per al següent. 

El senyor Marc Andreu Acebal, del GMDBComú-E, assenyala que els informes 
s’exposen precisament per fer un exercici de transparència, perquè es puguin debatre i 
es pugui respondre a les preguntes que generen. Declara que la voluntat del Govern en 
tot moment és poder donar el màxim d’informació als grups de l’oposició i a la 
ciutadania en general per poder fer el seguiment de l’acció de govern i del que es fa i 
es deixa de fer als barris. 

Pel que fa al decalatge en les xifres d’inversions, indica que l’informe de principis d’any 
incloïa totes les obres i tots els projectes iniciats al mandat, amb la quantificació de la 
previsió de pressupostos, tot i que hi hagués projectes que s’acabessin en mandats 
futurs. En canvi, el document que es presenta avui recull només el que es gastarà 
pressupostàriament en aquest mandat. Esmenta alguns casos concrets: la reforma 
d’Alfons el Magnànim estava pressupostada amb 7 milions d’euros, però per projecte i 
per obra no es podrà acabar en aquest mandat, per tant només s’hi inclourà el que 
entra al mandat actual; de la Casa de les Lletres només es pot fer el projecte i la 
reforma s’ha de deixar per al mandat següent, per tant no s’hi indiquen els 14 milions 
que podria costar, sinó els 500.000 euros que costa el projecte. Passa el mateix amb el 
cinema Pere IV. 

Reitera que si saben positivament que deixaran el projecte enllestit però difícilment 
podran començar l’obra dins d’aquest mandat, no imputen tot el que costarà l’obra en 
aquest informe. 

Nega que juguin amb el màrqueting o els números, sinó que es limiten a explicar què hi 
ha perquè la gent pugui tenir la informació. Comenta que si volguessin enganyar, 
podrien sumar com a inversions, però que no són obres, els 10 milions de la compra de 
La Escocesa; els pràcticament 2 milions d’euros que s’han invertit per comprar el Pere 
Calafell o l’església de Sant Bernat Calbó, que s’ha enderrocat per ampliar l’escola La 
Mar Bella, o els més de 6 milions d’euros que aquest any el Districte està invertint en 
equipaments escolars, quan no li tocaria i li correspondria a la Generalitat. Conclou que 
si es posen a fer una anàlisi, hi entraria tot això, però que estan explicant les dades 
concretes perquè es puguin debatre i tothom tingui el màxim d’informació. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, esmenta els 90 milions d’euros de 
desfasament entre els documents de febrer i d’octubre: a banda de les 40 obres  
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pendents, insisteix que hi ha 90 milions que no estan comptabilitzats i que no se sap a 
quines obres corresponen. 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, acusa el Govern d’haver mentit 
i presumit quan van presentar el document del mes de febrer: van fer una previsió de 
màxims i després no la poden complir. Menciona alguns exemples de retallades 
pressupostàries, com ara les actuacions a l’entorn de la plaça de les Glòries (64 milions 
menys), a l’avinguda Meridiana (26 milions menys) o la reurbanització i millora de la 
connectivitat entre el parc del Clot i Concili de Trento (900.000 euros menys). Destaca 
el cas de la superilla: al febrer hi constaven 14 milions, i ara, 90.000 en execució ―la 
diferència és tan gran que creu que hi deu haver un error en algun dels documents.  

Arran de tot el que ha exposat, pregunta si el Govern continua sostenint que no hi ha 
retallades i avisa que el seu grup farà públics els dos documents. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDDemòcrata, adreçant-se al conseller 
tècnic, assegura que obres com el pont de Santander o l’oficina del Districte al cinema 
Pere IV no seran una realitat en aquest mandat per la mala gestió del Govern. Recorda 
que el seu grup ha advertit, des de l’inici del mandat, que aquestes obres, pel seu cost, 
eren obres de ciutat i no de districte, i retreu al Govern que les volgués imputar al Pla 
de barris quan sabia que eren obres que es menjaven gairebé tot el pressupost i que 
serien impossibles d’executar. Afegeix que, arribat el moment de posar-se a treballar, 
es van adonar que obres com el pont de Santander superaven l’àmbit del districte i que 
calia esperar que l’AMB o l’òrgan competent també s’hi involucrés. Reconeix que a 
l’informe s’hi han inclòs moltes obres petites a carrers, que segurament han ajudat 
molts veïns en la vida quotidiana, però adverteix que les grans obres no hi són ni hi 
seran, ja que no les farà el Govern actual. 

El Consell se n’assabenta. 

 
 
C) Part decisòria/executiva: 
 
a) Propostes d’acord 
 
1. INFORMAR de l’assignació de la denominació de Jardins de Dolors Canals i 

Farriols a l’espai enjardinat entre els carrers Cristòbal de Moura, Pere 
Moragues, Palerm i Marsala 

El president enuncia la proposta. 

La senyora Carlota Falgueras Marsal, del GMDBComú-E, explica que primer la 
Comissió de Memòria i Gènere, formada per entitats del districte, i després les entitats 
de dones del barri del Besòs van demanar i reivindicar reiteradament que es donés el 
nom de Dolors Canals i Farriols als jardins situats a la plaça Palerm, entre els carrers 
Cristòbal de Moura, Pere Moragues, Palerm i Marsala. Informa que aquesta petició va  
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ser aprovada pel Consell de les Dones i posteriorment per la Ponència del 
Nomenclàtor, que ha sol·licitat que s’aprovi al Consell Plenari de Districte. 

La senyora Marta Mas, representant de la Comissió de Memòria i Gènere, manifesta 
que els carrers no parlen prou de dones i que ja fa vint anys que les entitats, agrupades 
ra en comissió, ho reivindiquen i treballen per feminitzar el nomenclàtor. 

Expressa que avui estan contentes perquè per fi es porta al Plenari l’aprovació del nom 
dels jardins Dolors Canals i Farriols, que espera que aviat siguin una realitat al barri del 
Besós-Maresme, on només hi ha un 5% de carrers amb noms de dones. Tanmateix, 
per poder acabar de tancar l’expedient i perquè qui vulgui anar als jardins els trobi al 
plànol, espera que no tornin a passar vint mesos, que són els que han hagut de passar 
fins a arribar a la sessió d’avui. 

Demana al Govern del Districte, si és possible, una reunió de treball abans d’acabar el 
mandat per debatre temps, criteris i espais per poder seguir ampliant el nomenclàtor 
cap a la paritat, i sobretot que els concretin a qui cal adreçar-se per a aquestes 
qüestions (Memòria Històrica, Cultura, Territori, Urbanisme, Dones?), perquè és un 
problema que no s’ha aclarit en els tres anys del mandat actual. Admet que és un tema 
molt transversal, però insisteix que no saben amb qui han de parlar que tingui capacitat 
de gestionar-ho i de donar respostes sobre què cal fer: saben on ho volen, saben per 
què ho volen, però no saben el com. 

A manera de petita llicència, constata que a Sant Martí no hi ha noms de Borbons per 
eliminar ―que sembla que és el que més activa la cerca de carrers―, però sí que hi ha 
dones que han escrit la història i que seria important que estiguessin representades a 
l’espai públic com una part del memorial democràtic. Indica que li agradaria que les 
relacions amb el Districte fossin més àgils per resoldre temes que no han de ser 
complicats: en els vint anys que fa que treballen amb el nomenclàtor i fins ara, no ha 
estat així. Conclou demanant agilitat, escolta i directrius per actuar. 

El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, recorda que la societat és 
heteropatriarcal, blanca i occidental i que el nomenclàtor reprodueix aquesta societat. 
Es mostra satisfet per aquesta iniciativa de les mateixes dones del districte, 
organitzades, i expressa el vot favorable del seu grup. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, opina que els grups sempre voten a 
favor i no posen objeccions a aquestes qüestions. Lamenta, però, que el Govern no faci 
participar els diferents grups en aquest tipus de decisions. Acaba d’escoltar les queixes, 
molt raonades, del Consell de Dones, i ell vol reiterar també la queixa que el Govern no 
els fa participar i sempre els imposa allò que vol. Tanmateix, expressa el vot favorable 
del seu grup.  

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, expressa el vot favorable del seu grup. 
No obstant això, puntualitza que, a més de col·locar plaques grandiloqüents amb el 
nom de jardins ―cosa que els sembla molt bé―, volen veure autèntics espais que els 
ciutadans puguin gaudir i que no passi com als jardins d’Ana Figuera, on hi ha una 
placa molt ben posada, però els jardins encara no hi han aparegut.  
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El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, expressa el vot 
favorable del seu grup. 

El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, expressa el vot favorable del seu grup 
i celebra que el nom d’una dona republicana s’introdueixi al nomenclàtor del districte. 
Manifesta que, com s’ha afirmat des del públic, cal feminitzar els carrers, no només 
posant-los noms de dona, sinó fent arquitectura feminista. 

La senyora Margarita Planas i Liébanas, del GMDDemòcrata, constata que, després de 
la intervenció de la representant de la Comissió de Memòria i Gènere, entitat que 
treballa pel reconeixement i la visibilitat de les dones a través de l’espai públic i el 
nomenclàtor, poca cosa més poden afegir. 

Manifesta que l’esperit d’una ciutat és la suma de totes les persones que hi conviuen i 
que el nom dels carrers i les places ajuda a entendre com és la ciutat, ja que darrere 
d’aquests noms sempre hi ha una història. Recorda que el nombre de carrers i places 
de la ciutat de Barcelona amb nom de dona és minoritari i que aquesta desigualtat 
encara es fa més notable al districte de Sant Martí. S’alegra que per fi es posi el nom 
de la pedagoga Dolors Canals a aquest indret, i exigeix al Govern, que ha fet molt poca 
feina en aquest sentit, que sigui més àgil i diligent a l’hora d’afegir noms de dones a 
més espais dels barris. 

La senyora Carlota Falgueras Marsal, del GMDBComú-E creu que cal celebrar que hi hagi una 
plaça més amb nom de dona i ho agraeix a tots els grups. També agraeix la intervenció del 
públic i replica al senyor Gallardo que precisament en aquest tema hi ha molta participació: es 
va plantejar i es va aprovar al Consell de Dones, que és un òrgan de participació. 

Precisa, també, que la plaça Ana Figuera està constituïda i arreglada com a plaça. 
Expressa el vot favorable del GMDBComú-E a la proposició. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, insisteix que el Govern no consulta 
mai als grups aquest tipus de propostes abans dels plenaris, alhora que reitera que tots 
els grups les acceptarien.  

La senyora Margarita Planas i Liébanas, del GMDDemòcrata, torna a reclamar al 
Govern que sigui més àgil a l’hora d’endegar aquests temes, perquè són molt 
importants i no pot ser que Sant Martí sigui el districte de Barcelona amb menys noms 
de dona en places i carrers, un fet que pot demostrar. 

S’informa favorablement la proposta per unanimitat. 

 

D) Part d’impuls i control 
 

a) Proposicions/declaracions de grup 
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Presentada pel GMDDemòcrata: 

 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

Que el Districte de Sant Martí impulsi la planificació d’instal·lacions esportives 
amb coordinació amb l’IBE i la resta de districtes, per tal de donar cobertura a la 
pràctica de tots els esports i també els emergents. 

Que es faci especialment atenció a esports com el futbol americà, el rugbi, 
l’handbol, l’hoquei (en les seves diverses modalitats) i el beisbol/softbol, 
estudiant la possibilitat d’usos temporals de solars que no tenen una previsió de 
desenvolupament a mitjà termini, així com d’una instal·lació específica. 

Que es tregui una línia d’ajudes i subvencions específica per a les entitats dels 
esmentats esports, que en permeti l’existència. 

Que a través de la televisió i la ràdio municipal es faci difusió de tots els esports, 
també els emergents, així com retransmissions esportives. 

Es proposa el següent text transaccionat: 

Que el Districte de Sant Martí impulsi la planificació d’instal·lacions esportives 
amb coordinació amb l’IBE i la resta de districtes, per tal de donar cobertura a la 
pràctica de tots els esports i també els emergents. 

Que es faci especialment atenció a esports com el futbol americà, el rugbi, 
l’handbol, l’hoquei (en les seves diverses modalitats) i el beisbol/softbol, 
estudiant la possibilitat d’usos temporals de solars que no tenen una previsió de 
desenvolupament a mitjà termini, així com d’una instal·lació específica. 

Que es tregui una línia d’ajudes i subvencions específica per a les entitats dels 
esmentats esports, que en permeti l’existència. 

Que a través de la televisió i la ràdio municipal es faci difusió de tots els esports, 
també els emergents, així com retransmissions esportives. 

Que es tingui una concepció de polítiques de gènere i que s’estableixin 
mesures d’accessibilitat per a persones amb diversitat funcional. 

La senyora Maria Arenillas Picañol, del GMDDemòcrata, enuncia la proposició, 
formulada arran dels contactes amb clubs de Sant Martí que practiquen esports que no 
són de grans masses: aquestes entitats s’han apropat al seu grup per transmetre-li les 
mancances que pateixen. 

El senyor Alejandro Millán, representant del Club d’Handbol Poblenou, explica que el 
2019 faran vint anys, que són una entitat del barri i per al barri i que tenen un objectiu 
molt clar: poder practicar l’esport amb tots els infants del Poblenou. Informa que el seu 
problema principal és la qüestió de les pistes per jugar: entrenen i juguen als pavellons 
de la Mar Bella i de la Nova Icària, que són instal·lacions amb un cost molt elevat. 
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Constata que aquest problema no el tenen els equips d’altres pobles i ciutats de 
Catalunya on van a jugar i que per a ells és molt difícil subsistir en aquestes condicions. 

 

 

Demanen que l’Ajuntament pugui trobar-hi una solució o, si més no, que els ajudi a fer 
més suportable aquest tema. Afegeix que l’any 2017 el pressupost del club era de 
60.000 euros i que un 40% (uns 24.000 euros) es va haver de destinar al lloguer de 
pistes. Manifesta que no és una situació sostenible, perquè repercuteix en les famílies, 
que són el suport econòmic bàsic del club. Indica que aquests diners els podrien 
dedicar, per exemple, a la promoció de la base o a impulsar els equips femenins (estan 
intentant crear-ne, però és molt complicat). Demana si hi ha algun tipus d’ajuda per als 
clubs, o si seria possible habilitat naus o solars en desús ―tal com diu la proposició―, 
per ajudar una mica a tirar endavant els projectes. Altrament els serà molt difícil 
subsistir. 

El senyor Odair Camacho, representant del Club Barcelona Uroloki, exposa l’evolució 
de la seva entitat: va néixer el 1991 com a escola i club, amb el vessant social i de 
pràctica esportiva, però aquell mateix any, com que al barri no trobaven lloc per 
practicar esport, van haver de marxar a Sants-Montjuïc, on es van estar fins al 2012, 
any en què l’alt cost del lloguer del Serrahima els va fer tornar al barri. Lamenta que 
des del 2012 fins avui han anat perdent disponibilitat de camps en les categories de 
nens, nenes, joves i femenina. Explica que el seu problema és que ara entrenen al 
Camp Municipal de Menorca, dos dies a la setmana, de 21.30 h a 23 h, amb tres 
categories i en un espai de 45 × 50 metres: són 75 persones, entre les quals hi ha 
menors d’entre 13 i 16 anys que no poden arribar a casa a les dotze de la nit. 

Explica que busquen una solució, perquè estan perdent jugadors i persones 
interessades en el futbol americà. Indica que nens i nenes que estan deixant la pràctica 
esportiva en una edat que és indispensable: deixen de practicar esport perquè no en 
volen fer cap altre i ara mateix no disposen de cap solució. Indica que als equipaments 
del barri sempre els diuen el mateix: que ho tenen tot ocupat amb el futbol, amb les 
bases i les categories superiors. Conclou que no volen marxar del barri ni de 
Barcelona, però que els estan obligant a marxar de les instal·lacions del districte i de la 
ciutat. 

El senyor Josep Soto, representant del Club de Futbol Americà Barcelona Pagesos, 
intervé sense micròfon, en la mateixa línia que els anteriors ciutadans. 

El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, agraeix al GMDDemòcrata que 
hagi acceptat la transacció i tot seguit assenyala que el seu grup està molt a favor de la 
pràctica esportiva, sobretot de base, com a foment de la salut i per treballar el 
feminisme, la no exclusió, la coeducació i la participació de persones d’altres cultures. 
Per desenvolupar aquests aspectes, els sembla molt important treballar l’esport de 
base, i remarca que al districte, pel que constatat durant aquests anys, hi ha clubs molt 
importants que practiquen molts esports, tal com demostren les intervencions anteriors. 
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Demana que, governi qui governi després de les pròximes eleccions municipals, es 
treballi l’esport de barri i de districte sense involucrar-hi la política, com es fa 
normalment, i que es fomenti que els petits clubs tinguin sortida. Opina que s’ha de ser 
imaginatiu, com quan un esplai o un cau demana un local perquè no en té i els 
districtes els allotgen en escoles o instituts: es pot fer el mateix amb aquests clubs.  

 

Afegeix que si hi ha espais al districte, que cal tenir voluntat política i satisfer la 
demanda d’aquests tres clubs, segurament compartida per molts d’altres. 

També considera molt important i prioritari fomentar l’esport femení i per a persones 
amb discapacitat, i amb aquest objectiu proposa que les subvencions atorgades pel 
Districte tinguin en compte el treball en els àmbits esmentats i amb el col·lectiu LGTBI.  

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, indica que la proposició planteja 
dues qüestions importants. D’una banda, la rendibilitat dels equipaments públics, i en 
aquest sentit comenta que quan es voten els preus públics dels equipaments, moltes 
vegades no s’és conscient de tot el que hi ha al darrere i planteja l’interrogant de si un 
equipament públic ha de donar beneficis. Insta, doncs, a reflexionar sobre la manera 
com s’està actuant amb els equipaments i els equips, ja que es en aquest Plenari s’està 
constatant que els equipaments suposen un cost important per als clubs.  

L’altra qüestió és l’omnipresència del futbol en totes les instal·lacions esportives de 
nova creació, fet que ha generat un deute amb els altres esports. Destaca que hi ha 
grans campions d’Espanya i d’Europa, de patinatge o d’hoquei, que no es poden 
entrenar al districte, i reclama que s’hi faci alguna cosa. Admet que ara mateix no té la 
solució, però demana que el Consell de l’Esport funcioni i que intenti donar sortida a 
aquesta diversitat esportiva. 

Expressa el vot favorable del seu grup a la proposició i, tenint en compte que el Govern 
és el campió de la participació, proposa que es creï una taula amb tots els implicats, 
per buscar solucions conjuntament. 

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, agraeix als clubs esportius la feina 
impressionant que duen a terme. Creu que l’esport infantil i juvenil, al qual aquestes 
entitats dediquen la majoria d’esforços, ha de ser una de les prioritats de la societat. 
Afegeix que fomentar la cultura de l’esforç i la pràctica de l’esport, com fan aquests 
clubs, és una part fonamental de la formació de la majoria de joves, i assegura que la 
millor manera d’ajudar les entitats esportives és facilitar-los instal·lacions properes i a 
preus assequibles. Entén que el districte de Sant Martí, per dimensions i per solars, 
naus i espais disponibles, ha de tenir la capacitat per trobar aquests llocs. Puntualitza 
que la gestió d’aquests equipaments correspon a l’IBE, però que el Districte pot exercir-
hi una certa pressió. 

Matisa, també, que està en desacord amb el concepte esports minoritaris, perquè 
podrien ser-ho gairebé tots, excepte el futbol i potser el bàsquet, i es nega a creure que 
l’handbol o el rugbi hagin de ser minoritaris. Esmenta la presència a la sala d’un grup 
de pares que fa anys que lluiten per l’hoquei en línia, un esport emergent. Informa que 
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des del 2013 lluiten per trobar espais de pràctica, sense gaire èxit: ja es van reunir amb 
l’anterior regidor del Districte, senyor Eduard Freixedes, i continuen tenint només petits 
espais a l’institut Icària i al Clot de la Mel. 

Relacionant-ho amb l’apartat de la proposta que parla de la difusió de la pràctica 
esportiva i també amb l’hoquei en línia, destaca que el 2019 se celebraran a Barcelona 
els World Roller Games, que segurament tindran un ampli ressò als mitjans de 
comunicació, però que no deixaran al districte cap equipament que serveixi als joves 
per practicar aquests esports emergents que es volen potenciar. Considera que  

qualsevol esdeveniment urbà, a escala de la ciutat i amb una inversió important al 
darrere, ha de deixar equipaments perquè la gent que ha descobert esports nous pugui 
practicar-los. 

La senyora Sílvia López Serrano, del GMDPSC-CP, assenyala que en la proposició es 
mencionen només alguns esports ―alguns dels quals centenaris― i no se n’esmenten 
molts d’altres que també tenen necessitats d’espai. En aquesta línia, suggereix 
impulsar dins l’IBE, com va fer el seu grup quan era al Govern, el MIEM (mapa 
d’instal·lacions esportives municipals), precisament encaminat a definir els usos dels 
espais. 

Manifesta que està d’acord a utilitzar els solars sense previsió de desenvolupament i, 
fins i tot, a habilitar-los per poder fer-hi instal·lacions amb una coberta multidisciplinària 
que doni servei als esports de pavelló. En tot cas, remarca que no tan sols necessiten 
ajuda i suport els esports que emergents, sinó que n’hi ha molts d’altres. Finalment, 
expressa el vot favorable del seu grup a la proposició. 

El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, declara que l’esport és salut, cultura, 
educació, educació en valors, educació del treball en equip i inclusió. Assegura que tot 
això es reflectia molt clarament en l’equip de criquet femení Ma’isah, que el Govern va 
partir per la meitat. 

Planteja que cal un camp de futbol americà al districte i recorda que el seu grup ja ho 
va portar al Plenari a l’inici del mandat, tot i les dificultats d’espai. Comenta que també 
hi han portat el suport explícit als equips d’hoquei en línia i als esports no minoritaris, 
sinó minoritzats. A parer seu, no hi ha esports millors o pitjors, sinó que hi ha esports 
minoritzats i n’hi ha de sobrevalorats o que reben més atenció. 

Referint-se als gestors dels equipaments, creu que n’hi ha que fan una feina excel·lent i 
d’altres que no, ja que converteixen la instal·lació en un negoci. Subratlla que el foment 
de l’esport base és clau, una estructura d’estat. Per tant, critica que molts gestors 
prefereixin organitzar lliguetes de futbol per guanyar diners abans que fomentar l’esport 
base, i que s’arribi a la situació, per exemple, de l’Uroloki: més de setanta persones han 
de jugar ben entrada la nit perquè la resta d’instal·lacions del districte es dediquen a fer 
lliguetes de futbol privades. Insisteix que l’esport base ha de passar pel davant de 
qualsevol negoci i que l’educació, la inclusió, la cultura i la salut s’han de defensar cada 
dia des del Plenari. 
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Expressa el vot favorable del seu grup a la proposició, atès que durant tot el mandat 
han treballat per aquests esports minoritzats, per l’esport femení i també per l’hoquei en 
línia. Per acabar, i corregint el senyor Gallardo, destaca que els jugadors del districte 
no són només campions d’Europa, sinó que són campions mundials d’hoquei en línia, i 
que hi ha jugadores del districte que ara competeixen a Suècia, finançades per 
universitats. 

El senyor Jordi Marzo Fitó, conseller de Memòria Històrica, Seguretat i Prevenció, 
indica que Sant Martí és el districte amb més camps i equipaments esportius, però que 
es fa palès que no són suficients. Avança que s’està treballant en el mapa 
d’instal·lacions esportives per poder fer una planificació, i que en aquesta tasca es 
tenen en compte els esports minoritzats. 

 

Enumera diferents projectes esportius al districte: arreglar la pista d’hoquei de la Pau; 
els Roller Games, un esdeveniment internacional; reformar la Mar Bella per al futbol 
americà i l’atletisme; dotar les bitlles catalanes d’un espai definitiu; el projecte del camp 
de rugbi de Sant Andreu, que també donarà servei a Sant Martí, i potenciar el criquet 
femení, que ja té una lliga femenina a la ciutat. També menciona un seguit de 
competicions esportives internacionals que se celebraran a l’octubre a la ciutat, com el 
30è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Polo, el 22è Trofeu Internacional Ciutat 
de Barcelona de Beisbol, el Mundial de Pilota al districte (al frontó de Bac de Roda) i el 
23è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona d’Escacs. 

Clou la intervenció remarcant que el Govern fa promoció, treballa la base de l’esport i 
els esports minoritzats, i integra les polítiques de gènere i accessibilitat en la 
remodelació i la construcció de nous equipaments esportius. 

La senyora Maria Arenillas Picañol, del GMDDemòcrata, retreu al Govern que durant 
aquest mandat, excepte en el període de govern compartit, l’esport hagi estat l’absolut 
oblidat del Districte: és un tema repetidament inexistent en l’informe del regidor i al seu 
parer s’han perdut més de tres anys desatenent l’esport al districte i a la ciutat. 
Constata que en el dossier d’inversions no hi ha cap equipament esportiu nou ni 
projectat, i que només s’hi recullen intervencions de manteniment. 

Indica, però, que Sant Martí és un districte en creixement, on encara molts espais estan 
definir o redefinir, i que, pel que fa a l’esport, encara és a temps de créixer per donar 
suport i servei a la resta de la ciutat. Assegura que l’Administració disposa de recursos 
per a això. 

Recorda que la política tendeix a resoldre les necessitats de les grans masses, també 
en l’esport, una conducta que pot marginar i fer que les minories renunciïn a les seves 
expectatives. Manifesta que quan es permet triar dins d’una gran varietat, les persones 
es reafirmen en les seves personalitats i la seva manera de ser. En aquest sentit, 
l’esport pot ser i ha de ser la gran porta a aquestes dinàmiques, atès que pot fomentar i 
obrir canals d’expressió, elecció i realització a tota mena de persones, a tots els 
gèneres, a totes les edats i capacitats, potenciant l’ajut on hi hagi possibilitat. 
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Assegura que un govern no pot treballar només per a les seves prioritats, sinó que està 
obligat a treballar per a tots els ciutadans. Per tant, reclama que el Govern atengui, 
estudiï, treballi o demani ajut per posar solució a les mancances de l’àmbit de l’esport 
en general, però sobretot, que atengui els qui sol·liciten ser escoltats i són ignorats, 
com els intervinents d’avui. 

El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, considera que el Govern s’ha 
d’arremangar: saben que estan fent moltes coses al districte, però subratlla que les 
necessitats que s’han exposat en aquest Plenari s’haurien de poder resoldre abans que 
acabi el mandat. Expressa el vot favorable del seu grup a la proposició. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, demana al regidor del Districte que 
es comprometi amb els veïns i els representants dels clubs per solucionar el tema dels 
preus i per buscar solars i espais, perquè n’hi ha. Afirma que ell també se sent orgullós  

del districte, de la zona del Fòrum, de la Vila Olímpica, de la Verneda, del Besòs o del 
parc de Sant Martí, i que aquests espais podrien servir per acollir i practicar molts 
esports a la ciutat. Insisteix en què el regidor del Districte es comprometi. 

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, assegura que l’esport no ha estat una prioritat 
per al Govern actual, però es mostra sorprès pel fet que la proposició vingui del PDeCAT, que 
durant el seu mandat tampoc no va impulsar l’esport, com sí que ho havia fet el PSC. Tot 
seguit, expressa el vot favorable del seu grup. 

La senyora Sílvia López Serrano, del GMDPSC-CP, agraeix a la senyora Arenillas la 
valoració positiva que ha fet de la tasca del PSC i concretament del comissionat 
d’Esports David Escudé, no només al districte de Sant Martí, sinó també a la resta de la 
ciutat. 

El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, aclareix a alguns membres del Plenari 
que el futbol americà no és rugbi i que calen instal·lacions de futbol americà, com 
defensa el GMDERC-AM. Destaca, també, que els Roller Games tindran com a pista 
d’entrenament la de la Pau i que als frontons es jugaran les fases prèvies i finals del 
Mundial de Pilota. 

Per acabar, envia un record al company de Plenari Antonio Herrera, que va morir fa 
poc. 

El senyor Jordi Marzo Fitó, conseller de Memòria Històrica, Seguretat i Prevenció, informa que 
un 71,6% dels barcelonins adults practiquen esport (aquest percentatge representa un 
increment de 16 punts des del 2013), i que un 50,1% d’aquests ho fan en instal·lacions 
esportives. Precisa que són molt conscients d’aquest augment i de la demanda que tenen els 
esports minoritzats. 

Remarca que al Plenari anterior el regidor del Districte va felicitar l’handbol del 
Poblenou per l’ascens de categoria i recorda que fa dos anys es va invertir en unes 
instal·lacions poliesportives a la Verneda i es va reconèixer la tasca de l’ASME als 
premis Sant Martí. 
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Informa que s’han ampliat les pistes del Poblenou i que el 6 d’octubre es va inaugurar 
la remodelació del CEM Vintró. Afirma, doncs, que s’estan fent inversions i que s’estan 
fent bé, i que és difícil no invertir en el districte, que és el que té més potencial de 
Barcelona. 

Assenyala que poden entendre les dificultats del club d’handbol i el greuge comparatiu 
amb altres municipis de Catalunya, que no paguen per l’ús de la pista. Com va indicar 
l’alcaldessa el 5 d’octubre, estudiaran el seu cas i en parlaran amb la comissionada de 
l’IBE, la senyora Marta Carranza. Expressa el vot favorable del seu grup a la 
proposició. 

La senyora Maria Arenillas Picañol, del GMDDemòcrata, agraeix el suport de tots els 
grups i demana al Govern que es posi les piles i que en els sis mesos que resten de 
mandat demostri que ha entès el missatge. 

S’aprova la proposició per unanimitat. 

  

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

Instar el regidor del Districte de Sant Martí a què, tot i haver reiterat en la 
passada Audiència Pública del Districte la voluntat del Govern de suprimir 
la línia de bus 192, a què aturi de forma immediata la retirada d’aquesta 
línia i que, al mateix temps, obri el diàleg amb totes les parts afectades amb 
l’objectiu d’arribar a un acord satisfactori per a tothom. 

 
 
La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, assenyala que a finals d’octubre 
començarà la nova fase de desplegament de la xarxa ortogonal, que afectarà la línia 
192: una línia de tota la vida al districte i molt necessària per una gran quantitat de 
motius, que ara explicaran els veïns i veïnes.  
 
Per això, el seu grup demana al Govern del Districte que n’aturi la retirada, obri el 
diàleg amb totes les parts afectades i, de forma molt especial, escolti les persones amb 
diversitat funcional, un col·lectiu que utilitza molt aquesta línia. 
 
La senyora Maria Arenillas Picañol, del GMDDemòcrata, exposa que s’ha anunciat la 
supressió de la línia 192 per la implantació de la nova xarxa de bus i l’entrada en 
funcionament de les línies V23 i V25. Recorda que la línia 192 connecta el barri del Clot 
i el Camp de l’Arpa amb l’Hospital de Sant Pau, el CAP de Maragall, la Fundació 
Puigvert i la Residència Pere Relats, i que bona part dels seus usuaris són persones 
grans o amb diversitat funcional. 
 
El GMDDemòcrata, per tant, demana que el Districte de Sant Martí i l’Ajuntament de 
Barcelona es replantegin la supressió d’aquesta línia i mantingui el seu actual servei 
per als veïns i veïnes. 
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El senyor Bañón, en nom del GMDPSC-CP, pregunta quin és el capteniment del 
regidor del Districte en relació amb la supressió de la línia de bus 192. 
 
El president dona pas a les intervencions sol·licitades pel públic. 
 
La senyora Irene Silvestre, veïna del Clot de tota la vida, es mostra preocupada, com 
molts altres veïns, per l’eliminació per part de TMB i l’Ajuntament del servei de l’autobús 
192.  
 
Manifesta que el recorregut del 192 passa per quatre barris (Guinardó, Camp de l’Arpa, 
Clot i Poblenou) i que el traçat està farcit de centres sanitaris, per tant li costa molt de 
creure que sigui una línia deficitària. Subratlla que els usuaris són bàsicament persones 
grans, amb malalties cròniques o amb problemes importants de mobilitat i que el 
recorregut del 192 les alleuja i les ajuda a arribar als centres de salut de manera més 
fàcil i còmoda. Afegeix que la gran majoria són pensionistes que no poden permetre’s 
pagar un taxi, a causa de les minses pensions que cobren, i que tampoc no poden anar 
fent canvis d’autobusos o metro per arribar als centres assistencials. 
 
 
 
 
Es pregunta per quina raó TMB i l’Ajuntament, de comú acord, han pres aquesta 
decisió i creu que avui han conegut la resposta a l’article «Pla de reducció de línies», 
publicat al 20 minutos. 
 
Reivindica que els ciutadans grans i malalts que han dedicat el seu treball i el seu 
esforç a la societat es mereixen una atenció que s’ha de posar per davant dels 
interessos purament econòmics, i exposa que el sentiment de pena i tristor que li 
produeix pensar que tantes persones grans i malaltes del barri es trobaran desvalgudes 
l’ha motivada a portar aquesta situació davant les institucions, per tal que es 
replantegin la decisió i pensin en les conseqüències que comportarà per a la tercera 
edat, principalment. 
 
Prega que els membres del Plenari mostrin a la ciutadania la humanitat de les 
institucions que representen. Considera que la ciutadania ha de poder sentir que se la 
respecta i se la posa per davant dels interessos econòmics. Espera una resposta 
positiva i agraeix als representants polítics la seva tasca. 
 
Indica que ha elaborat un petit dossier amb documentació (s’hi inclouen al darrere els 
números de parada i els serveis de cadascuna d’aquestes) i demana als membres del 
Plenari que se’l mirin. 
 
El president pregunta a la senyora Silvestre si li pot facilitar ara el document, per 
repartir-lo entre tots els grups municipals. Tot seguit, en constatar que la senyora M. 
Àngels Villar no és present a la sala, dona la paraula al senyor Eduard Rodríguez. 
 
El senyor Eduard Rodríguez mostra totes les parades de la línia 192 perquè es pugui 
veure més clar el tema, tot i que la senyora Silvestre ja ho ha explicat quasi tot. Reitera 
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que s’ha de fer tot el possible per aturar la retirada d’aquesta línia i mantenir l’actual 
servei per als veïns i veïnes. S’adreça especialment al regidor del Districte, ja que és el 
cap que representa tots els partits. 
 
Creu que no es pot canviar l’interès social per les burocràcies i que les línies V23 
(Icària-Can Marcet) i V25 (Poblenou-Horta) no substitueixen la 192, com algú ha 
afirmat. 
 
Per acabar, proposa que s’afegeixi a les lletres de la xarxa ortogonal (V de vertical, H 
d’horitzontal i D de diagonal) la S, amb el número que es vulgui, que el veïnat hi estaria 
d’acord sempre que es respectessin totes les parades de la línia 192, perquè seria la 
manera d’encabir-la dins la xarxa ortogonal. 
 
El senyor Miquel Figueras, representant de la vocalia de persones amb diversitat 
funcional de l’Associació de Veïns de Sant Martí, recorda que el 27 de juliol de 2017, 
després d’assabentar-se de les modificacions de la nova xarxa, van recollir 5.000 
signatures per defensar que no traguessin els autobusos 26, 36, 60 i 192. Constata que 
malauradament algun ja no hi és i que el 36 s’ha modificat, però es mostra convençut 
que encara són a temps de salvar el 192.  
 
Exposa que molta gent que viu a la Gran Via, la Diagonal o el Poblenou té els metges a 
Sant Pau i hi ha d’anar bastant sovint: el 192 els deixa a la mateixa porta del nou  
 
 
hospital, mentre que d’altres paren a l’altra banda. Destaca que haver de fer 
transbordaments és complicat i que anar d’una punta a l’altra del carrer Mas 
Casanovas es pot fer llarguíssim, sobretot si plou o fa mal temps, ja que no hi ha cap 
mena de protecció. 
 
En nom de les persones amb mobilitat reduïda, demana que es mantingui el 192, i fins i 
tot que s’ampliï, perquè només hi cap una cadira de rodes. No acaben d’entendre que 
es vulgui eliminar. 
 
El senyor Miquel Catasús, president de l’Associació de Veïns i Veïnes del Clot-Camp 
de l’Arpa, assegura que la seva associació està a favor de la xarxa ortogonal, n’entén la 
lògica i la defensa, però ja fa temps que s’ha vist que els serveis als hospitals han de 
tenir un tractament especial, cosa que s’ha acceptat en altres barris. Recorda que en el 
cas del 192 fa un any i mig que van plantejar el tema en diverses reunions 
participatives, però no se’n va fer cas. Reconeix que últimament sí que semblava que el 
Districte entenia que socialment el 192 era necessari, però TMB encara no. Explica que 
arran de les recents mobilitzacions s’ha fet una petita millora a la V23 (un gir que al seu 
parer no arregla pràcticament res) que almenys significa que s’ho han començat a 
mirar. Menciona també que les dades (plànol, nombre d’usuaris) que havien sol·licitat 
feia un any i mig no se’ls han facilitat fins ara, tot i que encara en falten. Assenyala que 
si estan en aquesta situació, protestant, és perquè el sistema de participació no ha 
funcionat. 
 
Informa que el senyor Álvaro Nicolás, de Mobilitat, després d’un any i mig, ha admès 
que potser sí que cal que de la part d’Aragó cap amunt el 192 funcioni ―tal com els 
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han informat des de Mobilitat els últims dies―, però la part de baix, no. Es mostra en 
desacord amb aquesta idea, perquè les excel·lències del V23 i el V25 encara s’han de 
veure i, per contra, tothom coneix les del 192, especialment les persones amb mobilitat 
reduïda i necessitats molt especials. Recorda que pels nuclis antics del Clot i Camp de 
l’Arpa no hi pot passar una línia i, per tant, no es pot deixar un espai de 500-700 
metres, sense cap línia vertical que porti a Sant Pau. Qualifica, doncs, d’antisocial 
eliminar el 192. 
 
Creu que no demanen res d’especial, considerant que hi ha més de 20 busos de barri, i 
reclama que es mantingui el 192 tal com està, i d’aquí a un any o dos, amb totes les 
dades, se’n torni a parlar. Recorda que el tema es tornarà a tractar al Consell de Barri 
del dia 15, que el 19 ―si no se soluciona abans― s’ha convocat una manifestació, i 
que insistiran fins que faci falta, perquè no es pot perdonar que es tregui un servei 
social. 
 
El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, expressa una gran satisfacció 
pel fet que la lluita veïnal aparegui dins la seu del Districte. Considera que aquest és 
l’esperit persones que lluiten per l’interès de les persones al marge de la feina dels 
polítics. 
 
Es mostra contrari a treure el 192 i tot i reconèixer que la xarxa ortogonal és positiva i 
aclaridora per a molta gent, no es poden traçar mapes sense pensar en les persones i 
les seves necessitats, com el tema sociosanitari. Expressa la convicció que cal mirar 
pels veïns i no només per uns traçats ben pintats. 
 
 
Finalment recorda que la setmana passada es va anunciar que l’Ajuntament posarà un 
bus que farà el seguiment del 92 per als turistes que pugen al Park Güell i constata que 
si hi ha diners perquè els turistes pugin al Parc Güell, també n’hi ha d’haver perquè el 
192 continuï al districte. 
 
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, censura el regidor del Districte (i li 
demana que ho transmeti a l’alcaldessa, perquè són els líders de BComú, que sempre 
s’ha atorgat el lideratge de la participació, l’ecologia i les ajudes socials) pel fet que es 
vulgui eliminar una línia d’autobús només perquè és deficitària. Mostra incredulitat i 
recorda que la funció pública dels mitjans de transport és evitar la congestió de les 
ciutats. Reitera que no entén la decisió i indica que obligarà els usuaris a demanar que 
els portin amb cotxe o a conduir ells mateixos. Subratlla el gran benefici social que 
comporta l’autobús. 
 
Critica una decisió incongruent que no entén ningú i l’arrogància d’un Govern que es 
considera líder en qüestions socials. En aquest sentit, es pregunta què necessitava per 
escoltar els veïns, tenint en compte que la qüestió de l’autobús ja s’ha plantejat en 
consells, reunions i a l’associació de veïns, i no se n’ha fet cas. Manifesta que no 
comprèn que el Govern parli de participació i digui que escolta el poble, quan al final els 
ciutadans han d’acabar venint al Plenari a fer-se sentir. Assenyala que molta gent agafa 
la moto, potser el regidor del Districte també, però que els usuaris del 192 van amb 
autobús i se’ls està generant estrès i incertesa sense cap necessitat. 
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Demana al Govern que en prengui nota i rectifiqui per donar certesa i tranquil·litat als 
veïns. 
 
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, considera que el principal problema 
de la xarxa ortogonal és la falta de diàleg amb els veïns i veïnes, i que, quan hi ha una 
modificació a les línies, cal arribar a un acord amb tots els implicats. Afegeix que ja hi 
ha problemes en altres llocs del districte: en alguns no es respecten els horaris, i en 
d’altres, cal fer transbordaments on abans no calia.   
 
Afirma que és primordial que els veïns siguin escoltats i manifesta que desconeix si 
s’han reunit en més ocasions amb el Govern actual, ja que sovint els grups tampoc no 
reben informació. Sol·licita al Govern poder disposar de les dades necessàries i 
reclama que es conservi una línia que porta a dos centres hospitalaris i altres llocs 
importants, i que els possibles canvis no n’afectin les condicions actuals. 
 
Insisteix que els veïns se senten abandonats pel Consistori i reitera que cal escoltar-
se’ls i dialogar-hi. Anuncia el vot favorable del Grup de Cs a la proposta, perquè els 
ciutadans han de ser la prioritat en les modificacions de la xarxa ortogonal, com en 
qualsevol qüestió que els afecti directament.  
 
La senyora Montserrat Barnils i Santanach, consellera de Treball Digne, Cultura i 
Promoció Econòmica, lamenta que per un tema com aquest hagin de venir tants veïns 
al Ple, però reconeix que una sala amb tanta gent fa goig i demostra l’interès dels veïns 
i veïnes per les coses que es fan al barri.   
 
 
 
 
Informa que la nova xarxa de busos respon a un nou model de ciutat i de mobilitat per 
als veïns i veïnes de tota l’àrea metropolitana, i també a criteris de facilitat d’ús, eficàcia 
i ús eficient dels recursos. Assenyala que implica una reducció del temps d’espera i del 
viatge, que millorarà la connectivitat entre els diferents modes de transport i el farà més 
atractiu i sostenible. Destaca que les noves línies V23 i V25 són busos d’altes 
prestacions i que, juntament amb el V27, que ja funciona, connecten verticalment el 
Clot amb el Poblenou, quan abans només ho feia el 192. 
 
Dit això, assegura que és voluntat del Govern estar al costat dels veïns i veïnes en les 
seves reivindicacions pel que fa al 192. Recorda que fa un any i mig, quan va començar 
el procés participatiu per debatre la nova xarxa, ja es va detectar que hi hauria un 
problema, i així es va traslladar a Mobilitat. Subratlla que no han deixat mai de treballar-
hi ni d’estar atents al tema. Exposa, però, que l’estudi que demostra que el 85% de les 
persones agafen només una part del recorregut del 192 i que d’Aragó cap avall 
pràcticament no es fa servir. 
 
Se senten queixes entre el públic i el president pren la paraula per demanar que es 
mantingui l’ordre i es deixi acabar la intervenció de la senyora Barnils. 
 
La senyora Montserrat Barnils i Santanach, consellera de Treball Digne, Cultura i 
Promoció Econòmica, insisteix que es vol mantenir el 192 i que el Govern està en 
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converses amb la Federació d’Entitats i l’Associació de Veïns i Veïnes del Clot-Camp 
de l’Arpa. Assegura que es mantindrà però que falta veure com es concreta el 
recorregut, acabant-ho de lligar amb Mobilitat i les necessitats dels veïns. 
 
La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, creu que ha quedat prou clar, 
després d’escoltar els veïns, que retirar aquest autobús seria una mesura 
completament antisocial, i la sobta molt que el Govern ho basi tot en xifres, quan al 
darrere hi ha persones. 
 
Critica que el Govern tan sols vulgui mantenir mig recorregut del 192, quan els veïns 
diuen que és necessari tot el trajecte, i suggereix que el Govern potser només 
reacciona quan hi ha mobilitzacions. 
 
Manifesta que el Govern té una segona oportunitat, si realment vol estar al costat dels 
veïns i veïnes, per prometre que mantindrà el recorregut del 192, i per què no, que en 
millorarà l’accessibilitat i la freqüència. 
 
La senyora Maria Arenillas Picañol, del GMDemòcrata, lamenta haver de repetir 
sempre el mateix: que el Govern ha d’atendre les persones, que sembla que no és el 
cas. 
 
Referint-se a les converses amb Mobilitat que ha esmentat la senyora Barnils, recorda 
que Mobilitat també forma part del Govern, per tant no és una excusa. Reconeix que 
cal projectar nous sistemes de comunicació i mobilitat dins de la ciutat ―que sobre el 
paper resulten sempre idonis―, però alhora cal escoltar els usuaris i s’ha de ser prou 
empàtic i generós per qüestionar els projectes quan es demostra que tenen mancances 
o errors. 
 
 
 
Admet que la nova xarxa de bus dona cobertura a tots els desplaçaments a qualsevol 
punt de la ciutat, però també complica alguns trajectes a les persones grans o amb 
diversitat funcional quan es veuen obligades a fer transbordaments, sobretot en 
trajectes que els donen servei per desplaçar-se a hospitals o centres d’assistència. 
 
Demana, per tant, una revisió exhaustiva de la pretesa retirada de la línia 192 i de 
qualsevol altra línia que cobreixi un servei indispensable per als usuaris afectats per 
problemes de mobilitat. Afegeix que, fora del termini per poder modificar el seu prec, 
una veïna li va fer una reflexió sobre altres línies amb el mateix problema i que, en 
conseqüència, van fer una petició per transaccionar la proposició del GMDERC-AM. Tot 
i no haver pogut arribar a un acord, informa els afectats que el seu grup seguirà 
treballant per satisfer la demanda. 
 
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, exposa que estar a 
favor de la xarxa ortogonal no vol dir estar d’acord amb l’eliminació de línies d’autobús 
que compleixen, més que res, una funció social, com 192. Retreu que no es tingui en 
compte ni el perfil de l’usuari (gent gran que necessita aquest servei), ni el recorregut 
de la línia, ni la importància dels llocs per on passa, ni, sobretot, què en pensen els 
usuaris (gent gran, amb problemes de mobilitat, alguns d’ells) i els veïns. 
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Pregunta per què, a l’hora de suprimir una línia, no es té en compte la funció social que 
desenvolupa i només s’atenen els criteris econòmics, i per què abans de prendre 
aquesta mena de decisions no es compta amb l’opinió dels usuaris i els veïns, que són 
els afectats. Recorda que no tothom està prou en forma per poder utilitzar els carrils 
bici que el Govern està fent per tot arreu. 
 
El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, coincideix amb la senyora 
Arrando que és una qüestió de voluntat política, per tant, si el Govern diu que està en 
contra de la retirada del 192, proposa donar-li un temps perquè es pronunciï, sense 
buscar excuses en Mobilitat ni els tècnics. Si un cop acabat aquest termini, la qüestió 
no s’ha resolt, els veïns protestaran i assegura que el GMDCUP-PA estarà amb ells. 
 
El Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, s’adreça al regidor del Districte per 
recordar-li que els veïns han vingut al Plenari amb l’objectiu que ell es comprometi 
personalment a mantenir l’autobús 192, tal com s’ha fet en altres districtes on s’han 
conservat els autobusos socials. Li reclama, doncs, com a regidor que prengui la 
iniciativa personalment per exigir a l’Ajuntament que es mantingui el 192. Avança que el 
GMDPPC votarà a favor de la proposta. 
 
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, critica que la senyora Barnils hagi 
parlat de xifres, perquè aquestes xifres són persones, que són les que compten al 
districte.   
 
El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, 
Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, no està d’acord que se’ls retregui falta de 
participació, quan fa un any i mig que estan fent participació i s’ha canviat el criteri 
inicial. Expressa fermament, doncs, que el 192 no se suprimirà. Afegeix, tanmateix, que 
també entrarà en funcionament la nova línia V23, que anirà des del Poblenou, passant 
pel Clot, cap amunt, amb una freqüència de 8 minuts, un temps d’espera de 4 minuts i 
equipada amb rampa (la del 192 la majoria de vegades no funciona, diu). Insisteix que,  
 
amb un temps d’espera de 4 minuts, s’arribarà a l’Hospital de Sant Pau, i creu que tota 
la gent que hi viu a prop, o dels carrers Independència o Badajoz, acabarà agafant el 
V23, que serà més ràpid i tindrà una freqüència superior i més capacitat. Precisa que 
això encara s’ha de veure, però que de moment la línia V27 funciona i té molts usuaris. 
 
Puntualitza que aquestes noves línies seran complementàries al 192, que reitera que 
es mantindrà, tot i que cal concretar per on acaba passant: p. ex., per Muntanya o 
Trinxant. L’associació de veïns defensa que passi per Muntanya, però el Govern creu 
que seria un error, perquè Muntanya hauria de ser per a vianants. Conclou repetint que 
l’autobús 192 es manté. 
 
La senyora Montserrat Barnils i Santanach, consellera de Treball Digne, Cultura i 
Promoció Econòmica, anuncia que ell seu grup vota a favor de la proposició del 
GMDERC-AM i que rebutja el prec del GMDDemòcrata. 
 
La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, considera que no han tingut tan 
males notícies, ja que segons el Govern el 192 es queda, però se suma a la pregunta 
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dels veïns: es queda sense retallar-lo? Recorda al conseller del Govern que, quan el 
seu partit va guanyar les eleccions, va afirmar que «Governarien obeint». En aquest 
sentit, doncs, li demana que pensin menys, escoltin més i obeeixin. 
 
Assenyala que sempre han estat a favor de la xarxa ortogonal, però que no pot 
hipotecar-ho tot, com ara el servei social que compleixen algunes línies d’autobús; que 
cal escoltar els veïns, i que entén que les converses esmentades continuaran.  
 
Agraeix a tots els grups el vot favorable a la proposició, de la qual faran un seguiment. 
Demana de nou al Govern que s’ho repensi, perquè seria una mesura antisocial, 
impròpia de BComú, i insisteix que és un tema de voluntat política. També li demana 
compromís amb els veïns, les veïnes, els usuaris i la ciutat. 
 
La secretària intervé per agrair el resum de la votació, però demana als portaveus que 
en algun moment, preferiblement en el segon torn, expressin verbalment el vot.  
 
El president proposa tornar a preguntar als diferents grups el sentit del seu vot. 
 
La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, expressa el vot favorable del 
seu grup. 
 
La senyora Maria Arenillas Picañol expressa el vot favorable del GMDDemòcrata. 
Afegeix, però, que és incoherent que es denegui el prec del seu grup, quan diu el 
mateix que la proposició del GMDERC-AM. Demana una explicació d’aquest rebuig. 
 
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, expressa el vot 
favorable del seu grup. 
 
El senyor David Celma Fernández, del GMDCUP-PA, expressa el vot favorable del seu 
grup. 
 
El Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, expressa el vot favorable del seu grup. 
 
 
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, expressa el vot favorable del seu 
grup. 
 
La senyora Montserrat Barnils i Santanach, consellera de Treball Digne, Cultura i 
Promoció Econòmica, expressa el vot favorable del seu grup i demana al president 
poder donar l’explicació que ha reclamat la senyora Arenillas. 
 
El president aclareix que no dona la paraula a la senyora Barnils, perquè ha exhaurit el 
temps amb escreix. 
 
S’aprova la proposició per unanimitat. 
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Presentada pel GMDPSC-AM: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

Instar el regidor del Districte a: 

1. Lliurar als grups municipals aquí representats, abans de set dies, un informe 
per escrit relatiu a l’estat de la seguretat a Sant Martí durant els anys 2017 i 2018, 
en què constin, entre altres indicadors, fets delictius, nombre de denúncies 
presentades, actes d’incivisme i els relatius a la convivència, així com les 
mesures de prevenció portades a terme. 

2. Reforçar els equips de policia de barri per tal de treballar la seguretat 
des de la prevenció. 

3. Convocar amb posterioritat la Taula de Seguretat del Districte per tal de 
donar a conèixer a les entitats que en formen part les dades de l’informe 
lliurat als grups municipals. 

El president informa que aquest punt aglutina el debat de tres proposicions (del 
GMDPSC-CP, del GMDCs i del GMDCUP-PA), un prec del GMDPPC i una pregunta 
del GMDERC-AM, i que s’hi han sol·licitat un parell de paraules. 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, recorda que al Plenari 
de maig van aportar les dades fetes públiques pels cossos de seguretat relatives a 
l’augment dels fets delictius a Sant Martí durant l’any 2017: un increment del 9,21%. Tot 
i així, el regidor del Districte va manifestar que les dades de què ell disposava no feien 
pensar en cap problema greu. Ara, però, les dades que han sortit publicades en algun 
mitjà de comunicació relatives al 2018 comencen realment preocupants, ja que 
reflecteixen un increment dels fets delictius coneguts del 16,9%. Sigui certa o no 
aquesta dada, constata que els delictes i l’incivisme pugen sense que per part del 
Govern hi hagi una resposta seriosa a aquest problema que preocupa veïns i entitats. 

Indica, en tot cas, que han de donar per bones les dades dels mitjans perquè el Govern  

no ha fet públiques les dades de l’enquesta de victimització, ni convoca la Taula de 
Seguretat. Per això, demana que es lliuri als grups un informe relatiu a l’estat de la 
seguretat a Sant Martí i que es convoqui la Taula de Seguretat, que no es reuneix des 
del gener del 2017, quan hauria de fer-ho dos cops l’any. Assegura que els ciutadans 
tenen dret a conèixer les dades d’un tema tan important com aquest i el dret a viure 
amb més seguretat i millor convivència. 

Conclou que preservar un espai públic de qualitat és una obligació per a qualsevol 
govern, però més per als que es defineixen d’esquerres, i que el manteniment de la 
seguretat és, en aquest sentit, imprescindible: qui menys té és qui fa més ús de l’espai 
públic, i la seguretat és un dret per a tothom però, sobretot, per a qui menys recursos 
té.  
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La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, assenyala que la inseguretat i 
l’incivisme estan entre els problemes que més preocupen els veïns i veïnes del districte 
de Sant Martí i que les xifres de l’augment de l’activitat delictiva són alarmants: ha pujat 
un 20,5% a la ciutat de Barcelona, i Sant Martí és el tercer districte on més s’ha 
incrementat la delinqüència. Afegeix que les administracions públiques han de garantir 
el compliment de les normes de civisme i convivència, així com aplicar l’ordenança de 
mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana en tots els espais públics de 
Barcelona. 

Per tant, insta el Govern del Districte de Sant Martí a convocar de manera immediata la 
Taula de Seguretat del districte amb l’objectiu d’aplicar mesures per fomentar i garantir 
la convivència ciutadana a l’espai públic i de reduir l’índex de criminalitat. 

El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, explica que van assistir a la 
darrera Audiència Pública i que van veure que més d’una vintena de persones prenien 
la paraula per parlar sobre el que a elles els semblaven qüestions d’incivisme, 
perillositat i inseguretat. Dubte de si és un tema orquestrat, però com que el seu grup 
confia en les veïnes i els veïns, demana, igual que el GMDPSC-CP, poder disposar de 
dades clares, perquè s’està parlant d’inseguretat a partir del que ha publicat un mitjà de 
comunicació, i per treballar calen dades objectives. 

Creu que s’està reclamant més protecció policial, mentre que el que demana el seu 
grup és una altra cosa: la policia té les seves tasques, però el que vol el seu grup és 
augmentar el nombre de treballadors i treballadores socials, educadors i educadores 
socials, mediadors de carrer i treballadors APC, perquè pensen que és la mesura 
correcta per solucionar molts dels problemes que els veïns i veïnes porten als plenaris 
del Districte. Reclamen un increment de personal perquè aquests professionals ja estan 
patint una sobrecàrrega de feina: els centres de serveis socials de tot Barcelona, i del 
districte en aquest cas, estan sobreexplotats i tenen més casos dels que poden 
assumir. Reclama també que els APC s’internalitzin i que es facin públics, i que no 
s’externalitzin, com està passant en aquests moments, i que en comptes de tenir dos 
educadors i educadores de carrer per a la Verneda, el Clot i el Camp de l’Arpa, se’n 
puguin tenir sis, vuit, deu o els que calguin, tenint en compte que estan molt per sota 
dels índexs que marca la llei. 

Insisteix que els problemes no se solucionen amb policia, sinó amb prevenció, amb 
treball de carrer i amb la feina de persones que venen de les ciències socials i que  

saben com resoldre els problemes. Rebutja que es facin només pegats i que es vulgui 
solucionar la situació ràpid, ja que després el problema es trasllada a un altre barri. 
Insisteix, doncs, que cal treballar amb previsió i educació, perquè és l’única manera de 
resoldre bé els problemes. 

Expressa el vot contrari del seu grup a les proposicions del GMDPSC-CP i del GMDCs, 
no perquè no creguin necessari tenir les dades i convocar la Taula de Seguretat, sinó 
perquè no els agrada cap on van dirigides. Afegeix que els sembla millor la seva 
proposta i pensa que el Govern l’hauria de poder assumir. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, remarca que tots els grups, amb 
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enfocaments diversos, han coincidit en la mateixa qüestió, que ja va sortir a l’Audiència 
Pública. Per tant, insta el Govern a dissenyar un pla específic per garantir la seguretat 
física de les persones i la convivència enfront de tant d’incivisme, preservar els béns 
públics i privats del veïnat, establir un debat de seguretat ciutadana als consells de 
barri, i informar de les dades de faltes, delictes i vandalisme, així com de les despeses 
que ocasionen (és bo i pedagògic dir què costa el vandalisme, perquè això ho paguen 
els ciutadans, no l’Ajuntament), i publicar-ne les conclusions. 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, informa que el seu grup també 
va assistir a l’Audiència Pública i que per primera vegada van veure un gruix molt 
important de veïns que es queixaven d’inseguretat i d’incivisme a la pràctica totalitat 
dels barris de Sant Martí. 

Com que pensa que el Govern té l’obligació de fer-hi alguna cosa, pregunta quines 
mesures de caràcter extraordinari té pensat emprendre per intentar, com a mínim, 
pal·liar l’augment de la inseguretat i l’incivisme que els veïns senten i pateixen de forma 
clara. 

El president constata que una de les persones que havien demanat d’intervenir ha marxat i 
dona la paraula al senyor Jordi Giró, president de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Vila 
Olímpica. 

El senyor Giró no entén que el regidor del Districte consideri, tal com ha dit a l’informe, que al 
districte tot va bé. Afirma que és tot el contrari i suggereix que els membres del Govern visitin el 
districte per veure les coses que passen de veritat. Admet, en tot cas, que algun d’ells ja ho ha 
fet.   

Mostra sorpresa pel fet que el parc de Moscou, que s’havia de licitar al juliol, ara resulta que 
està en projecte. Explica que en aquest parc s’hi ha arribat a concentrar més d’un centenar de 
persones (MENA i d’altres) i ara els veïns ja volen que es tanqui. Creu que el Govern fa tard: la 
zona és conflictiva i els veïns s’han mobilitzat perquè estan farts del soroll, la brutícia i la 
inseguretat i, a més, han patit robatoris amb violència i molta agressivitat. Demana al Govern 
que parli amb Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra per informar-se’n i subratlla que, malgrat 
no agradar-los especialment la policia, la Guàrdia Urbana hi ha de ser, almenys per a la 
prevenció. Considera minso que hi hagi només una patrulla per als caps de setmana, quan a la 
zona es poden aplegar 50.000 o 100.000 persones als llocs d’oci. Per tant, reclama al Govern 
que afronti la situació, perquè n’és conscient i no cal que l’emmascari. 

 

 

Es mostra d’acord a ampliar els serveis socials, com s’ha proposat, però assenyala que no 
actuen en els casos de presència de drogues a la via pública: es limiten a trucar al 112, cosa 
que pot fer qualsevol veí. Opina que són persones que fan la seva feina amb tota la bona 
voluntat, però que al final això no porta enlloc. Al seu parer, són espais on el que està prohibit 
és portar-se bé i s’està exportant poder fer tot allò que dona la gana. En aquest sentit, recorda 
s’ha aprovat una normativa que permet ocupar els parcs públics i fer-hi el que es vulgui, sense 
cap tipus de permís i sense que ningú hi pugui dir res: per exemple, zumba amb música, a la 
plaça dels Campions, amb 100-150 persones. Assenyala que, per contra, quan l’associació de 
veïns vol fer un acte al carrer, ha de demanar la corresponent llicència o el permís. Recorda 
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que la Guàrdia Urbana no hi pot fer res si no es molesta els veïns, i recalca que els veïns ja es 
queixen, però quan arriba la Guàrdia Urbana, les activitats ja s’han acabat.   

Pel que fa a la neteja, exposa que s’ha patit molta brutícia i no s’hi ha vist una millora (a la Vila 
Olímpica i altres barris) fins a l’última setmana d’agost. Lamenta que el cap de setmana anterior 
s’empastifés amb excrements la biblioteca del barri (n’han difós les fotografies) i es pregunta 
qui és el responsable d’una acció intolerable. Al seu parer, no és una bretolada, sinó una altra 
forma d’habitar el carrer. 

També informa, com a fet que els ha sorprès moltíssim, del grup de persones que fa 
dues setmanes que dorm a totes les parades, arran del pla d’acollida de la Regidoria de 
Drets Civils. Creu que tot plegat està molt lluny de la dignitat i que no es pot atendre 
d’aquesta manera. Assegura que això no és seguretat ni civisme, i que les coses s’han 
de fer bé i explicar-les. 

Insisteix que han passat moltes coses i han tingut molts ensurts que els preocupen, 
com també els preocupa la congelació d’inversions pendents de fa temps, quan els 
veïns ara tenen més demandes. 

Per acabar, recorda que la sortida del metro no té accessibilitat i demana que la gent 
pugui sortir directament a la zona d’oci, si és que es vol mantenir. En aquest senti, 
critica la manera com ho ha afrontat la regidora Gala Pin. 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, opina que el senyor Giró acaba 
de fer un resum brillant de la situació. En referència a la intervenció del senyor Celma, 
es mostra d’acord a fer pedagogia, prevenció, previsió i mediació, però assenyala que 
al final tota aquesta actitud de bonança és clar que falla. Coincideix que cal dedicar tots 
els esforços a evitar aquestes situacions, però afirma que també cal dedicar esforços a 
analitzar quina és la realitat i tenir les dades actualitzades, fer seure tothom en una 
taula, parlar-ne i afrontar, d’una vegada, les mesures en aquest àmbit. 

Troba revelador que la regidora Gala Pin hagi descobert, tres anys després, que la 
policia fa falta i opina que el Govern va molt tard. L’insta, per tant, a posar-se les piles 
en temes de seguretat perquè la cosa no vagi a pitjor. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, 
Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, pel que fa a les qüestions d’incivisme, inseguretat i 
criminalitat, comença retraient al PSC que agafi una dada i extrapolar-la per culpar el 
Govern de la ciutat. 

Indica que disposa de poques dades, però es mostra confiat que es convoqui la Taula 
de Seguretat ja podrà exposar-les totes, sobretot les dels Mossos, que encara no li han  

arribat. Puntualitza que les dades de la Guàrdia Urbana, que depèn de l’Ajuntament, sí 
que les té. 

Respecte a l’incivisme, informa que de gener a octubre del 2017 es van registrar al 
districte 2.632 trucades per molèsties a la via pública, mentre que de gener a octubre 
del 2018 n’hi ha hagut 2.279: és a dir, s’observa una baixada important. Assenyala que 
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en el mateix període del 2017 es van reportar 1.034 avisos per molèsties en locals de 
pública concurrència, i que el 2018 han estat 700. Pensa que tot això és fruit de l’equip 
de vigilància d’espais públics de la Guàrdia Urbana, que està fent una bona feina, i 
també del servei de reforç del civisme, especialment a la zona de la franja del Besòs. 
Tot i reconèixer que altres tipus d’incidents han pujat, creu que els índexs esmentats 
són considerats fiables per la Guàrdia Urbana a l’hora de definir l’incivisme. 

Per parlar de delinqüència, constata que necessiten dades dels Mossos. Informa que 
de gener a octubre del 2017 es van denunciar 17.057 fets delictius, i de gener a octubre 
del 2018, 17.330: per tant, s’ha registrat un lleuger increment, però a parer seu es 
podria dir que la dada es manté. Es mostra preocupat per la utilització reiterada que fa 
la dreta, i ara també l’esquerra, d’aquestes dades. Manifesta que la delinqüència, 
especialment els robatoris a domicilis, està augmentant a tot Catalunya, i ho atribueix a 
la manca de Mossos. Recorda que l’alcaldessa ha demanat més Mossos a la ciutat i 
lamenta que Catalunya no tingui Govern. En aquest sentit, pregunta si Barcelona ha de 
solucionar els problemes de l’habitatge o de l’educació de zero a tres anys i a més 
pagar els Mossos. 

Replica al senyor Giró que, tenint via lliure per parlar amb el Govern, resulta estrany 
que vingui al Plenari a fer aquest discurs. Assegura que saben què passa al carrer 
Moscou i que hi fan tots els esforços possibles, però que malauradament estan sols, i 
subratlla que han anat al territori i estan treballant els temes de la plaça dels Campions 
i dels sensesostre. Expressa de nou sorpresa pel discurs tremendista i creu que es pot 
relacionar amb la proximitat de les eleccions. 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, aclareix que les dades 
que ha esmentat provenen d’un mitjà de comunicació concret i fan referència específica 
al districte de Sant Martí. Suggereix que si les dades no augmenten potser és perquè la 
gent no denuncia tant com abans, i subratlla que falten Mossos i sobretot Guàrdia 
Urbana, i que cal dotar-la de l’equipament tecnològic necessari perquè pugui 
desenvolupar la seva feina en les millors condicions i torni a tenir un paper rellevant a 
l’espai públic. Lamenta que ara, per la manca de recursos i efectius només es pugui 
ocupar de la reacció. Al seu parer, el paper d’una policia moderna i de proximitat és 
molt més que això. Arran de l’afirmació del senyor Carmona en el sentit que falten 
Mossos, un problema que no és de l’Ajuntament, recorda que el Govern acabarà el 
mandat amb menys guàrdies dels que hi havia quan va començar: només amb el 
decret de jubilació als 59 anys dels agents de la policia local es produiran fins a 272 
baixes el proper mes de gener. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, destaca que Sant Martí és el tercer 
districte on ha augmentat més la delinqüència (a tot Barcelona s’ha incrementat un 
20,5%), fet que, com és normal, preocupa els veïns. Celebra que el Govern també 
estigui preocupat, però no entén que, malgrat tanta preocupació, es redueixin els 
efectius de la Guàrdia Urbana, jubilant-los abans d’hora. Recorda que les competències  

de Guàrdia Urbana les té l’alcaldessa, que és qui governa la ciutat i l’encarregada de la 
seguretat.   
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Demana que se’ls facilitin les enquestes de victimització del 2017, com ha reclamat el 
GMDPSC-AM, i que s’apliquin les ordenances i les normes de civisme i convivència, 
així com el procediment sancionador, a tots els barris del districte. Es mostra 
convençuda que cal garantir el benestar de tots els ciutadans i que no es pot permetre 
que continuï augmentant l’índex de criminalitat. De nou, insta el Govern a aplicar les 
ordenances i el procediment sancionador i insisteix en què volen una ciutat segura i 
que l’índex de criminalitat al districte no augmenti. 

Menciona algunes de les queixes que els han fet arribar els veïns i veïnes, com ara els 
robatoris i les agressions sexuals a la nit al carrer Sardenya, a l’altura de Pompeu, per 
la manca total d’il·luminació, i que les baralles diàries i la delinqüència a la Verneda i la 
Pau. Opina que no és acceptable que la ciutadania se senti insegura i que Barcelona 
està sumida en un caos inèdit. Demana de nou al Govern que faci complir les normes 
en comptes de reduir efectius, ja que és responsabilitat de l’alcaldessa com a 
encarregada de la seguretat, i assenyala que obviar la realitat és abandonar els 
ciutadans, perquè la responsabilitat és salvaguardar la convivència i la seguretat 
ciutadana. Critica, un cop més, que es redueixi el nombre d’agents i s’anticipin 
jubilacions d’efectius de la Guàrdia Urbana, atès que són necessaris. 

En la línia del que ha afirmat el senyor Giró, conclou que el Govern fa tres anys que diu 
el mateix, però que els barris del districte cada vegada estan pitjor. 

El senyor Daniel Celma Fernàndez, del GMDCUP-PA, puntualitza que cal distingir entre 
turistes que utilitzen certes parts del districte per a bogeries diverses i persones que 
dormen al carrer. Al seu parer, l’incivisme dels turistes que venen a gaudir de 
Barcelona és un tema de ciutat, per la qual cosa cal aclarir quin tipus de ciutat es vol: la 
dels milers de turistes borratxos gaudint de les platges del Poblenou o la de les 
persones que viuen bé a Barcelona. 

Pel que fa a les persones que dormen al carrer, indica que és un tema prou important i 
dolorós que s’ha de tractar, com ha dit abans, amb previsió i educadors, i tenir en 
compte que existeix perquè vivim en una societat capitalista que no dona cap altra 
possibilitat a aquestes persones. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPP, coincideix amb el senyor Celma que 
calen més agents socials, però subratlla que els millors agents socials són els de la 
Guàrdia Urbana, la feina de la qual elogia i agraeix, perquè s’esforça al màxim en 
qualsevol situació (accidents, emergències mèdiques, etc.). 

Es mostra convençut que si es pregunta als agents socials del Besòs, també agrairan 
la feina de la Guàrdia Urbana, que els ha salvat de molts disgustos. Expressa el vot 
favorable del seu grup a la proposició del GMDCUP-PA, però repeteix que el millor 
agent social és la Guàrdia Urbana. 

Agraeix al senyor Carmona que no hagi culpat el PP de tots els mals, però assenyala 
que negar l’evidència és ingrat, perquè al final sempre es manifesta, indica que tots els 
veïns li corroboraran els problemes de delinqüència, incivisme i manca de neteja.  
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Reconeix que el Govern pot jugar amb les estadístiques tant com vulgui, però assegura 
que els veïns han acabat tips de trucar al 112 i al 092, no per abandonament dels 
Mossos o la Guàrdia Urbana, sinó per desbordament: des de botellones o música al 
carrer fins a atracaments. Destaca una xifra que segurament coneix el senyor 
Carmona: entre el 1990 i el 1992, la Guàrdia Urbana disposava de 3.400 agents, 
mentre que a finals del 2017 només hi havia 2.930 agents (470 efectius menys). 
Explica que el 2017 es van convocar 169 places, de les quals només es van cobrir 120; 
que el 2018 se n’han convocat 150, quan la llei permetia arribar fins a les 173, i que el 
2019 està previst que es jubilin 272 agents. Entén que el personal, quan arriba a una 
certa edat i pot cobrar la pensió, es jubili, perquè és una feina desagraïda, de jugar-se 
el físic als carrers, però avisa que, després d’aquestes convocatòries, encara hi haurà 
un dèficit de 165 agents, més greu encara al districte de Sant Martí, perquè comparteix 
efectius amb Ciutat Vella, on hi ha molts problemes. Com a resultat, a les nits a Sant 
Martí pràcticament no hi ha Guàrdia Urbana.  

Per tot plegat, insta el Govern a potenciar la Guàrdia Urbana i li retreu que vulgui 
eliminar aquest cos, quan els seus agents són els qui protegeixen i recondueixen la 
situació en cas de baralles al Besòs. 

Expressa el vot favorable del seu grup a les proposicions del GMDPSC-CP, del 
GMDCs i del GMDCUP-PA. 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, lamenta el discurs del senyor 
Carmona, ja que no li ha sentit ni una sola proposta. Creu que, com ha fet amb 
l’autobús 192, el Govern contraposa les dades a les persones i retreu que abans el 
Govern hagi recriminat al PSC que utilitzés dades i ara faci el mateix per no parlar de 
les persones. Apunta, doncs, que potser sí que els dos grups provenen de la mateixa 
escola. 

Pensa que si la sensació dels veïns i veïnes és que no estan segurs, això compta i no 
es pot mesurar amb dades de trucades. Afegeix que garantir la seguretat de la gent 
també és un tema clarament d’esquerres i s’hi poden fer coses, i replica al senyor 
Carmona que sí que hi ha Govern a Catalunya, tal com deu saber l’alcaldessa, que s’ha 
reunit dues vegades amb la Junta de Seguretat al Palau de la Generalitat, i la setmana 
vinent s’hi torna a reunir. Indica que calen Mossos exactament igual que calen més 
guàrdies urbans, que cada Administració sap què ha de fer i que el Govern ha 
d’assumir les seves responsabilitats, que no pot imputar ni a la Generalitat ni a altres 
administracions. Critica que el conseller hagi culpat de tot els altres i hagi estat 
tremendista, i rebutja que les esquerres no puguin parlar de seguretat. Lamenta, de 
nou, el to de la intervenció del senyor Carmona. 

Expressa el vot favorable del seu grup a les proposicions del GMDPSC-CP i del 
GMDCUP-PA i l’abstenció a la del GMDCs. 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, expressa el vot favorable del 
seu grup a les proposicions del GMDPSC-CP i del GMDCs i l’abstenció a la del 
GMDCUP-PA. 
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Aclareix al senyor Carmona que no és que el Govern estigui sol en tema de seguretat, 
sinó que no en sap i no hi creu, perquè sempre ha estat darrere la pancarta, per això la  

 

 

senyora Colau diu ara que vol desmantellar una unitat de la Guàrdia Urbana. Remarca 
que, perquè la Guàrdia Urbana funcioni, cal fer confiança als agents i explicita que el 
seu grup hi confia plenament, i també en els Mossos d’Esquadra. Opina que si el 
conseller té les dades de la Guàrdia Urbana però no les dels Mossos, és que no està 
fent bé la seva feina; recorda que abans tant la Guàrdia Urbana com els Mossos retien 
comptes al Plenari i reclama al conseller que vagi a Mossos del districte de Sant Martí i 
demani explicacions, que exerceixi de Govern del Districte. Al seu parer, si no té dades 
dels Mossos és perquè les ha demanat tard i no per falta de voluntat del cos. Li 
reclama, per tant, que aclareixi quant fa que les va sol·licitar i per què no les té. Al seu 
parer, ha desobeït les seves funcions. 

Subratlla, a més, que li demanen les dades del districte i no les de la resta de 
Catalunya, i en aquest sentit reclama de nou que el Govern faci la seva feina en aquest 
àmbit, i reitera que el seu grup confia plenament en la Guàrdia Urbana i els Mossos 
d’Esquadra. 

Retreu al conseller, tal com ha fet anteriorment el GMDERC-AM, que el Govern hagi 
criticat el senyor Bañón per aportar dades i després hagi fet el mateix. Reclama al 
Govern que convoqui la Taula de Seguretat i mostri les dades a tothom en lloc de 
presentar només les que els interessen. Recorda que en el mandat anterior el senyor 
Trias se’n va anar a Madrid a pactar noves oposicions per a la Guàrdia Urbana, quan 
tots els ajuntaments estaven endeutats i no els deixaven augmentar plantilla, i subratlla 
que la ciutat tenia els recursos suficients, tal com al seu parer deu tenir ara. Conclou, 
per tant, que el Govern no està afrontant correctament la pròxima onada de jubilacions. 

Insisteix que aquest és un tema sobre el qual cal treballar, que el Govern no ha fet la 
feina i que el conseller no dir que no té les dades dels Mossos d’Esquadra. Assegura 
que el problema no és que els Mossos d’Esquadra no l’hi hagin donat, sinó que el 
Govern no les ha demanades o no ho ha fet amb prou temps. Pensa, doncs, que el 
Govern s’ha de posar les piles i li reclama que convoqui la Taula de Seguretat, apliqui 
les mesures corresponents i es posi a treballar d’una vegada. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, 
Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, assegura que BComú té la seva política de 
seguretat i que l’està aplicant en particular a Sant Martí. Es mostra orgullós de la 
Guàrdia Urbana, especialment la de Sant Martí, perquè ha aconseguit el desplegament 
de la policia de barri, que fins ara no existia, amb deu agents, dos caporals i una 
sergenta. Informa que aquestes persones estan a disposició dels veïns als barris per tal 
de conèixer què està passant o què pot passar, per planificar i resoldre problemes. 
Reitera que és un instrument que fins ara no existia i que el Govern està orgullós 
d’haver-lo posat en marxa conjuntament amb la Guàrdia Urbana de Sant Martí. 
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Pel que fa als serveis a les persones, explica que el Govern ha ampliat el servei de 
prevenció i convivència, tant a l’espai públic com a comunitats de veïns i veïnes, format 
per tres equips amb un total de dotze persones i un pressupost que s’ha doblat en 
aquest àmbit: de 211.000 euros l’any 2015 als 415.000 euros actuals. Puntualitza que 
la seguretat no és un tema d’esquerres o dretes. 

 

 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, replica que no li ha semblat que 
digués això. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, 
Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, aclareix que la crítica feia referència a la utilització 
de certes informacions de cara als propers comicis municipals. Pregunta si a la resta de 
Catalunya, on també han augmentat els delictes, l’alcaldessa és la senyora Ada Colau i 
si la Guàrdia Urbana ha d’anar a intervenir-hi. Informa que el Govern han emprat 
190.000 hores extres de la Guàrdia Urbana, enfront de les 18.000 dels Mossos, i 
aclareix que sí que ha demanat la informació dels Mossos, però que no ha arribat a 
temps. Confia, però, que la tindran per a la Taula de Seguretat, i puntualitza que ell no 
té cap problema amb els Mossos, que només ha mancat informació. 

Insisteix que l’alcaldessa ha reclamat més Mossos i matisa que no n’hi ha prou a 
trobar-se i parlar, sinó que Barcelona necessita aquests Mossos, com admet el mateix 
cos policial. Repeteix que la Generalitat no governa i que s’hauria de posar les piles en 
el camp de la seguretat, perquè Catalunya ho necessita i Barcelona no pot pagar els 
plats trencats d’una Generalitat inexistent. 

Destaca que la seguretat no és un tema únicament policial, sinó que també hi intervé la 
realitat social, que és el que volen transformar: per això cal treballar els espais de 
gènere, els espais socials i la seguretat dels treballadors (amb contractes indefinits i no 
parcials). Conclou que si es fan aquests canvis, que són importants, també canviarà la 
seguretat de les persones. 

Expressa el vot favorable del seu grup a la proposició del GMDPSC-CP, el vot contrari 
a la proposició del GMDCs i l’abstenció a la proposició del GMDCUP-PA, i que no 
s’accepta el prec del GMDPPC. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, manifesta que cada vegada se 
sorprèn més amb el Plenari, perquè no s’assumeixen responsabilitats, no passa mai 
res i les dades sovint no arriben. Per facilitar la feina al Govern, recorda que pot aplicar 
l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai 
públic, aprovada per l’Ajuntament i responsabilitat de l’alcaldessa, com també ho és la 
Guàrdia Urbana. 

Expressa el vot favorable del seu grup a la proposició del GMDPSC-CP, perquè es 
pràcticament igual a la seva, i no entén per què els altres grups s’han abstingut o han 
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votat en contra de la proposició del GMDCs, que és idèntica («convocar la Taula de 
Seguretat»). Afegeix que el seu grup s’abstindrà en la proposició del GMDCUP-PA. 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, indica que només hi ha 
deu policies de barri per a 237.000 habitants i reclama al dret a parlar de seguretat en 
tot moment. Subratlla que ha fet servir una dada perquè el Govern no en dona cap i 
nega que estigui fent demagògia. 

Creu que el Govern ha fet un cert abandonament de l’autoritat democràtica en l’espai 
públic, necessària per tornar a fer una política de prevenció encaminada a reduir els  

 

nivells d’inseguretat i d’incivisme que pateix la ciutat. Apunta que com menys política de 
prevenció, més incrementen la inseguretat i l’incivisme i empitjora la convivència, i que 
la prevenció és imprescindible per articular polítiques de cohesió social, i que és 
l’element central de la seguretat a la ciutat i al districte. Assenyala que cal dotar la 
unitat territorial de la Guàrdia Urbana d’acord amb les necessitats de la ciutadania, no 
d’acord amb la poca prioritat que el Govern dona a la seguretat, i qualifica 
d’inadmissible que contínuament es desplacin efectius de la unitat territorial a altres 
destinacions o dispositius especials (Mercè, marató, l’estiu, etc.). 

Manifesta que cal potenciar la policia de barri, amb més de deu agents, com una bona 
eina per treballar la prevenció. Afegeix, però, que amb això no n’hi ha prou i que, com 
ha proposat el senyor Celma, cal augmentar el nombre de professionals i treballar a 
l’espai públic amb polítiques de prevenció i en els casos en què la manca de 
convivència és més que evident. Remarca, tanmateix, que per impulsar la política de 
prevenció i fer que sigui efectiva i millori la convivència, cal autoritat pública, i el Govern 
sembla que l’ha perduda i no l’exerceix. Adreçant-se als membres del Govern, els 
recorda que són els dipositaris actuals de l’autoritat democràtica.  

Expressa el vot favorable del seu grup a les proposicions del GMDCs i del GMDCUP-
PA. 

S’aprova la proposició del GMDPSC-CP amb el vot a favor del GMDBComú-E, el 
GMDDemòcrata, el GMDCs, el GMDERC-AM i el GMDPPC i el vot en contra del 
GMDCUP-PA. 

 

Presentada pel GMDCs: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

Instar el Govern del Districte de Sant Martí a convocar de manera immediata la 
Taula de Seguretat del districte per l’augment de l’índex de criminalitat, amb 
l’objectiu d’aplicar mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a 
l’espai públic i de reduir aquest índex. 
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Proposició substanciada conjuntament amb la proposició anterior del GMDPSC-CP. 

S’aprova amb el vot a favor del GMDDemòcrata, el GMDPSC-CP i el GMDPPC; el vot 
en contra del GMDBComú-E i el GMDCUP-PA, i l’abstenció del GMDERC-AM. 

 

Presentada pel GMDPPC: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

Que el Govern municipal presenti el debat als consells de barri de la nova 
Ordenança de circulació, que impedirà que les bicicletes puguin circular per les 
voreres, de manera que s’obri el debat sobre: circulació amb casc, portar una 
placa calca o identificació a manera de matrícula, tenir una assegurança  
 
 
obligatòria perquè la bicicleta no sigui l’únic vehicle que circula per la calçada 
sense aquesta obligació i explicar els possibles riscos i conseqüències de 
circular per la calçada mitjançant una campanya informativa, atès que la 
vulnerabilitat del ciclista i els riscos són més grans quan se circula per la calçada. 
Debatre sobre la seguretat i la prevenció d’accidents als carrils bici i redefinir 
dissenys dels traçats després de les queixes contínues de veïns i usuaris dels 
carrils bici que plantegen canvis en aquests traçats. 

 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, enuncia la proposició. 

Considera imprescindible obrir un debat per saber l’opinió dels usuaris i les entitats 
sobre aquesta nova normativa de circulació i que es publiqui un document de 
conclusions. Assenyala que la Guàrdia Urbana en parlarà als consells de barri, segons 
l’han informat. No obstant això, insisteix que s’ha de debatre, informar bé sobre el tema 
(especialment aclarir què es farà amb els incívics que no respectin la norma i continuïn 
circulant per les voreres), i elaborar unes conclusions. 

El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, es mostra disposat a parlar 
sobre la primera part de la proposició per veure quina pot ser la solució real per als 
vehicles de dues rodes que circulen per les voreres. Tanmateix, indica que la 
proposició traspua una actitud contrària al carril bici i recorda que el GMDPPC ha 
arribat a dir que tots els carrils bici s’han de refer. Expressa, doncs, el suport del seu 
grup al transport de dues rodes que no contamini i el vot contrari a la proposició. 

Destaca que aquesta setmana s’ha publicat als mitjans de comunicació que entre el 
2050 i el 2060 el món arribarà al límit si el medi ambient no es comença a cuidar de 
debò, fent polítiques reals. Lamenta que a molta gent no li importi. En aquest sentit, 
afegeix que millorar el transport públic i que no hi hagi emissions de gasos 
contaminants per part de tots els cotxes són mesures prioritàries que s’haurien d’aplicar 
a la ciutat, al país i arreu del món. 
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El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, subratlla que l’ús dels vehicles de 
mobilitat personal, les bicicletes i els autobusos és un tema recurrent a les audiències 
públiques i altres espais de participació ciutadana. 

Explica que fa dues setmanes va assistir a una sessió sobre mobilitat organitzada per 
l’Associació de Veïns i Veïnes de la Vila Olímpica: la Guàrdia Urbana hi va explicar la 
nova normativa per als vehicles de mobilitat personal i hi va sorgir un debat força 
interessant en què els veïns es van preocupar per les obligacions i els drets d’aquests 
vehicles i, sobretot, per la seguretat dels veïns i els usuaris d’aquests vehicles. 
Lamenta que en aquella sessió no hi hagués ningú que pogués respondre a les 
peticions dels veïns, perquè la Guàrdia Urbana es va limitar a exposar la nova 
normativa i com l’aplicaria. Malgrat això, creu que hi va germinar un debat que s’hauria 
de desenvolupar, a fi que totes les ordenances assoleixin el màxim consens entre els 
veïns. Encara no sap com s’hauria de fer, però reitera la idea que cal debatre sobre 
aquest tema i arribar a consensos. 

La senyora Silvia López Serrano, del GMDPSC-CP, remarca que, a l’informe presentat 
el gener del 2018 sobre l’estratègia de la bicicleta per a Barcelona, el seu grup ja va 
posar l’atenció en el fet que, a més de parlar de quilòmetres de carril bici o de  

 

 

l’increment dels desplaçaments, calia definir un indicador global que també tingués en 
compte la sinistralitat i permetés actuar en aquest àmbit. Considera molt positiu 
l’augment de la quota modal de la bicicleta a Barcelona, però puntualitza que aquest 
desplegament i les noves formes de mobilitat personal requereixen que es treballin 
paral·lelament temes com l’educació vial, les assegurances i la necessitat o no de l’ús 
del casc o la matriculació, així com millorar la senyalització dels espais. Creu que les 
dades d’accidentalitat de la bicicleta, que han anat en augment en els últims anys, són 
un indicador clau d’aquesta necessitat. 

Conclou que, de la mateixa manera que es continua treballant per la seguretat del carril 
bici, no és sobrer avançar en el debat d’altres mesures de seguretat, tot i que no es 
tracti d’un debat fàcil. 

El senyor Sergi Alcon i Gibert, del GMDERC-AM, pensa que la proposta està feta de 
pedaços de tot el que es vol encabir en aquest debat, d’altra banda molt necessari. 
Apunta que també s’abordarà als consells de barri, i es mostra convençut que s’aniran 
tractant tots els vessants que calguin. Al seu parer, el debat hauria de girar al voltant de 
l’educació viària, no només de les bicicletes i d’altres estris rodats sinó també dels 
vianants. Exposa que sovint es donen situacions paradoxals, en què hi ha gent que 
s’espanta més per una bicicleta que no pas per una moto que li està passant pel costat 
i que aparca a la mateixa vorera. Repeteix que el debat ha de girar al votant de 
l’educació viària, que forma part del concepte de seguretat integral del seu grup. 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, creu que tothom coincideix que 
el debat s’ha de fixar en les noves maneres de moure’s per la ciutat (bicicletes, 
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patinets, etc.), i entén que debatre sobre l’ús que s’ha de fer de l’espai públic i de la 
mobilitat ajudarà a acabar de trobar la manera de conviure entre totes les possibles 
maneres de desplaçar-se. Expressa el vot favorable del seu grup a la proposició. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, 
Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, assegura que se’ls ha fet una mica difícil entendre 
la proposició del GMDPPC, perquè barreja diverses coses: l’Ordenança de circulació, 
haver de baixar a la calçada, la utilització del casc, etc. 

Informa que, com a Govern, han desenvolupat la xarxa de carrils bici, que ja es va 
iniciar en el mandat anterior amb el suport de tots els grups excepte el PP: això 
significa que la majoria de bicicletes no hauran d’anar per la calçada i, per tant, 
s’evitarà el conflicte. A més, exposa que la Guàrdia Urbana de Sant Martí s’ha ofert a 
explicar als consells de barri en què consisteix la normativa i quines mesures es 
prendran si no es respecta. Destaca que aquesta iniciativa ha estat un èxit i s’exportarà 
a altres districtes. Anuncia que als consells de barri es distribuirà una guia amb tots els 
carrils bici, aparcaments i l’explicació de la nova normativa de bicicletes i de vehicles de 
mobilitat personal. Afirma, doncs, que el Govern ha fet la seva feina. 

Pel que fa al casc o la matrícula, recorda al senyor Gallardo que el seu partit estava al 
Govern fins fa poc i podria haver actuat en aquest sentit, ja que no és un tema de 
ciutat, sinó d’Estat o d’Europa. 

 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPP, respon al senyor Celma que, quan 
parla de redefinir els carrils bici, no és perquè estigui en contra de la bicicleta sinó 
perquè la millor manera de fomentar-la és que els veïns es trobin a gust amb els carrils. 
Argumenta que si un carril bici té l’oposició de tot un barri, això no promou la bicicleta, i 
apunta que de vegades cal escoltar els altres. 

Al seu parer, s’han de buscar itineraris i implementar bé la bicicleta, que amb el temps 
acabarà sent el mitjà de transport de la majoria dels ciutadans. Però per a això cal 
debatre i escoltar la gent. Admet que la proposició és un poti-poti d’elements, però ho 
atribueix al fet que la nova normativa municipal és poc clara. Creu que no n’hi ha prou 
amb editar un díptic i fer quilòmetres de carrils bici a correcuita, sinó que s’ha d’actuar 
bé i de forma consensuada. 

Manifesta que admira la Guàrdia Urbana i la felicita per la seva iniciativa, però pensa 
que quan hagi de multar persones que infringeixin la nova normativa, el Govern 
municipal li ho recriminarà. Pregunta, doncs, si posaran la Guàrdia Urbana en aquest 
compromís. 

Es mostra d’acord amb el senyor Alcon en el fet que es tracta d’un problema d’educació 
viària, però no només del ciclista, sinó també dels usuaris de motos o cotxes. Afirma 
que cal defensar el més feble, però sense donar-li patent de cors. A més, creu que 
també cal aclarir qüestions com ara la cobertura dels accidents per part de les 
asseguradores, què fa la Seguretat Social en casos d’atropellaments a la vorera o si la 
bicicleta es considera un vehicle o no. Insisteix, per tant, que cal parlar-ne. 
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El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, assenyala que, malgrat que la 
proposició és poc clara i sobretot poc ambiciosa, no poden estar en contra de debatre 
sobre un dels temes candents a la ciutat, com és l’aparició dels carrils bici, que sempre 
és millorable. Per tant, expressa el vot favorable del seu grup a la proposició. 

La senyora Silvia López Serrano, del GMDPSC-CP, està d’acord a debatre les mesures 
per millorar la seguretat de les bicicletes i expressa el vot favorable del seu grup a la 
proposició. 

El senyor Sergi Alcon i Gibert, del GMDERC-AM, anuncia l’abstenció del seu grup. 
Insisteix que la proposició és un totum revolutum i que, com ha dit el senyor Celma, té 
dues parts ben diferenciades.  

Considera que una part emfasitza la qüestió de la seguretat i que, de la manera que 
està plantejada, sembla que posi més hàndicaps que no pas facilitats. Opina que la 
bicicleta ha vingut per quedar-se i apunta que el Govern de la Generalitat (abans s’ha 
afirmat que no estava fent res, i en les últimes setmanes ha actuat en aquest àmbit) i 
molts municipis estan desenvolupant polítiques actives, que s’ha de comptar amb les 
associacions d’usuaris de la bicicleta i que alguns dels temes de la proposta podrien 
generar controvèrsia. Pel que fa a la segona part, sobre el traçat dels carrils bici i a la 
seva conveniència, creu que queda fora del debat sobre l’educació viària, si bé admet 
que alguns carrils bici s’han gestionat malament. Insisteix en què són dos blocs en una 
mateixa proposta i que, en conseqüència, s’abstindran. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, 
Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, destaca que, d’aquesta proposta, tothom 
coincideix que el debat és bo. En aquest sentit pensa que es poden aprofitar els 
pròxims consells de barri amb la presència de la Guàrdia Urbana per parlar del que es 
vulgui. Ara bé, precisa que hi ha una part que no poden votar favorablement, perquè 
inclou temes que no els corresponen, com ara la matrícula. 

Subratlla que el Govern municipal sí que governa i que quan ha sorgit un problema, ha 
elaborat una normativa. I quan es fa una normativa és perquè es compleixi i, per tant, la 
Guàrdia Urbana la farà complir. Expressa el vot contrari del seu grup a la proposició. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPP, agraeix els vots a favor i fins i tot les 
abstencions, i aclareix al Govern que tota la proposta gira al voltant de debatre 
àmpliament. 

S’aprova la proposició amb el vot a favor del GMDPPC, el GMDDemòcrata, el GMDCs i 
el GMDPSC-CP; el vot en contra del GMDBComú-E i el GMDCUP-PA, i l’abstenció del 
GMDERC-AM. 

  

Presentada pel GMDCUP-PA: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 



 
 
 
 
 
 
 

‐  53 ‐ 

Adoptar les següents propostes que fomentin la millor convivència entre les 
veïnes del districte: 

Ampliar la quantitat de treballadores socials, educadores socials, 
mediadores, educadores de carrer…, per tal de millorar la convivència als 
espais públics del nostre districte. 

Comprometre’s a utilitzar aquests serveis públics, professionals de 
l’educació social, per atendre tots els possibles casos de manca de 
convivència dels quals els veïns fan demanda. 

Millorar les condicions laborals d’aquestes treballadores, internalitzant els 
serveis que encara no siguin públics i rebaixant les ràtios de casos que atén 
cada professional. 

Proposició tractada conjuntament amb la proposició anterior del GMDPSC-CP. 

S’aprova la proposició amb el vot a favor del GMDERC-AM, el GMDPSC-CP i el 
GMDPPC i l’abstenció del GMDBComú-E, el GMDDemòcrata i el GMDCs. 

 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

No hi ha assumptes a tractar. 

 

c) Precs 

Presentat pel GMDDemòcrata: 

Que el Districte de Sant Martí i l’Ajuntament de Barcelona es replantegin la 
supressió de la línia 192, mantenint el seu actual servei per als veïns i 
veïnes. 

Prec substanciat conjuntament amb la proposició del GMDERC-AM sobre el mateix 
tema. 

Es rebutja el prec. 

 

Presentat pel GMDERC-AM: 

Que el Govern del Districte de Sant Martí insti l’Institut Municipal de Parcs i Jardins 
a què, de forma conjunta amb els veïns i veïnes, es revisi el parc de Diagonal Mar, 
en especial la part del llac, amb l’objectiu de detectar tot allò que està deteriorat 
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(bancs, camins, fustes, llac, etc.), i es duguin a terme les accions suficients i 
necessàries per arreglar-ho. 

El senyor Sergi Alcon i Gibert, del GMDERC-AM, enuncia el prec. 

La senyora Mari Carmen García, representant del Moviment Diagonal Mar, mostra satisfacció 
pel fet que el regidor del Districte hagi dit que Sant Martí és el millor districte de Barcelona i que 
se’n sent molt orgullós, i avança que principalment parlarà del llac del parc. 

Exposa que el districte de Sant Martí té la sort de disposar del segon parc més gran de 
Barcelona després de la Ciutadella, esmentat en moltes guies turístiques i publicacions, i amb 
la presència de 160 espècies protegides (entre aus i mamífers) que si no es cuiden, 
desapareixeran. Afegeix que el parc representa unes maresmes amb una biodiversitat 
importantíssima deguda a la proximitat del mar, i que per això és fonamental conservar-lo i 
cuidar-lo, com estan fent els veïns. 

Indica que l’ornitòleg Ricardo Ramos constantment observa, investiga i escriu sobre la zona i 
que al seu parer cal intervenir al llac, que atrau tot tipus d’aus per la proximitat del mar, utilitzat 
com a zona de descans i de pas d’aus migratòries. Constata que estan desapareixent espècies 
per la falta d’aigua al llac, provocada per les esquerdes que s’hi han obert al fons, i que cal 
reparar-ho urgentment per recuperar les espècies que han deixat de visitar-lo. 

Assenyala que els dos llacs situats entre Taulat i Garcia Fària s’omplen quan plou i que el que 
dona a la Diagonal té aigua ininterrompudament des de mitjan juliol, quan es va instal·lar una 
canonada que es va afegir als dos sortidors que ja hi havia. Informa, però, que al llac que dona 
a Taulat, encara que plogui, al cap de 24 hores l’aigua ja s’ha escolat. Felicita els jardiners per 
la seva bona tasca i apunta que caldria cobrir amb terra una part del pipicà, perquè quan plou, 
s’omple de tolls i els propietaris de gossos no el fan servir. 

En resum, demana que tothom cuidi el medi ambient i la biodiversitat d’aquest parc meravellós. 

La senyora Eva Campos Paladio, consellera de Salut, Medi Ambient, Neteja, Cooperació 
Internacional, Habitatge, Acció Social i Ciutadania, i Parcs i Jardins, informa que el parc té 
assignada una plantilla d’onze persones (és un dels parcs amb més personal de Parcs i 
Jardins) i enumera les intervencions que s’hi han fet recentment: el 2017 es van substituir les 
fustes del pont i està previst, amb mitjans propis del Districte, canviar-ne els taulons 
defectuosos; també el 2017 es van pintar les tanques metàl·liques de disseny que envolten el 
parc, i, a causa del botellón i de les festes juvenils, el Districte va fer un mur decoratiu amb 
molta vegetació per dificultar el pas i obturar la part baixa, cosa que va resoldre el problema 
satisfactòriament. 

En referència a la font, assegura que els equips electromagnètics es revisen cada setmana, s’hi 
fa neteja de superfície cada dia de dilluns a diumenge i es buida a principis d’any per protegir 
les espècies a què s’ha referit la senyora García (esplugabous, bernats pescaires, etc.). Afegeix 
que la font s’alimenta d’aigua freàtica: és un volum de 12.000 m3, limitat i compartit amb altres 
fonts. Explica que al febrer es van detectar dos problemes, un a la font i l’altre al llac, perquè no 
entrava prou volum d’aigua, i es van fer proves d’estanquitat als vasos i a la font: un cop 
detectades les fuites del sistema de recirculació i filtració, es va fer una actuació de renovació 
d’aquesta instal·lació, i aquest mes de setembre la font ha quedat reparada. Apunta que els 
jocs d’aigua d’estructures d’acer inoxidable no s’han posat mai en marxa pel risc de legionel·la. 
I, pel que fa al problema de la xarxa d’aportació, exposa que entre juliol i agost s’ha fet una 
actuació de millora per reduir les fuites de l’aportació d’aigua freàtica: un cop finalitzada 
aquesta actuació, s’ha vist que s’aconsegueix omplir el llac de manera correcta. 
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Reconeix que actualment la part superior del llac continua tancada, perquè el volum disponible 
del freàtic no és suficient per omplir aquesta zona, i que s’està treballant per modificar les 
cotes, ja que fer la cascada de recirculació al llac suposa inundar els parterres i que, per tant, 
es necessiti més aigua que la que hi ha disponible. 

El senyor Sergi Alcon i Gibert, del GMDERC-AM, destaca que el Poblenou ha estat 
històricament una zona de llacunes (el nom d’una parada de metro ho recorda) i que Miralles i 
Tagliabue van voler combinar natura i un jardí artificial a l’hora de dissenyar aquest magnífic 
parc. Ratifica que és el segon parc més gran del pla de Barcelona (la Ciutadella té 17 
hectàrees sense el zoo; Diagonal Mar, 14,31m i el parc que s’ha projectat per a les Glòries, 10) 
i opina que hi ha un fet diferencial molt important d’aquest parc que el Districte no té prou en 
compte: és un pulmó d’oxigen tocant a la zona del Fòrum (els representants d’Aire Net poden 
corroborar-ho) i, per les seves dimensions i característiques, és fonamental que els veïns no 
hagin d’arribar a presentar iniciatives sobre el parc a través dels grups de l’oposició. Conclou, 
doncs, que el Districte no dona la importància que correspondria a aquest parc magnífic. 

La senyora Eva Campos Paladio, consellera de Salut, Medi Ambient, Neteja, Cooperació 
Internacional, Habitatge, Acció Social i Ciutadania, i Parcs i Jardins, creu que el senyor Alcon 
no ha sentit tot el que han fet pel parc. En tot cas, com que el Govern s’estima el barri, el 
districte i la natura, i en són responsables, accepta el prec. 

S’accepta el prec. 

 

Presentat pel GMDCs: 

Instem el Govern del Districte de Sant Martí que, en un termini màxim de tres 
mesos, es creï una taula de treball formada pels membres del Consell Plenari, 
tècnics i veïns per tal de consensuar l’avantprojecte de millora de la connectivitat 
entre el final de la rambla Prim, l’avinguda Diagonal i el Fòrum. 

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, comenta que és una de les inversions 
que, segons el document que s’ha presentat avui, està en fase de projecte, per la qual 
cosa encara no s’ha tancat. Per això, presenta aquest prec, que enuncia.   

El senyor Enrique Navarro, representant de l’Associació Zona Fòrum, informa que el 
2014 aquesta entitat va presentar a l’Ajuntament una instància amb dues propostes per 
intentar donar solució a les molèsties generades pel soroll provocat per la gran mobilitat 
de persones (800.000 durant el 2018) que circulen per l’entorn del Fòrum a 
conseqüència del gran nombre d’esdeveniments que es programen al llarg de l’any: 
Telecogresca, Feria de Abril, Primavera Sound, Off Week, Cruïlla Barcelona, DGTL, 
festa pàtria de Colòmbia, RBF, festa pàtria de Bolívia, festa pàtria de l’Equador, Circuit 
Festival, Social Music City, Sound Nit 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6 i 18/7 i Brunch in the 
City 3 (una vintena de festivals musicals, alguns dels quals acaben a altes hores de la 
matinada).       

Anuncia que una de les propostes que faran arribar al Govern del Districte és la 
possibilitat de connectar a través d’un pas soterrat l’estació de metro del Maresme-
Fòrum directament amb la plaça Leonardo Da Vinci, per donar accés immediat als 
diversos punts d’interès del sector (CCIB, Museu de Ciències Naturals, diversos hotels 
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de la zona, centre comercial Diagonal Mar i la UPC).   

Explica que l’any 2015 es van reunir amb el director de l’Autoritat del Transport 
Metropolità i amb el director de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament, Adrià Gomila, per 
traslladar-los les seves propostes, i el maig del 2016 es van trobar amb l’actual regidor 
del Districte per sol·licitar-li informació referent a aquest tema. Assegura que l’única 
resposta que van obtenir va ser en un consell de barri al Centre Cívic Besòs, en el qual 
el regidor va comunicar la intenció d’obrir la rambla Prim fins al mar durant l’actual 
mandat. Pregunta al regidor si se’n recorda. Declara que és molt urgent solucionar els 
efectes col·laterals que aquesta gran mobilitat ocasiona al veïnatge del Fòrum i que, 
per això, han llegit amb satisfacció el prec que presenta el GMDCs al Consell de 
Districte d’avui, per consensuar l’avantprojecte de millora de la connectivitat entre el 
final de la rambla Prim, l’avinguda Diagonal i el Fòrum, al qual la seva associació dona 
ple suport.  

Assenyala que BIMSA, empresa pública de l’Ajuntament, està preparant un 
avantprojecte sense consultar-lo a les entitats veïnals, com sol ser habitual. No obstant 
això, a partir dels documents que han tingut ocasió de veure, constata que una vegada 
més es tracta de quedar bé davant de la gent i fer la sensació que s’està treballant el 
tema, dissenyant a correcuita un avantprojecte que pateix defectes de disseny, com ara 
el fet de no tenir ben estudiades les connexions vehiculars (segons la infografia, el flux 
de trànsit provinent de l’avinguda Diagonal quedaria reduït únicament a la circulació 
d’un carril bici, i se suprimiria la rotonda actual). Afegeix que el cost estimat de les 
obres és de 900.000 euros (amb previsió d’un increment xifra, subratlla) i que es preveu 
redactar el projecte però no executar-lo durant aquest mandat. Considera que tot queda 
en bones previsions i intencions en espera d’un futurible nou mandat. 
 
Per tot això, pregunta si es preveu fer per a vianants el tram de la rambla Prim entre el 
carrer Llull i la plaça de Llevant, i si això implicarà l’increment de llicències de terrasses, 
que impediran encara més el descans del veïnatge i incentivaran el botellón al carrer. 
 
El senyor Jordi Martín López, conseller de Participació i Transparència, Economia 
Social i Cooperativa i Turisme, agraeix la presència dels veïns. Especifica que, com li 
ha passat en altres precs o proposicions en què intervenen veïns, s’ha de cenyir a 
respondre al grup proposant, però aquesta vegada farà una petita excepció i contestarà 
al senyor Navarro: no li consta que s’estigui treballant en aquesta possible zona per a 
vianants, i li estranyaria que fos així sense que el senyor Navarro ho sabés. 
 
Manifesta que ja fa temps que s’està treballant la connectivitat entre la rambla Prim i el 
Fòrum i que ha estat en algunes reunions de treball on s’han vist diversos mapes 
d’aquest punt tan complex (un encreuament de diversos carrers amb tramvia, carrils 
bici i busos normals i articulats), on el que es vol és facilitar l’accés dels veïns des de la 
rambla Prim cap al Fòrum o les platges. Atesa la dificultat d’aquest punt, cal reunir totes 
les dades necessàries per prendre la decisió més adequada. Informa que estan en 
espera de la proposta de Mobilitat, que en principi hauria d’arribar abans de final d’any. 
Avança que un cop la tinguin, i com marca la nova normativa que s’ha fet en aquest 
mandat sobre participació als projectes urbanístics, convocaran les entitats del territori i 
les entitats veïnals per treballar conjuntament la proposta més adequada, perquè el 
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redactor del projecte executiu pugui tenir en compte totes les peticions que expressin 
les entitats. 
 
El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, opina que, després de l’exposició del 
senyor Navarro, ha quedat clara la magnitud del problema, amb un flux de 800.000 
persones que es desplacen, majoritàriament amb transport públic, a la zona del Fòrum. 
Reclama, per tant, que la solució que s’hi doni, que serà complexa i cara, es consensuï 
amb els veïns.  
 
Destaca que els veïns ja estan molestos, perquè en reunions amb el senyor Gomila van 
proposar petites solucions, com ara moure un pas zebra just davant de la sortida del 
metro o col·locar indicadors per orientar la circulació, i aquests suggeriments, que no 
haurien resolt el problema però sí que haurien millorat la mobilitat i evitat problemes als 
veïns, no s’han tingut en compte. Insisteix que els veïns estan molestos, expectants i 
volen opinar sobre el projecte que es presenti i subratlla que demanen aquest grup de 
treball perquè la solució, que serà costosa i que no es portarà a terme en aquest 
mandat, sigui del grat de la majoria dels veïns. 
 
El senyor Jordi Martín López, conseller de Participació i Transparència, Economia 
Social i Cooperativa i Turisme, remarca que no és procedent crear una taula especial, 
atès que el reglament actual ja implica la formació d’espais participatius amb els veïns 
per acabar de definir els projectes, que és el que es farà quan disposin de la informació 
necessària per poder-la traslladar al veïnat. Subratlla que, com s’ha fet en tots els 
projectes que s’han executat en aquest mandat, no es prendrà una decisió sense 
escoltar el veïnat, però precisa que de vegades hi ha diversitat d’opinions sobre un 
mateix projecte i que el que s’executi finalment potser no agradarà a tothom. 
 
Referint-se no al prec, sinó a les propostes per intentar reduir les molèsties generades 
pels grans esdeveniments, assegura que es reuneixen sovint amb les entitats de la 
zona i que miren que hi assisteixi algun representant de l’organització dels 
esdeveniments, perquè cada vegada es portin a terme més accions per disminuir les 
molèsties, malgrat que no sempre es poden cobrir totes les peticions. Afegeix que 
reduir totalment les molèsties és gairebé impossible quan hi ha tanta afluència de gent, 
però assegura que el Govern mira d’incidir-hi i creu que en aquest mandat ha avançat 
força en aquest objectiu. 
 
Es rebutja el prec. 
 
 
Presentat pel GMDPPC: 

Instar aquest Govern a elaborar un pla específic per garantir la seguretat 
física de les persones i la convivència davant tant d’incivisme, preservar els 
béns públics i privats del veïnat, establir un debat de seguretat ciutadana 
als consells de barri i informar de les dades de les faltes, els delictes i 
l’estadística de vandalisme, així com de la despesa que produeix, i publicar-
ne les conclusions. 

Prec substanciat conjuntament amb la proposició del GMDPSC-CP sobre el mateix 
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tema. 

Es rebutja el prec. 

 
Presentat pel GMDPPC: 

Instar aquest Govern a elaborar un pla específic per facilitar prou aparcament per 
a les motos al carrer Maresme i les seves travesseres i que no hagin d’estacionar 
a les voreres. 

El senyor Ramón Sabaté Puig, del GMDPPC, informa que els veïns del carrer Maresme 
reclamen un seguit de millores per al carrer, a fi de poder transitar i gaudir de les 
voreres amb comoditat, ja que l’ocupació de l’espai per part de les motos dificulta la 
circulació per alguns punts. 

Per això presenta aquest prec, que enuncia, i insta a consensuar aquesta mesura amb 
l’Associació de Veïns Maresme.  

El senyor Jordi Martín López, conseller de Participació i Transparència, Economia 
Social i Cooperativa i Turisme, informa que, un cop es va rebre la petició, l’equip de la 
comissaria de Sant Martí va fer una inspecció i que, efectivament, considera viable 
estudiar i concretar una proposta respecte a possibles zones d’estacionament de motos 
a la calçada, als xamfrans i als passos de vianants (buscant les millors ubicacions). 
Anuncia que, quan tinguin aquest petit estudi, s’asseuran amb les entitats veïnals, que 
el que volen evitar és que alhora se suprimeixin places de cotxes. Recorda que aquest 
mandat s’ha dut a terme un esforç important a la ciutat per augmentar les places de 
motos, cosa que en alguns casos implica reduir places de cotxes. Destaca, per tant, 
que caldrà valorar molt bé com es fa. Accepta el prec perquè entén la demanda que 
planteja i troba factible estudiar-la i aplicar-la fins i tot a curt termini.  

El senyor Ramón Sabaté Puig, del GMDPPC, agraeix que s’accepti el prec i apunta que 
és en benefici dels veïns. 

El senyor Jordi Martín López, conseller de Participació i Transparència, Economia 
Social i Cooperativa i Turisme, puntualitza que, en tot cas, no es pot aparcar a les 
voreres del carrer Maresme, perquè no fan ni tres metres d’amplada. 

S’accepta el prec. 

 

Presentat pel GMDCUP-PA: 

Que el Govern del Districte exerceixi el dret de fer una permuta d’alçades a 
l’edifici situat a Can Ricart, darrere del Casal de Joves, possibilitant que no es 
construeixin més de quatre plantes. 

El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, enuncia el prec. 
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El regidor del Districte indica que participa en el procés de Can Ricart des de fa molts 
anys i constata que la proposta és doble: que es faci una permuta, cosa molt 
improbable i difícil, i que es redueixi l’alçada, de planta baixa i 11 a només planta baixa 
i 4.   

Explica que aquest és un dels primers projectes que es van fer al 22@ i que al principi 
es preveia enderrocar gairebé tot Can Ricart, però que gràcies a la lluita veïnal es va 
aconseguir que es declarés BCIN, L’edificabilitat, però, ja estava definida. Explica que 
el que s’ha fet és portar tot el volum edificable passat el perímetre per poder salvar les 
naus i que per això queda aquesta massa de volum. Troba que seria ideal poder-ho 
canviar, però ja no és possible i ho lamenta: el que s’està fent ara és mirar de millorar 
els projectes al màxim possible, que siguin transparents i accessibles, i que entorpeixin 
la fàbrica el mínim possible. 

El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, apunta que el que demanava 
era voluntat política. Entén que si el regidor del Districte diu que no és possible, és que 
realment no hi ha cap possibilitat. Tanmateix, assegura que al seu grup li consta que sí 
que és viable i que així millorarien tant els espais que habiten les dues entitats (l’Eix 
Pere IV i el Casal de Joves) com totes les activitats que es puguin fer als voltants de 
Can Ricart, que creu que són prou importants per no haver de tenir al darrere una 
oficina de més d’onze pisos d’alçada, que no facilita la tasca d’aquestes entitats. 

El regidor del Districte explica que la qüestió de la permuta es va parlar al seu moment, 
però que era molt difícil determinar cap on es passaven els volums. Recorda que en 
altres mandats s’havien fet permutes, que no eren gaire bona solució i van crear molts 
conflictes. Recorda que una permuta és un mecanisme per moure sòl d’un lloc a un 
altre poc adequat, complicadíssim i molt lent. Admet que si no estigués al Govern 
possiblement diria el mateix que el senyor Celma, però, seguint les normes, la permuta 
resulta pràcticament impossible, ja que representa entrar en un embolic immens i per 
tant no és el mecanisme més adequat per gestionar l’urbanisme. Repeteix que ho 
lamenta. 

Es rebutja el prec. 

 

d) Preguntes 

Presentada pel GMDDemòcrata: 

Quines mesures de reactivació econòmica incloses al Pla de barris han estat 
executades, quin ha estat el seu cost i quins han estat els seus resultats? 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDDemòcrata, recorda que els barris de la 
Verneda i la Pau i del Besòs i el Maresme són els més desfavorits 
socioeconòmicament, i que el Govern actual va dissenyar el Pla de barris per a casos 
com aquests. Ara que han passat tres anys i s’està arribant al final del mandat, demana 
quin n’és el balanç. 
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El senyor Jordi Martín López, conseller de Participació i Transparència, Economia 
Social i Cooperativa i Turisme, assenyala que a les reunions dels grups impulsors del 
Pla de barris, a les quals es va convocar tots els grups municipals (recorda haver vist el 
senyor Gómez a la de la Verneda, no a la del Besòs), es va facilitar tot el detall dels 
projectes (estat d’execució, pressupost, etc.), que es pot consultar igualment al web. 
Afegeix que aquests documents detallen tots els projectes, els imports i els resultats, 
llevat d’alguns projectes actius, dels quals encara no es pot donar aquesta informació. 

Informa que s’han invertit un milió d’euros a la Verneda i la Pau, i dos al Besòs i el 
Maresme, en projectes d’activació econòmica. Destaca que a la Verneda s’ha donat 
suport a molts més projectes petits, sobretot de promoció, amb un pes important del 
polígon, on hi ha un dinamitzador industrial per ajudar les empreses i proporcionar 
serveis, finançament, tràmits, gestions municipals, etc. Al Besòs i el Maresme les 
actuacions es concentren bàsicament a Gregal, la reforma del mercat del Besòs i els 
projectes relacionats amb Barri d’Oficis (formació i ocupació durant un any per a gent 
aturada). 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDDemòcrata, pregunta si el dinamitzador i 
les altres mesures han comportat que es creïn o s’instal·lin noves empreses al polígon, 
o si n’ha augmentat la facturació. Demana resultats. Pregunta també quantes persones 
s’han beneficiat del programa Barri d’Oficis al Besòs i si s’han pogut integrar 
laboralment. Reclama saber, més enllà del cost, quin impacte i quina utilitat han tingut 
les mesures que ha dut a terme el Govern durant aquest mandat, que és el que no s’ha 
explicat i del que no tenen dades.  

El senyor Jordi Martín López, conseller de Participació i Transparència, Economia 
Social i Cooperativa i Turisme, insisteix que encara no li pot facilitar alguns resultats, 
però apunta que cada projecte de Barri d’Oficis atén quinze persones. Reitera que les 
dades són públiques i accessibles a tothom al web d’estadístiques i puntualitza que 
quan el Govern va arribar al Districte hi havia 1.700 aturats de més d’un any, i avui en 
són 1.100, i que es registrava un 11% d’atur al barri de la Verneda i un 12% al Besòs, 
xifres que han baixat fins a un 8% i un 9%, respectivament. Creu que algunes 
actuacions segurament tenen a veure amb aquesta evolució de les dades. 

Tot seguit, fa referència al Pla de desenvolupament econòmic que es va anunciar ahir: 
dels 16 milions que s’invertien en desenvolupament econòmic en el mandat anterior, 
s’ha passat a 28 milions, cosa que permetrà millorar aquestes xifres. Indica també que 
només al districte de Sant Martí el 2017 es van impulsar 21 projectes de l’economia 
social i solidària amb 700.000 euros, fet que han permès activar moltes persones que 
estaven aturades, que és el gran objectiu. 

En tot cas, recorda que, si es vol parlar d’autosuficiència de la gent, tothom s’hauria de 
posar d’acord a implantar una renda mínima de ciutadania que doni a les persones 
aquesta autosuficiència real per poder cobrir totes les seves necessitats, una renda que 
no depengui únicament del treball. 

 

Presentada pel GMDERC-AM: 
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Quines accions té previst dur a terme el Govern del Districte per donar resposta 
als veïns i veïnes enfront de l’augment d’inseguretat i incivisme als barris del 
nostre districte? 

Pregunta substanciada conjuntament amb la proposició del GMDPSC-CP sobre el 
mateix tema.  

 

Presentada pel GMDPSC-CP: 

Quin és el capteniment del regidor del Districte en relació amb la supressió de la 
línia de bus 192? 

Pregunta substanciada conjuntament amb la proposició del GMDERC-AM sobre el 
mateix tema. 

 

Presentada pel GMDPSC-CP: 

Qui adjudica i amb quins criteris els espais per dur a terme les activitats dels 
diferents grups al Casal de Gent Gran de Can Saladrigas? 

La senyora Silvia López Serrano, del GMDPSC-CP, formula la pregunta. Agraeix a un 
dels components de la coral Gaudeamus Musicum que encara estigui present al Plenari 
a aquestes hores, cosa que demostra el seu interès. Exposa que aquesta coral del 
Casal de Gent Gran Taulat - Can Saladrigas té més de quinze anys d’història: gràcies a 
l’esforç i a la feina dels seus components, ha obtingut nombrosos premis, i per poder 
tenir un bon nivell durant tots aquests anys assajava dos dies a la setmana (una hora i 
mitja cada dia), i únicament deixava de fer-ho el mes d’agost perquè el casal estava 
tancat. 

Informa que, a partir d’aquest mes d’octubre, de manera unilateral i imposada, 
canviaran les condicions que sempre havia mantingut l’activitat: passaran a assajar un 
sol dia a la setmana durant dues hores, per tant perdran una hora d’assaig a la 
setmana, i tampoc podran fer-ho durant les vacances de Setmana Santa, Nadal i estiu. 
Per tant, estaran més de quatre mesos l’any sense poder assajar. Insisteix que aquesta 
decisió s’ha pres en contra de la voluntat dels components de la coral, i pitjor encara, 
sense tenir en compte les necessitats que havien manifestat, cosa que els ha provocat 
una sensació de malestar. Segons els membres de la coral, si se’ls redueix d’una 
manera tan dràstica el temps d’assaig, no estaran ben preparats per participar en les 
activitats que organitzen el barri i el Districte. Remarca que per a ells la coral no és 
només un taller, és un espai de relació i socialització, un punt de trobada: han 
aconseguit un bon grup i entre ells hi ha un bon ambient. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, 
Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, mostra d’entrada el seu orgull per les corals de 
gent gran del districte de Sant Martí. Tot i que la pregunta es refereix als criteris per 
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adjudicar espais, puntualitza que, en aquest cas, el problema no són els espais. Explica 
que un dels objectius del nou contracte de gestió i dinamització dels casals de gent 
gran, que va entrar en vigor el juliol del 2018, és que la gestió sigui transparent i oberta: 
en altres paraules, que no hi hagi caixes B. Assenyala que fins ara la coral era una 
activitat deficitària: les persones que en formaven part pagaven un preu que els donava 
dret a tres hores d’assaig, i com que no s’arribava, es compensava amb ingressos de la 
caixa B. Ara que la caixa B ha desaparegut, no és possible aquest finançament. 
Subratlla que la decisió no l’ha presa ningú de l’Ajuntament, sinó la comissió gestora 
del casal, de comú acord amb els membres de la coral en una reunió. Insisteix que 
l’Ajuntament no hi té res a veure i precisa que de la mateixa manera que es va prendre 
aquesta decisió, es podria canviar i prendre’n una altra (que la gent pagui més, etc.), 
però que ha de ser el mateix casal qui ho faci. 

La senyora Silvia López Serrano, del GMDPSC-CP, apunta que, segons els integrants 
de la coral, feia temps que no hi havia caixa B i, a més, amb les seves aportacions 
podien pagar el professor. Assegura que la reunió esmentada pel conseller no va ser 
un acord sinó una reunió informativa en què no es va donar la paraula a cap membre 
de la coral. Troba molt desafortunat que novament el cost estigui per sobre de les 
persones i assegura que encara s’és a temps de rectificar. 

Creu que si la nova gestió havia de servir per millorar la gestió dels casals, comença 
malament, perquè estan creant un problema on no n’hi havia: fa més de quinze anys 
que existeix la coral i no havia estat mai un problema. Pregunta si aquest cost (uns 100 
euros) no el pot assumir el Districte. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, 
Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, reitera que ha estat una decisió de la comissió 
gestora i que el Govern no hi ha pres part. Afegeix, a més, que el que li ha arribat és 
que realment es tracta d’un enfrontament entre dos grups de persones. 

 

Presentada pel GMDCs: 

Quan tenen previst augmentar el manteniment i començar la remodelació de la 
plaça de la Palmera, així com informar-ne els grups municipals i veïns? 

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, formula la pregunta, motivada pel 
prec que va presentar el seu grup al Plenari del 3 de maig d’enguany, en què 
sol·licitava que, en un termini de tres mesos, s’augmentés el manteniment i es 
remodelés la zona de la plaça de la Palmera, i que se’ls n’informés per escrit a ells i als 
veïns especificant actuacions i terminis. Apunta que ja han passat més de tres mesos i 
recorda que la plaça de la Palmera ha estat una icona dels veïns i de la lluita veïnal 
durant molts anys, però que ara no s’hi fa cap manteniment. Destaca que els veïns han 
engegat una campanya a les xarxes socials que ha aconseguit 7.000 visites, per tant 
no és una qüestió que preocupi només a quatre veïns del barri. 

La senyora Eva Campos Paladio, consellera de Salut, Medi Ambient, Neteja, 
Cooperació Internacional, Habitatge, Acció Social i Ciutadania, i Parcs i Jardins, explica 
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que la plaça de la Palmera, com la resta d’espais del districte, té un seguiment continu 
amb la reposició dels elements en mal estat que impedeixen el compliment de la seva 
funció, compleix tots els requisits per a l’ús ciutadà i rep les tasques de manteniment 
necessàries.  

Esmenta diverses intervencions dutes a terme a la zona: el 2018, manteniment 
d’espècies vegetals i del paviment; el novembre del 2015, substitució dels jocs infantils i 
substitució de la palmera de la plaça afectada per l’escarabat morrut; el 2017, 
substitució dels bancs licitada per un import de gairebé 100.000 euros, i ompliment dels 
sots dels gossos amb els materials pertinents, tot i que l’ús intensiu d’aquest espai fa 
que la brigada hi hagi de tornar contínuament (recorda que l’Associació de Veïns va 
acceptar que aquest àmbit es destinés als gossos, com a espai ZUC, d’acord amb 
Espai Gos). Subratlla que el Districte ha treballat juntament amb l’Associació de Veïns 
per convertir aquest espai en el referent de la cultura catalana, no només donant suport 
a les sardanes, sinó també posant recursos del Districte a través de l’ICUB (la plaça 
s’inclou dins dels espais llogables). Afegeix que, a petició dels veïns, s’hi han instal·lat 
dues taules de ping-pong i que aquest mes de novembre està previst millorar-ne les 
llambordes i els desnivells. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, considera que amb el que han fet 
no n’hi ha prou, perquè quan la queixa hi és. Lamenta l’estat del monument de Richard 
Serra, trencat i amb forats, i reclama que se’ls informi de tot, com van demanar, perquè 
el Govern no ho ha fet. Assegura, en tot cas, que si el Govern s’està reunint amb els 
veïns i estan arribant a acords, els veïns no n’estan gens contents. 

La senyora Eva Campos Paladio, consellera de Salut, Medi Ambient, Neteja, 
Cooperació Internacional, Habitatge, Acció Social i Ciutadania, i Parcs i Jardins, creu 
que se n’ha informat àmpliament i que els veïns estan força contents (han acceptat 
l’espai ZUC), i aprofita per advertir contra el tremendisme preelectoral. 

 

Presentada pel GMDCUP-PA: 

Què pensa fer el Govern per aturar la construcció d’un hotel de luxe al barri de 
Provençals del Poblenou (carrer Cristóbal de Moura)? 

El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, formula la pregunta. 

El senyor Albert València, representant de la Taula Eix Pere IV, indica que compareix 
en nom de 31 entitats que s’han sumat al manifest. Explica que dies enrere es van 
assabentar que es construirà un macrohotel hotel de 14 plantes al carrer Cristóbal de 
Moura, 49, i que estan molt indignats i preocupats, perquè veuen que el PEUAT en 
aquest sentit ha estat insuficient. Afirma que la construcció d’un hotel de 14 plantes 
prolongarà la situació de gentrificació i massificació turística al barri. Manifesta que és 
la perversió definitiva del 22@, que proposava innovació, empresa i producció, i que 
s’ha acabat concretant en un 20% de superfície ocupada per allotjaments turístics i molt 
poca innovació. Reitera que estan completament indignats i que se senten impotents 
respecte a aquesta situació. 
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Demana al Govern que esgoti totes les vies possibles per intentar aturar aquest hotel. 
Suposa que, com en altres ocasions, el Govern dirà que el PEUAT està en regla i que 
al 22@ està permès construir-hi 14 plantes, i constata que és així. Tanmateix, si algú 
pot fer-hi alguna cosa és el Govern. Recorda als membres del Govern que fa una 
estona han afirmat que si estiguessin darrere la pancarta, es manifestarien per l’afer de 
Can Ricart. En aquest cas, qui està darrere la pancarta són les entitats veïnals i el 
deure del Govern és intentar solucionar les coses que els preocupen, que no són 
poques. Remarca que totes les associacions de veïns (el Besòs i el Maresme, el 
Bogatell, Bac de Roda, Poblenou), juntament amb Ens Plantem o altres entitats, fins i 
tot les cooperatives de consum, s’han unit amb aquest propòsit i es mostren partidàries 
d’esgotar totes les vies possibles per intentar aturar la construcció de l’hotel.   

La senyora Carlota Falgueras Marsal, consellera d’Ensenyament, Immigració i Dona, 
agraeix la paciència dels dos representants de la Taula Eix Pere IV per haver aguantat 
fins tan tard, però constata que la resposta que donarà, desgraciadament, no és per 
sortir-ne victoriós i content. 

Informa que, malauradament, s’hi pot fer poc sense entrar en il·legalitats o prevaricació. 
Tot i la intenció i la voluntat política de respondre a un model de barri viu, amb 
habitatges assequibles, comerç de proximitat i activitats econòmiques, socials i 
productives a escala de barri, on no es potenciï la gentrificació (d’acord amb les 
conclusions del procés participatiu en via de fer un pacte social de ciutat), assenyala 
que aquest hotel, tal com saben les entitats, es planteja en el terreny d’un privat i dins 
la zona 4 de transformació del PEUAT. Així doncs, corrobora que l’Ajuntament no pot 
impedir el seu dret legal.  

Recorda que a la trobada al Poblenou del 5 d’octubre, davant de 250 persones, 
l’alcaldessa va assenyalar que el PEUAT havia estat un gran avenç per regular l’ús 
hoteler de la ciutat i la seva excessiva presència a molts barris; tanmateix, es va haver 
de negociar amb la resta de grups per poder-lo aprovar, per tant va caldre delimitar la 
ciutat entre la part on no s’admetria cap tipus de creixement hoteler i altres on sí 
s’admetria. Va apuntar, també, que desgraciadament aquest projecte quedava fora del 
creixement hoteler zero, però també que si no hi hagués hagut PEUAT al barri s’hauria 
trobat amb més casos semblants i totes les seves conseqüències. Finalment va 
expressar l’esperança de poder comptar amb més representació el proper mandat per 
poder fer propostes més favorables a la ciutadania i els barris, i arribar a acords 
favorables amb la resta de grups polítics, que actuïn amb generositat i interès de ciutat i 
no de partit. 

El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, insta a implementar el mandat 
popular del procés participatiu del 22@. Reconeix l’esforç que va suposar aquest 
procés participatiu, amb més de 1.000 persones, i demana coherència i que s’escolti el 
mandat dels veïns i les entitats que estan en contra d’aquesta construcció: no vol que 
passi igual que amb el bus 192. Està convençut que el Govern tampoc no vol aquest 
hotel: no es pot protestar i després no fer els màxims esforços perquè el projecte no tiri 
endavant. Declara que el seu grup estarà al costat de les entitats que vulguin fer del 
Poblenou un lloc habitable i no de les macrooficines, els macrohotels i la incapacitat de 
viure als barris que es pensen d’aquesta manera. 
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e) Seguiment de les proposicions i declaracions de grup 

Presentat pel GMDDemòcrata: 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració de grup 
aprovada al Consell de Districte del dia 1 de març de 2017, amb el literal 
següent: 

Obrir un procés participatiu amb els veïns i agents implicats del barri del 
Front Marítim als efectes d’elaborar un informe i conclusions que, amb 
l’alliberament que s’esdevindrà el 2018 de l’espai fabril del Palo Alto, fixin 
quines són les demandes del barri i els nous usos i configuració que es vol 
donar a partir del 2018 a aquest espai municipal. 

Punt substanciat conjuntament amb l’informe del Govern sobre aquesta qüestió. 

 

Presentat pel GMDERC-AM: 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració de grup 
aprovada al Consell de Districte del dia 7 de març de 2018, amb el literal 
següent: 

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

El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, enuncia la proposició/declaració de 
grup de la qual demana seguiment. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, 
Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, anuncia que l’estudi està en marxa: el fa BSM i li 
han assegurat que estarà enllestit a finals d’octubre. Subratlla que, malgrat que no 
depengui del regidor del Districte ni d’ell, pressionaran perquè efectivament s’acabi 
l’estudi aquest mes. 

 

Presentat pel GMDPSC-CP: 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració de grup que 
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el Consell Plenari del Districte va aprovar al Consell de Districte del 3 de 
maig de 2018 amb el contingut següent i es faciliti, si s’escau, còpia per 
escrit de les actuacions que s’hagin realitzat sobre això: 

1. Instar el regidor del Districte a la creació d’una comissió d’avaluació per a 
cadascun dels plans de barri que en l’actualitat hi ha en execució al 
Districte. 

2. Aquesta comissió haurà de ser presidida pel regidor del Districte i hauran 
de formar-ne part els grups municipals representats en aquest Consell, els 
diferents operadors responsables de les actuacions del Pla de barri (Foment 
de Ciutat, Barcelona Activa, BIMSA…) i representants d’associacions i 
entitats. 

3. Aquesta comissió tindrà com a tasca valorar i fer seguiment detallat i real 
del desenvolupament dels plans de barri, es reunirà de forma estable 
bimensualment i es portarà a terme la seva primera reunió abans del mes de 
juliol. 

4. De forma prèvia, el Govern del Districte lliurarà als grups municipals, 
abans del proper mes de juny, un informe sobre l’estat d’execució dels 
plans de barri corresponents, amb detall d’actuacions previstes, dates 
d’inici i finalització i el pressupost executat i pendent d’executar. 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, enuncia la 
proposició/declaració de grup de la qual demana seguiment. 

La senyora Eva Campos Paladio, consellera de Salut, Medi Ambient, Neteja, 
Cooperació Internacional, Habitatge, Acció Social i Ciutadania, i Parcs i Jardins, 
recorda que al juliol es van reunir els grups promotors de forma ampliada amb els grups 
municipals, i assegura que amb això es va donar compliment a la petició. Afirma que 
amb aquesta reunió i l’informe d’inversions, que han presentat dues vegades, ja han 
rendit comptes. 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, recorda que els van 
convidar a assistir al grup motor de cada Pla de barri i insisteix que la comissió 
d’avaluació per a cada Pla de barri no està creada. Demana al Govern que es llegeixi 
bé la proposició i assegura que es tracta d’un altre incompliment. 

La senyora Eva Campos Paladio, consellera de Salut, Medi Ambient, Neteja, 
Cooperació Internacional, Habitatge, Acció Social i Ciutadania, i Parcs i Jardins, 
considera que el Govern ha complert. Una altra cosa, puntualitza, és que no sigui en la 
forma demanada i no acabi d’agradar al grup socialista. 

 

E) Declaracions institucionals 

Sobre l’aniversari del primer d’octubre 



 
 
 
 
 
 
 

‐  67 ‐ 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, llegeix els acords: 

«El Consell Plenari del Districte de Sant Martí acorda: 
1. Reconèixer la tasca de les persones que van fer possible la celebració del 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017 i que van participar activament per poder donar 
veu al poble de Catalunya amb relació al seu futur polític.  
2. Manifestar la solidaritat amb la ciutadania que va ser brutalment agredida per les 
forces de seguretat de l’Estat quan es dirigia de manera pacífica a votar.  
3. Exigir l’immediat alliberament de les preses i presos polítics i el lliure retorn de les 
persones exiliades.  
4. Defensar de forma clara la magnífica i incansable feina dels i les docents que fan del 
model d’escola catalana un model d’èxit i una eina cohesionadora i d’apoderament.  
5. Donar suport a les persones encausades i perseguides pel seu exercici del dret 
fonamental a la llibertat d’expressió de manera legítima i crítica amb el règim del 78.  
6. Reafirmar el rebuig de l’aplicació de l’article 155 a Catalunya, així com defensar el 
dret d’autodeterminació dels i les catalanes.  
7. Comunicar aquests acords al Govern de Catalunya, al Parlament, a les entitats 
municipalistes, a l’alcaldessa i a la Comissió de Govern de la ciutat de Barcelona.» 
 
Tot seguit es fa un minut de silenci en record de les víctimes dels aiguats de Mallorca. 
 
En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 23.55 h. 

 

  

 

 

La secretària del Consell  Vist i plau 
 El president 
 


