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ACTA DEL CONSELL PLENARI
Identificació de la sessió
Núm.: 6
Data: 27 de novembre de 2018
Caràcter: ordinari
Horari: de 19 h a 23.50 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)
Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol (GMERC-AM)
Consellers i conselleres
Marc Andreu Acebal (GMDBComú-E)
Eva Campos Paladio (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)
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Daniel Celma Fernández (GMDCUP-PA)

Excusen la seva absència
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 a la Llei de protecció de dades.
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
difusió 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 —aclareix, tanmateix, que per a aquesta sessió no s’ha habilitat aquesta zona—
, 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 comunicacions
directament relacionades amb el Consell de Districte.

Departament de Serveis Jurídics-Secretaria
Direcció de Serveis Generals
Districte de Sant Martí
Pl. Valentí Almirall, 1
08018 Barcelona
93 291 60 28

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Acta de la sessió celebrada el 10 d’octubre de 2018, ordinària.
S’aprova per unanimitat.
B) Part informativa
Despatx d’ofici:
Adjudicacions de contractes per procediment obert i contractes menors des del
mes d’octubre fins al mes de novembre de 2018.
El Consell se n’assabenta.
Guanyadors i guanyadores de la 56a edició dels premis i medalles de Sant Martí.
La secretària, la senyora Rocío Benito, explica que l’11 de novembre es van lliurar el
Premi Sant Martí en categoria individual a la Sra. Pepi Rafel i al Sr. Rudy van der
Ploeg; el premi de modalitat col·lectiva al Club Handbol Poblenou, i el Premi de
Promoció Econòmica, Social i Cooperativa a Càritas de la parròquia de Sant Josep de
Calassanç.
Afegeix que també es van atorgar la Medalla de Cultura a Ventura Llobet i Berenguer;
la Medalla del Món del Treball a la pastisseria La Palma, del Clot, i la Medalla dels
25 anys a l’Associació de Veïns i Veïnes de la Vila Olímpica i a l’Associació de Dones
Àmbar Prim, del Besòs i el Maresme.
Informe Regidor
El regidor del Districte inicia la seva intervenció denunciant que encara hi ha presos
polítics al país, així com el robatori de la pancarta en suport a aquests presos del balcó
de la seu del Districte. Assegura que aquesta es reposarà al més aviat possible.
Destaca que en els darrers mesos s’han inaugurat la rehabilitació de les façanes
interiors de l’edifici de La Flor de Maig, cedit en autogestió a l’Ateneu Flor de Maig, i la
plaça dedicada a Dolors Canals, al costat de la qual hi ha l’oficina rehabilitada del Pla
de Barris del Besòs. En aquest sentit, recorda que aquest mandat s’intenta potenciar la
gestió cívica i l’autogestió dels equipaments i contribuir a la construcció de la memòria
dels barris, per exemple amb les exposicions de l’Arxiu Històric de Sant Martí a
l’escola Pere Calafell o l’edició de llibres com el de la memòria oral del Besòs i el
Maresme o el dedicat al carrer de Pere IV.
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Pel que fa a l’estat de les inversions, comenta que avancen les obres de la Meridiana,
el MUHBA a l’Oliva Artés, i Glòries (inclosos el segon túnel, les canòpies del parc i les
restes arqueològiques del Rec Comtal). Afegeix que a l’escola Casas s’han pres
mesures per limitar els efectes de les obres de la Meridiana i anuncia que es
construiran un mur de protecció i un mur verd. Tot seguit, adverteix que s’ha endarrerit
l’inici de les obres a Sant Joan de Malta. Tanmateix, destaca que la plaça de la
Infància ja està acabada i que s’ha inaugurat la rehabilitació de Ca l’Alier, al 22@, que
acull la seu de l’empresa CISCO i BIT Habitat i on una setmana enrere es va presentar
el Pacte per un 22@ inclusiu i sostenible, fruit d’un procés tècnic dins de la comissió
ampliada del 22@, que incloïa associacions veïnals, universitat, empresa i Ajuntament,
i del procés obert Repensem el 22@, en el qual han participat un miler de persones del
Poblenou.
A continuació, es refereix a l’aprovació del projecte per a l’Hospital Evangèlic situat a la
superilla del 22@, que, a parer seu, serà important per al districte. Assenyala que
aquest hospital concertat, que inclourà un nou CUAP, a més de respectar el patrimoni
històric i significar una millora per a l’entorn, canviarà la distribució del plànol de
l’assistència sanitària al Poblenou, una zona infradotada en comparació amb altres
àrees de la ciutat malgrat l’ampliació de l’Hospital del Mar i l’obertura del Centre del
Fòrum.
Fa un balanç positiu de l’última ronda de consells de barri i afegeix que també s’han fet
consells sectorials com els de seguretat, el de salut i l’escolar, o el de gent gran,
previst per al proper dimecres. Admet, però, que el Consell ciutadà no ha acabat
d’arrencar.
Dit això, destaca l’èxit de les festes majors del Clot i la Verneda, i subratlla que s’ha
emfasitzat el suport al comerç amb la presència de l’alcaldessa a l’encesa dels llums
de Nadal a Sant Martí de Provençals, una desfilada de moda a Sant Martí i una gal·la
del Joc del Misteri de l’Eix Comercial del Poblenou, a qui el Districte cedirà un local a
la rambla del Poblenou.
A més, recorda que a la superilla s’han instal·lat tres guardians més de l’escultor
Xavier Mascaró, donats per la Fundació Vila Casas-Can Framis en conveni amb
l’Ajuntament de Barcelona.
Per acabar, recorda de nou que es van atorgar els Premis Sant Martí a Palo Alto i
felicita els premiats. També informa que es concediran les Medalles d’Honor de la
Ciutat a Pere Guarro, del Clot, i a l’Associació Sant Martí Esport, i que també es
concedirà el IV Premi Jove de Còmic Sant Martí per a la prevenció i eradicació de la
violència masclista.
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El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, comença donant ànims a la
gent que es mobilitza en defensa dels serveis públics, la sanitat i l’educació, a tots els
sindicats combatius i a les lluitadores dels sindicats majoritaris que lluiten per desobeir
les cúpules pactistes amb les patronals. També dona la benvinguda a les veïnes
indignades del Poblenou que protesten contra la construcció del macrohotel i a les
lluitadores incansables del CDR, Clot per la Llibertat i el Casal de l’Anònima. Pel que fa
a la pancarta dels presos polítics, retreu que encara no se n’hagi penjat una altra.
Dit això, critica que l’endemà hi hagi un desallotjament al Clot i que dues setmanes
enrere n’hi hagués dos al Poblenou. Per això, dona ànims a totes les lluitadores que,
amb el seu cos, lluiten contra aquesta precarietat.
Tot seguit, pregunta al grup governant sobre el bus 192, que canviarà una part del seu
recorregut passant per sobre de les necessitats de les veïnes. També denuncia la
construcció del macrohotel de 14 plantes al 22@ i critica les tres obres faraòniques del
Clot-Camp de l’Arpa. En aquest sentit, demana que es reconegui l’error de començar
les obres de la Meridiana pel tram del Clot en comptes de fer-ho per Sant Andreu.
D’altra banda, felicita les tres coordinadores d’entitats que organitzen les festes majors
de Poblenou, la Verneda i el Clot-Camp de l’Arpa. Expressa el seu orgull pel fet que
les festes majors les munti la societat civil organitzada i, per això, demana que els
partits polítics no intentin figurar sempre a la tarima el dia del pregó.
Per acabar, convida tothom a l’acte que el proper divendres la CUP Sant Martí
organitza a Can Saladrigas sobre les escoles en barracots i les assignacions
pressupostàries.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, critica que el balanç del regidor
sigui positiu i no inclogui el que es va tractar a l’Audiència Pública ni el que van dir els
veïns i els representants d’entitats sobre temes com ara els dos milions d’euros que
s’havien de destinar a rehabilitació al Besòs, el pont de Pujades, la situació als barris,
la neteja a la Verneda, etc.
Dit això, es refereix a l’últim i únic Consell de Seguretat amb la Guàrdia Urbana i els
Mossos. Assenyala que, segons els informes de l’Ajuntament de Barcelona, Sant Martí
és el tercer districte amb problemes de Seguretat, després de Ciutat Vella i l’Eixample.
Destaca les xifres presentades al Consell: els problemes d’ordre públic han augmentat
un 2% al Poblenou; els problemes de seguretat ciutadana han crescut un 8,3%, però,
sorprenentment, les intervencions relacionades amb la venda ambulant s’han reduït un
18%, fet que atribueix a l’actuació eminentment política del Govern municipal a favor
de la venda ambulant i no del comerç del districte. Lamenta, doncs, que el regidor en
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el seu informe no parli mai dels problemes que es tracten als consells de barri i les
audiències públiques.
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, critica la facilitat inaudita del grup
governant per crear tsunamis veïnals de protesta.
Pel que fa a les festes dels barris, lamenta que no es respecti la pluralitat ni es fomenti
la convivència. A parer seu, és una falta de respecte fer baixar de l’escenari regidors i
regidores adscrits del districte.
Dit això, afirma que l’informe del regidor deixa patent que després de tres anys i mig
de mandat no té gaire a dir, ja que no parla dels problemes que preocupen la
ciutadania —com la seguretat, els narcopisos, l’incivisme, la neteja o la manca
d’il·luminació als carrers— i es refereix només breument a l’habitatge, en opinió seva
perquè el Pla d’habitatge municipal ha fracassat. A més, critica que en l’informe
s’hagin inclòs punts de l’ordre del dia, i insisteix que això es deu al fet que el regidor no
té res de nou per explicar.
En relació amb La Flor de Maig, felicita les associacions per la seva feina, però
demana pluralitat i respecte. Avisa, doncs, que continuaran anant on vulguin sense
demanar permís perquè representen molta gent.
A continuació demana que l’Ajuntament dialogui amb els cuidadors i cuidadores d’unes
colònies de gats i els doni una solució a la seva demanda, i per acabar, demana al
Govern municipal que afronti els problemes reals, deixi de banda els populismes i
partidismes i culpi dels problemes a l’oposició.
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, destaca que, en
l’última enquesta de serveis municipals, les tres principals demandes dels veïns i
veïnes de Sant Martí eren la millora de la neteja, la millora de la seguretat i la millora
del manteniment, millores que el seu grup reclama reiteradament en les seves
intervencions però que en lloc d’esmenar-se van a pitjor. En aquest sentit, subratlla
que a cada Plenari hi ha alguna proposició sobre el manteniment d’algun carrer del
districte. Assegura, a més, que l’abandó en el manteniment d’alguns indrets és més
que evident, com als parcs de Sant Martí, Diagonal Mar o Can Miralletes.
A continuació, recorda que, davant la negativa del Govern a crear una comissió de
seguiment, l’octubre passat el seu grup va entrar una bateria de preguntes per a
resposta escrita sobre el pla de barri del Besòs i el Maresme i el de la Verneda i la Pau
per saber en quina fase d’execució es trobaven les propostes incloses en el pla.
Constata, però, que el Govern de la transparència no ha respost.
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Pel que fa al carrer Mallorca, on s’ha reobert la circulació, pregunta si hi tornaran a
passar els autobusos i si hi ha algun motiu perquè no hi passin. I, en relació amb les
obres d’Adif de Mallorca-Independència, recorda que el setembre el GMDPSC-CP va
presentar unes preguntes per a resposta escrita sobre aquestes obres i subratlla que
tampoc no ha rebut resposta. Afirma que el quiosc segueix al seu lloc i les bicicletes i
motos continuen passant per les voreres.
Per tancar, lamenta que, dies després de la convocatòria de la Taula de Seguretat del
districte, els grups encara no hagin rebut l’informe referent a la seguretat que el
Govern s’havia compromès a lliurar. En opinió seva, el grup governant continua
instal·lat en la negativa i cada cop té menys temps per aconseguir un aprovat.
La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, inicia la intervenció exigint la
llibertat dels presos i les preses polítiques i el lliure retorn de les persones exiliades. A
més, denuncia el robatori de la pancarta al balcó de la seu del Districte i confia que la
reposin al més aviat possible. Aprofita per criticar que, després de deu mesos, encara
no s’hagin posat les plaques de la Rambla del Poblenou.
Pel que fa a les obres que el regidor ha esmentat en el seu informe, pregunta si, a
banda de Ca l’Alier, les altres obres avancen i demana calendaris reals.
En relació amb el suport al comerç, diu que hauria preferit que, a banda de
l’assistència de l’alcaldessa a l’encesa de llums de Nadal, s’expliquessin les accions
que s’han dut a terme per afavorir el comerç de proximitat o les mesures que s’han
pres en el cas dels comerços afectats per les obres del Districte i les línies d’ajuda
previstes.
Dit això, lloa l’acord per tal que s’instal·lin tres escultures (guardians) més al carrer,
perquè permet posar l’art a l’abast de tothom. Pel que fa a Palo Alto, recorda al regidor
que el seu grup encara esperen poder parlar del plec de condicions per a la licitació
pública i confia que el grup governant no pactarà només amb si mateix i ho presentarà
com un paradigma de procés participatiu, com va passar amb el 22@.
Tot seguit, dedueix que la valoració positiva dels consells de barri es deu a
l’assistència o participació de veïns i veïnes. En opinió seva, no es pot fer un balanç
positiu dels informes d’inversions que el Govern municipal ha presentat als consells de
barri, que qualifica de nyaps. A tall d’exemple, recorda que en el Consell de Barri del
Parc i la Llacuna es van oblidar d’incloure 2,5 milions d’euros en referència a Ca
l’Aranyó, i a més es van limitar a dir als veïns que no es feia la inversió del pont de
Pujades perquè es destinaven els recursos a la reforma de la Meridiana, sense més
explicacions. D’altra banda, mostra preocupació per la manca de participació al
Consell de Barri del Poblenou.
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Amb relació a la reforma de la Meridiana, critica que sigui un pedaç i que s’hagi
bloquejat tot el barri fent tres grans obres alhora, i suggereix que es revisi la seguretat
al pas de Badajoz-Meridiana-Gran Via-Independència.
D’altra banda, també lamenta que una entitat expulsés dues regidores d’una tarima,
malgrat que no li estranya veient el poc respecte que el grup governant té pels grups
de l’oposició.
Per acabar, es queixa que l’informe del regidor sigui pobre i no expliqui acció de
govern, i l’insta a fer polític d’una vegada.
El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, dona la benvinguda a tots els
veïns assistents al Plenari i denuncia el robatori de la pancarta sol·licitant la llibertat
dels presos polítics i exiliats. Demana celeritat per reposar-la i que el Districte sigui
bandera en totes aquestes reivindicacions. Tot seguit, recorda que cal commemorar el
25 de novembre, dia internacional contra la violència masclista, i l’1 de desembre, Dia
Mundial de la Sida, i assenyala la necessitat que el Districte sigui capdavanter en
aquestes qüestions.
Dit això, critica el mal funcionament del Govern municipal; en aquest sentit, lamenta
que el Consell de Joventut i alguns consells d’equipament no s’hagin convocat i que no
s’hagi compartit tota la informació sobre l’agenda i els actes amb els grups municipals,
fet que a vegades els ha impedit d’assistir-hi.
També retreu al regidor que en el seu informe faci referència a temes antics (tant la
Flor de Maig com l’Hospital Evangèlic venen del mandat anterior, i el 22@, dels
governs socialistes amb ICV-EUiA) i, en canvi, només parli de la superilla per recordar
que la Fundació Vila Casas cedeix les escultures, cosa que, en opinió seva, demostra
que la col·laboració publicoprivada que el grup governant critica és positiva.
Assegura que el regidor ja té el districte esgotat i lamenta que no hi hagi projecte de
futur per part de la seva opció política. Per això, es presenta com a alternativa, perquè
les coses es poden fer d’una altra manera i millor. Confia, en tot cas, que al final del
mandat el grup governant farà autocrítica.
El regidor del Districte agraeix les intervencions.
Dit això, recorda a la senyora Angulo que a Barcelona hi ha moviments socials i
urbans des de finals de la dècada de 1960, i celebra que sigui així.
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Amb relació al 22@, insisteix que s’ha fet un procés participatiu totalment nou però
reconeix el dret de protestar per l’hotel que es construeix al Poblenou. En tot cas,
recorda que el Govern municipal ha elaborat un PEUAT i ha aturat tots els hotels que
ha pogut. Al seu parer, el camí és positiu.
Quant a la intervenció del senyor Gallardo, assegura que la Guàrdia Urbana i els
Mossos d’Esquadra fan el que poden amb els mitjans que tenen. A parer seu, insistir
en l’obsessió securitària és una opció de la dreta més reaccionària, però no és el valor
més important d’una ciutat.
En resposta al senyor Celma, destaca la importància de lluitar contra els
desnonaments. Assenyala que l’Ajuntament ha creat la UCER i assegura que amb la
mediació i la intervenció de la UCER i el CIFO s’aturen molts desnonaments, tot
admetre que encara se’n produeixen alguns. Afegeix, però, que per afrontar aquesta
situació faltaria un gest del Govern central per regular els lloguers i introduir mesures
orientades a aturar els desnonaments i aturar aquesta xacra.
Davant del retret que no parla de les queixes expressades a l’Audiència Pública,
aclareix que el que fa és intentar explicar el que s’ha fet al districte: admet que La Flor
de Maig es va comprar en el mandat anterior, tot i que per raons indignes, però
destaca que en aquest mandat s’ha rehabilitat; sobre l’Hospital Evangèlic, sosté que
s’ha procurat que el pacte al qual s’havia arribat es pugui dur a terme, i, pel que fa al
22@, assegura que s’han esforçat per repensar-lo malgrat l’oposició, entre d’altres, del
PSC, que es nega a revisar-lo. Reconeix que el 22@ té elements negatius, com la
manca de cohesió i habitatge, però afirma que han lluitat per debatre i arribar a un
pacte. En aquest punt, insisteix que els moviments, les pancartes i les manifestacions
—que ara anomenen tsunamis— sortosament formen part de l’ADN de la ciutat.
Dit això, expressa la seva frustració pel fet de no poder aturar l’hotel. Admet que està a
punt de deixar l’Administració, però assegura que vindrà gent molt més jove i
preparada que ho farà millor. A parer seu, però, el projecte del GMBComú té més força
que mai i tornarà a guanyar les eleccions posant per davant el bé comú.
Pel que fa a la intervenció del senyor Bañón, comenta que la neteja és un problema de
totes les ciutats i lamenta que el PSC s’hagi passat a la histèria més dretana pel que fa
la qüestió de la seguretat. En relació amb el manteniment, li recomana que viatgi per
comprovar que Barcelona té un millor manteniment que altres ciutats. Sobre el parc de
Sant Martí, en concret, explica que està en mal estat perquè s’hi han trobat terres
contaminades i està en revisió.
D’altra banda, aclareix a la senyora Arrando que parla del Pacte del 22@ perquè el
considera important, ja que es tracta d’un nou procés participatiu pensat des de la
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ciutadania. Quant a Palo Alto, recorda que ja es van reunir un any enrere per tractarho i que ja ha demanat poder reunir-se de nou amb el senyor Jordi Coronas.
Tot seguit, replica al senyor Boadella que actualment s’estan completant molts
projectes de ciutat, continuant la feina d’altres mandats i intentant aportar-hi millores. Li
recorda, a més, que sí ha fet referència a la superilla.
Finalment, en resposta a una intervenció espontània del públic que reclama solucions
per a les colònies de gats, sosté que aquest Ajuntament és el més animalista que hi ha
hagut i el més defensor dels gats.
El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, destaca que a les festes majors
del Clot-Camp de l’Arpa, l’assemblea feminista Lluna del Clot va denunciar 10
agressions masclistes durant els dos dies de barraques. En opinió seva, el Districte ha
de ser capdavanter en la lluita contra les agressions masclistes, contra les dones i
contra el col·lectiu LGTBI.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, felicita la Guàrdia Urbana i els
Mossos per la seva feina i retreu al regidor que no ho hagi fet. A parer seu, l’únic
problema de la Guàrdia Urbana és que la dirigeix la senyora Colau. A més, recrimina
que es faci bandera de la transparència mentre no es proporcionen les dades al
consell, als ciutadans i les associacions de veïns. En opinió seva, el Govern municipal
viu de l’ocultisme i de fer publicitat d’allò de què presumeixen i no fan.
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, aclareix que no ha dit que la gent
no tingui dret a manifestar-se, sinó que és el Govern municipal el qui provoca els
tsunamis veïnals.
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, recorda que el grup
municipal del regidor també va participar en la concepció del 22@. A més, reivindica
que la seguretat també és un tema d’esquerres i assenyala que a Barcelona hi ha
problemes de seguretat. Pel que fa al manteniment del districte, afirma que hi ha molts
llocs que fan pena.
La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, lamenta que les respostes del
regidor hagin empobrit encara més l’informe. Li recorda que els altres partits també
són representació ciutadana i, per acabar, pregunta quina solució es proposa per a la
colònia de gats del Poblenou, atès que l’ordre del dia no inclou cap punt per tractar la
qüestió.
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El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, assenyala que la gent que
defensa el col·lectiu de gats ve al Plenari a interpel·lar el regidor directament perquè
no se’ls ha atès i això, a parer seu, és el pitjor que pot fer un ajuntament.
Dit això, celebra que es continuïn projectes, però desaprova que es faci des dels
apriorismes. En aquesta línia, es queixa que, per l’obsessió amb el tramvia, s’hagi
deixat de fer el D30 al llarg de la Diagonal, tal com marca la xarxa bus.
Pel que fa a les obres de Glòries, lamenta que es perdés tant temps aturant l’obra i
buscant corrupcions que al final no s’han demostrat i només han servit per tacar
l’honor del senyor Xavier Trias. En aquest sentit, deplora que no es destinin els
mateixos esforços a disculpar-se.
El regidor del Districte, en relació amb la colònia de gats, assegura que en qualsevol
obra es tenen en compte i es traslladen a altres llocs. Dit això, insta el col·lectiu a
reunir-se amb la senyora Eva Campos.
En resposta al senyor Boadella, explica que les obres de Glòries es van haver d’aturar
perquè s’endarrerien, s’incrementaven els costos i hi havia coses que no funcionaven.
Afegeix que es van replantejar al cap d’uns deu mesos amb cinc contractes diferents
perquè aquests problemes no es repetissin.
Dit això, sosté que el tramvia és clau. Afegeix que és una opció metropolitana que té
l’acord de l’Àrea Metropolitana i la Generalitat però que no s’ha pogut tirar endavant
per una correlació purament partidista.
Per acabar, assegura que s’intenten afrontar tots els problemes amb una visió
constructiva i positiva i insisteix que, en tot cas, es milloren els projectes que ja
estaven compromesos a la ciutat.
El Consell se n’assabenta.
Informes del Govern


Sobre l’habitatge al districte de Sant Martí

El regidor del Districte explica que en l’informe es reflecteix el Pla pel dret a l’habitatge
2016-2025 en quatre eixos: prevenció i atenció de l’emergència habitacional; garantia
del bon ús de l’habitatge amb disciplina d’habitatges i comprant habitatges buits;
ampliació del parc d’habitatges assequibles fent habitatge nou, habitatge sostenible,
cooperatives, cohabitatge; i rehabilitació del parc existent, multiplicant la inversió i
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explorant noves fórmules com els APROP, una reserva del 30% d’habitatge protegit a
les obres d’una certa dimensió. També destaca l’esforç per repensar el 22@.
Pel que fa al primer punt, comenta que hi ha un servei especial de prevenció i
convivència de comunitats per als barris de la Verneda, la Pau i el Besòs i el Maresme,
a més dels educadors cívics, que es dediquen a l’espai cívic i també a les escales i les
comunitats. Afegeix que s’ha creat l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació, un
servei modern amb el triple de personal, més espai i més competències.
També fa referència a l’Oficina de l’Habitatge de Sant Martí i presenta les
estadístiques de les visites que es fan per resoldre dubtes referents a habitatge. A
més, destaca els habitatges adjudicats a la Mesa d’Emergència i aprofita per recordar
que la Generalitat hi aporta un 20% en lloc del 60% que li correspondria. Quant als
ajuts, assenyala que entre el 2015 i el 2017 els ajuts al lloguer s’han destinat a més de
10.000 famílies de Barcelona i que Sant Martí representa aproximadament el 13%, i
que els ajuts a la rehabilitació han estat de 27,5 milions el 2015, de 25,5 milions el
2016 i de 31,5 milions el 2017, xifres que multipliquen els 3-4 milions que s’hi
destinaven en el mandat anterior. A més, destaca la feina la UCER i el CIFO per aturar
i evitar desnonaments.
En tercer lloc, es refereix als Punts d’Assessorament Energètic (PAE), que defensen
les persones amb vulnerabilitat econòmica que no poden pagar els subministraments i
multen les companyies que no compleixen els seus deures. Informa que el 2016 un
20% de les persones ateses pels PAE va ser al districte de Sant Martí i el 2017, un
25%.
Pel que fa als HUT, recorda que hi ha 9.606 apartaments turístics permesos i explica
que s’ha perseguit els habitatges d’ús turístic il·legals amb multes de 30.000 i 60.000
euros. Tot seguit, assenyala que el lloc amb més HUT és l’Eixample, amb la meitat,
que a Ciutat Vella només n’hi ha el 6,2% i que Sant Martí és el segon, amb un 12,12%.
Quant als grans tenidors amb pisos buits, el BBVA és el que en té més. Dit això,
presenta els tres plans més importants en matèria d’habitatge al districte: la
modificació del PGM de Trinxant-Meridiana, el pla del sector Prim i la modificació dels
entorns de Cobega a Ca N’Oliva i Binèfar. A més, esmenta que hi ha altres projectes
acabats i en construcció, com la cooperativa La Balma, al Poblenou, inclosa a
l’APROP.
Per acabar, afirma que en aquest mandat s’han acabat, estan en construcció o estan
en projecte 927 habitatges. Indica que, sumats els de Provençals del Poblenou, el
Besòs i el Maresme, Poblenou i el Camp de l’Arpa-El Clot, el 21% dels habitatges
públics que es fan a Barcelona es troba a Sant Martí.
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El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, lamenta que el funcionament
dels organismes que s’han exposat no serveixi per cobrir les necessitats reals de les
veïnes. En aquest sentit, sosté que les dades mostren la necessitat emergencial de les
veïnes del districte i també la necessitat dels i les joves d’emancipar-se dins dels barris
sense haver de fugir marxar de la ciutat. Malgrat això, agraeix la creació del CIFO, un
pas des de l’esquerra per treballar amb les veïnes que estan a punt de ser
desnonades; destaca, però, que sovint són les persones, amb el seu cos, les que
eviten els desnonaments.
Pel que fa a les actuacions a través del Pla de Barris del Besòs-Verneda, assenyala
que, tal com es pot comprovar als consells de barri, no són suficients i que la
informació no ha arribat a tothom. Per això, suggereix que es faci autocrítica, ja que la
maquinària de l’Ajuntament no funciona tan ràpidament com seria desitjable.
A continuació, valora positivament que l’Ajuntament faci inspeccions als pisos turístics.
Tanmateix, demana que a les visualitzadores contractades no se’ls extingeixi el
contracte ni se’ls reordeni de manera precària dins l’Ajuntament. I, pel que fa als
habitatges que es faran a Glòries, demana que es compleixi el 80% de lloguer social
que es va dir al principi i no el 50% que es proposa ara.
Per acabar, anuncia que l’endemà al Clot hi haurà un desnonament a les 9.15 h i un
altre a les 10.15 h i per això crida a estar preparades.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, retreu al regidor del Districte que
faci una valoració tan positiva quan a Barcelona hi ha entre 40 i 50 desnonaments
setmanals. A més, assegura que hi ha més d’un miler de persones dormint al carrer,
2.000 més que viuen o dormen en albergs o residències municipals i més de 30.000
en llistes d’espera per a un pis, xifres que se sumen als 12.322 desnonaments que hi
va haver entre el 2015 i el 2017. Subratlla que els desnonaments actuals ja no són
dels bancs, sinó d’habitatges de lloguer, i que el parc d’habitatge públic només creix un
2%. Per acabar, recorda que s’havien promès 4.000 habitatges i que al final del
mandat n’hi haurà 800. Per això, acusa el grup governant d’enganyar els ciutadans.
Recorda, a més, que una bona part dels 800 habitatges que sí que es faran
probablement ja estava projectada de mandats anteriors.
El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, agraeix l’informe, però hi troba a faltar
els imports de les inversions que es fan al districte. A parer seu, la manera de valorar
la importància que es dona a l’habitatge és quants diners està previst invertir-hi.
Tot seguit, reconeix el treball social que el Govern municipal ha fet en matèria
d’acompanyament, assistència a l’emergència i ajuts. Això no obstant, constata que ha
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fracassat en la prevenció i la lluita contra els desnonaments, ja que no ha aconseguit
posar-hi fi tal com havia promès el grup governant.
Admet que l’assistència és important, però sosté que el problema de l’habitatge es
resol amb la creació d’habitatge de lloguer. En aquest sentit, i sense entrar en xifres
concretes, assegura que al final de la legislatura s’haurà construït molt menys
habitatge públic del que es va prometre en campanya i del que s’establia en les bases
del Pla del dret a l’habitatge al qual el GMCs va donar suport.
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, constata que l’informe
és un recull estadístic del que s’ha fet el districte, però assegura que en matèria
d’habitatge pràcticament no canviarà res. En aquest sentit, recorda que hi ha més de
37.000 persones inscrites a la llista d’espera per un habitatge assequible i que la llista
d’emergències ha batut rècords. Recorda que hi ha disponibles 82 solars buits al
districte per edificar-hi i pregunta quants habitatges públics s’hi podrien haver fet.
El senyor Sergi Alcon i Gibert, del GMDERC-AM, lloa la part tècnica de l’estudi, per la
seva amplitud. Lamenta, però, que hi faltin dades sobre mitjans i reclama una gestió
en aquest àmbit de la qual assegura que l’Ajuntament està mancat.
Pel que fa als desnonaments, constata que s’ha quedat molt lluny de la idea inicial i, a
més, recorda que el GMDERC-AM ha insistit molt perquè hi hagués més inspeccions
als pisos buits i també als habitatges d’ús turístic. El mèrit, per tant, no és tot del
Govern.
Quant a la rehabilitació, subratlla que és incipient i que només es recull en el Pla de
barris del Besòs, malgrat que en l’estudi afirmi que engloba el Besòs i el Maresme. A
més, subratlla que queda pendent un cens d’habitatges buits de tot Barcelona i per
barris. Al seu parer, doncs, encara hi moltes mancances i falta de gestió
Per acabar, pregunta on és el punt número 7, relatiu als habitatges dotacionals de
joventut.
El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, recorda al regidor del Districte
que el seu grup municipal va votar a favor del Pla de l’habitatge proposat pel Govern i
que ha fet tot el que a parer seu podia ajudar a resoldre aquest problema. Malgrat
això, retreu al Govern municipal que al final del mandat el problema no només no s’ha
solucionat sinó que la situació ha empitjorat i és la principal preocupació de la
ciutadania de Barcelona. Per això, recrimina al regidor del Districte el seu entusiasme
en parlar de l’habitatge en el seu informe, un entusiasme que en opinió seva no es
transmet al districte. Assegura que el grup governant no resoldrà aquest problema i
que no ha sabut aprofitar al màxim les eines de què s’ha dotat l’Ajuntament, ni les del
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principi ni les del final del mandat. Defensa, per tant, que no n’hi ha prou amb passió,
sinó que s’ha de ser un bon gestor i governar bé. Acaba insistint en el fet que el
Govern municipal és terriblement ineficaç.
El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, assenyala que la culpa en
aquest tema ha de ser compartida per tots els partits que han governat la ciutat. I, en
segon lloc, demana humilitat al GMDPPC, ja que a Espanya aquest partit va fer una
llei per reduir els lloguers de cinc a tres anys, cosa que dificulta encara més la vida als
llogaters.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, en relació amb els ajuts a la
rehabilitació, matisa que el 2016 es van pressupostar 72 milions i se’n van
subvencionar 25 i que el 2017 se’n van pressupostar 91,3 i se’n van subvencionar 31.
Concreta que per a Sant Martí s’havien pressupostat 6,5 milions i se n’han executat
2.005.000. Per tot això, considera que el grup governant no pot treure pit de l’informe,
ja que no ha gestionat.
El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, assenyala que és un tema molt
complex i recorda que Barcelona necessita almenys 50.000 habitatges en els propers
20 anys. Per això, suggereix que tots els grups municipals es posin d’acord per fer un
pla a 10, 15 o 20 anys vista per aconseguir aquest objectiu, tot i que admet que és un
procés lent i complicat.
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, llegeix un titular al
senyor Gallardo: «El Gobierno ampliarà por decreto la prórroga de alquileres de tres a
cinco años.» I afegeix que el nou Govern central comença a fer coses que el PP va
deixar molt malament.
El senyor Sergi Alcon i Gibert, del GMDERC-AM, demana que unir esforços davant
l’augment de les emergències i, tot seguit, fa referència a un estudi de la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca (PAH) en què es dona un suspens a les polítiques
d’habitatge públic d’Ada Colau. En aquesta línia, assenyala que les expectatives eren
molt altes i el resultat ha estat minso i ha agreujat el problema; per això, demana que
no se’n faci bandera.
C) Part decisòria/executiva
a)

Propostes d’acord

1.

INFORMAR sobre el Pla de millora urbana per a la transformació de l’edifici
industrial consolidat situat al carrer Pere IV, 98, districte d’actuació 22@,
d’iniciativa privada.
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El president enuncia la proposta.
El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, expressa el vot contrari del seu
grup.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, expressa el vot favorable del seu
grup.
El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, expressa 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 l’abstenció del seu
grup.
El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, expressa el vot favorable del
seu grup.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, expressa el vot favorable
del seu grup.
S’informa favorablement la proposta.

2.

INFORMAR sobre el Pla de millora urbana de l’illa delimitada pels carrers
Àvila, Almogàvers, Badajoz i Pere IV, d’iniciativa privada.

El president enuncia la proposta.
El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, expressa el vot contrari del seu
grup.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, expressa el vot favorable del seu
grup.
El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, expressa el vot favorable del seu
grup.

Departament de Serveis Jurídics-Secretaria
Direcció de Serveis Generals
Districte de Sant Martí
Pl. Valentí Almirall, 1
08018 Barcelona
93 291 60 28

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, expressa el vot
favorable del seu grup.
La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, expressa l’abstenció del seu
grup.
El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, expressa el vot favorable del
seu grup.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, expressa el vot favorable
del seu grup.
S’informa favorablement la proposta.

3.

INFORMAR sobre el Pla especial integral per a la implantació d’ús hoteler i
viver d’empreses al carrer Cristóbal de Moura, 49, de Barcelona, d’iniciativa
privada.

El president enuncia la proposta i avança que hi ha dues intervencions demanades del
públic.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, admet que el seu grup no
ha pogut implementar la prohibició total dels hotels a Barcelona que havia promès.
Recorda, però, que ha elaborat el PEUAT. Malauradament, l’hotel en qüestió compleix
els criteris per a la seva construcció.
El senyor Jordi Domènech, de la Taula Eix Pere IV, recorda que el barri s’oposa a la
construcció del macrohotel i lamenta que la ciutat es trobi en mans del capital, sense
que els polítics hi posin fre. Subratlla que el macrohotel se suma als hotels que ja hi ha
al 22@ i que representen un 20% del total. Recorda que només aquest hotel
representa 400 places hoteleres en una zona on no hi ha habitatge.
En opinió seva, la inserció d’aquest hotel al barri implicarà que es generin feines de
molt baixa qualitat, que el comerç esdevingui insignificant i desaparegui completament
i que els veïns i veïnes es vegin obligats a marxar. D’altra banda, critica que s’hagi
creat un eix verd que només aprofitaran els hotels i els turistes.
Per acabar, insisteix que es creen 400 places hoteleres mentre que el que s’espera al
22@ és habitatge social. Per tot plegat, reitera que se’ls fa fora del barri.
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El senyor Joaquim Farré, d’Ens Plantem, es mostra decebut i pregunta al Govern si és
conscient del que representa per al barri aprovar una llicència per a un hotel de 14
plantes. Assegura que com més hotels, més pugen els preus dels lloguers i dels pisos,
amb la qual cosa s’expulsa els joves del barri i de la ciutat. Critica, també, que en el
mateix districte de la innovació i l’art on ha arribat l’ordinador quàntic de Microsoft es
faci fora una veïna de 70 anys de casa seva. Per tot això, demana responsabilitat,
decència i dignitat als polítics. Clou la intervenció destacant la necessitat de defensar
el barri.
El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, expressa el seu suport a les
companyes del Poblenou i demana al Govern municipal que desobeeixi per poder-ho
aturar. Dit això, expressa el vot contrari del seu grup.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, expressa l’abstenció del seu grup.
El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, recorda que amb l’alberg de la vila
Olímpica ja es va produir una situació semblant. Assenyala que la llei permet la
construcció del macrohotel i destaca que les lleis cal canviar-les a les urnes. Dit això,
expressa el vot favorable del seu grup.
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, expressa l’abstenció
del seu grup.
La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, recorda que durant les
negociacions del PEUAT el seu grup va intentar blindar una mica més el 22@ i
s’ofereix per arribar un acord a fi d’aturar aquest hotel, tal com van fer en el cas de
l’alberg. Dit això, expressa el vot contrari del seu grup.
El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, expressa l’abstenció del seu
grup.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, subratlla que amb el
PEUAT només es va poder arribar on es va poder arribar per la relació de forces
d’aquell moment, però destaca que la situació podria ser molt pitjor sense el PEUAT.
Tot seguit, i malgrat coincidir que aquest hotel és una desgràcia per al barri, declara
que el Govern està obligat a complir la llei, tot i que convida els ciutadans a continuar
la seva lluita. Confia, també, que els grups polítics donin suport al Pacte pel nou 22@,
en el qual es prohibirà que hi hagi més hotels.
Dit això, expressa el vot favorable del seu grup.
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S’informa favorablement la proposta.

4.

INFORMAR sobre el Pla de millora urbana de l’illa delimitada pels carrers
Cristóbal de Moura, Treball, Marroc i Selva de mar, districte d’actuació 22@,
d’iniciativa privada.

El president enuncia la proposta.
El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, expressa el vot contrari del seu
grup.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, expressa el vot favorable del seu
grup.
El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, expressa l’abstenció del seu grup.
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, expressa el vot
favorable del seu grup.
La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, expressa l’abstenció del seu
grup.
El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, expressa el vot favorable del
seu grup.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, expressa el vot favorable
del seu grup.
S’informa favorablement la proposta.

5.

INFORMAR sobre el Pla de millora urbana per a la rehabilitació de l’edifici
industrial situat al carrer Ramon Turró, 133, de Barcelona, d’iniciativa
privada.

El president enuncia la proposta.
El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, expressa el vot contrari del seu
grup.
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El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, expressa el vot favorable del seu
grup.
El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, expressa el vot favorable del seu
grup.
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, expressa el vot
favorable del seu grup.
La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, expressa l’abstenció del seu
grup.
El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, expressa el vot favorable del
seu grup.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, expressa el vot favorable
del seu grup.
S’informa favorablement la proposta.

6.

INFORMAR sobre el Pla especial urbanístic integral per a la regulació de
l’equipament sanitari situat al carrer Ciutat de Granada, 108-116, de
Barcelona, d’iniciativa privada.

El president enuncia la proposta.
La senyora Eva Campos Paladio, del GMDBComú-E, considera que és una bona
solució, tenint en compte les necessitats sociosanitàries del districte i les mancances
actuals.
El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, es mostra indignat per la cessió
d’un terreny públic per a la gestió privada d’un servei sanitari. Lamenta que el model
sanitari català s’entesti a prioritzar la sanitat privada, els concerts i les mútues. A més,
considera que la necessitat no justifica que els serveis a les persones caiguin en mans
privades.
Dit això, insta a rectificar i fer prevaldre l’esperit del 15M i aprofita per demanar al
Govern de la Generalitat que comenci a fer els pressupostos socials i revertir les
retallades.
Finalment, expressa el vot contrari del seu grup.
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El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, expressa el vot favorable del seu
grup. A parer seu, es tracta d’una col·laboració publicoprivada per millorar, com moltes
altres de la ciutat. Sosté que l’atenció al ciutadà és bàsica i, a parer seu, votar en
contra de la proposta i condemnar els veïns a no tenir aquests serveis és prendre’s les
votacions molt a la lleugera.
El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, es mostra favorable a la construcció
d’un hospital privat en sòl públic. Demana, però, que es garanteixi que aquest sòl
tornarà a ser públic i que mai no esdevindrà sòl privat per a l’hospital. En aquest sentit,
sol·licita que, juntament amb l’informe, s’indiquin les condicions en què es farà la
concessió. Dit això, 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.
La senyora Maria Arenillas Picañol, del GMDDemòcrata, expressa el vot favorable del
seu grup.
La senyora Eva Campos Paladio, del GMDBComú-E, reconeix que aquest és un acord
del Govern anterior, però matisa que s’ha millorat en relació amb el del 2016: la cessió
ha passat de 75 anys a 50 i no serà gratuïta; l’hospital pagarà un cànon mensual. I no
només el sòl continuarà sent municipal sinó que es recuperarà l’hospital sencer per a
la xarxa pública.
Assegura que el seu grup defensa la sanitat pública, però la Generalitat no posa els
diners per poder fer l’hospital sense pactar amb un privat. Finalment, recrimina al
GMDCUP-PA que l’últim pressupost de les retallades es va aprovar amb el seu vot.
S’informa favorablement la proposta.
7.

INFORMAR sobre el procés d’adjudicació de 68 habitatges de protecció
oficial de cessió en règim de dret de superfície, ubicats a la promoció
Sancho de Àvila-II, situada a la plaça Dolors Piera, 6 / carrer Isabel Vila, 2, de
Barcelona.

El president enuncia la proposta.
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El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, expressa l’abstenció del seu
grup.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, expressa el vot favorable del seu
grup.
El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, expressa el vot favorable del seu
grup.
La senyora Sílvia López Serrano, 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 Pontaque, del GMDBComú-E, expressa el vot favorable
del seu grup.
S’informa favorablement la proposta.

8.

APROVAR la proposta de modificació de les bases dels Premis Sant Martí i
ELEVAR-LA a l’Alcaldia per a la seva aprovació.

El president enuncia la proposta.
El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, expressa l’abstenció del seu
grup.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, expressa l’abstenció del seu grup.
El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, expressa el vot favorable del seu
grup.
La senyora Sílvia López Serrano, 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.
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El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, expressa el vot favorable del
seu grup.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, expressa el vot favorable
del seu grup.
S’informa favorablement la proposta.

9.

PROPOSAR a la Comissió de Govern Municipal l’aprovació dels preus
públics per l’any 2019 de les instal·lacions esportives i culturals del districte.

El president enuncia la proposta.
El senyor Jordi Marzo Fitó, del GMDBComú-E, explica que en l’aprovació dels preus
públics per a l’any 2019 dels equipaments s’ha presentat l’increment interanual,
d’agost a agost, del 2,2% de l’IPC. Pel que fa a les instal·lacions esportives, comenta
que s’ha aprovat una nova tarifa dels CEM del districte per a persones amb
discapacitats menors de 60 anys que siguin usuàries de la Targeta Rosa i que hi ha
ofertes basades en el perfil de l’usuari. Afegeix que es mantenen els preus i els
descomptes per a discapacitats a la resta d’equipaments públics i que als casals de
barri s’incorpora un nou espai familiar on els pares i els nens podran fer activitats
conjuntes.
El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, avisa que aviat es convocaran
els concursos públics per a la gestió d’equipaments esportius del districte i reclama
que, en aquest context, es potenciï la no competició entre els clubs del districte.
Demana, també, que es potenciï la gestió cívica dels centres culturals, que ja compta
amb moltes experiències d’èxit. Dit això, expressa l’abstenció del seu grup.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, lloa la bona feina dels gestors dels
centres i els esforços per fer-hi inversions de millora. En opinió seva, hi ha entitats que
no haurien d’estar subjectes a aquest increment del 2%, atesos el nivell d’inversió o la
necessitat de sanejar i equilibrar els comptes. Per això, suggereix que l’Ajuntament
assumeixi aquestes millores, perquè és l’única manera de retallar els increments i
donar millor servei.
Dit això, expressa l’abstenció del seu grup.
El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, considera que, amb aquesta
proposta, el grup governant renuncia a presentar un projecte de preus públics que
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afavoreixi la vida i la situació econòmica de la ciutat. En opinió seva, aquest increment
del 2,2% (el màxim) servirà per omplir unes arques municipals cada cop més buides,
una manera de fer que desaprova.
Per tot això, i per no bloquejar uns preus que beneficien diversos col·lectius, expressa
l’abstenció del seu grup.
La senyora Sílvia López Serrano, del GMDPSC-CP, expressa el vot favorable del seu
grup.
El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, saluda tothom i també les persones
privades de llibertat i represaliades per l’Estat espanyol.
Tot seguit, manifesta que alguns gestors d’equipaments esportius no fan bé la seva
feina, alhora que felicita els que la fan bé. També aclareix al senyor Heredero que
l’increment dels preus no va a parar a les arques municipals, sinó als gestors
d’aquests equipaments, alguns dels quals treballen sense cap benefici econòmic.
Dit això, reclama al Govern municipal que no es canviïn les comissions d’equipaments
a una setmana vista, perquè és l’únic cop l’any que els grups de l’oposició poden
demanar comptes als gestors de les instal·lacions.
Assenyala que la tarifació social va més enllà de posar una nova quota a les persones
«amb discapacitats menors de 65 anys» i, per tant, expressa l’abstenció del seu grup,
ja es mostren convençuts que cal pagar les quotes en funció dels ingressos.
El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDDemòcrata, agraeix la feina de les
entitats gestores i celebra l’èxit de la col·laboració publicoprivada. Considera, però,
que es poden fer més passos per ajudar les persones discapacitades, per això
expressa l’abstenció del seu grup.
El senyor Jordi Marzo Fitó, del GMDBComú-E, insisteix que el 2,2% reverteix en els
CEM i els equipaments esportius, perquè puguin gestionar-los bé, i no en l’Ajuntament.
A més, expressa la voluntat de treballar per millorar aquestes gestions municipals.
S’informa favorablement la proposta.

b) Proposicions: no hi ha assumptes a tractar.
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D) Part d’impuls i control
a)

Proposicions / declaracions de grup

Presentada pel GMDBComú:
Donar suport al Pacte cap a un Poblenou amb un 22@ més inclusiu i
sostenible, signat el 19 de novembre de 2018 per l’Associació d’Empreses i
Institucions 22@Network, la Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns de
Barcelona, la Taula Eix Pere IV, Poblenou Urban District, la Universitat de
Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu
Fabra, el Consorci bTEC-Campus Diagonal Besòs, el Pla Estratègic
Metropolità de Barcelona, el Consorci del Besòs i l’Ajuntament de
Barcelona.
El president avança que en aquest punt hi ha demanades tres intervencions del públic.
El senyor Marc Andreu Acebal, conseller tècnic, recorda que aquest pacte és fruit de
dos anys de treball i reflexió per repensar el Pla 22@, i d’un doble procés d’anàlisi i
participació ciutadana obert i ampli, al seu parer gairebé modèlic, amb un miler de
persones implicades. Tot plegat va culminar la setmana anterior amb la signatura de
l’acord sorgit d’aquest treball. Ara, a petició de les parts compromeses, porten el pacte
al Consell del Districte perquè els diferents grups es posicionin i es comprometin amb
les conclusions de mínims consensuades després d’aquest llarg procés de treball i
participació.
Afegeix que el divendres anterior el ple de l’Ajuntament va aprovar la creació d’una
comissió de partits per traslladar la reflexió sobre el 22@ a l’àmbit polític municipal.
Assenyala, però, la necessitat de reconèixer i donar suport, primer, al Pacte cap a un
Poblenou amb un 22@més inclusiu i sostenible mitjançant aquesta proposició
excepcional, que permetrà traslladar als canals de la democràcia formal allò que la
democràcia participativa ha generat.
El senyor Albert València, de la Taula Eix Pere IV, primer de tot, destaca la
importància de repensar i modificar el 22@. Argumenta que el 22@ ha estat un fracàs,
des del punt de vista tant veïnal com empresarial. En aquest sentit, assenyala que en
18 anys només s’ha fet un 20% del 22@ i que s’ha creat un barri amb molt poc
habitatge, moltes oficines i bona part de les feines precaritzades, lluny del valor afegit
que s’anunciava.
Dit això, assenyala que no ha estat un procés monopolitzat pel veïnat, sinó que per
arribar a un acord els ha calgut debatre molt amb el 22@Network, amb el qual no
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compartien pràcticament res i que ja tenia l’urbanisme de la seva banda. Es mostra
crític amb l’acord i admet que no és el millor model per al barri, però sosté que sí que
suposa una millora. Per això, expressa la seva frustració pel fet que al Ple de la
setmana anterior tots els partits, inclòs el del Govern, votessin a favor que l’acord es
tornés a replantejar en termes polítics, cosa que al seu parar podria acabar dinamitant
l’acord al qual s’ha arribat. Adverteix, per tant, que el veïnat no renunciarà a res.
El senyor Jordi Fernández assegura que moltes associacions del districte, com
l’Associació de Veïns del Parc i la Llacuna del Poblenou, no han estat convocades per
tractar cap tema relatiu al nou Pla del 22@, que de fet els toca de molt a prop. Per
això, demana al Govern municipal que torni a replantejar el projecte convocant totes
les entitats i els partits polítics.
El senyor Jordi Giró, de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Vila Olímpica, lamenta
que en el pla es desenvolupi molt l’àrea del nord i la del sud pràcticament gens. A més,
critica que no es parli del tema social. En aquest sentit, recorda que els veïns i les
veïnes fa temps que demanen que s’ampliï el catàleg d’activitats, ja que moltes
empreses no s’han pogut instal·lar al barri per una mera qüestió formal.
A continuació, fa referència al Pla d’equipaments del 2001, fruit de la lluita del
moviment veïnal del Poblenou, i s’oposa a cedir ni un sol espai reservat. A més,
considera que, per respecte, aquests equipaments haurien de figurar en el document.
Pel que fa a l’habitatge, valora positivament que es faci un 30% d’habitatge social,
però insta a reflexionar sobre com s’aconseguirà. A més, recorda que es va acordar
amb l’Ajuntament que un 30% de l’habitatge de què es disposés seria preferentment
per al veïnat del Poblenou, cosa que no s’indica en el document.
D’altra banda, adverteix que el document pot plantejar qüestions jurídiques i suggereix
que caldria buscar una via d’acord perquè hi pugui participar tothom, però no des del
PERI. Avisa, en tot cas, que iniciar aquest canvi és complicat, perquè hi ha reserves
de sòl amb projectes iniciats i podria causar greuges a algunes persones que ja tenen
els seus temes fixats.
Clou insistint en la importància del Pla d’equipaments de juliol del 2001, que ja preveia
una gran reserva de sòl per a equipaments a tot el districte.
El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, recorda que el juliol del 2000,
en una Comissió d’Urbanisme, el GMPSC-CP i el Grup Municipal d’ICV-EUiA van
aprovar a porta tancada el Pla urbanístic 22@, encapçalats pel regidor d’Urbanisme
Ramon García-Bragado. Assegura que el vot contrari del PP i les abstencions d’ERC i
de CIU no els eximeixen de complicitat, ja que posteriorment van anar aprovant per
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unanimitat PERI rere PERI. Manifesta que aleshores la CUP ja era al carrer, amb la
Coordinadora contra el 22@ i la Plataforma d’Afectats pel 22@, defensant tres
proclames: no a l’expulsió dels veïns, no a l’especulació urbanística i el futur del barri
l’han de decidir els veïns des de la participació directa. Afegeix, a més, que el 2005,
amb la plataforma «Salvem Can Ricart», es van oposar al 22@ per defensar els llocs
de treball de les empreses expulsades.
Dit això, assegura que el 2018 les dades parlen per si soles: el 22@ ha especulat i
robat al Poblenou. A parer seu, el mal és irreparable, però el procés participatiu
Repensem el 22@ significa una petita reparació històrica.
Pel que fa al pacte, malgrat que en valora positivament totes les mesures i lloa el
treball veïnal, considera que els resultats són limitats a causa de les lleis urbanístiques
i sobretot de les plusvàlues que el PSC va regalar als grans terratinents, ara fons
voltor. Assegura que la principal modificació del Pla general és només una operació de
maquillatge i lamenta que els partits que un any enrere aprovaven el nou reglament de
participació ara tanquin files en aquesta qüestió.
Finalment, insta els consellers i conselleres de Sant Martí a convidar els seus caps de
partit a passejar pel Poblenou per curar-se del fanatisme del 22@. I dit això, avala el
pacte amb un sí crític, però adverteix que no defensaran cap reforma del 22@ que no
sigui enterrar-lo.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, recrimina al grup governant que
sempre pacti deixant de banda els grups i les entitats. Avança el vot contrari del seu
grup i recorda que el GMPPC al seu dia ja va votar contra el 22@, perquè en el seu
desenvolupament només incloïa l’elit tecnològica i oficines, i en deixava fora les petites
empreses de manufactura. En opinió seva, el 22@ d’elit no ha servit per créixer i per
això suggereix que cal remodelar-lo, obrint-se al districte i a les associacions de veïns.
El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, considera que no és el moment de
presentar aquest tema al Districte, ja que al Ple anterior de l’Ajuntament es va aprovar
la creació d’una comissió per replantejar el 22 @ i, per tant, encara hi ha moltes
qüestions per negociar.
A parer seu, és imprescindible escoltar la ciutadania. En aquest sentit, recorda que
aquest pacte ha estat avalat per molt pocs partits, que en definitiva són els
representants de la ciutadania. Assegura que aquest procés no ha estat un pacte, sinó
una imposició als grups polítics i a moltes entitats. En aquesta línia, destaca que el
22@ inclou cinc barris i que només dues associacions de veïns l’han signat. Així
doncs, tot i mostrar-se partidari de reinterpretar el 22@, sosté que no es pot fer amb
un pacte d’esquena als grups municipals i a moltes entitats i associacions de veïns.
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El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, es mostra perplex pel
fet que el grup governant votés una cosa al Ple i ara demani que se’n voti una altra.
Tot i admetre que el 22@ s’ha de repensar, adverteix que sense l’acord dels grups
municipals i les entitats no es podrà tirar endavant.
La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, dona la benvinguda als
membres de la Taula Eix Pere IV, els quals, a parer seu, avui han descobert la manca
de responsabilitat del Govern municipal, que sempre diu una cosa però en fa una altra.
A continuació, adreçant-se al senyor Carmona, li recorda que la proposta inicial del
PEUAT ara inclou moltes més zones de decreixement gràcies a la insistència del
GMERC-AM. A més, demana que se li confirmi si el pacte inclou una modificació del
PEUAT que impedeixi la nova construcció d’hotels, tal com s’ha anunciat, perquè no
l’hi sap veure.
Dit això, retreu al Govern municipal que presenti aquesta proposició tot i saber que no
tirarà endavant, i que enganyi les entitats, a qui han fet treballar un any i mig en va.
Per això, demana que es convoqui la mesa a favor de la qual el grup governant va
votar i convoqui tots els grups i entitats per arribar a acords que puguin tirar endavant
al marge de qui governi.
El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, reconeix que el 22@ podria
ser un projecte atractiu per al model de ciutat que defensen, en què es combinen
cultura, activitat industrial, activitat tecnològica i activitat veïnal. Tanmateix, recrimina al
grup governant que en aquest cas es limiti a vendre fum. Assegura que el seu model
de ciutat és el mateix que tenia el PSC, un model que basa les grans transformacions
en les plusvàlues, una via que acaba en fracàs, tal com s’ha demostrat al 22@. També
li retreu que prengui les grans decisions en petits despatxos. A parer seu, el Govern
municipal el que presenta és un fracàs col·lectiu que el GMDDemòcrata no està
disposat a avalar.
El senyor Marc Andreu Acebal, conseller tècnic, coincideix que els partits són
representatius, però recorda que sovint la gent es queixa que els partits no els
representen i entén que sigui així després de les mostres de menyspreu a la
participació que s’han produït en aquest Plenari. En aquest sentit, lamenta els
tacticismes polítics partidistes per no avalar els fruits d’un procés participatiu i es
pregunta on queda el respecte per les formes democràtiques i participatives al
Districte, especialment per part de partits partidaris del dret a decidir. Lamenta les
mentides i les mitges veritats esgrimides i defensa que el Govern municipal obeeix els
agents del territori i la societat civil.
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Tot seguit, destaca que aquest ha estat el primer procés participatiu sorgit i regit per
les normes de participació aprovades un any enrere i es pregunta si ha de quedar en
mans dels grups municipals o a expenses de les pressions d’alguns lobbies o de cert
despotisme il·lustrat que no admet que la ciutadania pensi pel seu compte, a vegades
fins i tot millor que els tècnics. Admet que res o gairebé res del que es vota al Plenari
és vinculant; tanmateix, considera que hauria de ser-ho moralment, si es creu en la
descentralització del pacte, i políticament, en la participació.
El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, expressa el sí crític del seu
grup.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, es mostra convençut que gairebé
tots els grups municipals estan d’acord que cal reformar el 22@, però retreu al grup
governant que no hagi tractat aquesta qüestió prèviament amb tots els grups i als
consells. Posa en dubte que hi hagi una participació real i expressa el vot contrari del
seu grup.
El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, reclama diàleg i recrimina al Govern
municipal que, després de tres anys i mig de mandat, ara vingui amb pactes parcials
que són gairebé imposicions en temes com el 22@. Dit això, expressa el vot contrari
del seu grup.
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, critica que el grup
governant només parli amb la resta de grups municipals quan l’interessa i que hagi
venut fum durant tres anys i mig. Dit això, expressa el vot contrari del seu grup.
La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, lamenta que el senyor Andreu
els hagi acusat partidistes i assenyala que el Govern municipal només obeeix quan
l’interessa. Tot seguit, exigeix que es convoqui la taula, aquest cop sense oblidar
ningú, perquè el 22@ no és un model d’èxit i, per tant, cal repensar-lo i modificar-lo.
Per tot això, expressa el vot contrari del seu grup.
El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, demana al senyor Andreu que
s’estalviï les preguntes retòriques, perquè els veïns li estan retraient que amb aquesta
proposta els ha donat l’esquena. Li recorda que el Govern està en minoria i que no pot
esperar que tothom els ho voti tot només perquè sí.
Dit això, expressa el posicionament en contra del seu grup.
El senyor Marc Andreu Acebal, conseller tècnic, lamenta que no s’estigui debatent el
pacte, sinó que tot giri entorn del tacticisme. En resposta a la senyora Arrando, recorda
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que el GMDERC-AM s’ha abstingut en tots els punts relatius al 22@ i que només ha
votat en contra de l’hotel, però ara rebutja un pacte que diu literalment: «a més a més
dels que ja determina el Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics, PEUAT, els
futurs planejaments exclouran dins el ventall d’usos que regulin per al 22@ l’ús hoteler,
així com el de benzineres per a noves implantacions.»
Assegura que la voluntat és desgastar el Govern i reitera i subratlla que el pacte és
obra de la societat civil i que ha sorgit de col·lectius que, amb renúncies i esperit crític,
han demostrat ser més madurs, responsables i compromesos amb el futur de la ciutat i
els barris que la vella política de despatxos.
Per acabar, assegura que tothom ha estat convidat al procés de participació, que ha
durat més d’un any, amb desenes de sessions, i lamenta que després de no prendre-hi
part, ara gairebé tots els partits amb representació al Plenari votin contra aquest pacte
ciutadà.
Es rebutja la proposició del GMDBComú-E amb el vot a favor del GMDBComú-E i el
GMDCUP-PA i el vot en contra del GMDPPC, el GMDCs, el GMDERC-AM i el
GMDDemòcrata.

Presentada pel GMDDemòcrata:
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
Que l’Ajuntament de Barcelona reclami a la Generalitat de Catalunya el
trasllat del centre penitenciari de dones ubicat al carrer Doctor Trueta i que,
ja des d’ara, el Districte de Sant Martí obri un procés participatiu que, amb
la implicació de veïns, entitats i partits polítics, defineixi els futurs usos i
necessitats d’aquest futur espai per la ciutat i el barri.
Es proposa el següent text transaccionat:
Que l’Ajuntament de Barcelona compleixi l’acord signat amb la Generalitat
amb data 10 de gener de 2017 pel que fa a la cessió de sòl per a la
construcció dels nous equipaments penitenciaris a la Zona Franca, en el
qual es trobava el Centre Penitenciari de Dones Wad-Ras, i així pugui
començar a comptar el temps estipulat per al seu trasllat definitiu.
Que el Districte de Sant Martí insti la Tinència d’Alcaldia a comprar el
terreny resultant d’aquest trasllat i, en tot cas, obri un procés participatiu
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que, amb la implicació de veïns, entitats i partits polítics, defineixi els usos
i necessitats del futur espai per al barri.
El president avança que hi ha demanada una intervenció del públic.
El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, enuncia la proposició.
El senyor Jordi Giró, de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Vila Olímpica, recorda que
aquest espai es reivindica des de fa anys i confia que la tercera pròrroga sigui la
definitiva. Demana, però, que se’n revisin alguns elements, com la volumetria,
actualment planificada amb 22 plantes, i s’intenti fer que el barri de la Plata, el nou
Eixample i la Vila Olímpica i el Bogatell sigui tot una peça permeable. També demana
que el procés s’agilitzi al màxim perquè no es repeteixin les dues davallades anteriors i
recorda que en els vuit anys anteriors ja s’han presentat diferents propostes, que a
parer seu han d’incloure un part important d’habitatge social.
El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, assegura que falten molts anys
per al final de la construcció o el trasllat de la presó. Aprofita per reclamar un canvi en
el sistema penitenciari, ja que les presons estan plenes de gent privada de llibertat per
raó de l’extrema pobresa, mentre que és molt difícil veure-hi persones riques i
influents. Dit això, expressa el vot favorable del seu grup a aquesta proposta
participativa, amb el dubte de si el procés s’ha d’iniciar en aquesta legislatura o en la
propera.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, corrobora que l’ús d’aquest espai
per al barri és una reivindicació antiga. Afegeix que, a més de la compra, els hauria
agradat que l’operació inclogués la compensació del deute de la Generalitat de
Catalunya amb la ciutat de Barcelona. Tanmateix, tenint en compte que l’important és
reivindicar l’espai per al barri, expressa el vot favorable del seu grup.
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, tot i veure-hi un debat electoralista,
reconeix que es tracta d’una gran oportunitat a la ciutat. Avisa, en tot cas, que caldrà
portar aquesta qüestió a debat a posteriori per arribar a un consens general. Dit això,
expressa el vot favorable del seu grup.
La senyora Sílvia López Serrano, del GMDPSC-CP, constata que el centre de la ciutat
no és el lloc més adequat per instal·lar equipaments penitenciaris. També recorda que
el trasllat del centre penitenciari de dones al centre que es construirà a la Zona Franca
estava previst per al 2025. Lamenta, però, que el Govern municipal sigui incapaç
d’arribar a un acord amb el Consorci de la Zona Franca i que ni tan sols s’hagin cedit
els terrenys per a la construcció, amb la qual cosa no es complirà el termini previst.
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Això no obstant, reconeix que quan es produeixi el trasllat, la Vila Olímpica recuperarà
un espai municipal per cobrir les seves necessitats d’equipaments. Per tant, valora
positivament que es faci un procés participatiu per determinar les necessitats del barri i
definir els futurs usos d’aquest espai, tot i que reclama que es compti amb tots els
veïns, les entitats i els partits polítics.
La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, expressa el vot favorable del
seu grup i agraeix la bona predisposició per acceptar l’esmena proposada pel
GMDERC-AM. A més, confia que el Govern faci la cessió dels terrenys per agilitzar el
trasllat del centre penitenciari i insta el Govern de Sant Martí a pressionar perquè es
faci efectiva al més aviat possible. També valora positivament que s’iniciï un procés
participatiu. Per tot això, expressa el vot favorable del seu grup.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils,
Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, es mostra perplex pel fet que el GMDDemòcrata,
al Govern de la Generalitat, demani a l’Ajuntament una cosa que pot fer des de la
Generalitat.
Recorda que el grup governant ja ha signat un conveni pel qual s’ha traslladat la Model
i que està negociant amb el Consorci de la Zona Franca el conveni de dos solars. Es
mostra favorable a recuperar Wad-Ras, malgrat que aquest equipament mai no ha
representat cap problema, però no accepta que l’Ajuntament hagi de els 25.000 m2 de
Wad-Ras a la Generalitat quan es podia haver fet una permuta. També dubta que
s’hagi d’engegar ara un procés participatiu per al 2025. A parer seu, tot plegat és pur
electoralisme.
El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, critica que el grup governant
consideri electoralista presentar una proposició de futur. Assegura que el que
proposen és un debat sense presses, amb complicitat i temps, amb veïns i entitats,
perquè quan es fan coses a l’últim minut surten malament. Per això, demana que el
Govern municipal faci una aposta a llarg termini, tot insistint que la proposició és
treballar pel futur i que, per a això, cal que l’Ajuntament cedeixi terrenys. Recorda, a
més, que l’Ajuntament ja ha comprat terrenys a altres institucions, inclosa la
Generalitat.
El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, demana que es parli del procés
participatiu en lloc de fer-se retrets.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, valora positivament la proposició i
aposta per què la qüestió es traslladi a la Generalitat perquè ambdues parts puguin
arribar a un acord. Recorda, a més, que el Govern municipal sempre ha reivindicat
aquest espai. Per això, demana que es posin a treballar per recuperar-lo.

Departament de Serveis Jurídics-Secretaria
Direcció de Serveis Generals
Districte de Sant Martí
Pl. Valentí Almirall, 1
08018 Barcelona
93 291 60 28

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, destaca la importància de la
previsió per a la bona gestió de qualsevol estament públic i subratlla que aquesta
proposició obre un nou camp de participació, amb un termini i una previsió.
La senyora Sílvia López Serrano, del GMDPSC-CP, expressa el vot favorable del seu
grup.
La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, insisteix que és molt important
que l’Ajuntament cedeixi els terrenys perquè comenci a comptar el termini.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils,
Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, es compromet a treballar perquè els equipaments
que la Vila Olímpica necessita es facin. A més, afegeix que la Generalitat pot traslladar
Wad-Ras quan vulgui i que mentrestant hi ha espais com el de La Sibèria sobre els
quals ja es pot començar a treballar. Demana, per tant, que s’evitin els debats
electoralistes sobre qüestions sense dades clares com Wad-Ras.
Per tot això, expressa el vot contrari del seu grup.
El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, dona les gràcies als grups que
han votat favorablement a la proposició i també a l’associació de veïns que ha vingut a
col·laborar en aquest debat, i assegura que els veïns no poden estar tranquils amb un
Govern que ni tan sols ha pogut aturar l’alberg.
S’aprova la proposició del GMDDemòcrata amb el vot a favor del GMDCUP-PA, el
GMDPPC, el GMDCs, el GMDERC-AM i el GMDDemòcrata i el vot en contra del
GMDBComú-E.

Presentada pel GMDERC:
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
Instar al Regidor del Districte de Sant Martí a tornar a posar l’agenda del
districte i a planificar el calendari d’inversions del 2019 les obres previstes
al carrer Pallars, entre Marina i Joan d’Àustria, per tal de donar solucions
d’accessibilitat i seguretat als vianants que hi transiten, així com assegurar
la continuïtat de les voreres als trams anteriors i següents del carrer
Pallars.
El president avança que hi ha una paraula demanada per part del públic.
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La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, enuncia la proposició i cedeix
la paraula al representant de l’associació de veïns.
El senyor Àngel Ruiz, en representació de l’Associació de Veïns i Veïnes del Parc,
denuncia la política de confusió i desordre dels responsables municipals respecte del
Pla d’inversions al districte i, en concret, al seu barri. En particular, es refereix a la
paralització de la urbanització de les voreres del carrer Pallars, entre Marina i Joan
d’Àustria. Assenyala que aquesta obra estava prevista per al mes d’agost anterior en
el Pla d’inversions del període 2016-2019 i que s’ha ajornat sine die.
Recorda, a més, que en l’últim Consell de Barri del Parc i la Llacuna del Poblenou el
senyor Montaner va anunciar que la urbanització i ampliació de les voreres es tractaria
dins d’un projecte més ambiciós i també que hi hauria un estudi sobre l’eliminació del
pont del tren al carrer Pujades, entre Joan d’Àustria i Pere IV. A parer seu, tot plegat
és conseqüència de les retallades de les inversions que el Govern municipal mai no ha
reconegut.
Afegeix que dues setmanes més tard alguns veïns van rebre un correu electrònic
anunciant que aquesta obra està en fase de reprogramació i que se n’informaria tan
bon punt es disposés. Això, a parer seu, confirma la contradicció entre les
informacions donades pels responsables polítics i els tècnics de l’Àrea de Comunicació
del Districte; per això parla de confusió i desordre.
Així doncs, reclama coherència, respostes, responsabilitat i, sobretot, que es posi data
a les inversions previstes al barri del Parc i la Llacuna del Poblenou. Insisteix a saber
quin és el motiu de l’ajornament de les obres d’urbanització del carrer Pallars: el
projecte d’eliminació del pont del carrer Pujades o la reprogramació del calendari,
producte de la retallada del Pla d’inversions. Subratlla que és una obra necessària per
a la seguretat i sosté que l’accessibilitat és prioritària (actualment és una vorera
d’1,5 metres). Considera, a més, que és urgent per resoldre els problemes
d’aparcament de les motos sobre la vorera i de les bicicletes a les baranes del pont de
Pallars i que constitueix una solució de continuïtat entre les voreres de Buenaventura
Muñoz i més enllà.
El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, expressa el vot favorable del
seu grup, tot assenyalant que, si es va prometre, hi hauria d’haver una resposta del
Districte.
El senyor Ramón Sabaté Puig, del GMDPPC, expressa el vot favorable del seu grup.
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El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, assenyala que en l’últim Consell de
Barri es va fer palès que moltes inversions s’havien fet d’esquena als veïns. A parer
seu, aquesta proposició és justificable i els veïns l’han reclamat, per tant, expressa el
vot favorable del seu grup.
La senyora Sílvia López Serrano, del GMDPSC-CP, critica que s’oculti que hi ha
retallades qualificant-les de reprogramacions i acusa el Govern municipal d’un nou
incompliment. Tot seguit, destaca que aquestes obres de millora són necessàries per
resoldre els problemes d’accessibilitat i seguretat del barri. Per tot això, expressa el vot
favorable del seu grup i l’esperança que no hi hagi altres projectes en la mateixa
situació.
La senyora Margarita Planas i Liébanas, del GMDDemòcrata, considera que la
supressió de les obres de reurbanització del carrer Pallars en aquest tram és un
exemple més que no s’escolta els veïns d’aquest barri ni s’atenen les seves
necessitats. Tot seguit, expressa el vot favorable del seu grup.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils,
Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, reconeix que el projecte de remodelació d’aquest
tram del carrer Pallars estava programat, però puntualitza que aquest projecte no resol
el problema principal. També admet la queixa per l’amplada de la vorera i, en aquest
sentit, assegura que quan hi ha un problema de mobilitat real s’actua al més aviat
possible, com es va fer al passatge Roure.
Pel que fa a les reprogramacions, argumenta que els partits de l’oposició no tenen cap
problema a reclamar-ho tot, però alhora no volen que hi hagi pressupost perquè el
Govern governi. Així doncs, expressa el vot contrari del seu grup.
La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, agraeix els vots favorables i,
pel que fa al pressupost, recorda que mai no se’ls ha citat per parlar-ne, tot i haver
estès la mà al Govern en aquest sentit.
Clou demanant al Govern municipal que posi la qüestió sobre la taula, ja que els veïns
demanen seguretat, accessibilitat i una solució per als aparcaments de motos i
bicicletes.
La senyora Sílvia López Serrano, del GMDPSC-CP, expressa el vot favorable del seu
grup.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils,
Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, recorda que uns mesos enrere l’alcaldessa va
proposar un acord al Govern de Madrid, al Govern de la Generalitat i als partits de
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l’Ajuntament de Barcelona per tenir pressupostos a les tres institucions. Lamenta que
els altres grups estiguin enrocats i impedeixin tirar endavant els pressuposts, cosa que
pateix la ciutadania.
La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, retreu al senyor Carmona que
el Govern municipal sigui incapaç de fer la seva feina i en culpi els altres grups.
Reclama, doncs, que el grup governant presenti uns pressupostos com cal a
l’Ajuntament i s’assegui per arribar a acords.
Dit això, torna a agrair els vots favorables i insisteix a demanar que el Govern
municipal parli amb l’associació de veïns per fer almenys petits arranjaments menys
costosos.
S’aprova la proposició del GMDERC-AM amb el vot a favor del GMDCUP-PA, el
GMDPPC, el GMDCs, el GMDERC-AM i el GMDDemòcrata i el vot en contra del
GMDBComú-E.

Presentada pel GMDPSC:
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
Instar el regidor del Districte a presentar, abans de la finalització del
present mandat, als grups municipals representats en aquest Consell
Municipal i a la Comissió de Seguiment de la Gran Via un Pla integral de
manteniment de la Gran Via de les Corts Catalanes que comprengui des del
carrer de Bilbao fins al carrer d’Extremadura.
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, sosté que la Gran Via
s’està deteriorant perquè durant tres anys i mig el Govern municipal no hi ha fet res
malgrat ser un dels carrers principals del districte, i avança que probablement la
resposta del grup governant serà que no hi ha pressupost.
El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, es mostra a favor de trobar
solucions per a tots els indrets del districte que necessiten una millora, com els trams
situats verticalment en el mateix tram de la Gran Via. Tanmateix, dubta que calgui
crear comissions de seguiment per a tot. En aquest sentit, crida a la reflexió sobre
quantes n’hi ha i sobre el fet que sovint no es convoquen.
El senyor Ramón Sabaté Puig, del GMDPPC, recorda al senyor Bañón que ha oblidat
del problema de les bicicletes i els patinets per les voreres. Dit això, expressa el vot
favorable del seu grup.
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La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, expressa el vot favorable del seu
grup. Tot seguit, recorda que el GMDCs ja va demanar un informe sobre aquest
manteniment i es queixa perquè ni s’ha presentat cap informe ni s’ha convocat cap
taula. Considera que s’han d’aprovar i convocar tantes taules, comissions i consells
com calguin perquè sigui un espai obert a tothom.
El senyor Sergi Alcon i Gibert, del GMDERC-AM, afegeix que a la Gran Via també hi
ha un problema amb els contenidors. Dit això, recorda que l’1 de desembre del 2016 el
GMDERC-AM ja va presentar un prec perquè la comissió esmentada es reunís per
primera vegada. A més, subratlla que el semicobriment de la Gran Via, que es va
produir uns 12 anys enrere, va ser fruit de la lluita veïnal. A parer seu, aquesta lluita
mereix una dignificació i, per això, expressa el grup favorable del seu grup.
La senyora Maria Arenillas Picañol, del GMDDemòcrata, recorda que al principi del
mandat va presentar una queixa per l’estat de les fonts de la Gran Via i el senyor
Carmona ja va respondre que en aquest mandat no hi hauria pressupost per arreglarho. Afegeix que, al llarg del mandat, el GMDDemòcrata ha presentat preguntes amb
fotos de forats als passos de vianants i que el Govern municipal només hi posa remei
provisionalment.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils,
Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, es queixa que la resta de grups només fa que
demanar perquè no els suposa cap cost. Argumenta, però, que el Govern ha de
prioritzar i, en aquest cas, el túnel de la Gran Via aprovat per tots els partits s’enduu el
pressupost que es podria destinar a altres coses. Destaca, però, que també s’ha
prioritzat la plaça dels Porxos, perquè hi ha goteres i cal solucionar els problemes de
manteniment.
Per acabar, pregunta a la senyora Arenillas per què no es van arreglar les fonts de la
Gran Via durant el mandat de CiU.
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, insta el Govern
municipal a explicar a la comissió de seguiment que no hi ha pressupost. Tot seguit,
explica que l’obligació de l’oposició és demanar i atendre les peticions dels veïns i que
la del grup governant és governar. Afegeix que, a banda de pressupost, a vegades
també falta una mica de voluntat política.
Assenyala que tots els ajuntaments tenen dues competències: el manteniment i la
neteja de l’espai públic. Admet que l’Ajuntament assumeix gran part del pressupost de
Glòries, però assegura que, quan es deixa de fer manteniment durant dos o tres anys
d’una avinguda com la Gran Via, al cap de quatre anys la inversió és monumental.
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El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, accepta que s’hagin prioritzat
altres inversions, però demana transparència. A parer seu, si hi ha necessitats cal
aclarir quines són i ser coherents. Per acabar, expressa el vot favorable del seu grup.
El senyor Ramón Sabaté Puig, del GMDPPC, recorda que un any enrere el grup
governant també va tirar enrere una proposta del GMDPPC relativa a la sortida del
metro del Besòs.
El senyor Sergi Alcon i Gibert, del GMDERC-AM, adverteix que tard o d’hora la Gran
Via s’haurà de redefinir globalment i reconeix que aquestes coses passen quan se
cedeix a moltes coses sense saber si es poden complir o no, sense transparència.
Confia, doncs, que l’experiència li hagi ensenyat la lliçó al Govern.
La senyora Maria Arenillas Picañol, del GMDDemòcrata, recorda que durant el mandat
de CiU les fonts no funcionaven perquè hi havia sequera, i que en l’anterior es
repartien uns estris per acoblar a les aixetes i estalviar aigua. En opinió seva, la ciutat
està en molt mal estat i per això suggereix que es faci el manteniment necessari i es
deixi de culpar altres persones. Dit això, expressa el vot favorable del seu grup.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils,
Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, assegura que es va convocar la comissió de
seguiment i es compromet a continuar-la convocant per avaluar quins temes de
manteniment es poden solucionar, però sense enganys. Dit això, avança que les
inversions queden per al proper mandat.
En resposta al senyor Sabaté, afirma que s’està treballant per millorar la sortida del
metro del Besòs i, per acabar, expressa el vot contrari del seu grup.
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, agraeix els vots
favorables.
S’aprova la proposició del GMDERC-AM amb el vot a favor del GMDCUP-PA, el
GMDPPC, el GMDCs, i el GMDDemòcrata i el vot en contra del GMDBComú-E.

Presentada pel GMDCs:
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
Instamos a la creación de una mesa de trabajo específica y con
convocatorias regulares sobre rehabilitación de viviendas con aluminosis
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del distrito de Sant Martí, que esta mesa esté compuesta de todos los
miembros de este consejo, de todos los afectados y de forma especial los
del polígono de vivienda de especial interés que forman parte del grupo de
convenios particulares de rehabilitación por la aluminosis.
Que esta mesa tenga como finalidad tratar cada caso teniendo en cuenta la
urgencia y peligrosidad para los afectados, siendo participativa, efectiva y
resolutoria, elevando, si es el caso, las conclusiones a los órganos
competentes en materia de rehabilitación por aluminosis.
S’ha proposat el següent text transaccionat:
1.

2.

3.

Instar al Regidor del Distrito a la creación de una Mesa de Trabajo que
tenga como finalidad abordar la rehabilitación de viviendas con daños
estructurales, tales como la aluminosis.
Esta mesa deberá reunirse de forma periódica y estará formada por el
Gobierno del Distrito, los grupos municipales representados en este
Consejo Municipal, técnicos municipales de las áreas implicadas en la
rehabilitación de viviendas, así como aquellos otros que se considere
adecuado, las Asociaciones de vecinos y vecinas de las zonas
afectadas, vecinos y vecinas afectados.
Que esta mesa tenga en cuenta tratar aquellos casos más urgentes y
que presenten más peligrosidad.

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, explica que al sud-oest del Besòs
encara hi ha habitatges afectats per aluminosi que formen part de polígons d’habitatge
d’especial interès amb convenis particulars de rehabilitació. Afegeix que el 2018 la
partida del pressupost per a rehabilitació d’habitatges es va reduir un 9%, la qual cosa
incompleix l’increment de la inversió municipal en polítiques d’habitatge previst en el
Pla d’habitatge.
Dit això, enuncia la proposició amb el text transaccionat.
El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, valora positivament el text
transaccionat i suggereix que caldrà molta difusió perquè hi participin totes les
persones, entitats i col·lectius afectats. Constata que l’Ajuntament té un problema de
comunicació i que caldrà anar més enllà de la comunicació digital. Tot seguit, expressa
l’abstenció del seu grup.
El senyor Ramón Sabaté Puig, del GMDPPC, pregunta on és el pressupost de 2
milions d’euros per a rehabilitació en comunitats del Besòs. A parer seu, crear
aquestes taules de treball i tractar els casos més urgents és molt necessari i, per tant,
expressa el vot favorable del seu grup.
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La senyora Sílvia López Serrano, del GMDPSC-CP, confirma que hi ha unes 38
comunitats de veïns al Besòs amb problemes estructurals i destaca la necessitat de
resoldre el problema. Recorda que aquesta era una de les mesures previstes en el Pla
de Barris i que al Consell de Barri es va comprovar que hi havia un problema de
comunicació en aquest sentit. Explica, a més, que el GMDPSC-CP ha transaccionat el
text per fer-lo més entenedor i, tot seguit, expressa el vot favorable del seu grup.
El senyor Sergi Alcon i Gibert, del GMDERC-AM, avança l’abstenció del seu grup i
recorda que durant el Consell de Barri del Besòs es va tractar aquest tema i es van
indicar les vies d’accés als ajuts. També destaca la tasca d’acompanyament de
l’Oficina sobre la Mediació en Comunitats Veïnals, tot i que assenyala que és
insuficient i que els mateixos veïns reclamen una certa presència perquè els acords
veïnals siguin efectius.
A parer seu, cal tractar cas per cas, però fer-ho en una comissió amb una conjunció de
gent que no considera gaire adequada no ho troba adient. Per tant, reitera l’abstenció,
atesa la bona intenció però la inadequació del desenvolupament. Per acabar,
suggereix que el tema es podria tractar en un plenari extraordinari monotemàtic.
El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDDemòcrata, expressa el vot favorable
del seu grup, però subratlla que a final de mandat, de la partida de 2 milions d’euros
destinada a la rehabilitació d’edificis en quedaran 1.800.000 euros (només s’ha licitat
una finca, i tres més estan en projecte). Pregunta, doncs, a què es destinaran aquests
diners.
D’altra banda, coincideix amb el senyor Alcon que les mesures d’acompanyament i
suport a les comunitats de veïns per dur a terme la rehabilitació no han estat eficaces.
Per això, pregunta al grup governant quines mesures es prendran per evitar que això
torni a succeir.
El senyor Jordi Martín López, conseller de Participació i Transparència, Economia
Social i Cooperativa i Turisme, desmenteix que s’hagi produït una reducció del 9% i un
incompliment del Pla d’habitatge. Assegura que el pressupost d’aquest mandat s’ha
quadruplicat i que bona part s’ha destinat a rehabilitació. I afegeix que des del 2006 hi
ha un conveni Generalitat-Ajuntament perquè els veïns només s’hagin de fer càrrec del
15% de la rehabilitació, tot i que des de fa alguns mandats també hi ha ajudes per a
aquest 15%.
Dit això, explica que el 2015 va convocar totes les finques amb aluminosi a una reunió
per explicar-los les ajudes de fins al 100% que hi ha. El 2016 es va reforçar el servei
de prevenció i convivència a comunitats, afegint-hi la col·laboració en la gestió dels
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papers per a les ajudes, i a més es va definir el Pla de Barris amb una línia concreta
per a la rehabilitació. Es va encarregar un estudi a la UPC; es va activar el programa
de finques d’alta complexitat, i es va crear un equip de treballadors socials, arquitectes
i suport jurídic per acompanyar cada finca en la gestió del procés, fer les ITE, els
projectes i les rehabilitacions. Subratlla que els 2 milions del Pla de Barris estan
destinats a tot el que ha esmentat i destaca que ara hi ha convenis amb 14 finques i
que, després de les ITE, s’està treballant en els projectes. Garanteix, doncs, que els
diners s’acabaran gastant.
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, es queixa que la Generalitat no
compleix les aportacions socials i les ha reduït un 30%. Per això, exigeix que
l’alcaldessa de Barcelona reclami a la Generalitat el compliment de les aportacions per
a habitatge.
El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDDemòcrata, demana que també es
reclamin els incompliments a l’Estat.
El senyor Jordi Martín López, conseller de Participació i Transparència, Economia
Social i Cooperativa i Turisme, adverteix que no es crearà cap taula de treball amb els
veïns, les comunitats i els partits, perquè el grup governant no hi veu el sentit. Afirma,
però, que es faran totes les taules de treball que calguin amb els diferents perfils del
servei del Pla de Barris per poder gestionar la documentació, fer els projectes i
executar-los. A més, es compromet a elaborar els informes necessaris i traslladar la
informació tant als grups municipals com a la ciutadania.
Per acabar, sosté que aquest Govern municipal ha reclamat a la Generalitat des del
primer dia que aporti els recursos econòmics que li corresponen. A més, recorda que
existeix la possibilitat de tenir un pressupost per a les tres administracions que podria
cobrir aquestes necessitats, entre moltes altres.
Dit això, expressa l’abstenció del seu grup.
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, manifesta que el seu grup sempre
pacta amb condicions. A més, insisteix a exigir que l’alcaldessa reclami la reducció del
30% d’habitatge a la Generalitat.
S’aprova la proposició del GMDCs amb l’abstenció del GMDCUP-PA, el GMDERC-AM
i el GMDBComú-E i el vot a favor del GMDPPC, el GMDPSC-CP i el GMDDemòcrata.

Presentada pel GMDPPC:

Departament de Serveis Jurídics-Secretaria
Direcció de Serveis Generals
Districte de Sant Martí
Pl. Valentí Almirall, 1
08018 Barcelona
93 291 60 28

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
Que el Govern municipal presenti un pla de rehabilitació de barri del Parc i
la Llacuna on es recullin les necessitats del barri, consensuat per les
entitats i els grups polítics del districte, abans de finalitzar la legislatura.
El senyor Ramón Sabaté Puig, del GMDPPC, exposa el malestar dels veïns del Parc i
la Llacuna pel fet que el Govern municipal no els escolta. En concret, fa referència a la
reordenació del carrer Pujades entre Marina i Meridiana, el carrer Wellington, el carrer
Marina i el carrer Sardenya, tots amb problemes de bicicletes, i també esmenta el pot
de Pujades, el mercat de la misèria (la situació del qual ja van denunciar dos anys
enrere) i el solar de l’escola Auditori. És per tot plegat que presenten aquesta
proposició.
El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, es posiciona a favor dels veïns
sempre que hi ha una necessitat. Tanmateix, desaprova la manera en què ha
presentat la proposta el GMDPPC i, per això, expressa el vot contrari del seu grup.
El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, manifesta que en l’últim Consell de
Barri del Parc i la Llacuna va quedar palès que els veïns se senten desemparats.
També van quedar clares les necessitats dels ciutadans, que responsabilitzaven
directament l’equip de Govern. A més, recorda que, després de la seva intervenció, la
Guàrdia Urbana fou ovacionada, perquè els assistents van entendre que els
problemes es devien a una falta d’efectius o de directrius per resoldre alguns
problemes.
Admet que és un barri molt complex i insta a treballar per donar suport a aquest barri.
Tanmateix, a parer seu, serà difícil arribar a acords abans del final del mandat. Això no
obstant, expressa el vot favorable del seu grup.
La senyora Sílvia López Serrano, del GMDPSC-CP, reconeix que el barri del Parc i la
Llacuna és un dels que menys inversions han rebut i que cal actuar-hi per millorar-lo i
dignificar-lo. Tanmateix, critica que el GMDPPC presenti la proposició, després de les
queixes dels veïns, però ho faci oblidant aquests mateixos veïns en el redactat.
Malgrat tot, expressa el vot favorable del seu grup.
El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, expressa el vot favorable del seu
grup.
La senyora Margarita Planas i Liébanas, del GMDDemòcrata, coincideix que el barri
del Parc i la Llacuna acumula una sèrie de problemes i que els veïns se senten
oblidats. En aquest sentit, recorda que ella mateixa va presentar al registre algunes
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preguntes relatives a alguns d’aquests problemes, com ara la degradació de l’entorn
del tanatori.
També lamenta que al Consell de Barri algunes persones grans a les quals s’havien
concedit pisos socials estaven desencantades pel que hi trobaven i pel tracte rebut.
Recorda que va presentar un prec per demanar una actuació de neteja als encontorns
i que es va demanar al regidor que es restringissin els permisos als hotels per fer
festes nocturnes.
Manifesta que les preguntes i els precs presentats encara no han rebut resposta i
adverteix que continuaran denunciant les males actuacions i exigint que el Govern
municipal vetlli per tots els ciutadans.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils,
Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, agraeix a la senyora Planas les denúncies, perquè
és feina de l’oposició. Amb tot, considera que demanar la rehabilitació integral, com fa
el GMDPPC, és exagerat.
Tot seguit, proposa als veïns de la nova junta de reunir-se i valorar quines actuacions
es poden fer, tot i estar en època preelectoral. Destaca, però, que ja s’han fet moltes
coses, com la implantació de dues línies d’autobús noves, l’aprovació d’un hospital,
habitatges per a gent gran i l’obertura d’un casal, entre d’altres.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, retreu al grup governant que hagin
desaprofitat l’oportunitat d’explicar què tenen previst fer en l’informe del regidor. I
també que no resolgui els problemes i, a més, incompleixi tots els punts. A més, es
remet a l’informe de la Guàrdia Urbana en què es corroborava que el barri pitjor tractat
en relació amb la delinqüència és el Parc i la Llacuna. Lamenta, doncs, que les
reunions per solucionar els problemes dels barris només acabin beneficiant
laboralment els afins al Govern.
El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, recalca que en les demandes
que es fan en nom del veïnat cal ser molt curós en el tractament, perquè hi ha moltes
persones vulnerables que han de rebre un tracte responsable, professional i amb un
discurs social. En opinió seva, crear alarma perjudica el barri.
El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, reclama que el bus 192 passi per
Muntanya i no per Trinxant i adverteix que el GMDERC-AM sempre serà al costat dels
veïns en aquesta reclamació.
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La senyora Margarita Planas i Liébanas, del GMDDemòcrata, demana al grup
governant que li respongui les preguntes registrades. Dit això, expressa el vot
favorable del seu grup.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils,
Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, considera que, en el cas del 192, s’ha trobat una
bona solució per al Parc i la Llacuna.
Pel que fa a les insinuacions d’amiguisme del senyor Gallardo, li exigeix que posi
exemples concrets o que retiri les seves paraules.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, retira el comentari i tot seguit
demana que si s’han previst partides pressupostàries per a la rehabilitació, s’utilitzin i
no quedin sense executar com ha passat els darrers anys.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils,
Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, expressa el vot contrari del seu grup.
S’aprova la proposició del GMDPPC amb el vot en contra del GMDCUP-PA i el
GMDBComú-E i el vot a favor del GMDCs, el GMDPSC-CP, el GMDERC-AM i el
GMDDemòcrata.

Presentada pel GMDCUP:
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
1.

2.

Que el Govern del Districte, abans del següent plenari al mes de març
del 2019, ens faci arribar per escrit a tots els grups polítics l’estudi
realitzat per l’Ajuntament a l’entorn dels edificis i immobles en
propietat de fons voltor dintre del nostre districte de Sant Martí,
desglossats per cada barri.
Que el Govern del Districte, abans del següent plenari al mes de març
del 2019, ens faci arribar per escrit a tots els grups polítics l’estudi
realitzat per l’Ajuntament de Barcelona a l’entorn dels pisos buits que
tenim al districte, desglossats per cada barri.

S’ha proposat el següent text transaccionat:
1.

Que el Govern del Districte, abans del final de la legislatura, ens faci
arribar per escrit a tots els grups polítics l’estudi realitzat per
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2.

l’Ajuntament a l’entorn dels edificis i immobles en propietat de fons
voltor dintre del nostre districte de Sant Martí, desglossats per cada
barri.
Que el Govern del Districte, abans del final de la legislatura, ens faci
arribar per escrit a tots els grups polítics l’estudi realitzat per
l’Ajuntament de Barcelona a l’entorn dels pisos buits que tenim al
districte, desglossats per cada barri.

El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, enuncia la proposició i comenta
que temps enrere es va presentar un estudi parcial on només sortien 17 dels 72 barris
de la ciutat. Amb un estudi integral, diu, es podran traçar estratègies per fomentar que
els pisos buits esdevinguin de lloguer social o que l’Ajuntament els penalitzi, expropiï,
etc., a més d’elaborar lleis i protocols per aturar la barbàrie de les grans societats
immobiliàries.
Pel que fa als pisos propietat dels fons voltor, explica que actuen comprant actius a
preus molt baixos per tornar-los a vendre uns anys més endavant i obtenir-ne grans
beneficis, alterant així els fluxos naturals de l’oferta i la demanda. Afegeix que el
negoci és rendible quan aconsegueixen edificis sencers i els poden vendre a
empreses més grans o a inquilins amb alta capacitat adquisitiva. Aclareix que, segons
el Sindicat de Llogaters, a Barcelona hi ha 3.000 pisos propietat dels fons voltor i
recomana l’estudi d’aquest mateix sindicat sobre els deu tenidors principals de la
ciutat.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, compadeix el senyor Celma pel
seu discurs sectari i del segle XIX.
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, valora positivament que s’informi
del que demana el senyor Celma, però espera que li aclareixi amb quina finalitat
demana totes aquestes dades.
La senyora Sílvia López Serrano, del GMDPSC-CP, del GMDPSC-CP, expressa el vot
favorable del seu grup. Tanmateix, dubta que la informació arribi a temps perquè el
Govern municipal acostuma a no donar cap informació.
El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, aclareix a la senyora Angulo que les
dades serveixen per poder fer la feina. Tot seguit, es posiciona a favor dels veïns i les
veïnes i sobretot del jovent del districte i, per això, expressa el vot favorable del seu
grup.
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El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, expressa el vot favorable del
seu grup, que creu que totes les dades són bones per treballar.
La senyora Eva Campos Paladio, consellera de Salut, Medi Ambient, Neteja,
Cooperació Internacional, Habitatge, Acció Social i Ciutadania, i Parcs i Jardins,
exigeix la llibertat dels presos polítics i que les seves places les ocupin els franquistes
assassins.
Dit això, respon que en el marc del Consorci d’Habitatge ja s’estan fent estudis sobre
els edificis de propietat vertical que han canviat de mans o en què hi ha veïns en perill
d’expulsió. Especifica que s’han detectat 90 finques a tota la ciutat, que, tot i
representar un percentatge ínfim del nombre total d’habitatges, no es poden
menystenir. Garanteix, per tant, que els estudis arribaran abans del final del mandat.
El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, agraeix els vots favorables.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, expressa el vot contrari del seu
grup.
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, recrimina al senyor Celma que no
escolti els altres grups, però expressa el vot favorable del seu grup. Dit això, pregunta
a la senyora Campos qui creu que són els franquistes que han d’anar presos.
La senyora Eva Campos Paladio, consellera de Salut, Medi Ambient, Neteja,
Cooperació Internacional, Habitatge, Acció Social i Ciutadania, i Parcs i Jardins,
lamenta que s’acusi el grup governant de mala gestió quan altres grups municipals han
venut de manera reiterada sòl i habitatges per a l’especulació. També lamenta que
s’assenyali el Govern municipal quan la Generalitat no aporta els diners que li
pertoquen i, a més, redueix el pressupost per a habitatge.
Finalment, lamenta que es bloquegi la petició ciutadana aprovada en el Plenari del
30% d’habitatge social, que ja ha fet perdre 300 pisos de lloguer assequible, i demana
més responsabilitat i corresponsabilitat en aquesta qüestió. A més, subratlla que el
fracàs de l’habitatge ve de lluny i es compromet a continuar lluitat per treballar en
matèria d’habitatge.
Dit això, expressa el vot favorable del seu grup.
El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, torna a agrair els vots
favorables i puntualitza al senyor Gallardo que si no voten una proposta és perquè no
els sembla interessant.
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Pel que fa al motiu de la sol·licitud de dades, aclareix al GMDCs que les volen per
poder fer política real, per saber què es pot fer amb tots els pisos buits o propietat dels
grans tenidors.

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional
No hi ha assumptes a tractar.

c)

Precs

Presentat pel GMDDemòcrata:
Que el Govern d’aquest Districte de Sant Martí compleixi els seus
compromisos adquirits davant del Consell Plenari del passat mes de
novembre del 2017, per resoldre tant la situació de les persones empeses a
mercadejar en aquest espai de la plaça de les Glòries, com dels diversos
problemes que genera.
La senyora Maria Arenillas Picañol, del GMDDemòcrata, llegeix una part de l’acta del
Consell Plenari del 28 de novembre de 2017: «El Sr. Carmona afirma que no es pot
tancar els ulls davant d’una situació de pobresa com la que es veu en aquest mercat
de la misèria, i que són tan sensibles aquestes situacions que fins i tot hi ha una
persona delegada de l’Alcaldia per al tema de la venda ambulant no autoritzada. Diu
que crearan una comissió per abordar aquest tema i que estudiaran mesures i
alternatives. Manifesta que cal pensar entre tots solucions de debò i no pas solucions
com la que va aplicar el Sr. Puigdemont a Girona, on es van posar cadenats als
contenidors per impedir-hi l’accés.» Recrimina al senyor Carmona que faci demagògia
sense donar cap solució i aprofita per reclamar que es posi la pancarta pels presos
polítics al balcó.
A continuació, assegura que el diumenge anterior el mercat de la misèria a l’esplanada
de la Farinera ocupava encara més espai que en el moment d’aquell Plenari i que, per
tant, el problema s’ha agreujat.
Dit això, enuncia el prec.
El senyor Marc Andreu Acebal, conseller tècnic, afirma que hi ha proves que a
Barcelona el nombre de persones que es dediquen a la venda ambulant no ha
augmentat des de fa més d’un any, tot i que admet que s’han concentrat i es fan més
visibles en alguns llocs, com Glòries. Considera que el Govern municipal compleix tots
els compromisos adquirits amb relació al mercat de la misèria, per això no accepta el
prec.
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La senyora Maria Arenillas Picañol, del GMDDemòcrata, nega que el grup governant
compleixi els compromisos adquirits, ja que el problema és cada vegada més greu i ja
s’estén per Meridiana i Independència. Dubta que el Govern es pugui preocupar pels
gats si no ho fa per les persones.
El senyor Marc Andreu Acebal, conseller tècnic, assenyala que no es pot fer
desaparèixer una realitat urbana per art de màgia, però assegura que hi estan
treballant. En aquest sentit, afegeix que la Guàrdia Urbana està actuant i que des de fa
mesos s’ha establert un dispositiu conjunt amb l’Eixample.
Reconeix que les denúncies per venda ambulant han augmentat, però destaca que les
principals molèsties que es deriven d’aquest fenomen són sobretot per ús intensiu de
l’espai públic i per neteja, i no pas les delictives.
Es rebutja el prec.

Presentat pel GMDDemòcrata:
Que el Govern del Districte ampliï l’atenció de la Guàrdia Urbana en l’entorn
del Fòrum, amb més personal i presència en els seus carrers, sol·licitant al
mateix temps més servei per part dels Mossos d’Esquadra, amb finalitat de
combatre aquesta inseguretat permanent al barri.
El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDDemòcrata, exposa que des de fa uns
mesos veïns i associacions de l’entorn del Fòrum denuncien l’augment del nombre de
furts a la zona, per la qual cosa demanen que s’hi ampliï l’atenció de la Guàrdia
Urbana i se sol·liciti, també, més servei per part dels Mossos d’Esquadra.
El senyor Jordi Marzo Fitó, conseller de Memòria Històrica, Seguretat i Prevenció,
adverteix que les dades policials indiquen un augment de robatoris als trasters a
l’entorn del Fòrum: 22 entre juny i novembre del 2018, si bé només a l’octubre se’n van
produir 8. Comenta que aquest increment puntual ha tingut una resposta operativa i
que durant la segona setmana de novembre s’ha aplicat una planificació de recursos
coordinada amb els Mossos d’Esquadra (punts de patrullatge preventiu específic,
dispositius estàtics conjunts amb Mossos, inspecció de locals de concurrència pública
de venda de segona mà, i augment dels serveis no uniformats per detectar fets il·lícits)
per evitar que es repeteixi la situació, la qual cosa també ha fet disminuir el furt ha
habitatges respecte de l’any anterior.
Pel que fa a reclamar més Mossos d’Esquadra, sosté que l’alcaldessa ja ho ha fet en
diverses ocasions, però assenyala que aquest cos policial no depèn de l’Ajuntament.
Dit això, accepta el prec.
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El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDDemòcrata, celebra que el Govern
municipal adopti aquestes mesures, com també la visió de seguretat que el
GMDDemòcrata ha defensat al llarg del mandat.
El senyor Jordi Marzo Fitó, conseller de Memòria Històrica, Seguretat i Prevenció,
assegura que la Guàrdia Urbana funciona com sempre i continuarà fent-ho així.
S’accepta el prec.

Presentat pel GMDERC-AM:
Que el Govern del Districte de Sant Martí faciliti als grups representats en
aquest Consell Plenari un informe sobre les polítiques de joventut i les
accions dutes a terme durant aquest mandat. Que aquest informe contingui
les accions, el calendari i el pressupost dedicat, i que ens sigui presentat
en el proper Consell Plenari del mes de març del 2019.
El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, especifica que presenten el prec
juntament amb el Jovent Republicà del districte de Sant Martí i tot seguit explica que
per poder treballar necessiten informació, per això demanen al Govern municipal un
informe sobre polítiques de joventut i les accions dutes a terme durant el mandat en
aquest camp.
La senyora Carlota Falgueras Marsal, consellera d’Ensenyament, Immigració i Dona,
expressa el desig d’esmenar el prec perquè, en comptes de donar la informació en el
proper Plenari, es doni a tots els grups polítics abans del mes de març.
El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, respon que el més important és tenir
la informació.
A continuació, lamenta que el Govern hagi mostrat tan poca voluntat de fer polítiques
de joventut, tal com denota la manca d’una regidoria de Joventut des de l’inici del
mandat, amb un pla d’equipaments juvenils inexistent fins al darrer any. També critica
que al segon districte amb més població jove de la ciutat només s’hagi convocat la
Taula de Joventut un cop durant tot el mandat. Assegura, doncs, que es pot fer molt
més i confia que el proper Govern municipal farà que el jovent sigui protagonista dels
canvis que la ciutat necessita i el doti de recursos i espais per treballar el present i
guanyar-se el futur.
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La senyora Carlota Falgueras Marsal, consellera d’Ensenyament, Immigració i Dona,
es compromet a enviar un informe sobre polítiques de joventut abans del plenari de
març, però rebutja que no s’hagi fet res pel jovent. Informa que, d’una banda, s’ha
concretat amb les dues entitats la gestió directa del casal del Poblenou i el concurs per
al del Clot i, de l’altra, es treballa per fer una cessió d’un espai als joves del Besòs.
Anuncia que tot plegat s’explicarà en l’informe.
S’accepta el prec.

Presentat pel GMDERC-AM:
Que el Govern del Districte de Sant Martí, atès el perill que representa per
als nens i nenes que hi juguen, dugui a terme les accions suficients i
necessàries per tal de revisar i arreglar els jocs infantils que es troben al
parc del Poblenou (final de la rambla del Poblenou).
El senyor Sergi Alcon i Gibert, del GMDERC-AM, enuncia el prec.
La senyora Carlota Falgueras Marsal, consellera d’Ensenyament, Immigració i Dona,
indica que s’ha demanat als serveis tècnics que revisin l’espai i que aquests han
conclòs que compleixen la normativa vigent i no presenten cap anomalia perillosa per
als infants. Admet que a la zona per a infants fins als 6 anys els jocs estaven una mica
despintats, però assenyala que ja s’han repintat.
El senyor Sergi Alcon i Gibert, del GMDERC-AM, recorda que el seu grup ha presentat
diversos precs sobre Parcs i Jardins, un institut que fa gairebé 40 anys està
representat per un mateix partit polític però és molt important tant per garantir aire net
com per a l’educació dels infants.
Aclareix que els perills als quals es refereix el prec es troben a la zona per a infants
d’entre 8 i 15 anys, que és més interactiva i on no s’ha fet res. Apunta que hi ha
dispositius elèctrics que no se sap si estan protegits i comenta que la senyalització és
deficient. A parer seu, si hi ha uns jocs interactius moderns i atractius, amb un ús
intensiu, cal dedicar-hi una atenció especial.
Per acabar, expressa el desig que cada vegada que es faci un prec el Govern
municipal actuï amb la mateixa celeritat.
La senyora Carlota Falgueras Marsal, consellera d’Ensenyament, Immigració i Dona,
insisteix que s’estan fent les revisions i actuacions de totes les zones de jocs, tant la
d’infants fins a 8 anys, com la d’infants d’entre 8 i 15 anys, i assegura que cada joc
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porta una placa en què s’indica l’edat corresponent. En tot cas, es compromet a
continuar fent revisions i actuar en cas de deteriorament.
S’accepta el prec.

Presentat pel GMDCs:
Instem el Govern municipal del Districte de Sant Martí que es coordini amb
els clubs, pares i esportistes del patinatge en línia per estudiar la
possibilitat d’adaptar instal·lacions existents o de trobar nous espais per a
les activitats esportives relacionades, tant la disciplina artística com la
d’hoquei, al nostre districte.
El president avança que hi ha demanades dues intervencions del públic.
El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, enuncia el prec.
El senyor Juan Gallardo, de l’Associació Sant Martí Esport, primer de tot, explica que
el seu club l’endemà recollirà la Medalla d’Honor que els han atorgat per fomentar
l’esport minoritari i agraeix als consellers els seus vots, que premien 34 anys
d’activitat.
Tot seguit, assenyala que, atès que es tracta d’esports minoritaris (hoquei en línia,
patinatge en línia, etc.), els falten instal·lacions, malgrat que gràcies al Pla de barris
n’han pogut ampliar algunes, com la d’hoquei en línia. Tanmateix, demana que també
s’ampliïn les instal·lacions per a l’hoquei sobre gel, ja que hi ha un grup de noies que
han jugat amb la selecció espanyola i que enguany no han pogut competir.
D’altra banda, adverteix que a la zona del Besòs estan augmentant el consum
d’heroïna i els petits furts, i que per això els pares donen tant suport a tots els esports.
En aquest sentit, assenyala que caldrà tornar a treballar en qüestions que ja es
consideraven erradicades.
El senyor Santi Vilaró explica que el prec té l’objectiu de posar de manifest la
necessitat de disposar d’un centre municipal de patinatge i sol·licitar a l’Ajuntament la
creació d’un espai poliesportiu que proporcioni infraestructura per a les diferents
disciplines de patinatge, però també apta per a la pràctica d’altres esports més
habituals. Demana que sigui una infraestructura totalment coberta, preparada per
acollir esdeveniments d’alt nivell.
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Considera que això donaria més visibilitat a aquests esports, faria créixer l’esport base
d’aquestes disciplines, beneficiaria escoles i instituts propers i gran part de les
associacions veïnals, i podria acollir competicions a escala nacional i internacional. Per
tant, demana a tots els grups polítics que es comprometin a invertir en l’esport al barri
i, en concret, en els esports minoritaris.
A més, anuncia que el 2019 Barcelona organitza els World Roller Games, que a parer
seu és una oportunitat magnífica per deixar a la ciutat una instal·lació com la que es
demana en el prec. Confia, doncs, que es trobin fórmules per fer viable aquest
projecte.
El senyor Jordi Marzo Fitó, conseller de Memòria Històrica, Seguretat i Prevenció,
recorda que en el Plenari anterior es va respondre una pregunta similar sobre esports
minoritaris i es va assenyalar l’augment de practicants d’aquests esports a Barcelona.
Per tant, el Govern és conscient de la situació.
Afegeix que al Consell Municipal de l’Esport de Barcelona hi ha el grup de treball
Roller Sports Council, amb representants de totes les modalitats d’esports de roda
petita de la ciutat. Explica que aquest grup ha elaborat un mapa de roller Barcelona
per a totes les disciplines interiors i exteriors, que al seu torn es té en compte en
l’elaboració del Mapa d’instal·lacions esportives de Barcelona 2018-2035 per planificar
l’oferta esportiva tant pel que fa a nombre d’instal·lacions necessàries com pel que fa a
tipologia i usuaris.
El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, assenyala la necessitat de trobar
nous espais per a les activitats i recorda que per mirar de crear el centre municipal de
patinatge el 2013 l’associació ja es va reunir amb la senyora Batet, gerent de l’IBE; el
2014, amb el senyor Tubau, secretari general de l’Esport; durant el Govern de CiU,
amb el senyor Freixedes i la Federació Catalana de Patinatge, i a principis d’aquesta
legislatura també amb el senyor Martí. Avisa, per tant, que rebutjar el prec suposarà
una negativa a les associacions i no pas al GMDCs.
El senyor Jordi Marzo Fitó, conseller de Memòria Històrica, Seguretat i Prevenció,
recorda que moltes entitats de patinatge al districte formen part del grup de treball
esmentat, que és l’espai on es poden fer aquestes propostes. Per tant, rebutja el prec.
Es rebutja el prec.

Presentat pel GMDPPC:
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Tenint en compte que la Vila Olímpica de Sant Martí és el referent dels Jocs
Olímpics, instem el regidor del districte a sol·licitar que el districte de Sant
Martí aculli un carrer amb el nom de Montserrat Caballé.
El president avança que en aquest punt hi ha demanada una intervenció del públic.
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, explica que aquesta proposta va
en la línia de complir l’acord municipal per posar el nom de Montserrat Caballé a un
carrer de Barcelona. Recorda que el divendres anterior es va concedir la Medalla d’Or
de Barcelona a Montserrat Caballé, per la qual cosa no caldrà esperar cinc anys per
atorgar un espai en el nomenclàtor de la ciutat a la cantant, que va projectar la millor
Barcelona arreu del món.
El senyor Jordi Giró, de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Vila Olímpica, aprofita la
intervenció per reclamar que es reposin l’escultura de la plaça dels Campions i també
l’escultura Vogart, al carrer Salvador Espriu, que van ser robades el mateix dia a
diferents hores. També suggereix que es revisin les estadístiques de l’Ajuntament pel
que fa als habitatges d’ús turístic del districte, ja que han passat de 225 el 2016-2017
als 771 actuals. Avança que si aquestes dades són correctes, el problema és molt
greu, atès que al districte només hi ha un total de 829 habitatges de lloguer.
Dit això, retreu al GMDPPC que no hagi parlat amb els veïns abans de proposar que el
nom de Montserrat Caballé bategi un carrer de la Vila Olímpica, i expressa el desig de
poder fer una consulta en aquest sentit.
La senyora Montserrat Barnils Santanach, consellera de Treball Digne, Cultura i
Promoció Econòmica, coincideix que Montserrat Caballé és una gran soprano que ha
projectat la ciutat arreu del món. Tanmateix, considera que aquest prec sobrepassa els
límits del districte i, atès que en l’últim Plenari de l’Ajuntament es va arribar a un acord
per buscar un espai a l’entorn de la plaça de les Glòries que s’anomeni Montserrat
Caballé i Freddie Mercury, declina el prec, a parer seu sense incomplir l’acord.++
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, argumenta que ha parlat de la Vila
Olímpica perquè va ser la gran referència dels Jocs. I, malgrat que no accepti el prec,
agraeix a la senyora Barnils que l’espai dedicat a Montserrat Caballé es trobi com a
mínim a l’entorn de Glòries.
Es rebutja el prec.

Presentat pel GMDPPC:
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Instar el Govern a elaborar un pla específic per dignificar el solar situat al
costat de l’escola Auditori i encarregar a les brigades de neteja, els agents
socials i la Guàrdia Urbana que garanteixin la neteja del solar i l’atenció a
les persones que el fan servir com a habitatge o per al consum
d’estupefaents.
El senyor Ramón Sabaté Puig, del GMDPPC, explica que en l’últim Consell de Barri
del Parc i la Llacuna la directora de l’escola Auditori es va mostrar preocupada pel
solar que hi ha al costat de l’escola. És per això que presenten aquest prec.
La senyora Carlota Falgueras Marsal, consellera d’Ensenyament, Immigració i Dona,
aclareix que al solar situat al costat de l’escola Auditori no hi ha cap assentament i que
les protestes de l’escola Auditori tenen a veure sobretot amb l’oci nocturn. Per això
s’ha procedit ha fer una neteja del solar, sobretot després dels caps de setmana.
Per acabar, assegura que la directora de l’escola Auditori, a dia d’avui, no té cap
queixa relacionada amb el solar. Així, doncs, accepta el prec, que ja s’està complint.
El senyor Ramón Sabaté Puig, del GMDPPC, agraeix al Govern que ja hagi fet les
gestions, però demana que no sigui només una mesura temporal.
S’accepta el prec.

Presentat pel GMDCUP-PA:
Que el Govern del Districte faci una explicació pública detallada de l’estat
de l’estació de la Verneda (L2) relatiu a l’amiant que es troba en part dels
seus sostres.
El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, enuncia el prec.
La senyora Eva Campos Paladio, consellera de Salut, Medi Ambient, Neteja,
Cooperació Internacional, Habitatge, Acció Social i Ciutadania, i Parcs i Jardins,
explica que la coberta de les andanes de l’estació de la Verneda és de fibrociment i
que el 22 de novembre es va revestir amb una substància adhesiva que encapsula les
plaques d’amiant i impedeix el despreniment de fibres. Anuncia, a més, que està
previst retirar les plaques a principis del 2019.
També explica que s’estan fent inspeccions de la coberta i les actuacions de
manteniment necessàries. I, pel que fa als 140 treballadors, assegura que se’ls ha fet
reconeixement mèdic i no se’ls han detectat afectacions. Afegeix que també s’ha
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examinat l’atmosfera de les estacions, els túnels i els tallers i que no s’ha trobat cap
resta d’amiant.
El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, celebra la resposta, però
mostra preocupació per la manera com es tracta la qüestió de l’amiant a la ciutat. En
aquest sentit, adverteix que el GMCUP-PA està intentant fer un pacte de ciutat per
comprometre’s a eliminar-ne tot l’amiant, una gran part del qual es troba al districte de
Sant Martí.
Finalment pregunta quin és el calendari del 2019 per a la retirada de l’amiant a
l’estació.
La senyora Eva Campos Paladio, consellera de Salut, Medi Ambient, Neteja,
Cooperació Internacional, Habitatge, Acció Social i Ciutadania, i Parcs i Jardins,
contesta que, en principi, serà el primer trimestre. Adverteix, però, que cal una
empresa especialitzada i dependrà de la disponibilitat.
S’accepta el prec.

d) Preguntes
Presentada pel GMDPSC-CP:
Quin és el calendari previst d’obres de reforma i millora del casal de gent
gran Verneda Alta?
La senyora Sílvia López Serrano, del GMDPSC-CP, assenyala que les obres de
reforma i millora al casal de gent gran Verneda Alta ja s’haurien d’haver iniciat. Afegeix
que des del setembre els tallers es fan en diferents equipaments propers, la qual cosa
ocasiona dificultats de gestió i control, fins i tot a la dinamitzadora. Tanmateix, diu que
encara es desconeix la data d’inici de les obres. Insta, doncs, el grup governant a ser
seriós i a complir la seva paraula.
Un cop exposat això, formula la pregunta.
La senyora Eva Campos Paladio, consellera de Salut, Medi Ambient, Neteja,
Cooperació Internacional, Habitatge, Acció Social i Ciutadania, i Parcs i Jardins,
assegura que el seu Govern és seriós i responsable, i tot seguit explica que al principi
la rehabilitació consistia només a posar un ascensor, però que finalment es farà una
reforma integral de l’equipament. Afegeix que les obres ja estan en procés de licitació,
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s’adjudicaran al desembre i començaran al gener, i que la durada prevista és de deu
mesos.
La senyora Sílvia López Serrano, del GMDPSC-CP, considera que ser seriós i
responsable és complir la paraula. Confia, per tant, que al gener les obres siguin una
realitat.
La senyora Eva Campos Paladio, consellera de Salut, Medi Ambient, Neteja,
Cooperació Internacional, Habitatge, Acció Social i Ciutadania, i Parcs i Jardins,
assegura que així serà.

Presentada pel GMDPSC-CP:
Quines mesures de control com ara inspecció, seguretat, mobilitat, etc.
s’estan duent a terme des del Districte per al bon funcionament del mercat
setmanal a l’aire lliure de Sant Martí de Provençals?
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, exposa que el
novembre del 2015 un col·lectiu de marxants del mercat setmanal de Sant Martí de
Provençals va presentar un escrit amb queixes pel funcionament d’aquest mercat: top
manta, manca de respecte dels horaris d’entrada i sortida de furgonetes, poca
presència de la Guàrdia Urbana, parades fora de perímetre i d’ubicació, pilones que
dificulten l’entrada al mercat, transmissions de parades sense control de l’article ni la
relació entre els transmitents, casos de lloguer de parades, manca de control de
tinença de pòlissa de responsabilitat civil, etc. La queixa principal, però, és que no
tenen cap interlocutor amb l’Ajuntament.
Dit això, formula la pregunta.
El senyor Jordi Martín López, conseller de Participació i Transparència, Economia
Social i Cooperativa i Turisme, explica que el mes de març es va iniciar un pla de
seguretat específic per als mercats del Besòs i de Sant Martí de Provençals. Afegeix
que el pla incloïa intensificar el patrullatge i el control per millorar la percepció de
seguretat. A més, comenta que els dimecres al matí s’assigna una patrulla uniformada
que hi fa vigilància a l’interior i a l’exterior, s’encarrega d’actuar sobre els vehicles que
puguin afectar el muntatge del mercat exterior i fa punts de prevenció de furts i venda
ambulant.
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, respon que, al marge
de la seguretat, hi ha altres queixes. Per això suggereix que es posin en contacte amb
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l’associació de marxants per reunir-s’hi i arribar a un acord, si cal a través del seu
grup.
El senyor Jordi Martín López, conseller de Participació i Transparència, Economia
Social i Cooperativa i Turisme, es compromet a posar-s’hi en contacte, tot i que fa
referència a la figura del tècnic de comerç i mercats del barri, que els pot donar suport
directament.
Tanmateix, expressa sorpresa per no haver tingut constància d’aquesta situació que,
segons el senyor Bañón, es produeix des de fa tres anys.

Presentada pel GMDCs:
Quines mesures té previstes aplicar el Govern municipal per evitar la
caiguda d’arbres al carrer Fluvià amb Concili de Trento i altres punts del
districte?
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, formula la pregunta, motivada per
la perillositat derivada de la caiguda de branques.
La senyora Eva Campos Paladio, consellera de Salut, Medi Ambient, Neteja,
Cooperació Internacional, Habitatge, Acció Social i Ciutadania, i Parcs i Jardins,
reconeix que l’any 2018 ha estat excepcionalment plujós, amb ràfegues d’aire de més
de 45 km/h. Explica, doncs, que a Sant Martí s’han produït 76 incidències
relacionades, 38 de les quals han estat branques trencades i 5, arbres bolcats. Afegeix
que per evitar-ho, els arbres viaris es poden cada quatre anys i es revisen visualment
cada dos. Destaca, però, que hi ha situacions imprevisibles.
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, retreu a la senyora Campos que
hagi explicat els incidents ocorreguts i no les mesures previstes.
La senyora Eva Campos Paladio, consellera de Salut, Medi Ambient, Neteja,
Cooperació Internacional, Habitatge, Acció Social i Ciutadania, i Parcs i Jardins,
insisteix que cada quatre anys es fa la poda i que cada dos anys es fa una revisió
visual. I afegeix que Parcs i Jardins, en les seves actuacions diàries, també fa
revisions visuals i actua quan cal.

Presentada pel GMDCUP-PA:
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Per què el Districte no va facilitar taules i cadires per al dinar solidari pels
presos i les preses polítiques del dissabte 3 de novembre al voltant del
mercat del Clot dintre dels actes de la Festa Major del Clot Camp de l’Arpa?
El president avisa que hi ha demanada una intervenció per part del públic.
El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, formula la pregunta.
La senyora Núria Becerra, del CDR-Clot per la Llibertat, explica que els responsables
del Districte de Sant Martí es van negar a cedir taules i cadires per a un dinar popular
en solidaritat amb les persones preses, exiliades i represaliades per l’Estat espanyol,
un acte oficial del programa de la Festa Major del Clot-Camp de l’Arpa 2018, amb
l’argument que era un acte de naturalesa política. Aclareix, però, que el dinar finalment
es va celebrar, amb gran èxit de participació, gràcies a l’ajuda desinteressada
d’entitats i persones del barri.
Demana, per tant, explicacions al Govern del Districte per la discriminació que suposa
no comptar amb suport infraestructural per a un acte en defensa dels drets civils i
polítics i insta el grup governant a aclarir públicament si són solidaris amb les persones
preses, exiliades i represaliades per l’Estat Espanyol.
Per acabar, afirma que el Casal l’Anònima, Clot per la Llibertat i el CDR Clot-Camp de
l’Arpa no deixaran soles les persones que ho han donat tot perquè la ciutadania del
país pugui decidir democràticament el seu futur.
La senyora Montserrat Barnils Santanach, consellera de Treball Digne, Cultura i
Promoció Econòmica, assegura que el seu grup defensa i defensarà sempre la llibertat
dels presos i les preses polítiques.
Pel que fa al dinar, aclareix que la petició d’infraestructura va arribar tard, un cop
tancat el programa i la infraestructura necessària amb la federació d’entitats. A més,
afegeix que es tractava d’un dinar per recaptar fons per als presos i preses polítiques,
per la qual cosa calia signar una ordre administrativa. Atesa la judicialització d’aquesta
qüestió, argumenta que els funcionaris municipals competents es neguen a signar cap
ordre i demana que això es respecti.
Clou la intervenció insistint que el Govern municipal i el GMBCcomú demana, dona
suport i reclama l’alliberament dels presos i preses polítiques en declaracions
institucionals, en cada Ple municipal i acte públic, i també amb pancartes amb el llaç
groc a la seu del Districte, a més de visites als presos i preses de regidors i regidores,
fins i tot de l’alcaldessa.
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El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, coincideix a demanar respecte
a les persones treballadores. Tanmateix, assenyala que no se’ls pot atribuir la
responsabilitat, perquè són els polítics qui acaben donant permís o no.
D’altra banda, sosté que dins de la festa major del barri es fan altres dinars polítics
sense problema i que des de fa 25 anys hi ha actes recaptatoris organitzats per
entitats de la federació. Subratlla que el problema és que l’acte recaptatori és pels
presos i preses polítiques.
Tot i que reconeix que el grup governant és contrari a la judicialització, opina que
sovint intenta camuflar-ho massa i es mostra preocupat per aquest posicionament poc
clar.
La senyora Montserrat Barnils Santanach, consellera de Treball Digne, Cultura i
Promoció Econòmica, insisteix que són els funcionaris i els tècnics responsables els
qui demanen les infraestructures i han de signar les ordres, i assegura que el permís
es va donar. A parer seu, és hipòcrita exigir a l’Ajuntament aquest grau de
desobediència mentre que el Govern independentista de la Generalitat i altres
ajuntaments no fan cap acte de desobediència més enllà de gestos purament
simbòlics.

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 en el Consell de Districte del dia 4 de juliol de 2018, amb el
següent literal:
Iniciar durant el darrer trimestre de 2018 un procés participatiu
descentralitzat per treballar els nous plans d’equipaments dels barris de
Sant Martí, permetent així l’actualització dels seus usos i la creació de
noves instal·lacions, i generant una oferta adaptada a les noves demandes
veïnals.
El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDDemòcrata, en sintonia amb altres punts
de l’ordre del dia que parlaven de futur, enuncia la proposició/declaració de grup de la
qual demana seguiment.
El senyor Jordi Martín López, conseller de Participació i Transparència, Economia
Social i Cooperativa i Turisme, critica la falta de coherència del GMDDemòcrata, que
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demana un procés participatiu després de votar contra la primera proposició del
Plenari, en què es proposava un pacte ciutadà i un procés participatiu.
Tot seguit, recorda que el Govern ja va valorar que no calia iniciar aquest procés, sinó
avaluar el compliment de plans anteriors. Afegeix, però, que durant el mandat s’ha
presentat un pla d’equipaments juvenils, amb dos nous espais per a joves al districte, i
també que aviat es presentarà un Pla d’instal·lacions esportives que farà paleses les
necessitats reals. A més, recorda que el 2017 el Govern municipal ja va fer un informe
d’equipaments del districte i va elaborar un pla de districte amb la ciutadania que
incloïa diverses reivindicacions d’equipaments. Admet que han rebut moltes peticions
d’equipaments als consells de barri, però sosté que alguns ja es van incloure en els
dissenys dels plans de barri.
Informa que la llista de futurs equipaments del districte és molt llarga, però puntualitza
que ja es disposa d’equipaments projectats en mandats anteriors (la biblioteca Pere
Calafell, el Casal de Barri de la Llacuna, la nova seu del Districte amb espais
polivalents per a entitats al Besòs, l’ús comunitari de la Mar Bella; la nova gestió a Palo
Alto, el CCIB, etc.). Reconeix, però, que en algun moment caldrà ajuntar totes
aquestes peces per veure la situació actual de tots els equipaments del districte i
plantejar quins de nous han d’arribar en el futur.
El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDDemòcrata, assenyala que el mateix
senyor Martín ha esmentat diverses vies per les quals els veïns demanen
equipaments. Demana, per tant, que hi hagi una racionalització basada en un procés
participatiu que acabi amb un acord polític. Insisteix, doncs, en la necessitat que hi
hagi un pla d’equipaments per a cada barri del districte.
El senyor Jordi Martín López, conseller de Participació i Transparència, Economia
Social i Cooperativa i Turisme, reitera que avui el grup governant ha portat els resultats
d’un procés participatiu molt ampli i que el GMDDemòcrata ni tan sols hi ha donat
suport per iniciar les negociacions posteriors. Per això, torna a demanar-los
coherència.

Presentat pel GMDPSC-CP:
Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració de grup
aprovada en el Consell de Districte del dia 4 de juliol de 2018 amb el
següent literal i es faciliti, si escau, còpia per escrit de les actuacions que
s’hagin realitzat al respecte:
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Instar el regidor del Districte a portar a terme quantes gestions siguin
necessàries encaminades a dotar, abans de la finalització del present
mandat, de desfibril·ladors a tots els casals de gent gran municipals
existents al districte de Sant Martí.
La senyora Sílvia López Serrano, del GMDPSC-CP, 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, recorda que aquesta proposta també va ser
impulsada pel grup governant. Tot seguit, aclareix que actualment la licitació està en
mans de l’interventor i es publicarà la primera quinzena de desembre, amb pressupost
del 2018, i s’executarà a principis de l’any 2019, a tot tardar la primera quinzena de
febrer.
La senyora Sílvia López Serrano, del GMDPSC-CP, agraeix la informació.

Presentat pel GMDCUP-PA:
Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració de grup
aprovada en el Consell de Districte del dia 7 de març de 2018 amb el
següent literal:
La realització d’un Pla d’usos per al Clot-Camp de l’Arpa, ja sigui en un
general de Districte o un específic del barri, que asseguri:
-

-

-

Més restriccions pel que fa als usos i les activitats per tal d’aturar la
proliferació d’establiments de concurrència pública. Cal evitar que la
divisió en múltiples epígrafs i subepígrafs de les activitats de bar,
restauració i establiments amb degustació segueixi facilitant la seva
proliferació en alguns sectors en no haver-hi suficients i eficaces
limitacions globals, de superfícies per zones, de no contigüitat amb els
habitatges, etc.
Que hi hagi especial atenció a l’àmbit dels carrers Rogent, Sèquia
Comtal, plaça del Mercat i carrer del Clot per ser, ara per ara, els
carrers més delicats.
Que els termes del Pla d’usos es treballin amb les associacions
veïnals.
Que estigui en aplicació a octubre de 2018.
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El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, enuncia la proposició/declaració
de grup de la qual demana seguiment.
La senyora Montserrat Barnils Santanach, consellera de Treball Digne, Cultura i
Promoció Econòmica, informa que s’ha començat a treballar per modificar el pla d’usos
del districte, tant del Camp de l’Arpa com del 22@. Confia que a principis d’any tindran
els estudis i es començarà a treballar amb totes les parts implicades, tal com es va
informar a l’Associació de Veïns del Clot-Camp de l’Arpa en l’última reunió.
El senyor Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, pregunta si s’està fent un pla
només del carrer Rogent.
La senyora Montserrat Barnils Santanach, consellera de Treball Digne, Cultura i
Promoció Econòmica, respon afirmativament.

E) Declaracions institucionals
Sobre la commemoració del 25 de novembre, dia contra la violència masclista
La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, informa que la declaració ha
rebut el suport de tots els grups municipals i, tot seguit, llegeix la declaració:
«Declaració institucional del Consell Plenari de Sant Martí:
»Primer, el Consell Plenari del Districte de Sant Martí manifesta el rebuig i la
condemna a qualsevol forma de violència masclista que s’exerceix directament contra
moltes dones i que representa una greu vulneració dels drets humans fonamentals.
»Segon. Encoratjar a tota la societat a mostrar una tolerància zero envers qualsevol
manifestació de violència.
»Tercer. Vetllar pel compliment dels protocols d’atenció a les dones víctimes de
violència masclista i treballar de manera coordinada amb tots els agents implicats i les
entitats de dones.
»Quart. Impulsar campanyes de sensibilització, de prevenció i d’informació a tota la
ciutadania, de forma especial als centres d’educació, per arribar especialment a
l’adolescència i la joventut del municipi.
»Cinquè. Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya i al Parlament de
Catalunya.»
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En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 23.40 h.

