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Desenvolupament de la sessió 
 

El president obre la sessió. Tot seguit, comunica que hi ha hagut un canvi a la fitxa de 
petició d’intervenció i dona la paraula a la secretària jurídica perquè l’expliqui. 

La secretària tecnicojurídica exposa que el Districte de Sant Martí és districte pilot en 
la tramitació de les peticions, queixes i suggeriments que es presenten a l’Audiència 
Pública i que ara es tramitaran mitjançant l’aplicació informàtica IRIS. Per fer-ho, s’ha 
fet una petita modificació a la fitxa per demanar el DNI de la persona i una adreça de 
correu electrònic per poder enviar una resposta, independentment que s’hi doni 
resposta verbalment en la mateixa sessió. 

D’altra banda, exposa que, arran de l’entrada en vigor, el passat 25 de maig de 2018, 
del Reglament de protecció de dades personals, han afegit una casella a aquesta fitxa 
en què demanen el consentiment per indicar a l’acta el nom i cognoms de les persones 
que intervenen. Aclareix que, si no volen ser identificats a l’acta, només cal que no 
marquin la casella i només s’hi indicaran les seves inicials. 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

S’aprova. 

2. Torn obert de paraules 

El president obre el torn d’intervenció de veïns i entitats.  

La senyora Sonia Rodríguez, en nom de la Vocalia de Diversitat Funcional de 
l’Associació de Veïns i Veïnes de Sant Martí, en primer lloc, pregunta si l’octubre o 
novembre d’aquest any desapareixerà la línia d’autobús 60 de Sant Martí. 

En segon lloc, demana que tots els partits polítics d’aquest Ajuntament del Districte es 
posin d’acord i s’uneixin per a la no-discriminació de les persones amb discapacitat o 
diversitat funcional. A tall d’exemple, explica que les persones que van en cadires de 
rodes motoritzades, com ella mateixa, no poden acompanyar un familiar en 
l’ambulància. Afegeix que a les nits no hi ha transport adaptat, ni taxi ni metro ni bus ni 
tramvia, i han d’esperar fins a les vuit del matí per poder agafar un taxi adaptat. 
Concreta que caldria lluitar per aconseguir alguna ajuda o la manera de poder 
acompanyar el familiar que necessita l’ambulància, encara que no fos en la mateixa 
ambulància, ja que reconeix que modificar ambulàncies és bastant complicat. 

En tercer lloc, sol·licita que l’Ajuntament de Barcelona no doni cap mena de suport a 
les activitats, esdeveniments, locals, entitats i qualsevol situació que no siguin 
accessibles cent per cent. En aquest sentit, comenta la inauguració d’una exposició al 
Pere Calafell. 

Finalment, vol saber si l’Ajuntament dona suport a la nova ordenança del Llibre blanc 
que diu que els bars, cafeteries i restaurants no han de complir la normativa de fer 
accessible l’entrada i el bany i que les taules de les terrasses han d’estar enganxades 
a les façanes. 

El senyor Miquel Palau, en nom de la plataforma «Salvem El Vuit», exposa que El Vuit 
és una llar d’infants de la Generalitat, que se’ls ha comunicat que està previst que es 
tanqui el curs 2019-2020 i que aquest curs la matrícula s’ha limitat als infants de dos i 
tres anys. Incideix que és un equipament del barri, totalment renovat, i que hi ha molta 



  
 

 

manca de places d’escola bressol pública. Per això no entenen aquesta decisió que ha 
pres el Consorci d’Educació de Barcelona. Comunica que possiblement es traspassarà 
a l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, però que en aquest traspàs, de moment, 
han quedat moltes famílies fora. Per tot això, vol saber quina és la posició de 
l’Ajuntament de Barcelona, sobretot pel que fa als treballadors, perquè als que tenen 
plaça fixa se’ls recol·locarà, però els altres perdran la feina, que és el cas de nou 
treballadors, dels quals un ja ha estat acomiadat aquest últim trimestre. 

El senyor César León Ortega, en nom propi, manifesta que li agradaria que estigués 
present el senyor Garcia Puga, gerent del Districte, i confia que li traslladin els motius 
de la seva queixa.  

Tot seguit, exposa que amb anterioritat va presentar la sol·licitud a aquesta Audiència 
Pública que la Comissió de Persones amb Discapacitat fos un consell en què 
poguessin participar tots els grups polítics amb la finalitat que hi hagués més 
participació i que l’Ajuntament fes més cas de les propostes d’aquesta comissió, tenint 
en compte tots els problemes d’accessibilitat que té el districte, com ara l’oficina de 
Correus i l’oficina d’Hisenda sense accessibilitat. Ara bé, mostra la seva sorpresa que 
el Consell de Salut fa un any i mig que no es convoca, i creu que es convocarà el 
proper dilluns. 

D’altra banda, fa palès que va sol·licitar que es creés un pla d’ocupació per al col·lectiu 
de persones amb discapacitat intel·lectual, que no s’ha fet, com també l’obertura de les 
cafeteries dels centres cívics amb aquest col·lectiu, que encara s’està estudiant. 

Constata que ha hagut de posar una denúncia davant la síndica de greuges de 
Barcelona perquè el Districte només té un 2% de plantilla amb discapacitat, quan 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic estableix que totes les administracions n’han de tenir 
un 7%. Així mateix, comunica que ha posat en coneixement del president 
l’incompliment de la Llei 13/2014, que ha activat que els centres cívics de la ciutat 
puguin ser accessibles i intentar dotar-los d’una àmplia cartera d’activitats per a aquest 
col·lectiu, iniciativa que ha tingut gran ressò als mitjans de comunicació, ja que 
actualment de totes les propostes formatives que tenen els quaranta-tres centres 
cívics de la ciutat només una s’adreça a aquest col·lectiu. Incideix en el gran benefici 
que significa per a aquest col·lectiu fer activitats de dansa integrada o de flamenc, per 
exemple. 

Retreu que, amb el gran pressupost que gestiona aquest Districte, no puguin destinar 
400 euros a fer alguna activitat inclusiva, com ara un curs de flamenc. Remarca que 
està convençut que tots els partits de l’oposició estarien d’acord a treure aquests 400 
euros del projecte de la superilla, del dels carrils bici o de la restauració de Can Felipa. 

En darrer terme, demana que els grups de l’oposició facin un repàs dels horaris dels 
centres municipals esportius del districte, ja que, per exemple, la piscina de Can Felipa 
els dissabtes només està oberta fins a les tres de la tarda, cosa que li sembla un tracte 
discriminatori per a les famílies en general, mentre que al Centre Esportiu Municipal 
Bac de Roda funciona fins a les 23.50 hores. 

La senyora Margarita Ferrero, en nom de la comunitat de veïns de l’edifici 
d’Almogàvers, 225, escala D, comenta que a les respostes a les peticions de 
l’Audiència Pública del 9 d’abril diu que se’ls ha donat resposta, però que no els ha 
arribat cap resposta, només un successiu «es tanca la seva petició amb aquest 
número per problemes interns/2», «es tanca la seva petició per problemes interns/3», i 
que va entrar una altra queixa perquè no rebia resposta i encara no ha rebut resposta 
a aquesta queixa. 



  
 

 

Tot seguit, llegeix l’escrit que ha adjuntat a la fitxa d’intervenció de part de la comunitat 
de veïns. En resum, en aquest escrit s’expliquen els problemes i les molèsties 
provocats pels ocupants del pis 3r 3a, que és un habitatge d’inclusió social tutelat per 
Provivienda, els quals sembla que per fi es troben en situació de data de llançament 
de desnonament, tot i que encara queden mesos per endavant de reiterades trucades 
a la Guàrdia Urbana per les molèsties que ocasionen, i més ara que tenen un altre 
gos. 

D’altra banda, informa que, des de fa un temps, també hi ha problemes amb els 
inquilins del 2n 3a, també habitatge d’inclusió, i que Provivienda els ha sol·licitat que 
siguin els veïns qui ho denunciïn per iniciar un procediment administratiu sobre aquest 
pis. Precisa que els ocupants no l’utilitzen per a habitatge, sinó com a magatzem, cosa 
sorprenentment irregular, sobretot tenint en compte la manca d’habitatge i la llarga 
llista d’espera per aconseguir un habitatge social. Manifesta que aquests ocupants 
tenen amistat o coneixença amb la inquilina del 3r 3a, la qual cosa els fa témer que 
intercanviïn habitatges quan facin fora l’una o l’altra. 

Així mateix, assenyala que els veïns, en particular els que comparteixen replà, viuen 
en constant tensió, estat de nervis i inseguretat, que no poden dialogar amb ells, ja 
que com a resposta reben insults i amenaces, i que els esgota el fet de comunicar 
reiteradament aquesta situació a l’Ajuntament, via IRIS, instància o Audiència Pública, 
sense rebre cap resposta.  

Per tot això, fa palès que, després d’haver reflexionat i debatut molt sobre aquests 
temes, molts veïns creuen que, tot i que estan a favor del compromís social, si la feina 
socioeducativa dels professionals que atenen aquestes persones és ineficaç i no 
possibilita reconduir la situació en relació amb els reiterats incompliments dels 
compromisos, es vulneren els drets de la resta de veïns i que fins i tot se’ls posa en 
situació de risc. Remarca que la feina d’integració es limita a deixar-los sense control i 
que l’Ajuntament s’ho hauria de replantejar i prendre mesures per resoldre-ho. 

En definitiva, comunica que per tot això els veïns demanen reiteradament a aquesta 
Administració que es replantegi l’ús d’aquests habitatges i reconvertir-los en lloguer 
social, com ja n’hi ha dos a la mateixa comunitat, que no generen cap problema de 
convivència, sinó tot el contrari, pel bé futur de tots els veïns que hi viuen. 

El senyor Eduard Rodríguez López, en nom de la Comissió d’Afectats de la Gran Via, 
assenyala que des de la comissió han fet la petició sobre la queixa dels veïns per la 
manca de manteniment de l’accés del parc del Clot per la rambla de Poblenou i que, 
de moment, s’han fet dues actuacions amb relació a la proliferació de les rates.  

Quant a la queixa per incivisme dels ciclistes que circulen per la rambla d’Escultors 
Claperós i no pel carril bici, exposa que la resposta ha estat que la Guàrdia Urbana 
informa que els senyals pintats al paviment són informatius i de recomanació, ja que 
no es tracta d’un carril bici integrat, i que l’existència d’aquests senyals no implica 
prohibir la circulació de les bicis pel parc, permesa per l’ordenança sempre que 
s’adeqüi a la velocitat dels vianants, i conclou que no es pot fer cap acció punible pel 
fet de circular en bici pel parc ni tampoc obligar les bicis a circular per la calçada del 
carrer Escultors Claperós. Expressa el seu desacord amb aquesta resolució, ja que 
creu que les bicis no han d’anar per les voreres. 

Així mateix, es queixa que el panell que hi ha a Joan de Malta que diu «Construcció 
dels túnels viaris de la plaça de les Glòries» no és adient i que ells van proposar 
«Construcció dels túnels viaris segons Compromís Glòries 2007», «Construcció dels 
túnels viaris Badajoz, més enllà de rambla Poblenou» o «Construcció dels túnels viaris 



  
 

 

Castillejos, més enllà de Poblenou», com a conclusió de les reunions que van tenir 
amb l’alcaldessa. Comunica que han enviat correus fent aquesta queixa al regidor, al 
gerent, al portaveu assessor, a Ecologia Urbana, a BIMSA i a la regidora Janet Sanz. 
En aquest sentit, dona les gràcies al senyor Francesc Carmona perquè ha contestat i 
ha dit que faran la demanda, però que encara no s’ha fet.  

Finalment, apunta que la policia de barri, que hauria de ser policia de proximitat i 
barrejar-se amb els ciutadans, ara diuen que no poden patrullar, amb la qual cosa creu 
que s’està afavorint els incívics. Tot i així, conclou que hi ha més gent cívica que 
incívica. 

El senyor Hilario Cabezas, en nom de l’Associació de Veïns de Paraguai-Perú, 
pregunta si volen que es facin festes majors als barris, perquè estan farts de tots els 
requeriments que fa l’Ajuntament i més encara de les prohibicions. Manifesta que si no 
volen que es facin festes majors que ho diguin i així estalviaran diners al Districte. 

D’altra banda, reitera la demanda d’un lloc perquè els nens no hagin de jugar a la 
plaça Puigcerdà, que és una petició de fa molts anys. 

El representant de l’Associació de Veïns del Barri de la Pau constata la deixadesa de 
les façanes del barri de la Pau, de la qual l’Ajuntament ja fa molt que té coneixement. 

Comunica que van tenir una reunió amb Habitatge perquè hi intervingués el Consorci i 
que el 22 de febrer van convocar una assemblea a la Pau, d’acord amb Habitatge, en 
què hi eren el senyor José María Coy Santiago, director general d’Habitatge de 
l’Ajuntament de Barcelona, la senyora Eva Campos, consellera de la Verneda i la Pau, 
del Districte de Sant Martí, com també diversos presidents de comunitats del barri de 
la Pau i veïns. Exposa que en aquesta assemblea va assenyalar que el 1994 es va 
signar un pla directori d’obres del qual s’han incomplert els compromisos i els terminis 
acordats pel que fa a la realització d’obres i que les obres que s’han fet no s’han fet 
correctament. 

Així mateix, comunica que, en aquesta mateixa assemblea, el senyor José María Coy 
va indicar que s’havia fet una primera reunió, el 18 de gener del 2018, amb 
l’Associació de Veïns de la Pau i diverses comunitats de propietaris del barri i que va 
sorgir el compromís de l’Ajuntament de delimitar el barri de la Pau com un barri 
d’atenció especial, cosa que significa dotar el barri amb el 10% addicional de 
subvencions generals que s’apliquin, que falta determinar si aquest 10% addicional 
l’assumirà l’Ajuntament o la Generalitat; que les rehabilitacions que han de fer les 
comunitats de propietaris es poden fer amb empreses conegudes per l’Ajuntament de 
Barcelona que esperarien que la comunitat rebés la subvenció i, per tant, no haurien 
d’avançar l’import de les obres, i que un tècnic de l’Oficina d’Habitatge de Sant Martí 
anés un dia a la setmana a tractar les subvencions dels expedients de rehabilitació i a 
fer-ne el seguiment, entre d’altres. Remarca que el compromís era que el mes de març 
comencessin les obres i les subvencions, però que no en saben res. 

Així mateix, fa palès que el tècnic que han enviat ha creat un gran problema perquè ha 
desinformat i ha donat dades que no són correctes. 

Retreu que no s’hagi complert el compromís ni se’ls n’hagi informat. Fa referència als 
consellers que viuen a la Pau ja que creu que haurien d’intervenir en aquest tema. 

 



  
 

 

La senyora Maria Teresa Moreno, en nom propi, vol tenir informació sobre les obres 
que s’estan fent a la finca del carrer Rogent, 38, perquè des de fa una setmana s’hi 
estan fent obres i, a més, estan acumulant tota mena de trastos i material en un pati 
que hi ha just sota de les galeries del seu edifici. 

El senyor Julián Bravo, en nom propi, en relació amb el tema de les bicicletes que 
circulen per la vorera al carrer Escultors Claperós, opina que la resposta de la Guàrdia 
Urbana és una mica frívola. Afegeix que la Guàrdia Urbana hauria de saber que els 
senyals pintats al terra són d’obligació i que els hauria de fer complir. 

El senyor M. C., en nom propi, es queixa que, a causa de l’especulació, els pisos al 
Clot són molt cars: 300.000 euros pisos de 70 metres i de més de quaranta anys i 
lloguers de 1.000 euros. Constata que la gent jove no pot pagar aquests preus, ja que 
normalment el seu sou és de 900 euros.  

D’altra banda, manifesta que dos terços dels pensionistes cobren menys de 1.000 
euros de pensió i, per tant, no poden accedir a les residències de gent gran, ja que una 
plaça costa uns 2.000 euros al mes. 

Per això, considera que s’està penalitzant la gent jove i la gent gran. I demana, per 
tant, fer una reflexió i fer pisos per a la gent gran i pisos de lloguer social per al jovent.  

La senyora M. C. M., en nom propi, exposa que es necessita transport entre els 
carrers Bac de Roda i Rogent per a la gent gran amb poca mobilitat. 

Tot seguit, comenta que tot el veïnat dels voltants del parc del Clot de la Mel tenen un 
problema enorme amb els coloms i demana que hi facin alguna cosa. 

Per acabar, sol·licita informació sobre les obres al cementiri de Montjuïc. 

El senyor Miquel Catasús i Lacruz, en nom de l’Associació de Veïns del Clot - Camp 
de l’Arpa, en primer lloc, comenta que si les associacions de veïns i les organitzacions 
tinguessin reunions periòdiques amb el Govern del Districte, com tenen demanat, seria 
més fàcil que algunes coses funcionessin. Precisa que fa més d’un mes i mig que 
tenen demanada una reunió i que encara no se’ls ha concedit. 

En segon lloc, retreu que no s’ha fet res en el tema d’habitatge social públic al barri del 
Clot - Camp de l’Arpa, quan ja fa tres anys que els van avisar que aquest barri 
necessitava habitatge social i que hi havia disponible un solar a Trinxant-Meridiana, 
que el mandat passat es va aconseguir que fos municipal. Així mateix, recorda al 
president que els havien dit que al juny tindrien una xerrada sobre el programa 
d’allotjaments de proximitat provisionals (en endavant, APROP), a Glòries i que, de 
moment, no en saben res, com tampoc els han contestat les preguntes que van fer ara 
fa un any. 

Tot seguit, exposa que fa un any l’Ajuntament els va demanar que fessin una llista de 
finques del barri que l’Ajuntament podria comprar per fer-hi habitatge. Van fer una llista 
d’unes quaranta finques, entre aquestes la del carrer Rogent, 38, però no han fet res. 

En tercer lloc, amb referència a la Residència per a Gent Gran Alchemika, que ja va 
sortit a l’Audiència Pública anterior, assenyala que la Generalitat, com a solució 
d’urgència, l’ha adjudicat a Eulen, que és una molt bona empresa. Demana que, abans 
del 30 de juny, parlin d’aquest tema i controlin que els avis vulnerables no pateixin de 
nou una situació com la de fa dos anys. 



  
 

 

Finalment, comenta que van visitar amb el gerent Can Miralletes i van acordar que es 
faria un projecte d’arranjament. En aquest cas, vol saber si hi ha alguna data 
aproximada d’aquestes actuacions. 

El president agraeix totes les intervencions i dona la paraula al Govern del Districte. 

El gerent expressa el seu acord i coincidència amb les qüestions que ha plantejat 
César León, i creu que és un acord compartit per la taula; tanmateix, precisa que està 
costant molt materialitzar les solucions. 

Quant al tema de les persones amb discapacitat a la plantilla de l’Ajuntament, explica 
que ja fa molts anys que s’està treballant perquè la plantilla de l’Ajuntament sigui 
inclusiva i que aquest 7% s’ha de determinar dins del total de la plantilla, unes 12.000 
persones i amb els organismes autònoms gairebé 18.000 persones. En aquest cas, 
està convençut que superen aquest tant per cent de treballadors amb discapacitat, no 
només de mobilitat, sinó que també cal incloure-hi persones amb discapacitat visual, 
sordesa, etc. Tot i així, reconeix que al Districte és cert que en l’última revisió les 
persones amb discapacitat representaven només un 2%. Ara bé, remarca que és una 
plantilla molt mòbil i que no es pot mesurar parcialment, sinó que cal considerar la 
plantilla de tot l’Ajuntament de Barcelona, que sí que compleix amb escreix aquest 7%. 

Pel que fa als plans d’ocupació, assenyala que és Barcelona Activa qui planteja com 
tirar endavant aquests plans, no el Districte, i que tenen unes clàusules d’inclusió que 
es respecten i, per tant, compleixen aquest 7% de plantilla inclusiva. 

Tot seguit, informa que, arran de les insistents peticions favorables del senyor León, 
l’Ajuntament està analitzant la possibilitat que hi pugui haver una convocatòria per als 
quioscos de la ciutat que estan tancats en aquests moments adreçada únicament i 
especialment a persones amb diversitat funcional. 

Sobre el tema de l’horari de la piscina de Can Felipa, comenta que fa mesos que estan 
intentant, sense èxit, que l’horari dels dissabtes s’ampliï. Comunica que hi continuaran 
treballant, perquè comparteixen l’objectiu d’ampliar els horaris de Can Felipa. 

Amb relació als tallers de dansa integrada o flamenc, constata que és cert que han 
sigut un èxit quan s’han plantejat. Precisa que els volen fer, però que tenen problema 
per encabir el seu cost dins dels pressupostos públics, perquè són projectes d’alta 
qualitat que superen el llindar dels tallers que des de fa molts anys es fan als centres 
cívics dels districtes. És per això que estan intentant disposar d’un pressupost extra 
per poder assumir aquestes partides i poder fer aquests tallers. 

En resposta al tema de les ocupacions d’Almogàvers, 225, manifesta que hi estan 
treballant, que en un dels habitatges hi ha una menor i que, per tant, s’ha de protegir 
aquest entorn. Comunica que hi ha uns incompliments i que l’Ajuntament ha tirat 
endavant accions judicials, que tenen el seu recorregut, i que ara han d’esperar a 
veure quin resultat tindrà aquesta via judicial. Sobre el tema de replantejar-se que 
aquests pisos passin a lloguer social, constata que ja es va parlar a l’Audiència 
anterior i que la Gerència de Drets Socials està analitzant què s’hi pot fer. 

A continuació, comenta al senyor Eduard Rodríguez que és cert que fa molt de temps 
que estan darrere del tema de les bicicletes i que esperen que la cultura de la bicicleta 
es vagi integrant a la ciutat, cosa que necessita el seu temps. Aclareix que la Guàrdia 
Urbana hi està treballant i que posa sancions als infractors.  



  
 

 

Quant al panell informatiu, reconeix que no té resposta, i admet que s’ha de corregir al 
més aviat possible. 

Pel que fa a la policia de proximitat, diu que ja s’ha explicat a bastament als consells 
de barri i a les audiències, amb la presència de la sergent Merche Carballo i els 
respectius agents de la Guàrdia Urbana, i s’han repartit targetes amb un telèfon i un 
correu de contacte. Indica que aquests agents crearan vincles amb totes les entitats i 
amb els agents de cada barri.  

Sobre les festes majors de barri, manifesta que s’estan fent i se seguiran fent, que 
s’han reforçat quant a subvencions, equips tècnics i tècnics de barri. Comenta que 
potser alguns requeriments són més complicats i que poden parlar de coses concretes 
i analitzar què ha fallat. 

Pel que fa a la plaça Puigcerdà, explica que es va fer un projecte que es va haver de 
tirar enrere perquè en les dues reunions amb les comunitats de propietaris aquests 
van manifestar que la plaça ja estava bé i que no volien cap reforma. Coincideix que 
falten espais per a infants al barri.  

El senyor Hilario Cabezas replica que no és veritat que diguessin això i que, a més, la 
plaça és municipal.  

El gerent aclareix que aquesta plaça està vinculada a tots els propietaris d’aquells 
edificis i que té una servitud pública, però no és de l’Ajuntament. De fet, apunta que els 
propietaris dels pisos tenen l’obligació de fer-hi el manteniment i tenen un dret sobre 
aquella plaça. Constata que l’Ajuntament va demanar l’autorització per intervenir-hi. 

Quant al local de Rogent, 38, comunica que hi faran una inspecció i, si escau, 
requeriran a la propietat privada que netegi el pati.  

En relació amb Can Miralletes, explica que al parc s’han de fer actuacions de 
manteniment, d’accessibilitat i de retenció de terres, bàsicament les que donen al 
carrer Indústria. Concreta que en els elements de manteniment s’actuarà en les 
properes setmanes, si no s’està fent ja, i que per als temes d’accessibilitat i de retenció 
de terres es farà un projecte aquest mandat i les obres es faran el mandat següent. 

El conseller tècnic constata que és cert que entra en funcionament la línia V33 i que, 
en principi, desapareix la línia 60, dins de la implementació de la xarxa ortogonal. 
Informa que dimecres vinent hi ha una taula de mobilitat al districte i convida la 
senyora Rodríguez a assistir-hi ja que un dels punts és fer balanç de la implantació de 
la nova xarxa i parlar dels problemes o mals funcionaments que hi puguin haver. 

Quant al tema d’accessibilitat en activitats o esdeveniments, comunica que la voluntat 
del Districte i de l’Ajuntament és anar millorant i complint al màxim tot allò que fa 
referència a les normatives d’accessibilitat. En el cas concret del Pere Calafell, explica 
que aquest equipament està pendent d’una reforma, perquè hi ha d’anar una escola de 
música i una llar d’infants, que s’està utilitzant provisionalment i que són conscients 
que no està adaptat al cent per cent. Quant a les activitats que s’hi fan, considera que, 
com que és una utilització provisional, cal ser més flexible si alguna lletra petita no es 
compleix. Tot i així, diu que els ho comunicaran. 

Sobre l’ordenança de terrasses, indica que està en procés d’al·legacions i que 
properament es presentarà públicament. Entén que quan entri en vigor podran veure 
les adequacions concretes. En tot cas, expressa que la voluntat és que no obstaculitzi 
les millores plantejades en temes d’accessibilitat. 



  
 

 

La senyora Sonia Rodríguez reclama que tots els partits polítics d’aquest Ajuntament 
es posin d’acord per evitar aquesta discriminació i tenir un suport per poder anar amb 
l’ambulància amb les seves famílies. 

El conseller tècnic incideix de nou que l’Ajuntament i el Districte en concret tenen molt 
present la problemàtica de les persones amb mobilitat reduïda i que estan fent moltes 
accions, però que no ho poden resoldre tot, ara per ara.  

Pel que fa a la Llar d’Infants El Vuit, explica que és de les poques que és de titularitat 
de la Generalitat de Catalunya. Tot i així, de seguida que van tenir coneixement que hi 
passava alguna cosa van preguntar al Consorci d’Educació i els van dir que el 
Departament d’Educació té intenció de tancar-la i que aquest curs no ha obert la 
matrícula del primer curs. Matisa que és una llar d’infants, just a la frontera amb Sant 
Adrià, que, paradoxalment, costava cada any que omplís totes les places. Informa que 
l’Ajuntament, a través de l’Institut Municipal d’Educació, amb la gestió del Consorci 
d’Educació, ha manifestat la voluntat de fer-se’n càrrec en el moment que tanqui i 
integrar-la a la xarxa municipal d’escoles bressol i, si escau, renovar les instal·lacions i 
el projecte educatiu. Quant al tema de personal, fa palès que cal respectar tots els 
drets de les persones que hi treballen. Comenta que la Generalitat els ha explicat que 
hi ha treballadors que estan a punt de jubilar-se. Puntualitza que aquesta escola 
bressol no quedaria sense funcionament cap curs.  

D’altra banda, posa en valor la tasca que està fent la Guàrdia Urbana en molts 
aspectes, entre d’altres, amb la policia de barri, en el control de la problemàtica que a 
vegades genera la nova mobilitat, com ara bicicletes, patinets, etcètera. Destaca que 
s’està fent un treball d’aproximació a la ciutadania que s’està presentant a tots els 
consells de barri. Aclareix que aquesta policia de proximitat sovint no es veu perquè 
van de paisà. 

Quant al tema concret de les bicicletes, reconeix que el districte de Sant Martí és on hi 
ha més queixes per incivisme relacionades amb bicicletes i que, per això, l’equip de 
Guàrdia Urbana del Districte ha implementat un pla específic de control d’aquestes 
situacions. Afegeix que s’està sancionant i que ja se sancionava abans: gairebé 400 
sancions el 2015, unes 450 el 2016, una mica més el 2017, i el primer trimestre del 
2018, més de 300 sancions a ciclistes per diferents infraccions. Matisa que s’intenta 
que siguin sancions pedagògiques per contribuir a aquest canvi de cultura de la 
mobilitat i que, d’entrada, no comportin –si no és una infracció molt flagrant– sanció 
econòmica, sinó que es puguin bescanviar per unes sessions de civisme en l’ús de la 
bicicleta. 

Així mateix, especifica que tenen les dades dels punts que són més problemàtics, que 
és on focalitzen i prioritzen les actuacions. En el cas concret d’aquest entorn de la 
Gran Via i Escultors Claperós, al voltant de Glòries, comenta que ara està en obres, 
cosa que complica enormement la mobilitat, i que el carril bici estarà tallat durant uns 
mesos per les obres. És per tot això que opina que és possible que els ciclistes ara 
envaeixin una part que no és carril bici.  

En relació amb el tema dels coloms, manifesta que en són conscients i que hi ha un 
programa de besses específiques per a coloms precisament per evitar-ne la 
reproducció i controlar aquest problema. Matisa que per normatives europees i per 
qüestions de salut pública i mediambientals no es poden fer servir alguns tipus de 
productes que es feien servir antigament, que això també passa amb altres tipus de 
controls de plagues, la qual cosa fa que la resposta sigui menys contundent, però més 
segura per a la població. 



  
 

 

El regidor, primer de tot, en nom del Districte condemna els fets que van succeir fa un 
dia i mig al Razzmatazz, una presumpta violació múltiple, encara en estudi pels 
Mossos d’Esquadra,  i expressa vergonya i tristesa perquè aquests fets se segueixen 
produint i, a més, que s’hagin produït al districte. 

A continuació, sobre el tema d’Almogàvers, 225, comunica que parlarà amb Drets 
Socials i amb Habitatge per esbrinar què passa en aquesta finca i quins són els 
problemes, perquè com a regidor d’Habitatge el preocupa aquesta situació i considera 
que és paradoxal que s’estigui fent una inversió pública a Almogàvers per millorar 
l’espai públic amb la superilla i que, en canvi, els habitants tinguin aquests problemes. 

Quant al tema de l’accessibilitat, assumeix que cal evitar al màxim aquesta 
discriminació que es dona en llocs que no són accessibles i indica que tenen en 
compte les seves reivindicacions i que intenten fer tots els possibles, però que són 
processos lents. 

Contesta al representant de l’Associació de Veïns del Barri de la Pau que ara 
arrosseguen un problema d’unes obres fraudulentes de Teyco a Adigsa, de fa anys, 
que tenen el Pla de barris, les finques d’alta complexitat, el mapa de vulnerabilitat 
residencial, i que els tècnics hi estan treballant i que el tema està encaminat.  

Informa que la convocatòria d’ajudes a la rehabilitació sortirà el 14 de juny, que si els 
van comunicar que sortirà al març es van equivocar.  

Comunica a la senyora Moreno que ho trametran a Serveis Tècnics i a la Guàrdia 
Urbana. 

Quant al problema d’habitatge que plantejava el senyor M.C., manifesta que el 
pateixen i que probablement és el problema més greu que té Barcelona i totes les 
ciutats del món. Comenta que els inversors estan invertint a les ciutats més atractives, 
com Barcelona. Explica que Barcelona té un retard de gairebé cent anys en parc 
d’habitatge públic, que actualment només hi ha un 1,5-2% i que estan intentant 
ampliar-lo, però que tardaran anys. A tall d’exemple, indica que a tota promoció pública 
hi ha un 30% per a joves i que estan fent habitatge dotacional per a gent gran. 

Pel que fa a la pregunta sobre el cementiri de Montjuïc, comenta que no pertany a 
aquest districte, però que el regidor Raimond Blasi l’ha informat que hi ha una 
indemnització de 3.000 euros. 

Finalment, comenta que ja estan acostumats als balanços tan minsos del senyor 
Catasús, i recorda les actuacions fetes a Glòries, Meridiana i l’eix verd. Reconeix que 
al Clot - Camp de l’Arpa hi ha molt poc habitatge social, que no tenen sòl, però que 
estan fent coses, com ara que han actuat a Trinxant-Meridiana, fan habitatge al sòl 
públic al voltant de les Glòries, els APROP, han aconseguit que la Sareb i el Building 
Center de CaixaBank els cedeixen un habitatge cada una, tenen una borsa de lloguer 
assequible, etc. 

En relació amb la llista de solars i edificis que els van facilitar, explica que s’ha 
analitzat i que, en aquest moment, hi ha dos edificis en estudi: el de Joan de Peguera, 
43-45, tretze habitatges, i Còrsega, 689, set habitatges. 

Per acabar, comunica que faran la reunió sol·licitada a principis de juliol. 

El president obre un segon torn de paraula de veïns i entitats. 



  
 

 

El senyor César León Ortega manifesta que el cap del Gabinet Tècnic de Projectes, 
Gerència de Recursos Humans i Organització, Rafael Luís Pardo, li ha facilitat les 
dades actuals de la plantilla de l’Ajuntament: d’un total, a Casa Gran, de 14.494 
persones només hi ha un 3,68% de persones amb discapacitat. Afegeix que el 8 de 
juny cau l’únic pla d’ocupació de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, 
amb trenta-set persones, i l’estadística baixa a un 2,4%. 

D’altra banda, amb referència als diners, comenta que ha tingut un familiar a la UCI i 
que el cap d’intensius al quart dia l’ha enviat a casa, quan qui va a l’ambulatori, com 
que gasta menys diners, té la possibilitat de fer mil visites. En aquest sentit, assenyala 
que els nens amb síndrome de Down estan escolaritzats de setembre a juny i no se’ls 
envia a casa al març perquè estan gastant més recursos. 

Conclou que si es necessiten més recursos per poder integrar les persones amb 
discapacitat en un equipament públic, doncs, s’hauran d’invertir. Puntualitza que fa 
trenta anys que no fan cap curs per a aquestes persones i que de les mil activitats 
actuals només n’hi ha una adreçada a aquestes persones. Per tant, considera que 
amb el que s’han estalviat aquests anys bé poden pagar els 50 euros que costen 
aquests professors especialitzats, que tampoc no és culpa de les persones amb 
discapacitat que les persones que contracten actualment per fer els tallers no sàpiguen 
treballar amb ells. 

La senyora Margarita Ferrero incideix que ells no han rebut cap resposta, que ja saben 
que està en via judicial. Comenta que un veí va rebre una resposta a una de tantes 
queixes en què l’Ajuntament deia que tot aquest procés acabaria el setembre-octubre. 

D’altra banda, retreu que es digui que s’ha de preservar la intimitat d’aquesta noia 
menor, que gairebé té divuit anys, que fuma, surt de nits, es baralla a crits amb la seva 
mare, etc., i no es vulgui preservar la intimitat dels fills menors dels veïns. 

Finalment, comenta que li ha semblat entendre que l’Ajuntament es plantejava parlar 
sobre el lloguer social i pregunta si és així. 

El senyor Hilario Cabezas expressa el seu desacord amb les respostes que li ha donat 
el senyor Puga. Constata que la plaça és una porqueria, juguen a pilota i no hi poden 
fer res. Comunica que li portarà la signatura de totes les comunitats. 

La senyora Sonia Rodríguez demana perdó al conseller tècnic, però diu que està molt 
farta d’estar tan discriminada. 

Reitera la seva petició que tots els partits signin per a la no-discriminació de les 
persones i donin suport perquè puguin anar d’acompanyants a l’ambulància. Explica 
que en el seu cas no hi pot anar perquè va en cadira de rodes motoritzada. 

El senyor Eduard Rodríguez López comenta que en el tema del parc del Clot, ha notat 
alguna millora. Informa que ha enviat una instància a l’Ajuntament perquè al parc del 
Clot, entre la Nau del Clot i el frontó, han tret un arbre i han deixat la soca de quatre 
centímetres, cosa que és un perill sobretot per als nens, i ha fet la proposta de treure 
la soca i pavimentar-ho tot, ja que només són setze metres quadrats. 

A continuació, comenta al senyor Francesc Carmona que estan patint molt per les 
obres del túnel, com ara que la parada d’autobús 9256 està envaïda per cotxes i 
furgonetes. 



  
 

 

Quant a la Guàrdia Urbana, explica que va trucar al telèfon de la policia de proximitat i 
que aquesta persona, creu que es diu Merche i és sergenta, li va dir que el trucaria, 
però encara està esperant la trucada.  

El president dona la paraula al Govern. 

El gerent agraeix les dades que ha aportat el senyor León. Reitera que estan estudiant 
com poden portar a terme els cursos que ha plantejat.  

Quant a Almogàvers, 225, matisa que el que ha volgut dir és que en un fòrum com 
aquest hi ha temes que han de ser reservats. Sobre les dates, comenta que la Guàrdia 
Urbana ha anat informant els veïns. 

Sobre la qüestió del lloguer social, aclareix que aquests habitatges es gestionen des 
de Drets Socials, que són coneixedors de la demanda dels veïns i estan analitzant si 
és factible.  

Respon al senyor Rodríguez que els arbres primer es tallen i després es treu la soca. 
Per tant, espera que d’aquí a pocs dies es traurà aquella soca.  

El conseller tècnic expressa que accepta les disculpes de la senyora Rodríguez. 
Considera que el tema de l’ambulància és un tema important i comunica que el 
recullen. 

D’altra banda, com a reflexió general, exposa que les audiències públiques serveixen 
per aportar temes, perquè el Govern se’n dugui deures, per recordar temes que no 
s’han resolt amb prou celeritat, però també perquè tothom prengui consciència que els 
problemes i les situacions que cal abordar són múltiples i molt diversos i que els 
mecanismes que té l’Ajuntament també són diversos i complexos. Per tot això, fa palès 
que a vegades no és fàcil resoldre qüestions, que depenen de diferents organismes, 
amb la celeritat o amb el detall que el ciutadà legítimament exigeix.  

 

El president dona les gràcies als assistents i, en no haver-hi altres assumptes a tractar, 
aixeca la sessió a les 21.10 h.  

 

 

La secretària tecnicojurídica Vist i plau  
El president  


