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Óscar Benítez Bernal (GMDBxCanvi) 
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Secretari  
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Desenvolupament de la sessió 

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

Es disculpa per haver començat amb retard i agraeix la feina dels tècnics per poder fer el 

plenari del districte amb una certa normalitat. 

En primer lloc, saluda el regidor del districte, els consellers portaveus presents a la sala i 

molt especialment els consellers connectats de manera telemàtica. També agraeix als 

consellers la paciència i les facilitats que posen tant per fer les reunions telemàticament com 

en aquest plenari semipresencial. Saluda tots els veïns i veïnes que els segueixen. 

A. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

Acta de la sessió ordinària de 28 d’abril de 2020. 

La presidenta demana si algú hi vol fer esmenes. 

S’aprova per unanimitat. 

B. PART INFORMATIVA 

Despatx d’ofici 

Adjudicacions de contractes per procediment obert (obert, obert simplificat i abreujat) 
dels mesos de maig i juny de 2020. 

Donar compte de la resolució del regidor del Districte de Sant Martí convocant la 58a 
edició dels Premis Sant Martí. 

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

El Consell se n’assabenta. 

Informe del regidor 

El regidor del districte, l’Im. Sr. David Escudé Rodríguez, agraeix el suport en tot moment de 

la presidenta i se suma als agraïments. 

Admet que es viu un moment complicat de xifres de la covid-19. En nom de tots els grups 

municipals i els consellers, fa una crida als veïns i veïnes del Districte de Sant Martí a fer un 



 
 
 

nou esforç, perquè, si bé les administracions hi han de posar de la seva banda, el present 

més immediat depèn de la responsabilitat i el comportament de cadascú: la mascareta ben 

posada, mantenir les distàncies, seny i seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries. 

Demana tornar a concentrar-se i reprendre els hàbits que s’han relaxat una mica, i insta les 

entitats que durant el confinament i el desconfinament van donar un cop de mà a insistir-hi 

també amb les explicacions a peu de carrer. 

Manifesta que hi ha elements que demostren que de mica en mica s’avança en tots els 

sentits: tothom es va reincorporant a la feina tal com s’ha treballat amb els sindicats i amb 

òrgans competents, i també els òrgans de Govern i de participació han cobrat de nou vida 

de forma presencial, encara que no sigui del tot. Pel que fa als òrgans de participació, 

espera que en un futur no gaire llunyà es puguin tornar a veure les grades plenes de gent, 

tot i que admet que de moment serà complicat. Informa que ja es treballa en noves maneres 

de possibilitar la interacció amb els veïns i veïnes, i també amb els grups, perquè tothom 

pugui fer una feina tan important com el control de Govern i l’explicació del mateix Govern. 

Respecte a les obres, indica que s’han reprèn o començat després de l’aturada 

generalitzada a la ciutat, així com totes les feines de manteniment. S’ha reprès per part de 

BIM/SA les obres de la Biblioteca García Márquez, el passatge d’Antoni Gassol, la Via 

Trajana, el carrer del Camp Arriassa, el nou annex al Casal de Joves Can Ricart, continuen 

les del túnel de Glòries, així com les obres de reparació dels espigons del Bogatell i la Mar 

Bella pels desperfectes del temporal Gloria. 

Comunica que al juny es van acabar les obres de millora esportiva de la Verneda i la Pau i 

la substitució de terres a l’àrea d’esbarjo dels gossos del parc de Sant Martí, i que s’ha 

estrenat la nova plaça de l’Escola La Pau, que durant molt de temps va ser una reivindicació 

de pares i mares de l’escola, així com la gran coberta verda al Museu de Ciències Naturals. 

Apunta que ja es van reactivant activitats a l’espai públic i també els equipaments. En 

aquest sentit, dona les gràcies al personal tècnic de la casa, al director dels Serveis ‒el 

senyor Juan Carlos Altamirano‒ i a la directora dels Serveis Personals per haver estat dels 

primers districtes a poder obrir gairebé al 100 % els equipaments, i això que Sant Martí és 

un dels districtes que en té més de la ciutat. Comunica que, exceptuant els casals de gent 

gran i la biblioteca Xavier Benguerel, que obriran al setembre; els casals de barri la Palmera 

i la Verneda pels ERTO, i el del Poblenou per un problema amb l’aire condicionat, tota la 

resta d’equipaments han pogut obrir. 

Informa que s’han atorgat 730.000 euros en subvencions repartits entre 267 projectes, i els 

pagaments s’iniciaran un cop es resolgui la part més tecnicojurídica de la fase d’al·legacions 

i reformulacions. Subratlla que ha estat el primer any amb el procés totalment telemàtic i 

creu que d’ara endavant continuarà així. 

Apunta que Palo Alto torna a adquirir vida de mica en mica i que va demanar poder visitar-

lo amb tots els grups. 

Recorda que al Port Olímpic hi ha hagut problemes de caràcter legal. Informa que ja s’ha 

notificat la finalització del període de concessió a tots els titulars del moll de Mestral i la 

revocació de la llicència d’activitats. 

Respecte al 22@, ja es va anunciar l’acord del Govern municipal amb el Grup Municipal 

d’Esquerra Republicana per consensuar els canvis en el plantejament que permetran 

desenvolupar-hi més activitat econòmica i també més sostre. 

Diu que el PIM i PAD es troben en un moment en què caldrà parlar amb tots els grups 

municipals i tots els veïns i veïnes per explicar la «nova normalitat». No s’hi estén perquè 

considera que val la pena treballar-ho amb tothom. 



 
 
 

Informa que el Districte de Sant Martí és el que té més terrasses de tota la ciutat i que es 

prorroguen fins al 31 de desembre del 2021. 

Agraeix la feina feta als cossos i forces policials ‒Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra. 

Posa sobre la taula que, una vegada s’ha recuperat l’espai públic, han repuntat les baralles 

entre joves, sobretot al barri de Sant Martí, i que hi treballen activament. També apunta que 

els robatoris al Front litoral han baixat notablement des que ja no hi ha l’aparcament gratuït 

de cotxes, i en aquest sentit agraeix feina de la senyora Mari Carmen García, de l’associació 

de veïns. 

Demana a la portaveu del Govern que faci cinc cèntims en aquest consell plenari de la 

nova realitat pel que fa a la mobilitat del districte. 

La presidenta adverteix que queden tres minuts d’intervenció. 

La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, diu que deixa el temps perquè pugui 

respondre el regidor i ja reprendrà el tema més endavant. 

La presidenta dona la paraula als grups de l’oposició. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, agraeix les explicacions del 

regidor i li dona suport. S’afegeix a la felicitació als serveis tècnics del districte. 

Exposa que no li han acabat d’encaixar dues coses. En primer lloc, li agradaria ampliar la 

informació del Port Olímpic i la possible subhasta dels locals per part del Ministeri d’Hisenda. 

En segon lloc, demana que s’analitzi com es va gestionar l’accés a les platges, ja que 

l’obligació de l’Ajuntament i també del districte era de posar fórmules per evitar-hi 

aglomeracions. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, se suma a l’agraïment dels 

veïns i veïnes, associacions i entitats del districte per la gran feina que han fet i continuen 

fent per ajudar persones i famílies en situacions complicades. També vol fer arribar 

l’agraïment, el suport i el reconeixement del seu grup municipal a tots els professionals que 

sempre han estat a primera fila, continuen estant-ho i a més a més estan preparats per 

estar-hi, i a tots els treballadors i funcionaris de l’Ajuntament. 

Afirma que s’han viscut moments molt difícils i adverteix que no s’ha acabat, i subratlla que 

la crisi econòmica i social requereix un esforç de les administracions perquè ningú quedi 

enrere. Fent balanç del districte, apunta que actualment hi ha més inseguretat, deixadesa en 

l’espai públic, més desigualtat entre barris, més famílies amb emergència habitacional, més 

persones dormint al carrer, mobilitat desordenada, manca d’equipaments i d’inversions, i 

enfrontament i litigis en pràcticament tots els sectors econòmics de la ciutat, a banda de la 

criminalitzar-los. 

Recrimina que les entitats que exerceixen una veritable tasca social es quedin sense 

ajudes perquè el Govern ho reparteix tot entre els seus amics amb subvencions a dit i 

entramats d’empreses afins mentre Barcelona viu la seva pitjor crisi. Exposa que si el 2015 

el risc de pobresa i exclusió social era del 15 %, abans de la pandèmia aquesta xifra ja 

s’elevava a més del 22 %. Apunta que l’augment de persones sense llar a Barcelona han 

estat del 72 %, i a aquestes dades preocupants en matèria social cal sumar-hi la gran 

inseguretat, que considera que s’està convertint en el problema principal dels barcelonins. 



 
 
 

Afirma que les desigualtats al districte creixen dia a dia, i que les desigualtats també han 

afectat les persones amb diversitat funcional: denuncia que hi ha platges del districte, com la 

de Llevant, que no tenen dutxes, no estan adaptades i que l’estat és deplorable. 

Recorda que el seu grup sempre s’ha ofert al diàleg i als acords amb el Govern, i 

continuen oferint-los la mà. Acusa el Govern de manca de diàleg, i tot i que en ple 

confinament es va solucionar una mica ara s’han fet passes enrere. Desitjaria recuperar el 

diàleg i la col·laboració que hi havia entre tots els grups. 

S’adreça especialment al regidor per dir-li que, quan un ciutadà fa preguntes o exposa un 

problema, no s’ha de posar mai en dubte el que diu i es mereix una resposta clara. Reclama 

que s’escolti, es dialogui i es busquin solucions conjuntament amb els veïns. 

Es refereix indirectament a una situació concreta entre un veí i el regidor, i remarca que 

quan algú proposa o explica alguna cosa és perquè segurament li preocupa de veritat. 

Insisteix sobretot a no posar en dubte cap veí en públic, sinó en privat. Subratlla que no ho 

diu amb afany de criticar, sinó constructivament, perquè considera que dialogar és una feina 

intrínseca dels polítics. Demana ara més que mai diàleg, però no amb els grups sinó amb 

els veïns, tant si són d’una entitat com si exposen algun problema personal. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, es mostra agraïda amb tots 

els presents i els que els segueixen telemàticament, i agraeix als tècnics haver fet possible 

aquesta sessió de consell plenari. Expressa en primer lloc la seva gratitud a totes les 

persones dels àmbits sanitari, social, de serveis i al personal de l’Administració, i també a 

tots els voluntaris, que han posat l’atenció en tantes persones que s’han quedat excloses de 

tenir possibilitat d’aliments i que han recollit i han repartit arreu on l’Ajuntament i 

l’Administració no han arribat. 

També un cop més expressa el suport del seu grup als presos i exiliats i en reivindica la 

total llibertat i el retorn a casa. 

S’adreça al regidor per comunicar-li que ella no ha rebut la informació sobre les obres i 

agrairia que els la fessin arribar, ja que desconeix l’estat de l’evolució de tot el que es posarà 

en marxa. 

Manifesta que la covid-19 ha provocat una situació molt complicada: les situacions 

complicades necessiten solucions i recursos excepcionals en moments excepcionals, i 

reclama que s’actuï amb rapidesa. 

Es queixa que alguns veïns no s’han sentit atesos en algunes situacions, com en la 

brutícia del districte, que un cop acabat el confinament tampoc s’ha acabat de solucionar. 

Lamenta com han proliferat certs insectes pel mal manteniment dels jardins, com la vespa 

asiàtica, que té una picada perillosa. 

Requereix atenció a les persones amb diversitat ja que assegura que no s’han sentit prou 

ateses durant el confinament; remarca que en molts casos no s’han pogut moure de casa 

per problemes de salut, i considera que se n’hauria d’haver fet un seguiment més estret. 

Recorda, a més, que les platges no estaven habilitades quan es van obrir i que fins i tot es 

va fer una concentració a la platja del Bogatell i es va portar a comissió per part del seu grup 

a Sant Jaume. Indica que el regidor Joan Ramon Riera va assegurar que hi hauria dues 

platges habilitades el cap de setmana següent, quan a l’hora de la veritat només va ser una i 

la segona que es va acabar habilitant no reuneix les condicions. 

D’altra banda, també posa l’accent en el fet que les persones hagin d’esperar al carrer per 

accedir als centres sanitaris i als de rehabilitació a causa de l’afluència restringida. Creu que 

caldria tenir la deferència d’instal·lar bancs o seients, perquè la majoria de persones que van 



 
 
 

a aquests centres tenen problemes de mobilitat, o són persones grans que van amb bastó, 

crosses, etcètera. Ofereix la col·laboració del seu grup per al que calgui. 

Demana repensar molt bé entre tots les residències i els centres sanitaris: escoltar tot el 

personal que hi treballa per buscar com fer front a un altre possible rebrot. 

Reclama ajudar tot el sector econòmic del comerç, l’esport i les entitats. Subratlla que qui 

s’ha d’endeutar és l’Administració, no les persones, ni els autònoms ni els privats. 

En últim lloc, torna a dirigir la mirada als problemes dels veïns. Posa com a exemple les 

quaranta-dues nits de concerts al Fòrum: lamenta que, tot i les molèsties que generen a 

l’entorn, no se’ls avisés ni s’arribés a cap consens. 

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

contenta de poder retornar a la sala de plens. Comença saludant els companys que avui 

participen telemàticament al consell plenari i els veïns que els segueixen, i espera que ben 

aviat puguin ser tots a la sala. Enviant l’escalf d’Esquerra Republicana a tots els veïns i 

veïnes que han perdut persones estimades, i manifesta de nou el seu reconeixement a 

tothom que ha estat i està treballant per als altres. 

S’adreça al regidor per agrair-li, com sempre, l’informe. En destaca, però, que ha parlat 

d’obres represes, equipaments oberts, subvencions, un consell d’administració convocat, el 

Port Olímpic i poca cosa més. Recorda que ja ha transcorregut una quarta part del mandat, i 

que esperaven del regidor i del Govern un balanç, un informe de govern, retre comptes amb 

la ciutadania. Lamenta que el Govern no ho faci i espera que el motiu no sigui que tot 

continua igual. 

Exposa el que creu que s’hauria d’haver parlat en l’informe: de la feina feta, de com estan 

els veïns i veïnes després del seu primer any de mandat, dels barris del districte i de quines 

mancances tenien fa un any, les que encara tenen i quines s’han pogut solucionar; del 

Besòs i el Maresme, per exemple, i les diferents circumstàncies que tenen. Pel que fa a 

l’aluminosi, recorda l’oferiment de la regidora del seu grup Eva Baró per anar plegats a la 

Generalitat a demanar el que calgui. També creu que cal parlar de la Pau i la Verneda, o de 

la Via Trajana, o del sector Santander, i, en resum, de tot el que passa a la resta de barris 

de Sant Martí. 

De la mateixa manera, subratlla que és important parlar del compliment dels acords 

assolits. 

Espera que el regidor parli en la segona intervenció de quin serà l’impacte al districte de la 

modificació pressupostària proposada pel Govern. Recorda que el seu grup va ser l’únic que 

s’hi van abstenir perquè Esquerra va entendre que la ciutadania n’espera responsabilitat i 

s’ho volen mirar bé. 

Explica que el seu grup ha fet balanç dels acords assolits: de tot el que s’ha presentat i 

aprovat aquest any en aquest consell plenari, molts amb el vot del Govern, de vuit iniciatives 

d’Esquerra el Govern només n’ha dut a terme una i de manera parcial, perquè de fet només 

han canviat una bombeta en un fanal. Recrimina al regidor que digui en cada informe que 

les aportacions dels altres grups són molt valuoses i que a l’hora de la veritat no sigui així. 

Ja entenen que per a algunes actuacions cal temps, però critica que n’hi ha que ja haurien 

d’estar fetes. Pensen que, per transparència, un bon govern hauria d’informar, i destaca que 

avui el seu grup presenta un seguiment que no seria necessari si els haguessin informat 

d’ofici. 

Repeteix que Esquerra Republicana ofereix la mà, però esperen que el Govern també 

l’acceptin. 



 
 
 

Acaba la intervenció explicant que en el plenari es votarà una proposició perquè es duguin 

a terme coses que eren a la llista de retallades en els pressupostos presentada pel Govern, 

retallades a les quals explicita que el grup proposant va donar suport. 

La presidenta informa el regidor que li queden tres minuts d’intervenció i ell en cedeix un a la 

consellera Eva Campos. 

La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, manifesta que l’emergència sanitària 

per la covid-19 no ha de fer oblidar que Barcelona es troba en emergència climàtica i que, 

amb el final del confinament, i mentre s’està atent a l’evolució de la pandèmia, cal tornar a 

posar al centre la lluita pel planeta, que en el fons també és lluitar per la salut dels barris. 

És per aquest motiu que, amb les mesures del Govern aprovades al febrer, des del 

districte han tirat endavant diversos projectes, com voler un districte més verd, amb menys 

fums i on la ciutadania recuperi l’espai. 

Informa que han incrementat el nombre de carrers pacificats, alguns inicialment de manera 

provisional, com els carrers Muntanya, Coll i Vehí i Taulat, però que algun dia ho seran de 

forma fixa. També destaca la coberta verda al Museu de Ciències Naturals que ja ha 

comentat el regidor, amb més biodiversitat del districte; la regulació de tot l’aparcament en 

superfície que començarà al cap de pocs dies; l’increment de partides d’ajudes de 

rehabilitació d’habitatges; comunica que també han contactat amb entitats mediambientals 

del districte perquè coneguin i participin en la nova convocatòria de subvencions, i que s’han 

reunit amb entitats del Fòrum per explicar les properes actuacions per reduir les molèsties 

de les olors però també per anar concretant el futur observatori. 

Destaca que menjar bé també és un bé comú, i que és important que la ciutadania en 

prengui consciència. A través de les escoles s’ha començat a treballar al barri del Besòs i el 

Maresme. 

Preparen la proposta inicial de la mesura de Govern dels jocs urbans, que es treballarà en 

el nou Consell d’Emergència Climàtica, de manera participada, del dia 20 de juliol. 

Informa que ja s’estan construint els dos primers refugis climàtics al districte a les escoles 

de Poblenou i Vila Olímpica, i que s’han instal·lat nous punts elèctrics per reduir generadors 

a les activitats a l’espai públic. Apunta que cal un nou model econòmic més sostenible i la 

reindustrialització del districte, i això passa per continuar treballant al costat de les empreses 

del polígon de la Verneda i també continuar donant suport a noves iniciatives, com per 

exemple una nova fàbrica de bicicletes de càrrega a l’Eix Pere IV. 

El regidor del districte manifesta que s’autolimita en les explicacions per la diversitat de 

temes de què tracta l’informe, i que a més procura no repetir-se amb el que més endavant 

haurà de respondre en les proposicions, precs i preguntes dels consellers. 

Agraeix igualment les intervencions i sobretot el to. Es compromet a traslladar els 

comentaris als departaments i àrees oportuns. 

Reitera que la seva porta sempre està oberta a tothom sense cap tipus d’exclusió i li sap 

greu que algú no ho senti així. Diu que és molt complicat seguir moltes intervencions amb la 

mascareta però que pot aclarir el que sigui parlant-ne després o per escrit, i insisteix en la 

disponibilitat màxima i absoluta. Demana disculpes als grups per si ara no s’han sentit tan 

acompanyats i està disposat a treballar-ho millor. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, diu que explicarà el cas concret 

al regidor en privat per mirar de solucionar el problema. 



 
 
 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, afegeix que té una certa 

preocupació per tot el desenvolupament del 22@ i que agrairia que, ja que el projecte és del 

districte, se’n fes un bon seguiment i una bona planificació, a més de deixar que hi participi 

l’oposició. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC, celebra les mesures de medi 

ambient que ha presentat la consellera Campos. I agraeix al regidor que hagi tornat a dir que 

la porta està oberta: esperen que aquesta vegada la porta estigui oberta de debò i que la 

informació pugui fluir entre tots. 

El Consell se n’assabenta. 

Informe del Govern sobre el Pla d’estiu extraordinari ‒ Activitats al Districte de 
Sant Martí per un T’estiumoltíssim! 

La presidenta dona la paraula al conseller Jordi Martín. 

El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, presenta l’informe, que detalla com s’ha 

implementat la mesura de Govern T’estiumoltíssim presentada a Casa Gran al maig. 

Relata que el llarg confinament obligat per la covid-19 ha comportat moltes dificultats per a 

la criança i l’educació, especialment en les famílies en situació de pobresa. En un context de 

crisi, a més, els infants van ser «oblidats» durant molts dies, aspecte sobre el qual considera 

que totes les administracions haurien de fer autocrítica. La sortida lenta del confinament 

també va suposar una tornada presencial a la feina de molts pares i mares o l’oportunitat per 

a d’altres de poder accedir a una feina, i molta ho havia de fer sense recursos per contractar 

cures ni tenir el suport dels familiars més grans, que també són vulnerables davant del virus. 

Davant d’aquesta situació, expressa que s’ha volgut recuperar un entorn de lleure educatiu 

per als infants on poguessin tornar a tenir experiències enriquidores, socialitzar amb altres 

nens i nenes i que a la vegada permetés conciliar a les famílies. Calia un gran esforç de 

tothom i de les administracions, però evidentment d’entitats educatives, esportives i de lleure 

de la ciutat i el districte. 

Manifesta que des del gener o febrer s’havien estat preparant activitats, però l’aplicació de 

mesures i protocols en matèria de salut arran de la pandèmia va obligar a cercar noves 

idees i disposar de més recursos per adaptar-s’hi. Calia ampliar l’oferta d’activitats i 

adequar-la a totes les edats, que fos inclusiva per arribar també als infants i joves amb 

diversitat funcional i que posés els infants al centre. Explica que l’oferta que havia de cobrir 

tot l’estiu i que havia de permetre que recuperessin la pèrdua d’aprenentatge, cobrir 

necessitats emocionals i benestar psicològic, i calia arribar als infants adolescents i joves 

amb menys oportunitats incrementant les beques i oferint activitats gratuïtes en els casos de 

més vulnerabilitat, com es farà en tot l’eix Besòs. 

Diu que el més complex ha estat adaptar-se a la incertesa: tothom ha hagut de canviar tot 

el que havia previst, conèixer i aplicar nous protocols, en alguns casos inaplicables, assumir 

exigències que les dificultats econòmiques de les entitats feien inviables, i les famílies 

havien de decidir si finalment hi apuntaven els infants. Atribueix a aquesta incertesa el fet 

que al Districte de Sant Martí hi hagi de tot: activitats que s’han hagut d’anul·lar, fins i tot fa 

més d’un mes, i d’altres que en canvi estan plenes d’infants i amb llista d’espera. 



 
 
 

Afirma que si moltes activitats finalment s’han realitzat ha estat sobretot pel sobreesforç de 

les entitats i els seus voluntaris. Des del Govern del Districte de Sant Martí aprofita per 

reconèixer tot el que fan per a l’educació dels infants a l’estiu, sobretot aquest any. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, felicita el conseller per la 

iniciativa i per l’esforç. 

Posa l’accent en els nens amb diversitat funcional: li agrada que el pla els tingui en compte 

i demana cuidar-los, ja que considera que ens oblidem una mica d’ells i de les seves 

dificultats. 

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

la presentació de l’informe, tot i que considera que, com en la majoria de projectes del 

Govern, hi falta consens. Es mostra convençut que, si s’hagués comptat amb la resta de 

grups, entre tots s’hauria millorat el pla. 

Posa en valor les entitats, els monitors i tot el personal de les activitats de lleure, 

esportives i culturals d’estiu, perquè no serien possibles sense la seva dedicació i sacrifici. 

Centrant-se en el contingut de l’informe, relata que els tres pilars del pla són més oferta, 

més qualitat i més equitat. A diferència d’altres anys, l’informe diu que algunes activitats es 

mantindran durant l’agost, però considera que se n’haurien de fer moltes més ja que molts 

pares hauran de treballar perquè van fer vacances durant el confinament per poder atendre 

els fills. 

Demana que expliquin en què millora la qualitat de les activitats respecte a anys anteriors 

perquè no ho sap veure en l’informe. 

I pel que fa a l’equitat, relata que l’informe diu que es posarà una atenció especial als nens 

amb diversitat funcional i es prioritzarà l’oferta als barris inclosos en el Pla de barris. Sobre 

els nens amb diversitat funcional, demana que no passi com l’any passat, que al final es va 

reduir l’oferta per falta de pressupost i molts nens no van poder accedir a les activitats, tal 

com consta en les denúncies ratificades després per la síndica de greuges, que en un 

informe reconeix que hi va haver discriminació cap a aquest col·lectiu. 

I respecte a prioritzar l’oferta per focalitzar-la als barris del Besòs i el Maresme i la Verneda 

i la Pau, diu que és important mirar d’atendre prioritàriament els llocs amb més necessitat, 

però que en aquest cas la preferència no hauria de ser per zones sinó per persones. Ho 

troba bé si als barris inclosos en el Pla de barris hi ha més nens que compleixen els requisits 

per accedir a les ajudes, però reclama que no es discriminin, estant en la mateixa situació, 

viuen en altres barris. En aquest sentit, reclama millorar el sistema de detecció d’aquests 

casos perquè cap nen quedi fora d’aquestes ajudes per desconeixement. 

Reconeix que el pressupost dedicat aquest any és superior al de l’any passat, però 

recrimina que no diguin que el pressupost del 2019 va ser un 15% inferior al del 2018 i que 

es van denegar una quarta part de les ajudes per falta de pressupost. Exigeix que donin 

totes les dades i no només les que els facin quedar bé. 

També critica que diguin que en aquest cas el pressupost serà «il·limitat»: li sona una mica 

triomfalista i no ho troba seriós. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, valora l’increment del 

pressupost per a totes les activitats per als nens i els joves. Opina que han estat molt de 

temps tancats a casa i justament això els pot ajudar a desenganxar-se de les pantalles del 

confinament. 



 
 
 

Pregunta si gestors i entitats ja han rebut les bestretes que s’esmenten en l’informe, 

perquè creu que de moment no ha estat així. 

Demana que els nens amb diversitat funcional estiguin realment atesos i que es faciliti a 

les famílies que puguin participar en les activitats. 

Remarca, a més, que l’activitat esportiva i tot el que sigui atenció a la infància i la joventut 

és vital i és indispensable per al seu desenvolupament. Troba positiu que els infants i joves 

puguin compartir, ja que si són fills únics a casa no ho han pogut fer, i que canviïn la manera 

de relacionar-se, a més de la possibilitat de fer àpats que a casa no serien com els dels 

campus i les activitats. 

Troba positiu que s’hagi incentivat fer activitats i que s’hi continuï treballant, i demana que 

s’hi estigui molt a sobre per detectar mancances. Posa l’accent a donar suport a totes les 

entitats i gestors que ho estan organitzant i tirant endavant. 

La senyora Rosa M. Alemany i Verdú, portaveu adjunta del GMDERC, agraeix la 

presentació de l’informe, que reconeix s’ha hagut de fer en un temps reduït i adaptant-se a 

les noves circumstàncies de la covid-19. Recorda que en la darrera Comissió de Drets 

Socials, del maig, Esquerra Republicana hi va fer un prec per activar un pla extraordinari 

d’espais i activitats durant l’estiu, i es mostren satisfets de veure que finalment es durà a 

terme. 

Explica que la covid-19 fa viure als infants i a les seves famílies unes circumstàncies 

difícils en tots els aspectes: cada llar és un món i cadascuna ho ha viscut diferent, però els 

infants de famílies en risc de pobresa o castigades per la crisi són doblement vulnerables i 

sovint invisibles. Insta a posar per davant els infants, adolescents i els joves del districte, 

prioritzar-ne les necessitats i els interessos, ja que actuar des dels primers anys de vida de 

la persona és la millor manera d’evitar desigualtats i trencar el cicle de la pobresa. Per tant, 

considera que destinar 7 milions d’euros a un pla d’estiu extraordinari no és una despesa 

sinó una inversió. 

Davant la previsió que aquest estiu moltes famílies es quedin a Barcelona, reclama que 

infants i joves puguin gaudir, aprendre i tenir accés als recursos del districte, i troba una molt 

bona idea que s’obrin parcs, centres cívics i biblioteques. 

Considera positiu reforçar els barris que formen part del Pla de barris, però es queixa que 

els casals d’estiu estan bàsicament situats al Besòs i el Maresme i a la Verneda i la Pau i 

que a l’agost l’únic pati obert serà a l’Escola la Pau. Tenint en compte les dimensions del 

districte, creu que s’haurien d’oferir altres zones de Sant Martí perquè el lleure arribés a 

tothom. Pregunta, doncs, si està previst obrir més patis o casals en altres zones del districte. 

Apunta que també hi ha moltes peticions de monitors de suport pendents d’assignar. 

Pregunta si, per cobrir aquestes places, s’ha pensat en els joves que fan aquestes feines per 

pagar-se els estudis o ajudar la família. 

També demana aclariments del procediment de bestreta que permet avançar a les entitats 

la meitat de l’import dels ajuts econòmics. 

Troba a faltar més temàtica cultural ‒d’arts escèniques, plàstiques o musicals‒ en les 

tipologies d’activitats, ja que li ha cridat l’atenció que la gran majoria siguin esportives. 

Reclama que s’aboquin tots els recursos, serveis i mitjans de difusió per assegurar que 

aquesta oferta d’estiu arriba a totes les famílies i que cap infant i adolescent es queda sense 

activitat per desconeixement ni, sobretot, per raons econòmiques. 

El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, agraeix els suports dels diferents grups. 



 
 
 

Remarca que tothom ha de ser conscient de la situació d’incertesa i que per això en 

l’informe no hi ha totes les dades actualitzades: cada dia hi ha coses noves i l’equip tècnic 

encara treballa per mantenir i impulsar activitats. No poden descartar que a l’agost sorgeixin 

activitats noves i afirma que s’hi treballa. 

Sobre l’equitat, ratifica que les activitats gratuïtes es concentren a l’eix Besòs, on, per 

exemple, hi ha més nens inclosos en el Pla de xoc contra la segregació i que necessiten 

més ajudes. Apunta, però, que les ludoteques estan repartides per tot el districte i que totes 

fan activitats becades. 

No té concreció de les bestretes. Es compromet a anar actualitzant l’informe, o com a 

mínim que quan acabin les activitats d’estiu hi hagi tota la informació. Indica que altres 

administracions han promès ajudes i espera que arribin. 

Admet que aparentment no hi ha gaires activitats culturals o artístiques en la llista. 

Recorda que en aquesta llista es faciliten totes les activitats que impulsa el mateix districte 

amb pressupost propi o amb equipaments propis, però hi ha un munt d’activitats diverses 

que es poden veure a través del web de la campanya que arriben a tot tipus de veïns. 

Remarca que el lleure també és educatiu i considera que es cobreixen moltes d’aquestes 

necessitats; l’Ajuntament ha mirat de facilitar contactes i suport perquè les activitats tinguin 

aquest caràcter més educatiu i també perquè els monitors puguin detectar necessitats de 

caràcter més psicològic en els infants. 

Apunta que l’estiu es va començar a plantificar al gener i que l’adaptació de les activitats 

s’ha hagut de fer en poc temps perquè les instruccions del Procicat van arribar tard, i que de 

fet algunes es van anul·lar abans que arribessin els protocols. 

Remarca que cal veure com evoluciona tot tenint en compte com evoluciona la pandèmia a 

la ciutat, i confia que com a mínim en els espais segurs en què treballen les entitats es pugui 

acabar fent un estiu en què les activitats omplin de vida els barris i que els infants puguin 

gaudir-lo. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, indica que al capdavall tot gira 

al voltant dels problemes emocionals i psicològics dels nens, però que ell també vol felicitar 

els pares i agrair-los la paciència, perquè durant aquests mesos també han hagut de fer de 

professors, de metges, d’infermers i d’experts en museus, en matemàtiques i en 

videoconferències. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, aprofita l’incís del conseller 

Óscar Benítez per dir que també hauria estat interessant fer activitats per a les persones 

grans, que han estat molt temps tancades. Troba que hauria estat molt bé muntar activitats a 

l’exterior per dinamitzar-ho tot i perquè poguessin gaudir de la companyia, perquè 

possiblement moltes tornaran a estar soles. 

La senyora Rosa M. Alemany i Verdú, portaveu adjunta del GMDERC, insisteix en el tema 

dels monitors que estan pendents, i en el de les bestretes, que espera que es puguin tirar 

endavant, i més tenint en compte que la Generalitat també va augmentar en 11 milions 

d’euros el pressupost per al lleure. 

El Consell se n’assabenta. 

C. PART DECISÒRIA/EXECUTIVA 



 
 
 
a) Propostes d’acord 

La presidenta recorda que la Junta de Portaveus va acordar que en aquest punt no hi hauria 

intervencions i que el Govern n’informaria breument. 

1.  INFORMAR sobre el Pla Especial Urbanístic per a la regulació del Centre Esportiu 
Municipal Vintró - Joan Alentorn, al barri del Clot, d’iniciativa municipal. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, vicepresident del Consell, 

manifesta que el pla es va informar en la comissió consultiva i per tant tots els grups n’estan 

assabentats. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, hi anuncia el vot a favor. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, portaveu adjunt del GMDCs, hi anuncia el vot a favor. 

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

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC, hi anuncia el vot a favor. 

La presidenta esmenta que el senyor Miquel Catasús, en representació de l’Associació de 

Veïns del Clot - Camp de l’Arpa, va fer una petició d’intervenció en aquest punt per demanar 

tota la documentació i una reunió específica sobre el que plantegen, a més de la data de 

límit de les al·legacions. La presidenta comunica que se li farà arribar la documentació que 

sol·licita. 

El Consell se n’assabenta. 

b) Proposicions 

No hi ha assumptes a tractar. 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 

a) Proposicions/declaracions de grup 

La presidenta informa que, com que els veïns no poden ser a la sala per intervenir, han fet 

arribar peticions a la plataforma IRIS. Les han inclòs en les proposicions dels grups 

municipals de la temàtica corresponent, i les que no s’han pogut incloure en cap proposició 

passaran directament a debatre’s a l’audiència pública de la setmana vinent. A més, agraeix 

als veïns la seva paciència a l’hora de fer-los arribar les propostes. 

Explica que primer intervindrà el conseller del grup proposant, a continuació ella mateixa 

llegirà les propostes que han formulat els veïns i després intervindran la resta de grups. 

Presentada pel GMDERC-AM 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

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



 
 
 

1. Que convoquin la comissió de seguiment del parc del Fòrum de forma immediata. 

2. Que mentre no es constitueix i convoca la comissió, BSM i el Districte de Sant 

Martí arribin a acords amb el veïnat amb relació a l’esdeveniment més proper al 

calendari, «Nits del Fòrum», amb una programació de 70 concerts entre juny i 

setembre. 

3. Que BSM i el Districte de Sant Martí, juntament amb el veïnat, elaborin un protocol 

pel que fa al Parc Fòrum on es fixin els usos, calendaris i criteris de convivència i 

se n’estableixi una revisió anual. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC-AM, destaca que, en la línia 

del que deia l’informe del regidor, a un bon govern li cal transparència, diàleg i acords, i 

subratlla que els acords haurien de ser un objectiu a perseguir i a assolir sempre. 

Diu que el cas del parc del Fòrum i tot el que l’Ajuntament i BSM autoritzen a realitzar-hi és 

un clar exemple de la necessitat de debatre i d’arribar a acords amb el veïnat ja que fa anys 

que l’espai és una font de queixes i reivindicacions veïnals. 

Recorda que la comissió no permanent de seguiment del parc del Fòrum es va aprovar 

l’abril del 2019 i encara no s’ha convocat. Tot seguit, llegeix la proposició. 

La presidenta llegeix a continuació un resum de les intervencions del veïns lligades amb la 

temàtica de la proposició: 

- El senyor Enrique Navarro, representant de la coordinadora veïnal AireNet, sobre la 

petició de la creació de l’observatori ciutadà i queixes produïdes per molèsties 

acústiques durant els esdeveniments. 

- El senyor José Manuel Sánchez, representant de l’Associació Zona Fòrum, demana que 

s’adoptin les mesures urgents per modificar i reduir fins a les 23 h els horaris de 

tancament de les terrasses dels bars i comerços vint-i-quatre hores ubicats a l’entorn 

més proper del Fòrum, i que s’adoptin per part del districte mesures en matèria de 

seguretat viària que siguin efectives i de forma permanent. També diu que s’ha d’evitar 

la constant invasió de vehicles als carrers de vianants o de sol accés als pàrquings, i 

instar TMB perquè estableixi de forma estricta normes de parada i aturada de motors. 

- El senyor Jordi Delmonte, representant d’Associacions de Veïns Diagonal Mar, està 

d’acord amb la proposició presentada. 

- La senyora Asunción García sol·licita que BSM, l’Ajuntament i el Districte de Sant Martí, 

juntament amb els veïns, elaborin un nou pla de transport per a públic i personal que 

accedeixi a la Zona Fòrum, i que districte i Ajuntament, juntament amb la Guàrdia 

Urbana, actuïn segons la normativa. 

La presidenta dona la paraula als grups municipals. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, hi anuncia el vot a favor. 

Demana a la presidenta si li pot ampliar la petició del senyor Sánchez sobre TMB i les 

normes de parades perquè no ho ha acabat d’entendre. 

La presidenta repeteix la intervenció exposada per ella mateixa del senyor José Manuel 

Sánchez, representant de l’Associació Zona Fòrum. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, exposa que hi està totalment a 

favor. 



 
 
 

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

mostra a favor que es facin esdeveniments a la ciutat com els concerts d’estiu al parc del 

Fòrum, estan en contra que aquests esdeveniments perjudiquin els veïns per la mala 

organització i la falta de protocols adequats que els regulin. 

Manifesta que des de fa anys els veïns es queixen que aquests concerts provoquen soroll, 

brutícia i inseguretat, ja que quan acaben els concerts molts grups de joves continuen a la 

zona fins a altes hores de la matinada, destorbant la tranquil·litat del barri, fent «botellons» i 

altres activitats no desitjades. 

Insten el Govern a solucionar aquests problemes de manera urgent i, també, a garantir 

que es compleixen les mesures de seguretat actuals d’higiene i distanciament. 

Anuncia el vot a favor de la proposició. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, hi anuncia el vot a 

favor. 

Exposa que és una lluita que fa anys que treballen molts grups municipals de l’oposició i 

recorda que al mandat anterior el seu mateix grup ja en va presentar iniciatives. 

Lamenta que s’interpreti que, com que el Fòrum és un espai allunyat, pot ser un abocador 

de festivals i activitats. Fa anys que demanen que hi hagi una redistribució justa d’aquests 

esdeveniments perquè tots els veïns tenen dret al descans. També es queixa que ni el 

Govern municipal ni el del districte han estat capaços de resoldre l’incivisme associat a 

aquests esdeveniments, com per exemple la xarxa de furts instaurada en cada concert, a 

banda de la brutícia i el soroll, tant de tota la gent sortint del metro o el tramvia fins al Fòrum 

com de les hores posteriors. 

Recrimina que un estiu més es trobin en la mateixa situació i lamenta que el Govern no 

se’n surti. 

La senyora Sílvia López Serrano, portaveu del GMDPSC-CP, per part del Govern, exposa 

que l’ICUB treballa per impulsar el sector cultural en un context de crisi com l’actual, i entre 

altres mesures hi ha reactivar espais públics com el parc del Fòrum. 

Sobre aquest espai en concret, recorda que és un equipament de ciutat i per tant no són 

només els veïns de la zona els que n’han de decidir les activitats. Apunta que els últims 

quatre anys BSM i les entitats del barri s’han reunit dos o tres cops l’any, i que en el mandat 

anterior ja es va treballar per millorar-ne algun aspecte, com canviar l’orientació dels 

escenaris, fer sonometries i implantar mesures als controls d’accés per reduir molèsties. 

Manifesta que des del districte cal vetllar perquè les activitats del parc del Fòrum tinguin el 

mínim impacte negatiu al territori, però afirma que les activitats d’aquest any seran menys 

massificades i no es preveu que l’impacte sigui rellevant. Informa que com a màxim seran 

quaranta-sis concerts, i no setanta, i sobretot de petit format. 

Indica que la comissió que es demana convocar per primer cop ja es va fer l’any passat a 

Casa Gran ‒la Comissió no permanent d’estudi dels usos de la Zona Fòrum‒ i se’n va 

obtenir unes conclusions que s’han de treballar i fer-ne seguiment, que és el que afirma que 

fan. De totes maneres, apunta que aquesta comissió no ha estat mai permanent, i que en el 

cas que els veïns i algun grup tingui alguna demanda cal que l’adreci a Casa Gran, que és 

allà, juntament amb el districte, on es treballa. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC-AM, es reserva la intervenció 

al tercer torn, quan el Govern informi del seu vot. 



 
 
 

La presidenta adverteix a la consellera Sílvia López Serrano que li queden setze segons 

d’intervenció. Avança que si queda alguna petició dels veïns per respondre se’ls farà arribar 

per escrit. 

La senyora Sílvia López Serrano, portaveu del GMDPSC-CP, per part del Govern, contesta 

succintament les peticions dels veïns: 

- Al senyor Enrique Navarro: treballen en la constitució de l’Observatori Ciutadà. Diu 

que és un compromís i serà una realitat. 

- Al senyor Josep Manuel Sánchez, sobre les terrasses: aclareix que és una 

normativa de ciutat i explica que en un moment com l’actual de reactivació 

econòmica és impossible. Sobre la mobilitat, s’ho estudiaran. 

- A la senyora Asunción García: apunta que haurien de ser els promotors els que 

proposessin els busos. 

Anuncia el vot en contra de la proposició. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC-AM, diu que, tal com ha dit en 

l’informe del regidor, no fan balanç perquè no se’n surten i el Fòrum n’és una mostra clara. 

Reclama que és possible fer-ho tot d’una altra manera amb diàleg i consens. Adverteix que 

les coses pel broc gros no funcionen mai, i per imposició encara menys. 

Suposa que el Govern és conscient que allà hi viu gent i de la problemàtica que comporten 

els concerts a l’estiu, quan es dorm amb les finestres obertes, en barris com el del Besòs i el 

Maresme... 

La presidenta, davant de la interrupció de la consellera Sílvia López Serrano, portaveu del 

GMDPSC-CP, aclareix que a la Junta de Portaveus es van acordar quatre minuts per al grup 

proposant i dos per a la resta de grups. És conscient que és difícil administrar-se el temps, 

però puntualitza que no s’està fent res diferent, simplement que els veïns no hi són 

presencialment i ella mateixa llegeix el que els han transmès. 

Demana que tothom s’ajusti al temps i comunica als veïns que els segueixen que, si la 

petició no queda resposta, els la poden enviar per escrit. Recorda, a més, que la setmana 

següent hi ha l’audiència pública del districte. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC, reprèn el fil dient que els veïns 

i veïnes els demanen una comissió, asseure’s, parlar i arribar a acords. Lamenta que el 

Govern s’agafi al fet que la comissió sigui «no permanent». 

Avisa que tornaran a insistir perquè es convoqui la comissió i com a grup tornaran a ser la 

veu dels veïns. Nega que la demanda sigui no fer concerts al parc del Fòrum, sinó que, com 

deia el company de JuntsxCat, suggereix de redistribuir-los. Posa l’accent a no menystenir 

els veïns i veïnes. 

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

vots a favor de GMDERC-AM, GMDJxCat, GMDCs i GMDBxCanvi. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, fa saber que els consellers 

que són a casa no han rebut el document de les intervencions dels veïns. 



 
 
 
Presentada pel GMDJxCat 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

1. Accelerar aquelles inversions públiques clau en infraestructures, serveis i 

equipaments al Districte de Sant Martí que afavoreixin la dinamització econòmica 

dels nostres barris amb la instal·lació de noves empreses, l’obertura de nous 

comerços, i l’arribada de noves demandes de consum, amb l’objectiu de fixar 

unes bases per a la creació d’ocupació de qualitat: 

 La construcció del nou pont del carrer Santander i la reurbanització del polígon 

de la Verneda, a la Verneda i la Pau. 

 La construcció del nou equipament situat a l’antic cinema Pere IV, la 

reurbanització del carrer d’Alfons el Magnànim, i l’obertura del carrer de 

Veneçuela, al Besòs i el Maresme. 

 Reurbanització del carrer Perú fent-lo una via amable, de connexió entre Glòries 

i el Besòs i el Maresme, i integrar dins aquesta reurbanització el projecte de Can 

Ricart i el carrer Bolívia. 

 Recuperació de la Masia de Can Miralletes i el seu parc com a equipament i zona 

de gaudi per al veïnat. 

 Realització del projecte del passeig del Front Marítim. 

2. Per aconseguir el seu finançament sense perjudicar altres inversions ja previstes, 

reclamar a l’Estat espanyol poder fer ús del superàvit obtingut per l’Ajuntament 

durant els darrers anys, actualment limitat per la Llei de racionalització i 

sostenibilitat de l’administració local (LRSAL). 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, exposa que és el 

moment perquè el Govern impulsi mesures per dinamitzar l’economia i atregui inversions per 

generar ocupació de qualitat i evitar que els veïns i veïnes del districte siguin víctimes de la 

crisi econòmica ocasionada pel coronavirus. Apunta que ara mateix s’està en una certa 

suspensió perquè hi ha els ERTO activats, però es preveu que quan s’acabin l’atur creixi 

significativament. 

A continuació, exposa la proposició i subratlla que són mesures possibles, i urgents, per 

ajudar a fomentar l’ocupació. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, hi anuncia el vot a favor. 

Manifesta que el seu grup sempre està d’acord en tot el que sigui millorar per als veïns i 

millorar les inversions. 

Demana, però, que no facin vergonya ni por els pactes publicoprivats. Encoratja a buscar 

col·laboracions amb el sector privat per tirar endavant les inversions, i amb més motiu si a 

l’Ajuntament li costa perquè és un moment molt difícil. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, hi anuncia el vot a favor. 

En primer lloc apunta que el regidor ja ha dit en l’informe que s’estaven començant a fer 

moltes de les coses indicades com a demandes d’inversions. 

Subratlla que tot plegat beneficiarà l’activitat social i econòmica dels barris i sobretot dels 

més desafavorits, però que no s’ha d’oblidar que ara mateix tots els barris del districte tenen 

un greu problema econòmic. 



 
 
 

Considera essencial tot el que siguin inversions per facilitar la reactivació de l’economia i 

ajudar les famílies, els comerços i les pimes. 

El senyor Jordi Rallo i Casanovas, del GMDERC, qualifica la proposició de Junts per 

Catalunya d’òmnibus i critica que no estigui ben treballada barregi conceptes. 

Diu que en el preàmbul parla de covid-19, crisi social, pèrdues en el sector dels serveis 

com per exemple en el sector turístic i aturades en inversions, reconeix la precària situació 

del barri de tot l’eix Besòs i diu literalment que «necessiten l’aposta pública per reactivar 

l’economia». 

Sobre el primer punt de la proposició, recrimina que si bé parla de la «instal·lació de noves 

empreses», «obertura de nous comerços» i «creació d’ocupació» després només es 

concreten en el que col·loquialment se’n diu «inversió en totxo». 

Diu que la proposició és un recull o un seguiment de les propostes que ha treballat 

Esquerra Republicana i ha portat al plenari els últims anys. En posa com a exemple la 

urbanització del pont de Santander i del passeig Marítim, que diu que són dues qüestions 

negociades per Esquerra per donar suport als pressupostos a l’Ajuntament de Barcelona. 

D’altra banda, el seu grup troba indispensable la inversió d’equipaments al barri del Besòs 

i el Maresme, i remarca que no es van fer els últims mandats. 

Com que la presidenta l’avisa que se li acaba el temps d’intervenció, expressa que, 

malgrat els dubtes i matisos, hi votaran a favor perquè la proposició és coherent amb les 

propostes i precs que ha treballat Esquerra Republicana. 

La presidenta llegeix les intervencions dels veïns abans de donar la paraula al Govern: 

- La senyora Mari Carmen García, d’Associacions de Veïns Diagonal Mar, que fa la 

petició en castellà, demana que s’iniciï urgentment el projecte del passeig Marítim sense 

urbanitzar aprovat al Consell Plenari Municipal de l’Ajuntament de Barcelona el 2018. 

Es queixa que ja fa dos anys que no s’ha fet res i adverteix que no es pot esperar més 

a realitzar el projecte perquè d’aquí a poc començaran les obres del dic del Port 

Olímpic, que duraran divuit mesos, i que al descampat s’hi fabricaran les peces. 

Agraeix al regidor David Escudé haver eliminat els gairebé cinc mil vehicles aparcats 

que generaven múltiples problemes però que no per això deixaran de lluitar. Demanen 

al regidor que agilitzi el projecte perquè estigui enllestit durant el seu mandat i així ho 

puguin celebrar amb ell. 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, en nom del Govern, diu que, 

malgrat que la proposta és confusa, coincideixen en la diagnosi sobre la crisi social i 

econòmica generada per la pandèmia de la covid-19. Pensen que primer són les persones, 

la seva salut i els seus drets bàsics, i que en primer lloc cal atendre especialment els barris 

amb més persones vulnerables. 

Relata que la línia actual del Govern del PSOE i d’Unides Podem i el que vol el Govern de 

la ciutat de Barcelona és evitar les retallades en serveis públics i augmentar les inversions 

públiques per reactivar l’economia i generar llocs de treball, a diferència del que van fer els 

governs del PP a Espanya i de CiU a Catalunya en crisis anteriors. 

Afirma que la llista de propostes d’urbanitzacions i equipaments de la proposició és la 

seva, i que encara n’hi falten alguns, com l’escola de música del districte o el projecte del 



 
 
 

Front Marítim. Subratlla, però, que no volen enganyar ningú: aquestes inversions depenen 

d’uns pressupostos que tindran com a prioritat les persones, la salut i els serveis essencials, 

i per això conviden els grups a negociar i aprovar els pressupostos de la ciutat tal com s’ha 

aprovat el pla de xoc per la pandèmia. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, agraeix els vots a 

favor dels grups que ja s’han posicionat. 

Explica que la proposició fixa unes inversions que consideren bàsiques en infraestructures, 

que és una de les coses que depèn de l’administració pública per afavorir l’atracció i 

instal·lació d’empreses, a més d’afavorir la dinamització del comerç. Considera que són 

elements força senzills d’entendre i que recullen els clams i peticions que fa mesos que 

senten de la ciutadania. Resumeix la proposició com la plasmació d’aquestes peticions en 

un document que pugui servir com a base per marcar quines són les inversions que haurien 

de ser prioritàries al Districte de Sant Martí. 

S’adreça al conseller Rallo per dir-li que, si tan bona feina fan i tantes ganes tenen de 

pactar amb el Govern, s’animin a fer una mica més feina perquè el Govern compleixi els 

pactes. 

S’adreça al portaveu del Govern, el conseller Carmona, estaria bé que en la negociació 

dels pressupostos el Govern també s’obri a parlar amb els grups municipals de districte, 

cosa que afirma que no ha passat mai. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, aclareix que Can Miralletes és 

al Camp de l’Arpa, que és un dels barris que actualment necessiten atenció. Explica, a més, 

que és un dels tres barris on s’han obert casals comunitaris per ajudar les xarxes veïnals de 

suport. 

Manifesta que no poden votar a favor de la proposició ja que les inversions depenen dels 

pressupostos i caldrà prioritzar. En tot cas, recorda que l’alcaldessa ja ha reclamat poder fer 

servir del superàvit de l’Ajuntament, ara mateix limitat per la llei del Partit Popular. Recorda 

que Convergència i Unió la va negociar, encara que finalment hi va votar en contra perquè 

no reconeixia la singularitat de Catalunya. També assenyala que recentment al Parlament 

Junts per Catalunya i Esquerra Republicana han votat en contra de destinar 600 milions 

d’euros als ajuntaments. Reclama, per tant, predicar amb l’exemple i que totes les 

administracions treballin plegades. 

Anuncia que s’abstindran en la proposició. 

El senyor Jordi Rallo i Casanovas, del GMDERC, intervé per al·lusions del conseller 

Fernando Gómez, del GMDJxCat. 

Esmenta que la portaveu del seu grup ha estat molt clara quan ha dit la mà estesa arriba 

un punt que s’acaba. També apunta al conseller de Junts per Catalunya que la urbanització 

del Front Marítim no és d’aquest mandat i els veïns fa dinou que l’esperen, i recorda Junts 

per Catalunya fa dos mandats governaven a la ciutat de Barcelona. Per tant, posa l’accent 

en què, a l’hora de complir, ho hauria de fer tothom. Esmenta, a més, que en el cas 

d’Esquerra Republicana tenien ara l’oportunitat de governar perquè així ho va decidir la 

ciutadania però no ho van poder fer perquè alguns partits van decidir que no era el seu torn. 

La proposició s’aprova amb l’abstenció de GMDBComú-E i GMDPSC-CP i els vots a favor 

de GMDERC-AM, GMDJxCat, GMDCs i GMDBxCanvi. 



 
 
 
Presentada pel GMDCs 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

1. Que s’elabori un pla de xoc i seguretat al Districte de Sant Martí específic perquè 

no es repeteixi la situació de l’any 2018/19. 

2. Que en l’elaboració del pla es compti amb entitats, associacions i eixos 

comercials. 

3. Que se’ns informi a tots els grups que componen aquest Consell de Districte del 

pla de xoc i seguretat per al nostre districte per escrit en el termini de 30 dies 

entenent que no es pot demorar perquè la situació requereix mesures urgents. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, manifesta que l’augment de 

delinqüència al districte després del confinament va en augment: robatoris amb violència, 

assalts a comerços de nit i de dia, ocupacions il·legals i conflictives gestionades per màfies, 

baralles entre bandes, tràfic d’estupefaents, etcètera. Apunta que en un moment que la 

ciutadania torna a la «nova normalitat», la incertesa fa que la seva vida empitjori encara 

més. 

Afirma que el Districte de Sant Martí necessita un pla de xoc i actuacions en seguretat 

perquè no es repeteixi la situació del 2018/19, quan el seu grup ho demanava en tots els 

plenaris i se’ls titllava d’alarmistes, però considera que al final el temps els va donar la raó. 

Remarca que l’obligació de l’administració pública és garantir la seguretat de tots els 

ciutadans. 

A continuació, llegeix la proposició. 

La presidenta llegeix les intervencions dels veïns: 

- La senyora Asunción García Muñoz, que escriu la intervenció en castellà, s’adreça al 

regidor del districte per exposar-li que el Districte de Sant Martí té barris conflictius i que 

un d’aquests és el Besòs i el Maresme. 

Explica que ja des d’abans de la pandèmia van començar a patir al barri un augment 

de la delinqüència, incivisme, ocupacions, tràfic d’estupefaents, robatoris en domicilis i a 

persones al carrer, etcètera. Considera que el Besòs i el Maresme és el paradís de la 

delinqüència perquè hi ha impunitat. Es queixa, per exemple, que a la Guàrdia Urbana li 

falta contundència a l’hora de sancionar. 

Recorda que se’ls va prometre que es destinarien més patrulles i que continuen estant 

igual o pitjor que fa un any. També demana que tinguin en compte les trucades al 112, 

ja que no les fan per gust. 

Diu que els veïns se senten enganyats i estafats per la policia, per la justícia i per 

l’Ajuntament i el districte, i també per la Generalitat. 

Reclama policia de barri a peu, motos circulant pels carrers de la zona del Besòs 

profund i més presència policial, així com educadors socials, que considera que serien 

fonamentals perquè el barri millorés en aspectes com l’incivisme. 

- La senyora Mari Carmen García, representant d’Associacions de Veïns Diagonal Mar i 

Moviment Diagonal Mar, que escriu la intervenció en castellà, opina que invertir en 

seguretat és tan important com fer-ho en qualsevol política social. Exposa que a la nit 

Sant Martí comparteix la Guàrdia Urbana amb Ciutat Vella i que quan hi truquen triguen 

molt a atendre’ls les demandes. 



 
 
 

Posa com a exemple de falta d’efectius policials el doble assalt a cinc menors per part 

de deu joves que creu que no han estat detinguts ni trobats, i denuncia que no es pot 

viure amb aquesta por. 

En últim lloc, diu que el Govern municipal només pensa a pintar carrers de coloraines 

però no en la seguretat dels ciutadans. Manifesta que paguen impostos i tenen dret que 

se’ls protegeixi. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, hi anuncia el vot a favor. 

Diu que el seu grup és molt sensible al dret que tenen tots els ciutadans i ciutadanes a 

viure en pau, sense ensurts i sense pors. Assenyala que la senyora Mari Carmen García ho 

ha descrit força bé i està ben informada: tenir les UNOC (Unitat Nocturna Operativa 

Centralitzada) compartides a la nit fa que es prioritzin els incidents per emergències, i el que 

és menys emergència es queda sense resultat policial. 

Avança que una de les preguntes del seu grup també versa sobre seguretat ciutadana. 

Posa sobre la taula que no perquè siguin barris límit entre Barcelona i Sant Adrià s’han de 

relaxar les operatives policials. I també és conscient que el tema dels menors és un tema a 

part, però expressa que tampoc per això s’ha de deixar de ser efectiu contra aquest tipus de 

delinqüència. 

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

de la seguretat és un dels que surten recurrentment als plenaris i que malauradament no 

s’aconsegueix resoldre. 

Afirma que el furt és el que més taca i malmet la imatge de Barcelona, i adverteix que, tot i 

que creu que aquest estiu hi haurà menys turisme, la rambla del Poblenou i altres carrers 

concorreguts del districte tornaran a estar plens i s’hi produiran aquests delictes. En aquest 

sentit, veuen com un altre cop el Govern del Districte i de la ciutat no se’n surten. 

A més, apunta que quan s’ha debatut aquesta qüestió al plenari del districte han vist com 

el Govern rebutja les forces de seguretat de la ciutat i assenyala que fins i tot quan 

Barcelona en Comú va arribar al Govern va eliminar certs equips de la Guàrdia Urbana. Diu 

que, quan un govern no creu en la seva pròpia policia, aquesta desconfiança comporta una 

falta de motivació i tot plegat deriva en el problema greu de seguretat que pateix el districte. 

Anuncia el vot a favor de la proposició i espera que d’una vegada per totes la gent pugui 

passejar tranquil·la perquè tothom hi té dret. 

El senyor Joan C. Canela Casasampera, del GMDERC, saluda tothom i també les persones 

que els segueixen via YouTube. Agraeix el testimoni de les veïnes que han intervingut. 

Anuncia que no comparteixen ni el to ni el relat de zona de guerra de la proposta de 

Ciutadans. Afirma que són plenament conscients de les dificultats i problemàtiques que 

viuen els barris de Sant Martí, però considera que no és cap excusa per tenir a cada plenari 

un relat alarmista i estigmatitzador de certs barris o col·lectius. Coincideixen, això sí, en la 

necessitat de comptar amb les entitats, eixos i veïnat en la presa de decisions. 

Exposa que ells també parlen molt a cada plenari sobre seguretat i convivència però 

plantejat d’una manera diferent: han defensat polítiques complexes com el pla Radars o 

reforçar Serveis Socials, i també altres de ben senzilles com instal·lar il·luminació a la plaça 

Theolongo Bacchio. Puntualitza que, encara que no hi surtin esmentades la policia ni la 

Guàrdia Urbana, són polítiques orientades a la millora de la vida de les persones, de la 

comunitat i a la millora dels barris. 



 
 
 

Manifesta que combatre la delinqüència i el crim és imprescindible, però també és 

necessari combatre’n les causes: cal treballar amb el teixit veïnal, les institucions i els 

professionals, on evidentment hi ha els cossos de seguretat; és a dir, cal bastir projectes 

sòlids de transformació social que incorporin les vessants educatives, de salut, laboral, 

d’espai públic, entre d’altres, i que vagin molt més enllà de pegats temporals com el Pla de 

barris actual o plans de xoc de curta durada. 

La senyora Lorena Domínguez Liébana, del GMDBComú-E, en nom del Govern, comença 

dient que fer plans de xoc implica acceptar que hi ha un problema inesperat que no es pot 

resoldre i que cal aplicar mesures no previstes, entenent que la situació es troba a mandats 

de les circumstàncies i que els cossos de seguretat no ho han planificat, cosa que afirma 

que no és així, encara que sigui la imatge que Ciutadans vol transmetre dels cossos de 

seguretat i l’equip tècnic de prevenció del districte. 

Informa que la Guàrdia Urbana fa una setmana va posar en marxa un operatiu especial de 

seguretat d’estiu, fruit d’un treball previ i amb la planificació necessària, amb tres línies 

d’actuació: presència, investigació i prevenció, i interlocució amb veïns i entitats. Recorda 

que al districte fa més de tres anys que hi ha policia de barri. 

D’altra banda, sobre els desordres públics i seguretat ciutadana, també informa que la 

feina conjunta de Mossos i Guàrdia Urbana es fa sota el pla estratègic «Barcelona, ciutat 

segura» que es va iniciar al gener, impulsat per la conselleria d’Interior amb la participació 

de l’Ajuntament, entitats i empreses. Comunica que els cossos de seguretat els han 

transmès que el tema s’ha treballat adequadament. 

Exposa que al districte hi ha lideratge de Guàrdia Urbana amb el suport dels Mossos i que 

el 30 de juliol s’incorporaran dos-cents agents a la Guàrdia Urbana, amb un 28 % de dones, 

percentatge que espera que s’incrementi en futures incorporacions. 

És per tot plegat que anuncia que no accepten la proposició. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, comença dient que la paraula 

«estigmatització» la posen els altres i aclareix que la seva proposició s’adreça a tot el 

districte, sense diferenciar un barri d’un altre, més enllà de saber que n’hi ha dos que tenen 

més delinqüència. Afirma que tant els veïns com el seu grup agraeixen la feina que fan els 

cossos de seguretat, i que des de la legislatura anterior demanen que els posin més mitjans. 

Expressa que el seu grup ja està acostumat que el Govern de Barcelona i el districte voti 

en contra d’aquesta mena de proposicions i que els diguin que són alarmistes i que 

espanten, o que tot plegat només és una sensació. Insisteix que el temps els va donar la raó 

ja en la legislatura anterior i ara els la tornarà a donar. Es mostra convençuda que moltes de 

les coses que han presentat en matèria de seguretat el Govern les acabarà aplicant. 

Manifesta que hi ha dos problemes: el del Districte de Sant Martí i el del dispositiu de 

Ciutat Vella. Afirma que la delinqüència no desapareix, sinó que es trasllada de districte, i 

que això els veïns ho viuen dia a dia. 

Acaba dient que no hi ha més llibertat d’un veí que la seva pròpia seguretat. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, intervé per contradir el conseller 

de Junts per Catalunya quan deia que hi ha un problema quan un govern no creu en la seva 

policia. Ell creu que el problema justament és quan un col·lectiu com la policia no creu en el 

seu govern i està desmotivat perquè no els donen suport. Demana reflexionar-hi. 



 
 
 

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

tindran aquestes iniciatives mentre hi hagi el problema de la inseguretat en alguns barris. 

Per tant, demana als grups municipals que s’autoanomenen progressistes i d’esquerres que, 

si no volen haver-ne de parlar més, ajudin a erradicar-lo. 

El senyor Joan C. Canela Casasampera, del GMDERC, creu que, més enllà de 

l’estigmatització que ara discutia la consellera Angulo, estan d’acord en alguna de les 

qüestions. El que apuntaven era comptar amb entitats, teixit i associacions a l’hora de definir 

les decisions, i està segur que també estarien d’acord en la majoria de les coses que han 

comentat. 

Per això, amb aquesta aposta de poder bastir una seguretat conjunta per a tota la 

ciutadania, anuncia que s’hi abstindran. 

La senyora Lorena Domínguez Liébana, del GMDBComú-E, en nom del Govern, subratlla 

que si el Govern no cregués en els seus cossos de seguretat no s’hi implementarien dues-

centes places noves. 

Demanen que deixin treballar els professionals, que respectin la seva tasca i, un cop més, 

que no facin política amb la seguretat. 

Vol aprofitar els segons que li queden per felicitar i agrair la tasca feta durant la pandèmia 

tant pels cossos de seguretat com especialment per l’equip de prevenció del districte, equip 

que ha estat treballant a peu de carrer durant tot l’estat d’alarma per garantir la seguretat de 

tothom i que en moltes ocasions queda invisibilitzat. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, apunta que creu que tots els 

grups agraeixen la feina dels equips de seguretat del districte, però insisteix a dir que se’ls 

ha de donar suport. 

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

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

Presentada pel GMDBxCanvi 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

1. Que l’Ajuntament estudiï l’oferta i la demanda de les places de les escoles bressol 

de titularitat pública i privada del Districte de Sant Martí per garantir l’accés dels 

infants a l’escolarització. 

2. Que l’Ajuntament compti amb les escoles bressol i llars d’infants subvencionades i 

privades per cobrir la demanda no atesa per l’oferta de les EBM. 

3. Que l’Ajuntament es comprometi a col·laborar amb els centres de titularitat privada 

i ajudar-los perquè es mantingui la xarxa educativa de petita infància (0-3 anys). 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, creu que el que passarà al 

setembre serà molt complicat i, sense voler ser catastrofista, aventura que potser alguna 

escola bressol no podrà tornar a obrir. 

Indica que es van assabentar fa poc que el conseller Bargalló va marcar directrius en el 

sentit de la proposició i que no en sabien res en el moment de redactar-la. 



 
 
 

Llegeix la proposició i remarca que troba important que els pares sentin que l’Ajuntament 

està al costat seu i que donarà les solucions necessàries per garantir que puguin deixar els 

seus fills a una escola. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, insta l’Ajuntament de 

Barcelona a ajudar totes les escoles bressol i que posi tots els mitjans perquè cap nen es 

quedi sense plaça. Estan a favor de les escoles bressol públiques, però remarca que, si no 

n’hi ha prous, cal posar-hi solució. 

També apunta que les escoles bressol públiques de Barcelona són les més cares 

d’Espanya i creu que el Govern n’hauria de rebaixar el preu. 

Anuncia el vot a favor de la proposició. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, expressa que les llars 

d’infants són imprescindibles en la societat. Pensen que cal un ajut tant a l’escola pública 

com a escola privada ja que han patit una situació molt greu, i que no es pot prescindir de 

cap, ni públiques ni privades. 

Insta a treballar perquè tantes com es puguin siguin públiques, però sobretot per no deixar 

ningú a l’estacada i que les famílies no hagin de deixar els nens en ludoteques o en centres 

on el personal no té la preparació que tenen els professionals de les escoles bressol. 

Hi anuncia el vot a favor. 

La senyora Núria Mateo Martínez, del GMDERC, manifesta que no té res a objectar sobre el 

primer punt de la proposició. 

Pel que fa al segon, es queixa que la manca de places és endèmica i hi reclama solucions. 

Des d’Esquerra Republicana defensen que s’avanci cap a la universalització de l’educació 

de 0-3 anys amb l’ampliació de la xarxa d’escoles bressol municipals i la planificació de 

l’accés equitatiu i redistributiu. Remarca que en el seu programa electoral van incorporar la 

demanda veïnal dels barris de Diagonal Mar i del Front Marítim, així com també del Besòs i 

el Maresme, pel que fa a la dotació de les escoles bressol municipals. 

Respecte al tercer punt de la proposició, assenyala que no és d’educació sinó d’economia. 

Subratlla que Esquerra Republicana està a favor de les ajudes i subvencions a comerços i 

empreses, entenent que queden incloses en aquests ajuts les escoles bressol privades com 

a centres que poden impartir el primer cicle d’educació infantil, reconeixement així la seva 

tasca. 

Tal com ja s’ha comentat, a conseqüència de la covid-19 algunes escoles bressol han 

hagut de deixar d’oferir els serveis d’atenció a l’alumnat: no reben quotes i moltes es troben 

en una situació límit. Tenint en compte que l’oferta pública, sigui del Departament 

d’Educació o de l’Ajuntament de Barcelona, és totalment insuficient per cobrir la demanda 

social i, per tant, si no reben cap ajut moltes es veuran abocades a tancar, informa que des 

del departament s’està preparant una subvenció de 9 milions d’euros per a les 755 llars 

d’infants i escoles bressol privades segons l’alumnat que tingui cadascuna. 

Anuncia que s’hi abstindran. 

El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, en nom del Govern, manifesta que són 

moltes les activitats privades que la crisi sanitària ha portat a una situació molt crítica i 

només l’administració local pot donar cobertura a totes. Exposa que la pandèmia ha 

significat perdre ingressos, reduir grups i moltes incerteses davant de possibles nous 

períodes de confinament, i que és més complex quan les activitats les realitzen empreses i 

entitats petites, amb una capacitat econòmica i financera molt limitada. 



 
 
 

Ratifica que el servei de les escoles bressol és essencial per a moltes famílies i està 

d’acord en el fet que cal pensar com l’Ajuntament i el districte poden ajudar a mantenir-ne 

l’activitat. Recorda, però, que qui ostenta la competència exclusiva de l’educació infantil de 

primer cicle és la Generalitat i que cap ajuntament de Catalunya participa en el finançament 

de les llars d’infants privades. 

Informa que fa poques setmanes hi va haver una reunió de treball amb representants del 

sector de les llars privades i la direcció general de centres concertats i privats de la 

Generalitat en què es va anunciar una convocatòria de subvencions. A més, l’Ajuntament de 

Barcelona va concretar fa alguns dies que estudiava la possibilitat de poder avançar aquests 

diners en el cas que, com estava previst, les ajudes de la Generalitat no arribessin fins a 

finals d’any. 

Anuncia que votaran en contra de la proposició. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, dona les gràcies als grups que 

s’han posicionat a favor de la proposició. 

S’adreça a la consellera Mateo per dir-li que fins i tot podrien estar d’acord en la 

universalitat de les escoles bressol que esmentava, però es pregunta què han de fer fins que 

no ho siguin ara que queden tres mesos per al setembre. 

El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, en nom del Govern, rebat l’afirmació que 

les escoles bressol de Barcelona són les més cares d’Espanya assenyalant que s’hi aplica 

una tarifació social. Aclareix que potser sí que són les més cares per a les rendes més altes, 

però també les més barates per a les rendes més baixes. 

Apunta que el millor ajut per a les escoles bressol de Barcelona és poder recuperar el 

deute històric que hi té la Generalitat, cosa que es comença a resoldre amb els últims 

pressupostos aprovats al Govern català. Assenyala que de fet les solucions per a les 

empreses i entitats privades de la ciutat passen per ajudes i finançament, que han de venir 

en primer lloc d’Europa, on hi ha una batalla en què les dretes estan evitant que es 

mutualitzin les ajudes perquè puguin arribar a Espanya i a Catalunya; remarca que també a 

Espanya s’han anunciat 16.000 milions d’euros en què una part aniran a educació. 

La presidenta indica al conseller que se li ha acabat el temps d’intervenció. 

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

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

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

No hi ha assumptes a tractar. 

c) Precs 

Presentat pel GMDERC-AM 

Que el regidor del Districte de Sant Martí insti de manera urgent a la regidoria de 
Mobilitat per tal que es revisin i modifiquin les zones anunciades d’implantació 
d’aparcament regulat al nostre districte i s’hi incloguin, com a actuació preferent, 



 
 
 
totes aquelles zones que són utilitzades com a park and ride, sent una de les 
prioritats incloure el barri del Besòs i el Maresme, entre d’altres, en la planificació 
actual, així com que faciliti a tots els grups, en el decurs del plenari, l’estudi 
realitzat el mandat anterior. 

Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per 
escrit de la resposta oral. 

El senyor Jordi Rallo i Casanovas, del GMDERC, justifica el prec per l’anunci de 

l’Ajuntament de Barcelona d’ampliar l’aparcament regulat a la ciutat i detectar que hi falten 

barris de Sant Martí, i atès que alguns dels barris són utilitzats diàriament com a park and 

ride. 

La senyora Sílvia Casorrán Martos, portaveu adjunta del GMDBComú-E, en nom del 

Govern, anuncia que accepten el prec. 

Assenyala que el Govern segueix els programes electorals i confirma que volen regular tot 

l’aparcament en superfície de la ciutat i que així es reflecteix en diferents mesures de 

govern, com ara en la Declaració d’emergència climàtica. 

Informa que el 13 de juny es va anunciar que es començava a treballar en l’ampliació de 

l’àrea verda en sis districtes, entre els quals Sant Martí, que s’executarà de forma imminent 

aquest 2020: més de sis mil places noves de cotxe i dues mil cent per a motos als barris de 

la Vila Olímpica i del Poblenou que completaran les àrees verdes ja existents i ampliaran les 

de Provençals del Poblenou, del Besòs i el Maresme i de la Verneda i la Pau. Puntualitza 

que la resta de places d’aparcaments dels altres barris que quedaran pendents també es 

regularan durant aquest mandat. 

Emplaça les persones que en vulguin més informació al Consell de Mobilitat del 6 de juliol, 

on explicaran més detalladament les novetats de l’àrea verda. 

El senyor Jordi Rallo i Casanovas, del GMDERC, diu que en nom d’Esquerra Republicana i 

de les entitats veïnals que demanaven la regulació d’aquest espai públic agraeixen al 

Govern que reculli aquest prec. 

Com que el Govern accepta el prec, entén que també els passaran l’informe del mandat 

anterior sobre l’aparcament i així podran valorar tota la informació que ha donat la consellera 

Casorrán. També demanen que un cop estigui aprovada la regulació els facin arribar el 

calendari d’implementació de les mesures així com les zones afectades. 

La senyora Sílvia Casorrán Martos, portaveu adjunta del GMDBComú-E, en nom del 

Govern, li respon que han demanat l’estudi a BSM i els han contestat que no és de tot el 

districte, només es va fer per a la Verneda i la Pau. Informa, però, que no hi han tingut accés 

i que actualment no està disponible per al districte perquè no s’ha trobat. 

Sí que tenen, en canvi, la proposta d’ampliació concreta i amb els carrers del que es farà 

aquest any 2020. Insisteix que preveuen completar la regulació de tot el Districte de Sant 

Martí, i de fet apunta que ja s’ha pogut veure com han desaparegut les places d’aparcament 

gratuït de la façana marítima. Comunica, també, que aprofitaran per fer baixar aparcaments 

de moto a la calçada. 

S’accepta el prec. 



 
 
 
Presentat pel GMDJxCat 

Que el Govern del Districte de Sant Martí i el Sr. David Escudé com a regidor 

d’Esports assumeixin la seva responsabilitat d’atendre i vetllar pels gestors i 

clubs que representen l’Ajuntament de Barcelona i compleixin amb els seus 

compromisos adquirits, fent efectiu el 100% de l’import de les beques 

concedides en el termini habitual de cada any. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, exposa que les entitats 

esportives han patit grans greuges a conseqüència de la covid-19 per l’aturada de l’activitat. 

Indica que el senyor David Escudé, regidor d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, va 

comunicar que, com que no s’ha pogut completar tota la temporada, només pagarà el 75 % 

de les beques. Lamenta que aquest avís arribés quan alguns dels gestors havien fet el 

retorn del 100 % de l’import de les beques perquè les famílies justament estaven 

necessitades d’aquests diners. 

A continuació llegeix el prec i sol·licita que hi respongui el mateix regidor d’Esports. 

La presidenta llegeix les intervencions dels veïns: 

- El senyor Tomàs Desembre manifesta que l’Ajuntament de Barcelona havia avisat que 

no faria el pagament del 25 % de les ajudes i pregunta què passa amb els diners 

retornats. 

- El senyor Alex Millán, representant del Club d’Handbol Poblenou, sol·licita el pagament 

del 100 % de les beques concedides als clubs esportius a causa de la situació actual de 

pèrdua de patrocinadors, famílies amb greus problemes econòmics per pèrdua de feina, 

etcètera. Pensen que com a mínim aquestes beques s’haurien de pagar completament. 

Exposa que els clubs de barri amb pocs recursos estan en una situació crítica i si no 

reben suport de les institucions poden acabar desapareixent: aleshores tindran les 

instal·lacions en perfecte estat, preparades i sanejades, però no hi haurà clubs ni 

associacions que les puguin utilitzar. 

- El senyor Salvador Sànchez Regalado, representant del Club Futbol Atlètic Poblenou, 

vol deixar palesa la seva queixa per la decisió de l’Ajuntament de Barcelona de no 

abonar el 25 % dels imports de les beques esportives fora de l’horari lectiu que estaven 

pendents referents a la temporada 2019-2020. Volen que es reconsideri aquesta decisió 

ja que afecta moltes entitats esportives de la ciutat i directament moltes famílies i infants 

que es veuen en l’obligació d’abonar als clubs aquestes quantitats o en tot cas les 

entitats n’hauran d’assumir el cost. 

El senyor Joan Pujol Gómez, del GMDPSC-CP, en nom del Govern, en primer lloc aclareix 

que les subvencions a què s’ha referit la consellera Arenillas són les subvencions ordinàries 

cap a les famílies per a la pràctica esportiva d’infants i joves, i que s’atorguen a les famílies 

però els perceptors són les entitats, amb la qual cosa es pot considerar de manera errònia 

que aquests ingressos són propis de les entitats i formen part dels comptes anuals quan no 

és així. També explica que, a causa de la pandèmia, la manca d’activitats als espais 

esportius va suposar que legalment només es pogués concedir el 75 % de les beques 

establertes. 

Dit això, afirma que les situacions excepcionals necessiten mesures excepcionals. Informa 

que el 3 de juliol l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’àrea d’Esports, va acordar una 

aportació extraordinària de 5 milions d’euros per ajudar entitats, clubs i famílies que s’hagin 



 
 
 

vist afectades per aquesta situació perquè puguin continuar l’activitat amb la màxima 

normalitat possible. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, expressa que en la resposta 

barregen peres i pomes, perquè considera que els 5 milions d’euros no tenen res a veure 

amb fer les coses ben fetes des d’un principi. 

Manifesta que el termini de retorn de les beques està estipulat i escrit al principi de març i 

els gestors que han complert amb el que està establert així ho han fet. Troba que no és just 

ni coherent el fet que posteriorment hi hagi hagut el problema de la covid-19 i que no es 

facin efectius aquests diners quan els gestors normalment ja fan de bancs. 

El senyor Joan Pujol Gómez, del GMDPSC-CP, en nom del Govern, insisteix que les 

mesures que s’han implementat incrementaran substancialment els ingressos per tal de 

garantir la continuïtat de les activitats. 

Comenta, a més, que el 14 de juliol es presentarà a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 

Esports una mesura de govern sobre exoneració de pagament de lloguers d’espais esportius 

municipals i es detallaran altres aspectes relatius a ajudes econòmiques en aquest sentit. 

Es rebutja el prec. 

Presentat pel GMDJxCat 

Que el Govern del Districte de Sant Martí lliuri en el termini màxim d’un mes un 

informe on es detalli, a nivell de districte i desglossada per barri, com a mínim 

la següent informació: 

1. Nombre de targetes de beca menjador sol·licitades, les finalment atorgades, 

i en cas que s’hagin rebutjat sol·licituds, detallar-ne el motiu. 

2. Nombre de persones ateses al servei d’àpats, tant de recollida presencial o 

distribució a domicili, des de l’administració, el tercer sector i les xarxes de 

suport veïnal, i en cas que s’hagin rebutjat sol·licituds, detallar-ne el motiu. 

3. Evolució del nombre de persones ateses als centres de serveis socials, amb 

distinció de les que hi assistien per primera vegada, i si s’han produït 

derivacions a entitats del tercer sector o xarxes veïnals, i en cas que s’hagin 

rebutjat sol·licituds, detallar-ne el motiu. 

4. Detall de les ajudes d’emergències que s’han atorgat a les famílies, i en cas 

que s’hagin rebutjat sol·licituds, detallar-ne el motiu. 

5. Relació d’ajuts extraordinaris al tercer sector i xarxes de suport veïnal que 

han estat donant servei, quin ha estat el mecanisme de coordinació i la 

freqüència, i en cas que s’hagin rebutjat sol·licituds, detallar-ne el motiu. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, explica que presenten 

el prec perquè durant el confinament han observat com la ciutadania, víctima d’ERTO que 



 
 
 

no es cobren per la mala gestió de l’Estat, ha hagut de recórrer a la solidaritat, a xarxes 

veïnals que s’han autoorganitzat per atendre els seus veïns, i també als Serveis Socials de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

En aquest sentit, com que han sentit veus que els Serveis Socials s’han vist superats per 

la situació, per un desig de més transparència demanen que s’elabori un informe a escala de 

districte i si cal per barris en què es detalli tot el que demanen en el prec. 

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

els donin l’oportunitat de posar en valor tot el desplegament i les mesures, de les quals es 

mostren molt orgullosos. 

Manifesta que Barcelona ja era la ciutat espanyola amb més despesa per habitant en 

serveis socials abans de la crisi de la covid-19. Amb l’arribada de la pandèmia, tot 

l’Ajuntament s’ha centrat a no deixar ningú sol i ha posat tots els serveis municipals a donar 

ajudes i solucions a la ciutadania: ha incrementat tots els serveis existents, n’ha creat de 

nous, ha multiplicat àpats i ha augmentat el nombre de targetes moneder ‒tant les beques 

menjador per als infants, que es mantindran a l’estiu, com les beques per a la gent sense 

sostre‒, ha incrementat els equipaments a disposició de Salut i Serveis Socials com els 

oberts a la Fira o els equipaments esportius, arribant fins i tot allà on no havien arribat altres 

administracions i prioritzant accions com per exemple el suport a les residències de gent 

gran. 

També informa que s’han donat subvencions i s’ha facilitat la feina de les xarxes de suport 

veïnal facilitant-los equipaments i remarca que aquestes xarxes han fet una gran tasca i han 

arribat allà on l’Administració no ho ha pogut fer. 

Com que la relació que els demanen és molt extensa, anuncia que accepta el prec i els la 

faran arribar, però avança que la despesa en l’atenció social s’ha triplicat. Al districte s’han 

atès més de 600 persones que no havien anat mai fins ara als centres de Serveis Socials i 

han distribuït aliments a 6.200 persones. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, agraeix i reconeix la 

feina feta per totes les entitats i persones autoorganitzades que han atès els veïns durant 

aquest temps. 

Dona les gràcies al Govern per haver acceptat el prec. 

S’accepta el prec. 

Presentat pel GMDCs 

Que s’enviï als diferents grups municipals, a les comunitats de veïns afectades i 
a la vocalia d’habitatge de l’AV del Maresme-Besòs (abans del pròxim plenari) un 
informe amb les actuacions realitzades pel Govern de la ciutat de Barcelona i del 
Districte Sant Martí respecte als edificis afectats amb patologies estructurals i 
aluminosi del barri del Besòs i el Maresme abans i durant la pandèmia, així com 
de les actuacions previstes a curt, mitjà i llarg termini. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, exposa que al barri del Besòs i 

el Maresme hi ha edificis amb diverses patologies estructurals i aluminosi, i que en plena 

pandèmia un va necessitar l’actuació urgent dels Bombers. Posa sobre a taula que la 

situació dels edificis afectats requereix actuacions urgents de rehabilitació. 



 
 
 

La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, manifesta que al mandat anterior ja 

van posar fil a l’agulla per visibilitzar els barris de l’eix Besòs. 

Van comprovar que, malgrat tenir dret a demanar subvencions fins al 85 %, no es 

consolidaven les tramitacions, i en primer lloc es van reunir amb les entitats per donar 

aquesta informació. Com que continuaven en la mateixa situació, van crear el programa de 

finques d’alta complexitat per acompanyar i avançar en el procés. Explica que en barris com 

la Verneda ja s’han començat a veure les primeres obres i aviat també se’n veuran al barri 

del Besòs. 

Comunica que, com que al Besòs no s’avançava com tothom desitjava, des del gener 

treballen en silenci en una mesura de govern que doni resposta a aquestes problemàtiques. 

Puntualitza que per llei correspon a cada comunitat el manteniment i la cura del seu edifici, 

així com encarregar la realització de la Inspecció tècnica d’edificis (ITE), que un cop 

realitzada s’ha de registrar a Habitatge de la Generalitat; en el cas de deficiències, les ITE 

obliguen la comunitat a arreglar-les. Recorda que l’Ajuntament de Barcelona no realitza ITE 

en edificis privats ni té cap informe sobre l’estat d’edificacions privades en aquest barri ni en 

cap altre. 

Informa que, arran de les dues intervencions de Bombers durant el període de 

confinament, i atesa la preocupació que va generar en aquells moments l’atenció sanitària i 

social, es va decidir accelerar l’oferiment de realitzacions d’inspeccions tècniques als dos 

edificis, que només es poden fer amb l’acord dels propietaris dels habitatges, i a hores d’ara 

ja s’ha fet la inspecció en un i es preveu que aviat també es comptarà amb la signatura de 

conformitat de l’altra comunitat. 

Respecte a actuacions futures, els conviden al proper plenari extraordinari, on presentaran 

la mesura de Govern de regeneració urbana social del Besòs i el Maresme. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, subratlla les paraules de la 

portaveu del Govern: «treballen en silenci». Recrimina que sigui la seva manera de treballar, 

i que de fet ni tan sols se n’han assabentat molts veïns afectats, moltes comunitats, ni 

l’Associació de Veïns del Besòs i el Maresme, ni tampoc la vocalia d’urbanisme que hi ha a 

l’associació de veïns. 

Pregunta si el Govern ha treballat conjuntament amb tots els agents implicats, perquè a 

ella li consta que no, que la mesura que presentarà el Govern també s’ha fet d’esquena a 

l’Associació de Veïns del Maresme i de la vocalia d’urbanisme de l’associació de veïns. 

Insisteix que és justament això el que avui es reclama: diàleg i asseure’s amb els agents 

implicats. Demana que s’asseguin amb ells i hi negociïn. 

La presidenta comunica a la consellera Campos que se li ha esgotat el temps d’intervenció 

però que cal que es posicioni respecte al prec. 

La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, anuncia que no accepten el prec. 

Es rebutja el prec. 

Presentat pel GMDBxCanvi 

Que tinguin a bé estudiar i donar la deguda resposta a les propostes que 
aquestes dues entitats tan arrelades al nostre territori realitzen als òrgans de 
govern del nostre districte. 



 
 
 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, informa que el seu grup s’ha 

assabentat que l’Associació de Veïns de Diagonal Mar i Movimiento Diagonal Mar han 

informat al regidor d’Indústries creatives, el regidor de Sant Martí i el gerent del districte de la 

necessitat de formar part dels òrgans de decisió i participació de Palo Alto ja que aquesta 

institució es troba al barri de Diagonal Mar. 

A continuació, llegeix el prec. Hi afegeix que considera molt necessari, pel que es 

comentava anteriorment de la transparència i del bon funcionament, que aquestes entitats 

no se sentin decebudes i que tinguin una resposta clara i ferma. 

La presidenta, abans de donar la paraula al Govern, llegeix les intervencions dels veïns: 

- El senyor Alexandre López Márquez expressa que les tres entitats veïnals del barri de 

Provençals (AV Paraguai-Perú, AV Gran Via-Perú-Espronceda i el Moviment 

Provençals) s’adhereixen al prec on I’AV Diagonal Mar i Moviment Diagonal Mar 

demanen ser part del Consell de Direcció de Palo Alto. 

També creuen que cada barri ha de gestionar i participar en els equipaments, accions 

urbanístiques i esdeveniments del territori i no pas que altres entitats alienes decideixin 

el futur d’un barri que no és pas el seu. 

És per això que sol·liciten ser també part activa d’ara endavant en les decisions que es 

prenguin amb Can Ricart, un espai reivindicat per Provençals com una oportunitat única 

d’equipaments i lluitaran perquè el portin les entitats del barri. 

Expressen que els veïns de Provençals ja estan cansats de les intromissions i 

decisions preses per gent que no viu al nostre barri. 

- La senyora Mari Carmen García, representant de l’Associació Veïns Diagonal Mar, dona 

suport al prec del GMDBxCanvi. 

El senyor Joan Pujol Gómez, del GMDPSC-CP, en nom del Govern, contesta en primer lloc 

les intervencions dels veïns respecte a Palo Alto. 

Indica que el plec de clàusules reguladores de Palo Alto, aprovat per la Comissió 

d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona el 19 de març del 2019, estableix en la 

clàusula 22 quin és el sistema de governança: el consell de direcció el presideix el regidor 

del districte i en formen part set membres en representació de l’Ajuntament, quatre per a la 

concessionària, dues per a les entitats de l’espai de creació i un representant de la FAVB 

(Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona). A més, en són membres nats 

els representants de cadascun dels grups municipals que hi hagi a l’Ajuntament. 

Informa que la FAVB considera que la seva representació en aquest òrgan hauria de ser 

recaure en una de les associacions de veïns del territori i es brinda a facilitar un procés de 

diàleg. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, demana, doncs, a la senyora 

Mari Carmen García que es coordini amb la FAVB per veure com ho aconsegueixen. 

Tot i això, considera que caldria un esforç humà i de veïnatge: si aquesta instal·lació és al 

barri de Diagonal Mar, costa entendre que algú de fora hi prengui decisions. 

El senyor Joan Pujol Gómez, del GMDPSC-CP, en nom del Govern, insisteix que la FAVB 

s’ha posat en disposició de parlar i consensuar qui formarà part del consell rector de Palo 

Alto, però tenint en compte que la representació pot recaure en Diagonal Mar, Poblenou, 

Front Marítim i Bac de Roda. 



 
 
 

Anuncia que, com que és un tema tècnic, no accepten el prec, ja que legalment les 

clàusules estan establertes. 

Es rebutja el prec. 

d) Preguntes 

Presentada pel GMDERC 

Quines mesures està treballant el Govern del Districte amb el moviment 
associatiu juvenil i punts lnfoJove per pal·liar les conseqüències ocupacionals de 
la crisi de la covid-19 en la realitat que afecta els joves de Sant Martí? 

Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per 
escrit de la resposta oral. 

El senyor Joan C. Canela Casasampera, del GMDERC, indica que aquesta pregunta sobre 

les polítiques d’ocupació juvenil també la formulen des de Jovent Republicà. 

Exposa que ens trobem de nou en una crisi social i econòmica i que els estudis sobre les 

conseqüències de la covid-19 demostren que dos dels col·lectius més perjudicats són les 

dones i els joves: avui dia no s’ha recuperat ni un 15 % de l’ocupació juvenil destruïda, 

mentre que en el segment de més de cinquanta anys ja s’ha recuperat un 70 %. 

A més, destaca que la gent jove és un dels col·lectius més precaritzats: els sous dels joves 

de menys de vint-i-quatre anys són una tercera part de la resta de barcelonins. No accepten 

que precarietat i joventut siguin sinònims, i sembla que el Govern municipal sí perquè encara 

no ha fet cap política per als joves dels barris, mentre que el Govern espanyol ha retallat a la 

meitat les polítiques actives d’ocupació de les quals els joves són un dels grans beneficiaris. 

Per aquest motiu, manifesta que al Plenari de l’Ajuntament de Barcelona del juny Jovent 

Republicà i Esquerra van presentar un prec exigint al Govern municipal que en el termini 

d’un mes presentés mesures urgents per pal·liar les conseqüències que tindria la crisi en el 

mercat laboral juvenil. El prec va ser acceptat i per això avui presenten aquesta pregunta. 

El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, informa que els diversos grups municipals 

de l’Ajuntament ara mateix treballen en la redacció d’una proposta de pla de ciutat postcovid, 

un pacte per Barcelona, i que les propostes d’aquest pacte, que es coneixeran d’aquí a pocs 

dies, caldrà concretar-les en mesures i projectes que permetin afrontar les diverses crisis en 

què ens trobem. Un cop es conegui aquest document, tenen previst trobar-se en els espais 

de participació sectorial per presentar-lo a les empreses, entitats, ciutadania, i treballar amb 

tothom per coproduir les propostes que ajudin a superar aquesta situació al districte. 

Explica que el 21 de juliol hi ha el Consell d’Economia Social, Comerç i Ocupació, on es 

podrà presentar aquest pacte amb les propostes i treballar-les conjuntament, i d’aquí a poc 

també es farà amb les entitats de joves del districte. Mentrestant, afirma que hi ha tota mena 

de mesures i serveis activats durant la covid-19, així com aquelles ja estan detallades en el 

Pla de desenvolupament econòmic del districte, el balanç del qual es presentarà el 21 de 

juliol. 



 
 
 

Per tant, no pot facilitar-li les mesures concretes que li demanen, però sí que li faran 

arribar, atenent el prec de plenaris anteriors, les mesures que ja s’han anat realitzant per 

pal·liar les conseqüències de la pandèmia en el mercat laboral dels joves. 

També diu que no li pot lliurar en mà la resposta que li acaba de donar però que ho farà 

arribar per correu electrònic a tots els grups tant la resposta que ha donat com els diversos 

informes que ha esmentat. 

El senyor Joan C. Canela Casasampera, del GMDERC, agraeix que se’ls pugui lliurar 

aquest informe i espera que aquestes polítiques de joventut existeixin i es puguin dur a 

terme, a diferència de la Regidoria de Joventut, que va desaparèixer en el seu moment. 

El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, destaca la importància de solucionar el 

problema laboral dels joves, però no s’ha d’oblidar que al districte hi ha 7.100 persones de 

més de quaranta-cinc anys sense feina, que molts d’ells també tenen a càrrec joves i infants, 

i que també cal mirar d’ajudar. 

Presentada pel GMDCs 

Té previst el Govern ampliar al Districte de Sant Martí els espais i els horaris de 
repartiment de menjar per evitar cues i possibles contagis als menjadors socials i 
augmentar els programes de detecció de persones grans o dependents que 
necessiten el càtering a domicili? 

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

que es viu una situació insòlita i que el futur més immediat és una incògnita, tant pel que fa a 

la salut com a l’economia. Afirma que el que sí que se sap és que com a mínim en l’aspecte 

econòmic el futur més immediat serà crític, ja que si situació d’ara és dolenta, la de la 

tornada de l’estiu serà encara pitjor. Manifesta que els demandants d’ajuda social estan 

augmentant, i que desgraciadament cada vegada seran més els que en els propers mesos 

perdran la feina i els que veuran com s’esgoten les reserves econòmiques, i això provocarà 

que la demanda d’ajudes socials es desbordi. 

Per això, demana ser capaços de preveure i anar preparant els mitjans i les mesures que 

caldrà adoptar per atendre les necessitats més bàsiques. En aquesta pregunta, parla del 

més bàsic de tot, que és el menjar, per no haver d’improvisar després. 

La senyora Sílvia López Serrano, portaveu del GMDPSC-CP, en nom del Govern, manifesta 

que la prioritat del Govern són les persones. Per això, des del Districte de Sant Martí, a 

través de l’Institut Municipal de Serveis Socials, i arran de la pandèmia, s’han adequat a la 

nova situació alguns dels serveis d’alimentació: han triplicat els àpats a domicili i s’han atès 

les demandes que han arribat, i tenen previst continuar el servei i ampliar-lo si calgués. 

Informa que pel que fa als menjadors socials, s’hi han augmentat les places, i amb 

l’objectiu de complementar aquests serveis s’han concertat diferents convenis de 

col·laboració amb entitats del districte i el Banc d’Aliments. Des del districte es van habilitar 

dos espais per ampliar la cobertura d’alimentació: un al Casal de Barri La Llacuna i un altre 

al carrer Lluís Dalmau, del barri del Besòs, on es continuen donant aquests àpats. 

Explica que ara mateix es treballa amb cada equipament i espai concret per determinar 

l’aforament màxim en cada menjador i establir torns per al consum d’àpats al mateix 

equipament. Per a la resta de persones es mantindrà el format actual de lliurament de l’àpat 



 
 
 

per endur-se i es concerten hores justament per evitar cues i atendre de manera adient la 

ciutadania. Subratlla que en cada modalitat es garantirà sempre i en tot moment les mesures 

de seguretat. 

Respecte a les persones grans o dependents, a la mateixa xarxa de Serveis Socials i 

programes com Radars tenen la col·laboració d’altres entitats i serveis, i sobre el territori 

donen prou cobertura a l’atenció de les persones grans en la necessitat d’un servei 

alimentari. 

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

Expressa que saben que estan ampliant els serveis per la demanda actual, però que la 

pregunta s’adreçava al que faran, no al que ja han fet. No vol ser catastrofista, però 

manifesta que és d’esperar que a partir de la tardor això es dispararà i és necessari 

preveure i crear ja les estructures necessàries per poder atendre la futura demanda. 

La senyora Sílvia López Serrano, portaveu del GMDPSC-CP, en nom del Govern, afirma 

que igual que van ser capaços de treballar i donar resposta a la situació que s’ha viscut, 

segurament ho faran igual o millor en la que es preveu que vindrà. 

Presentada pel GMDBxCanvi 

Quina és la situació de seguretat ciutadana en el Districte de Sant Martí? En 
aquest sentit, preveu l’Ajuntament alguna modificació de la situació en els 
pròxims mesos? 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, justifica la pregunta perquè a 

Barcelona els col·lectius delinqüencials especialitzats (de transport públic, de rellotges de 

luxe, carteristes, de mòbils, en platges, etc.) tenen com a objectiu comú els turistes. Com 

que es preveu que aquest estiu el turisme baixarà, el seu grup té la sensació que buscaran 

autòctons. 

Exposa que els delinqüents saben que als turistes l’assegurança els cobreix i no tornaran 

mai més a Barcelona a comparèixer davant d’un jutge, però, en canvi, els ciutadans sí que 

presentaran denúncia, i això generarà una doble victimització amb amenaces, intents 

d’agressió, etcètera. 

La senyora Lorena Domínguez Liébana, del GMDBComú-E, explica que amb l’estat 

d’alarma els delictes van disminuir i que amb el desconfinament han repuntat fins a unes 

xifres similars a les d’anys anteriors, tot i que no s’han de menystenir. 

Aprofita la intervenció per parlar sobre els grups de joves a què ha fet referència la veïna 

Mari Carmen García: comunica que s’hi està a sobre i que la setmana vinent es reuniran 

amb diferents entitats veïnals per treballar-ho conjuntament, no només des de la part de la 

seguretat sinó també des de la part educativa i preventiva. 

Informa que, en aquesta situació de represa, la seguretat ciutadana serà molt important, 

però també ha d’anar acompanyada del treball en l’espai públic. Des de la setmana passada 

agents de la Guàrdia Urbana duen a terme el Pla d’actuació i prevenció de l’estiu, amb la 

col·laboració de Mossos, i en resumeix les línies bàsiques: s’hi destinen 350 agents del 26 

de juny fins al 13 de setembre i hi ha coordinació amb diferents serveis de l’Ajuntament; de 

fet, setmanalment hi ha reunió de coordinació per valorar les mesures preses, la situació 

actual i repensar actuacions si és necessari. 



 
 
 

Comunica que hi ha diferents objectius centrats en l’emergència sanitària actual: preservar 

la seguretat i la convivència a la ciutat durant un estiu amb aquestes circumstàncies 

especials; evitar el rebrot de la covid-19 i, si es produeix, tenir capacitat per poder-lo 

contenir, i preservar l’espai públic dels factors que el tensen i generen conflictes. Explica que 

l’equilibri d’usos després del confinament genera moltes molèsties, així com la venda 

ambulant il·legal, l’incivisme, l’amuntegament, els sorolls o els «botellons». Afirma que es 

treballa per fer front a la realitat delictiva més punyent, fruit del treball conjunt de Mossos i 

Guàrdia Urbana, especialment de cara als robatoris amb violència, narcotràfic i ocupacions, 

a banda del reforç en la seguretat viària. 

Especifica que al Districte de Sant Martí es fa un èmfasi especial a la zona del Besòs, 

Almogàvers, Front Marítim i Port Olímpic, i també hi ha una unitat específica per a platges. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, agraeix l’explicació. 

e) Seguiment de les proposicions i declaracions de grup 

Presentada pel GMDERC 

Que el Govern informi de l’estat en què es troba la proposició d’ERC aprovada 

en el plenari de desembre de 2019, és a dir: 

El Consell plenari del Districte de Sant Martí acorda: 

lnstar el regidor del Districte de Sant Martí a prendre les mesures suficients i 

necessàries per tal que els òrgans de participació ciutadana del districte siguin 

retransmesos en directe per assolir la possible participació d’un major nombre 

de veïns i veïnes del nostre districte. 

Garantir que com a mínim seran retransmesos tots aquells que tinguin lloc a la 

sala de plens del districte (consell plenari, audiència pública, consells sectorials, 

etc.). 

Garantir que tots aquells òrgans que no puguin ser retransmesos en directe 

siguin gravats i publicats al web del districte en un període no superior a 48 

hores. 

Garantir que les retransmissions es posin a disposició de la ciutadania amb 

mitjans i formats accessibles. 

La senyora Rosa M. Alemany i Verdú, portaveu adjunta del GMDERC, explica la proposició 

presentada el desembre del 2019. 

La senyora Sandra Enrique Aguilar, del GMDBComú-E, en nom del Govern, informa que 

s’ha avançat molt per assolir l’acord de la proposició aprovada. Explica que, tal com s’ha fet 

fins ara, els plenaris es continuen emetent per YouTube, i a partir d’ara també s’emetran els 

consells sectorials. Diu que des de la Regidoria de Participació s’ha activat el format «El 

regidor respon», en què els veïns i veïnes realitzen preguntes, i les que no es poden 

respondre per falta de temps es contesten per escrit. 



 
 
 

Actualment valoren que les audiències públiques tinguin el mateix format, combinant la 

part presencial amb la virtual. Ara mateix tot indica que aquest tipus de procediment 

s’implantarà a tots els espais de participació ciutadana. 

La senyora Rosa M. Alemany i Verdú, portaveu adjunta del GMDERC, comenta que a causa 

de les circumstàncies actuals aquesta proposició és més que necessària i cal implementar-

la. Agraeix que s’estigui fent i demana que es faci com més aviat millor, ja que sembla que la 

«telepolítica» es quedarà un temps i la transparència és fonamental. 

La senyora Sandra Enrique Aguilar, del GMDBComú-E, expressa que està totalment d’acord 

amb la consellera d’Esquerra Republicana: ara mateix l’escenari és molt diferent i també 

creu que ha vingut per quedar-se un cert temps. Insisteix que treballen molt en aquest sentit. 

Aprofita l’ocasió per donar les gràcies als tècnics i tècniques que duen a terme aquestes 

adequacions al districte. 

Presentada pel GMDJxCat 

Que s’informi el Consell de Districte quin és l’estat d’execució de l’acord pres al 

plenari del 7 de maig del 2020 pel qual s’acordava portar a terme totes les propostes a 

continuació referides: 

Que al Consell de Districte del passat 7 de maig del 2020 es va acceptar la proposició a 

instància d’aquest grup municipal que recollia el següent text: 

a. Crear de forma immediata, en coordinació amb la resta de districtes, una plataforma 

en línia per promoure la presència digital i el comerç electrònic dels comerços i 

eixos del districte, que agrupi totes les iniciatives de venda en línia que han anat 

sorgint i que esdevingui el portal de referència del comerç de proximitat al districte. 

b. Dur a terme les accions d’acompanyament necessàries perquè tots els comerços 

que ho vulguin puguin adherir-se a aquesta plataforma de venda en línia. 

c. Destinar recursos a eines de màrqueting en línia per tal de donar a conèixer als 

veïns i veïnes del districte que poden seguir comprant a domicili als comerços del 

seu barri. 

d. Generar una línia de subvencions destinada a comerç i restauració per ajudar la 

compra d’EPl i la instal·lació de mesures de seguretat i higiene a tots aquells 

establiments que tindran atenció al públic un cop puguin obrir. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, indica que els agradaria saber 

com està la proposició que van presentar en el plenari anterior i es va acceptar. 

El senyor Javier Mesía Barroso, del GMDPSC-CP, en nom del Govern, informa que la 

plataforma està en vies de consolidar-se i integrarà les diferents plataformes i alternatives de 

comerç electrònic. Ja hi ha hagut diferents reunions les últimes setmanes amb els actors 

representatius del comerç, sobretot per consolidar el projecte i per veure quina seria la 

fórmula de presentar-la i com articular la col·laboració publicoprivada per portar-la a terme. 

Exposa que, segons dades extretes dels diferents eixos del Districte de Sant Martí, no hi 

ha hagut un repunt de la venda en línia, mentre que sí que n’hi ha hagut en les comandes 

via WhatsApp, amb la qual cosa el que pensaven que seria un boom no ha estat així. 

Pel que fa a les subvencions per als EPI i per als mètodes de marxandatge, explica que hi 

ha col·laboracions entre l’Ajuntament i les diferents patronals de comerç i eixos comercials 

per adquirir i distribuir els materials EPI, i amb la Direcció de Comerç i BarcelonaActiva per 

tractar els temes de compravenda en línia. 



 
 
 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, considera que caldria posar 

èmfasi a solucionar el tema de la plataforma per ajudar el comerç i proporcionar ajuts perquè 

puguin tirar endavant, perquè hi ha molts comerços petits que si no hauran de tancar. Per 

tant, demana una mica d’urgència a l’hora de solucionar els problemes. 

El senyor Javier Mesía Barroso, del GMDPSC-CP, en nom del Govern, puntualitza que 

muntar una plataforma així per a tot el comerç de Barcelona no és fàcil. 

 

La presidenta, abans de llegir les declaracions institucionals, comunica que els veïns que els 

segueixen en directe els han fet arribar diverses observacions, que agraeix perquè també 

constaten la interacció que hi ha amb els veïns. 

Diu que hi ha alguns veïns que no han vist ben reflectida la seva intervenció. 

El senyor Enrique Navarro, vicepresident de la coordinadora veïnal metropolitana AireNet, ha 

expressat que la seva s’havia resumit massa, i a continuació la llegeix íntegrament perquè 

consti en acta: 

«EXPOSA: 

»Que després de llegir l’Ordre del Dia d’avui, referent al “seguiment de les proposicions i 

declaracions de grup” en els quals s’observa l’incompliment dels acords contrets per part del 

Govern amb els grups polítics en dates passades (desembre 2019 i maig 2020). 

»Que el Govern també ha incomplert, i pel que sembla és pràctica habitual en ell, l’acord 

adoptat pel Plenari del Consell Municipal en sessió extraordinària de 3 de maig de 2019, en 

el qual es comprometia a assumir les conclusions de la Comissió no Permanent d’Estudi 

d’Usos del Fòrum, aprovades en data 26 d’abril de 2019. 

»Atesa la proposició presentada pel Grup Municipal d’ERC, en concret pel que fa als punts 2 

i 3, i per tal de reduir la contaminació atmosfèrica i acústica: 

»DEMANA: 

»Que es dugui a terme la creació de l’Observatori Ciutadà per al control de la contaminació 

atmosfèrica, que va ser inclòs en les conclusions d’usos del Fòrum i que compta amb el 

vistiplau de l’alcaldessa, Ada Colau. 

»Que es redueixin els decibels emesos des dels escenaris del parc del Fòrum, actualment 

per sobre dels 100 decibels, per tal de rebaixar les immissions rebudes als habitatges i 

hotels i ajustar-les a la zona de sensibilitat acústica alta (categoria A2, predomini de sòl d’ús 

sanitari, Centre Fòrum), a 66 decibels màxims permesos en horari diürn i 56 decibels en 

horari nocturn de 23 a 7 h i (categoria A4, predomini de sòl residencial), a 71 decibels en 

horari diürn i 61 decibels en horari nocturn de 23 a 7 h. 

»Que es controlin igualment les emissions sonores produïdes pel BUS FOOD ubicat entre el 

NAT i el CCCIB, així com la suspensió de la llicència d’activitats adjudicada a l’Hotel Hilton 

que inexplicablement li permet emetre actuacions musicals a 80 decibels per a evitar les 

molèsties que està produint al veïnat proper a l’hotel.» 

Es disculpa amb el senyor Navarro per haver resumit anteriorment la seva intervenció, i recorda 

que si vol continuar exposant sobre aquest tema hi ha l’audiència pública de la setmana 

següent. 



 
 
 

La Vocalia d’Urbanisme de l’Associació de Veïns del Maresme i la senyora Asunción García 

han dit que faltava la seva petició. La presidenta expressa les disculpes del plenari, però, tal 

com es va acordar en la Junta de Portaveus, es tractaran a l’audiència pública. Manifesta que 

tant el Govern com tots els consellers i grups municipals volen que arribin les peticions dels 

veïns tant al Plenari del Districte com a l’audiència pública, on es contestaran totes les 

preguntes si per algun motiu no han estat contestades durant la sessió d’avui. 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

El secretari tecnicojurídic informa que hi ha hagut dues declaracions institucionals que han 

rebut el suport dels grups municipals. 

Declaració institucional contra la LGTBI-fòbia i en suport al dia de l’Orgull LGTBI 

La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, expressa que li agradaria que 

aquesta declaració la llegís la consellera Lorena Domínguez perquè és qui l’ha treballada 

més. 

La senyora Lorena Domínguez Liébana, del GMDBComú-E, inicia la lectura dient que, en 

commemoració del dia contra la LGTBI-fòbia i en suport al Dia de l’Orgull LGTBI, el Consell 

Plenari del Districte de Sant Martí, declara: 

«1. Donar suport a les diferents iniciatives ciutadanes i entitats promotores de la 

commemoració del 28 de juny, amb motiu del dia per l’alliberament o l’orgull de 

lesbianes, gais, bisexuals, persones trans i intersexuals. 

»2. Treballar activament per fer Del districte de Sant Martí i els seus barris uns espais lliures 

de LGTBI-fòbia on tothom, independentment de la seva orientació sexual, identitat i/o 

expressió de gènere, pugui viure, sentir-se i estimar en llibertat i sense por. 

»3. Col·laborar amb les diferents administracions i entitats socials per erradicar els 

discursos d’odi, l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia al nostre districte i a la ciutat de 

Barcelona, fent de l’educació la base primerenca pel respecte i normalització de les 

persones LGTBI+. 

»4. Assegurar un tracte igualitari de les famílies i persones LGTBI+ a les escoles, 

residències i qualsevol equipament municipal, a partir de la formació dels seus equips 

de treball i persones usuàries. 

»5. Lluitar contra el feixisme i els discursos que promouen l’odi i la discriminació del 

col·lectiu de persones LGTBI+ i condemnar tota agressió contra elles. 

»6. Instar el govern de l’Estat i grups polítics amb representació parlamentària a impulsar 

lleis que protegeixin i garanteixin els drets de les persones LGTBI+. 

»7. Comminar el Govern de la Generalitat a desplegar de manera efectiva la Llei 11/2014, 

coneguda com la llei contra la LGTBI-fòbia, incloent-hi el règim sancionador, per tal de 

garantir el seu objectiu principal, la protecció real de les persones LGTBI en tots els 

àmbits.» 

Acaba la lectura dient: «Visca l’orgull i avall l’homofòbia i l’LGTBI-fòbia.» 

Declaració institucional amb relació a la pandèmia provocada pel virus covid-19 



 
 
 

El senyor Javier Mesía Barroso, del GMDPSC-CP, aclareix que llegeix aquesta declaració 

en nom de les seves companyes, la Sílvia López, consellera del Grup Municipal Socialista al 

Districte de Sant Martí, i l’Eva Campos, consellera del Grup Municipal de Barcelona en 

Comú del Districte de Sant Martí, «que actuant en el seu nom i representació manifesten: 

»Que la situació viscuda a casa nostra en la crisi sociosanitària de la pandèmia de la 

covid-19 pel que fa a les residències de persones grans ha estat la mostra que el model 

residencial per a persones grans dependents és un servei que necessita una revisió a fons, 

que no respon als mínims exigibles en la nostra societat i, especialment, davant crisis 

sanitàries com la viscuda. 

»La crisi sanitària ha fet evident algunes de les principals mancances del model residencial 

tal com les diverses entitats i organitzacions fa anys que denuncien: el model actual de 

residències per a persones grans és un model que molt sovint no posa les necessitats de les 

persones al centre de les actuacions. 

»Malgrat no ser la seva competència, davant l’extraordinària situació viscuda, l’Ajuntament 

de Barcelona s’ha vist obligat a col·laborar de forma decidida en les residències, tant 

públiques com privades, en el moment de la crisi sanitària de la covid-19, ja que els 

residents de les aproximadament tres-centes residències són veïns i veïnes de la ciutat. 

»Durant la pandèmia l’Ajuntament de Barcelona ha participat, conjuntament amb els 

Departaments TASF i Salut, el Consorci de Serveis Socials de Barcelona i el Consorci 

Sanitari de Barcelona, en la intervenció a les residències de la ciutat per fer front a la crisi 

sanitària amb la realització de PCR als usuaris i usuàries, desinfecció de residències i plans 

de contingència. 

»La necessitat d’un nou model és encara més punyent si pensem en els efectes del procés 

d’envelliment que estem vivint i viurem. Aquest procés d’envelliment comportarà un augment 

de la població envellida i comporta ja un augment de les necessitats, que anirà creixent de 

forma exponencial, a les quals donar resposta i que l’actual model no pot fer. 

»És per això que expressem la necessitat de repensar com acompanyem les persones de 

la ciutat en el seu procés vital de fer-se grans, un element que requereix repensar el model 

assistencial de la ciutat per tal que aquest es centri tant en les necessitats de les persones 

cuidades com en les cuidadores. S’han de trobar formes de coordinació interinstitucional que 

ens permetin pensar en ciutat i societats on envellir dignament. Tanmateix aquest treball ens 

ha de permetre anar cap a un model assistencial basat en el control públic compartit. 

»Per aquests motius, d’acord amb l’article 65 i 101 del Reglament orgànic municipal i 

l’acord de la Junta de Portaveus de 6 de febrer de 2006, ratificat per acord de la Junta de 

Portaveus de 4 de setembre de 2015, relatiu als criteris interpretatius sobre els articles del 

Reglament orgànic municipal reguladors de les declaracions institucionals, formulem la 

següent declaració institucional: 

»Primer.- Sumar-nos des del districte de Sant Martí al recordatori de les persones que han 

perdut la vida degut a la pandèmia, moltes d’elles residents a les residències de persones 

grans del nostre país, ciutat i districte. Fer arribar l’escalf a llurs famílies i a les persones que 

encara resten malaltes o que ja han superat la malaltia. Agrair la tasca realitzada per totes 

les persones que han fet possible sortir de la crisi sanitària: serveis essencials de 

l’Ajuntament i la resta d’administracions, personal sanitari, personal de les residències i totes 

les persones que, en compliment del Reial Decret 463/2020 va anar a treballar amb coratge 

en els moments més complicats: transportistes, quiosquers, caixers i caixeres de 

supermercat, dependents de comerç alimentari, etc. 



 
 
 

»Segon.- Garantir un sistema d’alerta primerenca i un protocol d’intervenció en cas de 

possibles períodes de rebrot del coronavirus o d’altres situacions sanitàries similars, que 

permeti espais de cogestió, codecisió, col·laboració. 

»Tercer.- Consolidar un espai de treball i coordinació interinstitucional capaç de repensar el 

model residencial de la ciutat de Barcelona, un espai conjunt entre la Generalitat de 

Catalunya a través dels departaments de TASF i Salut, l’Ajuntament de Barcelona, el 

Consorci Sanitari de Barcelona i el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, i que permeti 

un control públic compartit de la qualitat assistencial i de cures. 

»Quart.- Apostar per un model residencial per a persones grans dependents que posi les 

necessitats personals d’aquest col·lectiu al centre del model d’atenció a les persones grans i 

la incorporació de les residències a les dinàmiques de les comunitats veïnals on estan 

situades.» 

 

La presidenta aclareix que aquestes dues declaracions institucionals han rebut el suport de 

tots els grups excepte de GMDBxCanvi. 

Dona les gràcies als veïns que els han seguit en directe, i torna a insistir que la setmana 

vinent hi haurà audiència pública. També dona les gràcies als consellers que han participat 

en el plenari de manera telemàtica i als que són amb ella a la sala. 

En últim lloc, commina tothom a cuidar-se i a protegir-se molt. 

En no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 21.53 h. 


