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Desenvolupament de la sessió 

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

sessió, dona la benvinguda a tots els assistents i dona la paraula a la secretària 

tecnicojurídica. 

La secretària tecnicojurídica, Rocío Benito Arranz, fa els advertiments oportuns amb 

relació a la normativa sobre protecció de dades i informa que els intervinents consenten que 

les seves dades personals siguin tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat 

d’aixecar l’acta de la sessió i fer-ne la difusió. Assegura que, tret d’obligació legal, les dades 

no seran cedides a tercers, que seran conservades fins que s’hagin exhaurit els terminis 

legals corresponents i que tenen dret a accedir, rectificar i suprimir aquestes dades, i els 

altres drets corresponents. Indica que tenen informació addicional al web de l’Ajuntament, a 

l’apartat de protecció de dades. 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

El gerent del districte, el senyor Josep Garcia Puga, indica que els assistents tenen a la 

seva disposició un document amb les respostes de l’audiència anterior. 

2. Intervencions de la ciutadania 

La presidenta dona pas al torn d’intervencions. 

El senyor Eduard Rodríguez López, en nom de la Comissió d’Afectats Gran Via, felicita 

la presidenta per la seva intervenció en l’audiència pública del 18 de setembre. 

Manifesta que encara falten per solucionar diverses incidències del barri del Clot dels anys 

2017, 2018 i 2019 reflectides mitjançant instàncies. Demana al gerent que tinguin prioritat en 

el pressupost del 2020, sobretot les del parc, i remarca que els pressupostos dels projectes 

del Clot de ciutat ‒com túnel, la pacificació de la Meridiana o la Canòpia‒ no tenen res a 

veure amb el pressupost del manteniment del dia a dia dels barris. Reclama que es prioritzin 

les incidències per qüestions d’urgència i no per la residència d’alguns a un barri determinat. 

Expressa que l’última és la dels bancs per a les famílies amb algun membre amb mobilitat 

reduïda, i agraeix al regidor i al conseller tècnic que els tràmits continuïn perquè arribin a la 

seva destinació. Diu que ja no cursarà més instàncies tot i que té detectades més 

incidències, una de les quals considera que es pot solucionar immediatament: falten quatre 

rajoles estretes al número 1 del carrer Cabanyal. També demana més papereres a l’àrea de 

vianants entre el carrer d’Edison i la Gran Via. 

Es posa a la disposició de la consellera Maria Arenillas, que va respondre al seu oferiment 

de fer una passejada per veure in situ les incidències. Agraeix al conseller del barri del Clot, 

Javier Mesía Barroso, per la passejada del 22 d’octubre i l’insta a veure’s més sovint. 

Remarca que ell es considera col·laborador de l’ajuntament governi qui governi perquè ho fa 

en benefici del seu barri, el Clot. 



 

 

 

S’adreça al sotsinspector de la Guàrdia Urbana, el senyor Diego Calero, per dir-li que han 

de continuar treballant per combatre l’incivisme. D’altra banda, per millorar de la convivència 

entre els veïns i veïnes proposa ampliar la policia de proximitat i els treballadors de neteja i 

de manteniment. 

La presidenta demana al senyor Eduard Rodríguez si els pot facilitar el paper que ha anat 

llegint durant la intervenció perquè en algun moment s’ha perdut el so. 

El senyor Francisco Abad Romero, en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes del 

Besòs, exposa que els últims anys han mort cinc persones de càncer de pulmó a la zona 

dels carrers d’Alfons el Magnànim, Teulada, Oristany i Messina, on justament hi ha planxes 

de fibrociment, que és un compost de ciment i amiant. Explica que aquest material té una 

vida d’uns quaranta o cinquanta anys, i que a partir de llavors l’amiant es va desprenent del 

ciment, tal com mostra en unes fotografies. 

Sol·licita la retirada de les plaques de fibrociment tan aviat com sigui possible dels carrers 

esmentats i elaborar un mapa dels espais del Besòs-Maresme on hi ha aquest material per 

eliminar-lo gradualment. Recorda que en la legislatura anterior es van presentar diversos 

precs per aquest motiu. 

D’altra banda, manifesta que en l’últim consell de barri va presentar una proposta per 

retirar una planxa de la calçada, que hi ha des de l’any 2012 al carrer Alfons el Magnànim 

davant del carrer Bernat Martorell poc abans d’arribar al carrer Lluís Dalmau. Denuncia que 

no només continua allà tot i que se’ls va respondre que es comunicaria al TRAM, que 

sembla que va ser qui la va col·locar, sinó que el ferm de sota la planxa ha cedit i que 

vehicles que hi passen per sobre fan un soroll ensordidor que no deixa descansar els veïns i 

les veïnes. L’associació sol·licita que es retiri la planxa urgentment i s’arregli el paviment. 

El senyor Miquel Catasús Lacruz, en nom de l’Associació de Veïns del Clot - Camp de 

l’Arpa, en primer lloc vol recordar que la situació no és normal i que en aquest país hi ha 

presos polítics i en demana la llibertat. També demana que s’acabi la repressió de tipus 

neofranquista d’aquests dies dels carrers de Barcelona. 

Pel que fa a la intervenció, recorda al regidor i al gerent que van tenir una reunió i que es 

va arribar a alguns acords. 

Pregunta en concret quan s’instal·laran els jocs infantils a la remodelació entre les Glòries i 

el carrer Aragó, ja que els van dir que ho farien passat l’estiu. 

Critica la neteja deficient dels parterres vegetals del parc. Diu que el gerent ja ho sap i 

demana si s’hi ha fet alguna cosa o s’hi pensa fer alguna cosa per no haver de recordar-ho, 

perquè l’estat és molt llastimós. 

I encara respecte a la Meridiana, exposa que no els han contestat a les al·legacions sobre 

el tram nou que ara s’ha publicitat, entre Mallorca i Navas: havien demanat reunir-se amb 

representants d’urbanisme i ningú els ha dit res. 

Enceta el segon tema del qual vol parlar, l’habitatge, dient que no recorda que al barri se 

n’hagi fet mai de públic i que hi havia la possibilitat de fer-ne un a Trinxant-Meridiana, a 

l’edifici AA1. Manifesta que el gerent els va dir que això ja s’estava tramitant i que d’altra 



 

 

 

banda fa molts mesos, gairebé anys, que els ho diuen. Demana si els en pot donar les 

dades per comprovar que això realment és així i poder saber quins terminis té. 

Insisteix que és un tema social perquè és on s’haurien de reubicar uns veïns que tenen 

problemes perquè casa seva està en runa parcial i alguns no saben on anar. Apunta que 

l’ajuntament es va comprometre a fer aquest pla a deu anys vista i que ja n’han passat deu o 

dotze; critica que no és que sigui un incompliment, sinó que hi ha persones directament 

perjudicades, i pregunta qui en serà el responsable quan les facin fora de casa. 

En últim lloc, vol parlar de la «llei Aragonès»: tal com ja van plantejar en l’audiència pública 

anterior, considera que facilita molt més la privatització de la sanitat, els serveis socials i 

l’ensenyament. És conscient que políticament algun grup va intentar que s’aprovés i demana 

als grups polítics que siguin socialment sensibles que aturin o facin retirar la llei. 

La senyora Mireia Soler Botella, en nom de l’Associació de Veïns del Front Marítim, 

explica que, arran de les Olimpíades del 92, Barcelona va obrir-se al mar i que es va fer un 

petit passeig marítim entre Bac de Roda i Josep Pla, tot i que la zona encara no estava 

urbanitzada, i que se’n va enjardinar la part més propera al mar i s’hi van posar palmeres.  

Relata que la primavera del 2002, amb la zona ja urbanitzada i habitada, se’n van arrasar 

els jardins per fer-hi la Fira d’Abril; més tard s’hi va repetir la Fira d’Abril, s’hi va fer un circ i 

el campament de la joventut del Fòrum, i finalment quan van fer-hi la Red Bull en van treure 

les palmeres. 

Critica que el passeig Marítim entre Bac de Roda i Josep Pla hagi estat durant molt de 

temps una mena de cambra dels mals endreços de la ciutat: el 2007-2008 el van omplir dels 

blocs de ciment que es feien al mateix passeig per construir la plataforma del zoo marí, i que 

quan se’n van acabar les obres a la zona hi van anar a parar els contenidors de reciclatge 

que es van canviar a tota la ciutat; a més, el 2013 es va instal·lar la plataforma de 

transferència de l’avinguda Litoral i un centre de reciclatge de «brossa neta». També retreu 

que, tot i l’oposició dels veïns, el 2016 es reservés una part de la platja de Llevant com a 

platja de gossos. 

Reclama que, si l’argument és que es tracta d’una zona no urbanitzada, la solució és fàcil: 

urbanitzar el passeig Marítim entre Bac de Roda i Josep Pla, o, si més no, demana que el 

tornin a la situació inicial d’abans de la primavera del 2002: tornar-hi a posar les tres 

dotzenes de palmeres i els jardins que hi havia. 

Manifesta que ara, el 2019, mentre duri la remodelació del port Olímpic es preveu ocupar 

l’espigó de Bac de Roda i la zona d’aparcament del passeig Marítim de la platja de la Nova 

Mar Bella com a espai per a les obres, que els han dit que duraran catorze o quinze mesos i 

que els camions faran el recorregut per les rondes. 

Exposa tota una sèrie de preguntes sobre aquestes obres del Port Olímpic: quan 

comencen, quin és l’horari previst, què es farà exactament, si fabricaran blocs de ciment i 

com, si vindrà el formigó fet i transportat en camions o el formigó es fabricarà al mateix Front 

Marítim, quin impacte ambiental tindran aquestes obres i quina serà la contaminació pel que 

fa a la qualitat de l’aire, i recorda que ja és una zona castigada pel cinturó, pel Tersa i per 

altres instal·lacions. En definitiva, pregunta quin serà l’impacte ambiental de les obres, i 

manifesta que estan especialment preocupats per la gent amb insuficiència respiratòria. 



 

 

 

D’altra banda, demana què està previst fer amb l’edifici del carrer dels Ferrers, de Palo 

Alto, perquè ja s’ha adjudicat la concessió de tot l’espai però no se sap si aquest edifici està 

inclòs en aquesta concessió. 

La presidenta dona la paraula al gerent del districte. 

El gerent comença responent la senyora Mireia Soler. Informa que l’edifici de Palo Alto a 

què acaba de fer referència no està dins de la concessió: l’ajuntament se’n reserva la gestió 

i se n’acabaran de definir els usos al llarg dels mesos vinents. Explica que les properes 

setmanes es posarà en funcionament el Consell de Direcció de Palo Alto, que haurà de 

regular els calendaris i tota la transició de l’etapa anterior a la nova. 

Sobre el Front Marítim, recorda que ja es va comentar al consell de barri. Explica que 

reforçar espigó perquè les onades no entrin al Port Olímpic i no l’erosionin més és una obra 

necessària, prioritària i, sobretot, estratègica. Diu que el tram en concret a què ha fet 

referència la veïna actualment és una plataforma on hi ha més de tres-cents cotxes, i que es 

va estudiar que era el lloc que creava menys impacte, tant a la platja com a l’entorn veïnal. 

Pel que fa a les previsions del començament de les obres, explica que el conveni de 

delegació amb la Generalitat de Catalunya encara no està tancat i que esperen que es 

tanqui en les setmanes vinents. 

S’adreça al senyor Miquel Catasús i reconeix que les dates comunicades a l’associació de 

veïns sobre l’edifici de Trinxant-Meridiana no s’han complert. Aclareix que són les dates que 

els havien donat des del patronat, ara Institut Municipal de l’Habitatge de Barcelona, i que 

segons els últims informes que en tenen apunten cap al primer trimestre del 2020. 

Sobre les al·legacions presentades per l’Associació de Veïns del Clot - Camp de l’Arpa, 

assegura que ja s’han analitzat totes, i puntualitza que són molt extenses i tenen molts 

apartats. Exposa que, ara que es començaran a respondre, suposa que Ecologia Urbana 

convocarà l’associació en qüestió de dies, i que, si no ho fa, s’hi posarà en contacte per fer-

los esment que l’associació ha reclamat la conversa. 

Sobre els jocs que s’han d’instal·lar a la Meridiana, detalla que no té informació del 

calendari. Es compromet a fer-ne la consulta i a traslladar-ne la informació. 

El regidor del districte, l’Im. Sr. Escudé Rodríguez (GMDPSC-CP), pren la paraula per 

complementar el gerent.  

S’adreça al senyor Eduard Rodríguez López per dir-li que agafa el paper per poder 

treballar-ne totes les demandes. 

Es compromet amb el senyor Francisco Abad a mirar in situ les plaques amb amiant i 

també la planxa del Tram al carrer Alfons el Magnànim. 

Aclareix al senyor Miquel Catasús que el tema de la Meridiana tot just es va presentar la 

setmana passada en comissió de Govern, i que la tinent d’alcalde va anunciar que hi hauria 

una reunió amb les entitats veïnals per anar avançant. Reconeix que hi ha problemes en la 

neteja dels parterres i que fins i tot de vegades cau la tanca, i es mostra determinat a 

treballar-hi. 



 

 

 

Pel que fa a la senyora Mireia Soler, insisteix en el que ja ha dit el gerent respecte al Port 

Olímpic: s’està pendent del traspàs. Diu que com abans en comencin les obres menys 

molèsties hi haurà, i reitera que no hi ha cap novetat respecte al que ja es va parlar en el 

darrer consell de barri. 

La presidenta obre un altre bloc de tres preguntes. 

El senyor José Manuel Franganillo Vicente, en nom propi, vol saber si s’ha fet algun 

estudi d’impacte ambiental de les obres previstes al Front Marítim i quina incidència poden 

tenir a les persones amb problemes respiratoris. 

La senyora M. Carmen Mediavilla Farzon, en nom propi, exposa alguns problemes de 

mobilitat del Poblenou: actualment per anar a l’Hospital del Mar cal agafar dos autobusos, el 

V27 i el V25, i es triga una mitjana de cinquanta minuts. També demana que tornin a 

apropar l’H12 a la parada de davant de Llacuna per anar al centre de la ciutat, ja que des 

que en van canviar el recorregut cal desplaçar-se fins a la plaça de les Glòries. A més, 

manifesta que per travessar la Gran Via per la rambla del Poblenou cal fer una molta volta. 

El senyor Francisco Liñán Muñoz, en nom de l’Associació de Veïns de la Pau, es 

queixa de la falta de resposta al document que van lliurar a l’ajuntament en l’audiència 

passada i espera que en el consell de barri vinent se’ls en digui alguna cosa. 

Lamenta l’elevada quantitat de locals buits al barri i emplaça l’ajuntament a demanar 

responsabilitats als que siguin privats perquè no s’ocupin il·legalment, ja que comporten 

molts problemes de convivència als veïns. 

Diu que els fons voltor mantenen habitatges buits per especular-hi, i que n’hi ha que 

s’ocupen i es lloguen per habitacions a cinc-cents euros. Apunta que és un problema de 

salut pública perquè estan ocupats de dia i de nit, i els veïns no poden dormir. Diu que al 

consell de barri aportaran documentació sobre aquesta qüestió. 

Denuncia la perillositat dels passos de vianants que estan esborrats i no s’arreglen, i 

apel·la els consellers i conselleres que viuen al barri a resoldre els problemes. 

La presidenta dona la paraula al regidor del districte. 

El regidor s’adreça a la senyora M. Carmen Mediavilla, del Poblenou, per dir-li que han pres 

nota de les tres queixes. Pel que fa a les dues del transport públic, les faran arribar a la 

consellera de Mobilitat, que ben aviat convocarà la comissió de treball on hi ha l’òrgan 

competent, que és Transports Metropolitans de Barcelona.  

Sobre el semàfor de Gran Via - rambla del Poblenou, explica que estarà tancat uns quants 

mesos, fins que no acabin les obres en aquell punt, però que el tornaran a habilitar al mateix 

lloc. 

El gerent detalla que abans d’obrir definitivament el semàfor s’han de tornar a moure els 

carrils de circulació. Indica que el problema de posar-lo en funcionament ara mateix és que 

causaria un tap de trànsit molt important que dificultaria tota l’entrada i sortida de Barcelona. 

Es compromet a comunicar als veïns quan el tornaran a obrir. 



 

 

 

Davant les protestes dels veïns, el regidor insisteix que el semàfor tornarà al seu punt i 

demana una mica de paciència. Convida les veïnes a anar al proper consell de barri del 

Poblenou per si allà ja els poden facilitar la informació de quan es tornarà a obrir el semàfor.  

S’adreça al senyor Liñán per dir que no creu que siguin el fons voltor els que lloguin les 

habitacions. D’altra banda, manifesta que no els consta cap denúncia de ningú ni saben 

quins locals són. Suggereix a l’associació que preparin una llista dels locals que creguin que 

es lloguen per hores. 

Sobre el full de precs i demandes que els va passar en l’audiència pública anterior, afirma 

que l’ha anat treballant amb la consellera de barri i que ja pot veure com força dels punts 

van millorant; en tot cas, també els emplaça a comentar-ho al consell de barri. Demana que 

els facilitin totes les queixes veïnals perquè a ells no els en consta cap i així ho podran 

treballar de manera individualitzada. 

Pel que fa al senyor José Manuel Franganillo, li faran arribar l’estudi. 

La presidenta obre un altre bloc de preguntes. 

La senyora Beatriz Sánchez Zúñiga, en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes Trinxant 

39, explica que des del novembre del 2018 han posat més de cent denúncies a l’ajuntament 

sobre la parada del número 39 del carrer Trinxant sense obtenir-ne resposta. Exposa que 

circulen cent autobusos diaris de 06.30 a 22.40 h en un carrer de vianants que és zona 20 

que generen una contaminació acústica que no deixa viure els veïns i ha canviat totalment la 

dinàmica de vida al carrer. Diu que TMB els va contestar que la ubicació de les parades és 

cosa de l’ajuntament i del Districte de Sant Martí. 

Es queixa que ningú els ha dit res dels resultats del sonòmetre que es va col·locar sota del 

seu edifici durant quatre mesos, i manifesta que a l’agost va fer una instància per parlar amb 

el regidor i encara no en saben res. Convida tothom a anar a casa seva i estar-s’hi deu 

minuts per comprovar com tremola el terra i l’edifici sencer quan passen els autobusos. 

La senyora Asunción García Muñoz, en nom propi, vol que els aclareixin si el centre DAI 

(dispositiu d’atenció immediata) que s’havia previst instal·lar al solar del costat de la torre 

Telefónica està totalment descartat, ja sigui en aquest lloc com a la resta del Districte de 

Sant Martí. Demana si el projecte s’ha paralitzat per motius econòmics o perquè hi ha altres 

propostes més interessants. Pregunta si l’Ajuntament de Barcelona era conscient que es 

preveia tirar endavant aquest projecte en aquesta zona. 

Reclama més vigilància al barri, a més de les patrulles de la Guàrdia Urbana. Diu que al 

Besòs profund, com per exemple als carrers Messina, Palerm o Catània, hi convindria policia 

a peu que passegés pel barri, i més educadors per reeducar els veïns incívics. 

El regidor accepta personalment la invitació de la senyora Beatriz Sánchez i li demana 

excuses perquè no li constava cap petició de reunió. D’altra banda, diu que també 

convidaran TMB perquè expliqui davant de tots els veïns si realment la localització de les 

parades dels autobusos només depèn de l’ajuntament. 

Respon a la senyora Asunción García que, després de tot el que s’ha viscut, ja s’ha 

descartat el DAI a la ubicació esmentada. Aclareix que ell no sap si els motius són 



 

 

 

econòmics o no, i que ell es preocupa de buscar un espai adequat per a aquesta mena 

d’instal·lacions, que remarca que no forçosament ha de ser a Sant Martí. Hi afegeix que 

l’ajuntament sí que era conscient del projecte i que ell mateix va treballar amb la conselleria. 

La senyora Asunción García critica la mala comunicació entre el regidor i l’oficina de 

l’alcaldessa, des d’on al setembre li van comunicar que no tenien constància ni confirmació 

del projecte.  

El regidor replica que l’ajuntament n’és conscient des que es presenta un assabentat 

d’obres, que és quan es van posar en contacte amb la Generalitat per explicar la ubicació. 

Explica que són escrits que es dilaten en el temps entre que es registren i arriben a qui ha 

de prendre les decisions i es parla telefònicament amb qui s’ha de parlar. En tot cas, 

remarca que entre la conselleria i l’alcaldia hi ha bona entesa, i també des del districte. 

Puntualitza que es treballa amb la conselleria des de l’àmbit de ciutat, i no des de l’àmbit 

de Sant Martí, per buscar l’espai més adequat. Remarca que tothom ha vist in situ que 

l’espai que s’havia proposat no és l’adequat per moltes raons: no només des del punt de 

vista del barri, sinó també per qui ha de fer servir el centre. 

Sobre si en aquell solar hi haurà el centre o no, si depengués d’ell li diria que no, però fins 

que no en vegi un escrit no ho pot assegurar. Subratlla que en tot aquest procés no ha 

explicat cap mentida ni ha enganyat ningú, i que si ara afirmés que no es farà allà estaria 

mentint perquè no és competència última seva. 

Demana diferenciar entre incivisme i inseguretat perquè les solucions són diferents. 

Considera que l’incivisme és més complex perquè és més ampli, però a la vegada és més 

senzill atacar-lo d’arrel: s’ha de fer més feina a través dels agents cívics i les escoles, amb 

les entitats, les associacions i els veïns i veïnes, perquè el tema de l’incivisme és cosa de 

tothom  

Pel que fa a la inseguretat, insisteix que la Guàrdia Urbana fa molt bona feina, i no només 

ho diu pel Besòs i el Maresme, sinó en general: pel districte i per cadascun dels barris. 

Demana paciència perquè aviat es començarà a notar la incorporació dels nous agents dels 

mossos d’esquadra, i informa que, progressivament, durant el mandat s’aniran incorporant 

més companys a la Guàrdia Urbana. També es mostra convençut que es notarà el nou 

edifici de Mossos d’Esquadra del carrer Bolívia, que serà el centre dels Mossos de tot 

Catalunya. Diu que ara ja es comença a notar l’intensiu de Guàrdia Urbana, tot i que 

remarca que el mateix sotsinspector subratlla que els efectius són els que són, i que a més a 

més no haurien de dedicar-se a temes de seguretat perquè no és competència seva, tot i 

que ho fan igualment. 

Sobre les denúncies anònimes, aclareix que ells l’única referència objectiva en xifres que 

tenen són les denúncies al 112, a la Guàrdia Urbana o als Mossos d’Esquadra, tot i que són 

conscients que no es denuncia tot. 

La presidenta obre un altre torn d’intervencions. 

El senyor José Gil Pérez, en nom del Casal de Gent Gran de Sant Martí, pregunta fins 

quan continuaran les privatitzacions. Lamenta que els vuit casals del barri s’hagin privatitzat i 



 

 

 

diu que ara estan en mans d’una empresa que decideix en què i com s’han de gastar els 

diners de l’ajuntament, mentre que abans funcionaven autònomament. Es queixa que ni tan 

sols es permet que les entitats decideixin com gastar els seus diners. 

Denuncia que només falta que els vulguin treure el bar del casal o que un dia els diguin 

que tanquen el casal i els fan fora a tots. Es pregunta si és que el Govern enviarà la Guàrdia 

Urbana o els Mossos a donar uns quants cops de pal per fer-ne fora els vells, que d’això sí 

que en saben molt. 

Insisteix a preguntar fins a quin punt continuaran les privatitzacions, i demana irònicament 

que com a mínim els avisin quan vagin a fer-los fora del casal. 

El senyor Juan Ruiz, en nom propi, es queixa de la poca vigilància tot i que en una reunió 

amb la Guàrdia Urbana de la setmana passada els van assegurar tot el contrari. Explica que 

l’endemà mateix de la reunió a la placeta del carrer Mestre Alfonso hi havia set xeringues, 

que van trucar perquè les recollissin i no hi va anar ningú, de manera que ell mateix es va 

posar guants per retirar-les perquè hi havia nens. 

Posa com un altre exemple de la poca vigilància l’apunyalament recent d’una nena a la 

boca del metro per prendre-li el mòbil. 

El senyor Antoni Plana Guadix, en nom propi, exposa que un cotxe gairebé mata un nen 

en una «festa»  de les que diu que es fan cada dia al carrer del Clot, i denuncia les males 

maneres de l’agent de la Guàrdia Urbana a qui ho va comunicar. 

Se sent enganyat sobre el semàfor de Gran Via - rambla del Poblenou perquè diu que el 

regidor ha especificat es reobriria d’aquí a dos mesos mentre que algú de les obres li va 

respondre que l’ajuntament havia dit que no es faria el pas i que, si els veïns es queixaven, 

aleshores ja es parlaria de si l’obririen o no. Es queixa de la volta que ara ha de fer, així com 

que per agafar l’autobús ha d’anar a la plaça de les Glòries. 

Demana que es posin guàrdies urbans de paisà al parc del Clot perquè fa fàstic passejar-

hi pels excrements dels gossos, i proposa que se’n multin els amos. 

El regidor li respon que no vol entrar en polèmiques, i sobre les males maneres de l’agent 

suggereix anotar-ne el número de placa i denunciar-ho, perquè altrament és la seva paraula 

contra la d’un agent. 

Respecte al semàfor de la Gran Via - rambla del Poblenou, remarca que ha dit «mesos» 

sense especificar quants, i que ho preguntarien per poder-ne informar al Consell de Barri del 

Poblenou. 

Demana seriositat quan es parla d’un projecte tan important com les obres de les Glòries, i 

manifesta que no és el regidor qui decideix on va una passarel·la de vianants. 

Reconeix que hi ha un problema de xeringues i exposa que, tal com es va demanar, 

actualment el servei de neteja s’ha ampliat a un dia més. Explica que les fotografies els 

serveixen per poder pressionar els serveis de neteja, però demana que sobretot que no les 

recullin i recorda que cal trucar al 112. El senyor Juan Ruiz lamenta que així ho va fer i que 

no hi va anar ningú. El regidor agraeix que l’hi digui i manifesta que normalment no tenen 

queixes de la resposta ràpida del servei de recollida de xeringues; insisteix que saben com 

n’és d’important i que a més intenten que passin abans de l’hora de sortida de l’escola. 



 

 

 

Pregunta en quina parada de metro hi va haver l’incident perquè ni ell ni l’inspector de la 

Guàrdia Urbana en tenen constància. El senyor Juan Ruiz li respon que a la del Besòs i el 

Maresme, i que fins i tot hi van anar les ambulàncies. 

Reitera que són conscients dels problemes de seguretat i que hi treballen. 

El gerent respon sobre els casals de gent gran. Explica que l’Ajuntament de Barcelona té 

uns catorze mil funcionaris però que, per exemple, en el servei de neteja treballen moltes 

persones més i això no implica pas que el servei estigui privatitzat, ja que qui decideix sobre 

la neteja és l’ajuntament i no l’empresa. Insisteix, doncs, que els casals de gent gran del 

Districte de Sant Martí no estan privatitzats: qui decideix què s’hi ha de fer i com és 

l’Ajuntament de Barcelona i el Districte de Sant Martí. Un cop dit això, emplaça els veïns a 

concretar les queixes per plantejar què s’hi pot fer. 

El senyor José Gil Pérez reitera que Sant Martí és l’únic districte en què els casals estan 

privatitzats i el gerent li torna a respondre que no és veritat. 

 

La presidenta agraeix l’assistència i les intervencions, i dona l’audiència pública per 

tancada. 


