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Desenvolupament de la sessió 
 
El president obre la sessió. Assenyala que avui hi ha moltes sol·licituds de paraula i 
que, per tant, hauran de ser rigorosos amb els temps d’intervenció. Demana als veïns i 
a les entitats que intentin cenyir-se als tres minuts previstos per a cada intervenció i al 
Govern, que respongui amb concreció. 

Cedeix la paraula a la secretària tecnicojurídica perquè doni una informació relativa a 
la Llei de protecció de dades.  

La secretària tecnicojurídica manifesta que, d’acord amb la normativa de protecció de 
dades, informen que les dades personals facilitades per les persones que han 
sol·licitat intervenir en aquesta sessió seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona 
amb la finalitat d’aixecar l’acta de les sessions de l’Audiència Pública del Districte de 
Sant Martí i de fer-ne difusió, basant-se en el consentiment de l’interessat. 

Assenyala que aquest acte encara no es difon via streaming, però que, en cas que fos 
així, es transmetria pel canal de l’Ajuntament de Barcelona corresponent i es tractaria 
la veu de les persones que hi intervinguessin, que queda gravada. 

Així mateix, informa que les persones del públic donen consentiment al tractament de 
la seva imatge en situar-se a la zona de gravació per al públic que s’habilita 
habitualment. Explica que avui, atesa la gran afluència de gent, no ha estat possible 
habilitar una zona específica i, per tant, els intervinents estan asseguts per tota la sala. 
Afirma que per això es farà una gravació normal, tret que algú expressi el contrari. 

Manifesta que, tret d’obligació legal, les dades dels intervinents no seran cedides a 
tercers, i les conservaran fins que s’hagin exhaurit els terminis legals corresponents. 
Informa que els intervinents tenen dret a accedir, rectificar i suprimir les seves dades, 
així com altres drets sobre aquestes. Explica que es pot consultar informació 
addicional sobre el tractament i la protecció de dades a la web 
barcelona.cat/ajuntament/protecció-de-dades.  

Assenyala que, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la 
societat de la informació i comerç electrònic, en informar del correu electrònic o el 
telèfon mòbil, les persones que han decidit intervenir autoritzen que es faci ús 
d’aquestes dades per a la realització de comunicacions directament relacionades amb 
la finalitat indicada. 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior  

El president recorda que a l’entrada del Saló de Plens es pot recollir el resum amb 
respostes de l’Audiència Pública anterior, que va tenir lloc el 4 de juny.  

S’aprova. 

2. Torn obert de paraules 

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

El senyor Enrique Navarro Martínez, en nom de l’Associació Zona Fòrum, manifesta 
que té a les mans l’estudi que es va fer el 2017 sobre les males olors al Fòrum. 
Remarca que ha passat gairebé un any i mig des que es va presentar aquest estudi el 
març del 2017 i des que es van reunir amb el Districte. Afirma que continuen patint 



  
 

 

pudors diàriament, i que han de suportar la pudor de les quaranta tones de fangs no 
assecats, sinó només hidratats, que quinze camions treuen cada nit. Demana que se’ls 
doni un calendari sobre les actuacions que es duran a terme per resoldre aquest 
problema. 

El senyor Francisco Abad Romero, en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes El Besòs, 
explica que el supermercat Dia torna a descarregar mercaderies a la nit. També es 
queixa de l’existència de cucs en arbres sense podar i de la presència de rates. 

Afirma que al barri es fan barbacoes al carrer, es munten piscines a les places i els 
carrers utilitzant l’aigua dels sortidors que té Agbar per al subministrament dels equips 
de neteja, s’utilitzen parcs infantils com a pipicans, i els parterres i les places estan 
totalment abandonats, sense gespa ni un manteniment adequat.  

Explica que quan algú veí truca al 112 per denunciar comportaments incívics, els 
agents s’adrecen a les persones que han trucat, amb els problemes que això comporta 
d’insults i amenaces per part dels infractors. Afirma que per això la gent té por de 
denunciar. A més, explica que els policies han comentat alguna vegada que tenien 
ordre de no actuar.  

Demana que el Districte i l’Ajuntament adoptin les mesures necessàries per millorar la 
situació del barri.  

El senyor Isidre Monferrer Masó, en nom propi, explica que al carril bus de Diagonal, 
entre els carrers Ciutat de Granada i Badajoz, a vegades l’autobús ha de creuar fins a 
set semàfors, i proposa canviar el carril bus de la dreta a l’esquerra per evitar tants 
semàfors. 

D’altra banda, pregunta si el conjunt escultòric de dotze lloses que hi havia a la plaça 
de les Glòries Catalanes s’ha guardat i es tornarà a posar a la plaça.  

La senyora M. Carmen García Fernández, en nom de Movimiento Diagonal Mar, 
assenyala que el regidor va dir en dos consells plenaris i als consells de barri que es 
traurien cotxes del passeig marítim i es faria més gran la part de vianants a la platja de 
Nova Mar Bella, tal com es va fer l’any passat. Manifesta que aquest estiu hi ha hagut 
molts accidents entre ginys de mobilitat personal i vianants. 

Explica que el 10 d’abril de 2018 van enviar al regidor, i també a les senyores Ada 
Colau i Janet Sanz, una instància que encara no han contestat. Diu al regidor que en 
farà arribar una fotocòpia a la seva secretària. 

Manifesta que van demanar els resultats de les anàlisis de la platja de Llevant dels dos 
darrers anys. Afirma que, segons aquests resultats, el 2016 es van trobar 6.783 
enterococs intestinals i 745 E. coli, i el 2017, 6.060 enterococs intestinals i 410 E. coli, 
quan el nombre habitual tant d’enterococs intestinals com d’E. coli a la platja és 100. 

Explica que el primer any, de 260 anàlisis de sorra, els en van donar 4, i que aquest 
any, de 249 anàlisis de sorra i 39 d’aigua, els n’han donat 11. Opina que els n’han 
donat 11 per enganyar-los, ja que hi intervenen dos laboratoris, un de la Universitat 
Autònoma i un altre de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Ensenya les mostres i 
diu que l’anàlisi només dona la part corresponent a la presència de pol·len a la sorra, 
que n’hi ha a tot Barcelona. Afirma que s’està jugant amb la salut de les persones i 
dels animals.  



  
 

 

Mostra gràfics dels informes sobre les corbes relatives a la presència d’enterococs 
intestinals i E. coli. A més, opina que és una mica sospitós que s’hagi encarregat al 
GESOP una enquesta a la platja en la qual es pregunta als enquestats si han tocat 
gossos desconeguts, si han tingut diarrees i si han tocat la sorra. 

Explica que han consultat aquests resultats amb catedràtiques de Bioquímica i els han 
dit que el rang dels enterococs i els E. coli que surt als informes no existeix. 

Manifesta que volen les 249 anàlisis de sorra i les 39 d’aigua de l’Agència de Salut 
Pública que els falten, i que la platja de gossos s’ubiqui a la plataforma del zoo marí, ja 
que allà no comportaria cap problema per a la resta de banyistes. 

El senyor Lluís Manzano i Anton, en nom propi, recorda que en l’últim Consell Plenari 
el conseller Gallardo va ensenyar un full amb les despeses de la superilla i del carrer 
Pere IV. Explica que en aquest full consta que la reforma del carrer Pere IV té un cost 
de 4.628.000 euros, i les obres de la superilla, de 10.456.317 euros de moment, atès 
que el mes de maig encara hi havia coses per assignar. A més, manifesta que a 
Internet va trobar un vídeo del 4 de maig de 2016, en el qual el regidor del Districte diu 
que la superilla del Poblenou no arribarà als 2 milions d’euros. Afirma que, per tant, el 
sobta molt que després hagi costat 10.456.317 euros. Manifesta que entén que un 
pressupost pot tenir desviacions, però que una desviació de tal magnitud, amb els 
diners de tots els contribuents, és inadmissible. Opina que tant el cost de la superilla 
com del tram de Pere IV són «una barbaritat».  

Finalment, afirma que Barcelona no funciona tal com avui està governada i que el 
Govern n’ha perdut el control. 

La senyora M. José Rodrigo Ibáñez, en nom dels veïns de l’Àrea Meridiana, 
Pamplona, Almogàvers i Tànger, assenyala que es referirà als problemes de soroll i 
incivisme que hi ha al polígon situat entre l’avinguda Meridiana i els carrers Tànger, 
Almogàvers i Pamplona, quan se suposa que aquesta zona del districte 22@ és el 
futur de la ciutat i la seu de les empreses digitals. Explica que els veïns han de patir 
«botellón» totes les nits i que, després del desmantellament del solar de Glòries, totes 
les persones sense sostre s’han desplaçat als porxos dels edificis d’aquesta zona i han 
engrandit els assentaments que ja hi havia. A més, manifesta que s’exerceix la 
prostitució al creuament del carrer Tànger amb Meridiana, que han vist xeringues al 
parc de sota de casa, que tenen rates i que troben vòmits i orins a totes hores.  

Pregunta quines mesures adoptarà l’Ajuntament per intentar pal·liar aquesta situació 
de degradació del barri. 

El senyor Miguel Cervantes Cuadra, en nom propi, explica que a l’altura de la Gran Via 
849, al costat de Carrefour, la gent ha de travessar el carrer corrents perquè el 
semàfor no està prou temps en verd per poder creuar tranquil·lament. Opina que, 
tenint en compte la distància que cal recórrer, caldrien uns 20 segons més de temps. 

D’altra banda, manifesta que, quan plou molt, el parc del Clot es converteix en una 
bassa d’aigua i els veïns no hi poden passar. Demana que s’adopti alguna mesura per 
evitar-ho.  



  
 

 

Finalment, dona les gràcies a l’Ajuntament per la bona gestió del casal d’avis de la 
plaça Valentí Almirall, on es fan cursos i activitats de franc per a la gent gran. 

El senyor Eduard Rodríguez López, en nom de l’Associació Afectats Gran Via, felicita 
el conseller tècnic perquè el va veure fa poc passant a peu amb la bicicleta per la zona 
on es fa el túnel de Glòries. 

Recorda que a l’Audiència Pública anterior va demanar al senyor Francesc Carmona 
que al plafó del carrer Sant Joan de Malta, que posa «Construcció dels túnels de la 
plaça de les Glòries», s’hi afegís «tram Badajoz-rambla Poblenou», tenint en compte 
l’endarreriment d’aquestes obres, que inicialment s’havien d’acabar el 2013 i ara es 
preveu que acabin el 2021. Explica que el senyor Carmona li va enviar un correu en 
què li deia que ja ho havia demanat, però que no s’ha fet. Manifesta que vol arribar a la 
conclusió que aquesta obra ara va de debò i es construirà el túnel. 

Explica que, quan plou molt, com els dies 6 i 7 de juny, el pas veïnal entre els carrers 
Escultors Claperós i Llacuna, al parc del Clot, queda inundat i la gent no hi pot passar. 
Afirma que el parterre s’ha quedat sense sauló i s’embossen totes les clavegueres. 
Manifesta que el 17 d’agost també va ploure molt i que, tot i que el mateix dia o 
l’endemà no s’hi podia fer res perquè estava tot enfangat, el dia 23 va trucar per 
demanar que almenys s’escombrés per deixar aquest espai net. 

Explica que va rebre una resposta del Departament de Comunicació, que deia: «En 
resposta a la seva intervenció de la darrera sessió de l’Audiència Pública de Sant 
Martí, en què ha exposat la necessitat de fer un treball de manteniment a l’accés del 
parc del Clot, li comuniquem que es tracta d’un treball que es durà a terme 
pròximament. Es tracta d’una feina que té una cert grau de complexitat, i els 
departaments oportuns del Districte de Sant Martí i Parcs i Jardins s’estan coordinant 
per poder-ho resoldre de la manera més efectiva.» Afirma que està d’acord que es 
dugui a terme aquest treball, però que també caldrà netejar un cop es faci.  

El senyor Josep Martí Maria, en nom propi, afirma que els veïns del parc del Clot 
pateixen l’incivisme tant de dia com de nit. Explica que durant el dia hi ha gossos solts 
i bicicletes i patinets que van per les voreres i el parc, i pregunta si no es podria multar 
totes aquestes persones. Manifesta que, d’altra banda, cada nit hi ha un mateix grup 
de persones que es dediquen a fer «botellón» i a cridar fins a altes hores de la 
matinada. Demana que la Guàrdia Urbana o els Mossos s’hi passin de tant en tant per 
posar una mica d’ordre. Remarca que aquest incivisme el pateixen els més de 3.000 
veïns de la zona.  

La senyora Rossemary Urquizo Zanabria, en nom propi, manifesta que és veïna de la 
zona de Bac de Roda i Sant Martí, i que el mes de maig es van reunir uns dos-cents 
veïns que tenen gos per parlar del pipicà. Recorda que es va tancar el pipicà per fer-ne 
un de nou però que s’hi va trobar alguna substància contaminant i des d’aleshores 
resta tancat. Afirma que, en aquest espai, ara creix l’herba i hi entra gent a beure o a 
fer les seves necessitats. Es queixa que no en saben res i demana que se’ls informi si 
es farà el pipicà. 

El president assenyala que ha intentat agrupar les intervencions al millor possible, i 
dona la paraula al Govern perquè respongui aquest primer bloc d’intervencions. 

El regidor del Districte assenyala que algunes de les intervencions van en la línia de dir 
que Barcelona no funciona, quan precisament la ciutat sí que funciona, a diferència 
d’altres llocs del món com Síria, Veneçuela o un Estat espanyol que té en presó 
preventiva alguns polítics. 



  
 

 

El president demana al regidor que se cenyeixi a les qüestions que s’han plantejat. 

El regidor assenyala que les queixes i fets que s’han exposat a les intervencions són 
molt diverses, algunes més d’àmbit de districte i d’altres d’àmbit més general, i que 
contestarà les coses concretes, encara que després tant el conseller tècnic com el 
gerent podran parlar-ne amb més detall. 

Respon al senyor Enrique Navarro que el comissionat d’Ecologia Urbana i la 
comissionada de Salut continuen treballant i fent estudis en relació amb les males 
olors a la zona Fòrum, i que es duen a terme actuacions concretes sobre aquesta 
qüestió. 

En relació amb la intervenció del senyor Francisco Abad, explica que hi ha gent que té 
el costum de treure la piscina a l’espai públic des de fa anys i que això forma part de la 
seva cultura. D’altra banda, manifesta que hi ha una plaga de rates a tota la ciutat. 
Afirma que és cert que totes aquestes qüestions són problemàtiques i dificulten la 
convivència. 

Respon al senyor Isidre Monferrer que no sap si la Canòpia acollirà els monuments 
que hi havia a la plaça de les Glòries Catalanes, però que en prenen nota.  

Manifesta que el fet que hi hagi problemes no vol dir que la ciutat sigui un caos i un 
desastre, i que es tracta de qüestions que tenen a veure amb l’estiu, amb la 
convivència i amb l’incivisme. Explica que és cert que hi ha incivisme en el cas de les 
bicicletes, els patinets o els monopatins que circulen a una velocitat superior a la 
permesa, i remarca que la Guàrdia Urbana posa un gran nombre de multes per 
conductes incíviques. Assenyala que, tanmateix, cal tenir en compte que hi ha més 
carrils bici i que constantment apareixen nous ginys de mobilitat personal a la ciutat. 
Afirma que l’incivisme el pateixen tots i que han de trobar la manera d’afrontar-lo. 

Diu a la senyora M. Carmen García que sí que es va treure una part important dels 
cotxes del passeig Marítim, però que no es va valorar aquesta actuació i molta gent va 
arribar a dir que no ho havien fet. Afirma que, fins i tot, han tornat a treure alguns 
cotxes que han tornat a ocupar aquest espai. D’altra banda, es disculpa pel fet que 
aquest any no s’ha pogut executar una nova fase del projecte de reforma del front 
litoral, tal com esperaven. 

Explica que tornaran a parlar amb els comissionats d’Ecologia Urbana i de Salut sobre 
els resultats de les anàlisis de la platja de Llevant, tot i que en principi no són 
preocupants. Afirma que l’Agència de Salut Pública hi continua treballant i que tenen 
en compte tota aquesta informació. 

Pel que fa a la despesa de la superilla a què s’ha referit el senyor Lluís Manzano, 
explica que inicialment es preveia una inversió de 2 milions i que, si bé s’ha pogut 
incrementar una mica, no és de 10 milions. A més, manifesta que la reforma del carrer 
Pere IV ha costat 4 milions perquè inclou totes les infraestructures, les galeries de 
serveis, l’arbrat, etc., i que aquest cost no es pot sumar al de la superilla. Assenyala 
que el conseller tècnic donarà les xifres exactes. 

En resposta a la senyora M. José Rodrigo, explica que fan tot el possible per posar fi 
als assentaments oferint a les persones que hi viuen diversos tipus d’ajuts. Afirma que 
han aconseguit eliminar alguns assentaments, com a Glòries i al carrer 2 de Maig, 
però que hi ha un percentatge elevat d’aquestes persones que no volen assistència 
social ni acceptar les alternatives que els ofereixen per deixar de viure en espais 



  
 

 

autoconstruïts precaris, poc higiènics i molt insegurs, i que sovint es desplacen a un 
altre lloc del mateix districte. 

Diu al senyor Miguel Cervantes que és cert que les obres generen molts 
inconvenients. Assenyala que allà on es fan obres els veïns es queixen de les 
molèsties, mentre que als llocs on no se’n fan els veïns se senten abandonats. 
Manifesta que és cert que cal córrer per travessar en verd el semàfor que s’ha 
esmentat, però que entén que això té a veure, no amb la lògica de l’organització 
semafòrica de Barcelona, sinó amb les obres. 

Afirma que són conscients que el parc del Clot té problemes de manteniment a causa 
del seu envelliment, però que ja hi ha previst un projecte de rehabilitació del parc, que 
s’iniciarà el 2019. A més, destaca que Sant Martí és el districte on s’inverteixen més 
diners en manteniment de la via pública, amb 1 milió d’euros anual. D’altra banda, 
insisteix que es posen moltes multes pel tipus de conductes incíviques que s’han 
exposat.  

Manifesta que és cert que al parc de Sant Martí s’havien de fer obres, però que ha 
aparegut un problema de contaminació i han hagut de tancar-lo. Explica que estan 
pendents de l’informe que ha de fer la Generalitat de Catalunya, però que tenen previst 
dur a terme les obres entre els mesos de novembre i febrer aproximadament. Afirma 
que l’aparició de contaminació per l’existència de fàbriques ha endarrerit el projecte de 
reforma de l’espai per a gossos, però que han intentat informar al màxim sobre 
aquesta qüestió. Assenyala que són poques les obres i intervencions en les quals no 
sorgeixen imprevistos, i que el cas del carrer Pere IV és una excepció en aquest sentit. 

El conseller tècnic assenyala que complementarà algunes de les explicacions que ha 
donat el regidor i sobre les quals el gerent també oferirà algunes dades concretes. 

Manifesta que el senyor Enrique Navarro sap perfectament que s’està abordant tota la 
problemàtica d’olors i de contaminació a la zona Fòrum tant des de l’Ajuntament com 
des de l’Àrea Metropolitana, que s’està treballant amb l’Agència de Salut Pública, que 
hi ha uns processos i uns estudis en marxa, i que s’està en diàleg permanent amb la 
plataforma Aire Net, de la qual el senyor Navarro és membre. Remarca que, fins i tot, 
s’ha pactat amb la plataforma la inclusió d’alguns dels seus membres en els treballs i 
en els grups d’experts que s’estan creant per a l’auditoria. Explica que, de fet, la 
setmana vinent hi ha convocada una reunió del grup d’experts, del qual forma part el 
senyor Navarro, en la qual s’informarà sobre els estudis d’immissió que es duen a 
terme. 

El president, davant les interpel·lacions del senyor Navarro, demana que s’evitin les 
interrupcions i el debat. 

El conseller tècnic assenyala que intenta contextualitzar el tema. 

Reitera que s’està treballant d’acord amb la plataforma Aire Net i que la setmana que 
ve hi haurà una reunió sobre el tema de la contaminació, en la qual es donaran dades 
dels primers estudis que tenen. Afirma que també hi ha un acord pel que fa a 
l’auditoria. 

D’altra banda, manifesta que és veritat que aquest estiu s’ha detectat un increment de 
les males olors. Explica que, segons els han explicat, l’empresa Metrofang ha tingut un 
problema de subministrament d’un dels components que fa servir per al tractament 
dels fangs, l’hipoclorit de sodi, que mitiga les emissions d’olors. Destaca, però, que ja 



  
 

 

s’ha resolt aquesta manca de subministrament i, per tant, aquest problema ja està en 
vies de solució.  

Pel que fa al calendari de les tasques que s’estan treballant, explica que les obres 
relatives a les males olors i els dipòsits d’aigües que depenen de l’Ajuntament 
començaran el proper novembre i es preveu que puguin acabar l’abril del 2019. Afirma 
que les obres que depenen de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i que tenen un 
pressupost aproximat de 2 milions d’euros, estan en procés de licitació i es preveu que 
es puguin executar i acabar abans de finals del 2019.  

Respecte als problemes de manteniment, neteja i incivisme al barri del Besòs, 
assenyala que a l’estiu aquestes problemàtiques són més visibles perquè es fa un ús 
més intensiu de l’espai públic. Afirma, però, que durant els mesos d’estiu s’han reforçat 
els dispositius de neteja, així com els dispositius de seguiment de la convivència, tant 
per part dels equips de prevenció com per part de la Guàrdia Urbana. Manifesta que 
és evident que no arriben a tot i han d’assumir les fotografies que s’han mostrat, però 
que ell també podria presentar fotografies sobre les activitats que s’han fet al barri 
durant l’estiu dins del programa «Estiu al barri», que es van tancar el cap de setmana 
passat, o en el marc del projecte «Baobab». 

Pel que fa al front litoral, explica que s’havia previst una segona fase de retirada de 
cotxes, tal com es va fer l’estiu passat, així com una actuació de dignificació de la zona 
del mur de la platja nudista, que és l’única que queda per pintar en aquest entorn. 
Manifesta que, atès que s’hi van comprometre, han de demanar disculpes perquè 
finalment no es van poder fer aquestes actuacions per problemes interns de licitacions 
i contractes.  

Assenyala que el tema dels costos de la superilla del Poblenou surt de manera 
recurrent, però que no hi ha mai prou temps per aclarir-lo prou, per la qual cosa 
aprofitarà aquesta intervenció per fer-ho. Afirma que és molt fàcil barrejar i explicar els 
números de diverses maneres, però que es tracta de números públics que va 
presentar el Govern del Districte en un informe de seguiment d’inversions en el Consell 
Plenari del mes de març i que, a més, tothom els pot veure a la web del Districte. 
Explica que aquests números recullen les xifres d’inversió en l’àmbit de la superilla del 
Poblenou, però que, segons com es facin la sumes, poden donar entre 10 i 15 milions 
d’euros. Remarca que, sent rigorosos, la superilla stricto sensu suposa poc més dels 2 
milions d’euros que el regidor va anunciar. Pel que fa a això, precisa que l’obra del 
carrer Pere IV té un cost de 4,6 milions d’euros i l’obra associada a Pere IV d’un tram 
d’Almogàvers, de prop d’1 milió d’euros, de manera que aquestes dues obres ja 
sumen més de 5 milions. Explica que, a més, s’ha previst un pressupost de 3,6 milions 
d’euros, que no s’ha executat encara, per a la urbanització del carrer Almogàvers entre 
els carrers Badajoz i Roc Boronat, i que la urbanització de la plaça de Dolors Piera 
suposa 2,4 milions d’euros. Assenyala que aquestes actuacions no corresponen 
estrictament a la superilla.  

Remarca que les actuacions concretes d’obra tàctica a la superilla sumen 
aproximadament 1,5 milions d’euros; les àrees de jocs infantils que s’hi han implantat, 
160.000 euros, i les obres que ara s’estan executant en algunes de les cruïlles 
limítrofes de la superilla, 780.000 euros. A més, assenyala que les actuacions 
pressupostades per fer una actuació tàctica als carrers Pere IV i Roc Boronat no 
sumen més d’1 milió d’euros. Subratlla que es remet a unes dades que són públiques, 
i demana rigor a l’hora d’explicar les coses. 

Agraeix les felicitacions que ha rebut del senyor Eduard Rodríguez per anar a peu amb 
la bicicleta a la zona en obres de Glòries. Pel que fa a això, assenyala que s’ha 



  
 

 

reforçat una senyalística que indica que els ciclistes han de baixar de la bici en 
aquesta zona a causa de les obres. 

Diu a la senyora Rossemary Urquizo que sí que s’ha informat sobre el pipicà de la 
zona de Bac de Roda i Sant Martí. Explica que es van fer reunions abans de l’estiu 
tant amb els usuaris dels horts de Can Cadena com amb els propietaris de gossos, i 
que se’n faran més un cop tinguin acabat el calendari per informar de la previsió 
d’obres. 

Diu a la senyora M. Carmen García que les analítiques de la platja de Llevant que ha 
mostrat són analítiques que fa l’Agència de Salut Pública perquè és obligatori fer-les i 
són públiques. En aquest sentit, remarca que periòdicament s’exposen les analítiques 
de l’estat de les aigües i de les sorres als plafons informatius que hi ha a la platja. A 
més, assenyala que es tracta d’un tema molt tècnic que s’ha de tractar amb rigor. 

El president obre un segon bloc d’intervencions de veïns i entitats. 

El senyor Miquel Figueras Segalés, en nom de la Vocalia de Persones amb Diversitat 
Funcional de l’Associació de Veïns de Sant Martí, destaca que l’Espai Expositiu Pere 
Calafell és un espai molt important per al barri on es fan exposicions i activitats. 
Explica que, tot i saber que aquest espai s’ha de remodelar, hi ha dues coses bàsiques 
que s’haurien de fer com més aviat millor: una petita rampa i un lavabo que faciliti la 
transferència, que són coses que ja fa temps que han demanat.  

D’altra banda, explica que s’ha de canviar el sistema de tancament del lavabo del local 
de l’associació de veïns, que funciona amb balda, per un pany que també es pugui 
obrir per fora. 

Remarca que es tracta d’actuacions molt simples però molt importants per al col·lectiu 
de persones amb diversitat funcional.  

La senyora Sonia Rodríguez, en nom de la Vocalia de Persones amb Diversitat 
Funcional de l’Associació de Veïns de Sant Martí, pregunta si la nova ordenança de 
terrasses es farà compatible amb la Taula d'Accessibilitat a les Activitats a Catalunya 
(TAAC), tenint en compte que el fet de tenir més mobiliari i més persones a les 
terrasses significa que els bars han de tenir urinaris i cambres higièniques. D’altra 
banda, manifesta que està bastant decebuda tant amb el PDeCat com amb Barcelona 
en Comú, que primer va rebutjar la nova ordenança de terrasses i finalment l’ha 
aprovat. 

Es queixa de la falta de neteja a Sant Martí de Provençals i a Provençals de Poblenou, 
que provoca la presència de rates, escarabats i pugons.  

Explica que quan la seva família va arribar al barri als anys quaranta tot eren camps i 
només hi havia l’edifici que és patrimoni cultural de l’Ajuntament de Barcelona. 
Remarca que, tanmateix, ni l’Ajuntament ni Patrimoni no es fan càrrec del 
manteniment i de la supressió de barreres arquitectòniques d’aquest edifici perquè és 
residencial. Manifesta que no volen pagar tant IBI si l’Ajuntament o Patrimoni no els 
ajuden a suprimir les barreres arquitectòniques i els obliguen a remodelar les façanes. 
A més, assenyala que Habitatge tampoc no els ajuda perquè no dona subvencions si 
hi ha morosos. 

Afirma que les retallades impliquen discriminació, i pregunta quines actuacions són 
objecte de retallades, o «reajustaments econòmics» segons el regidor del Districte, ja 
que és una informació que no ha trobat enlloc. 



  
 

 

Manifesta que també vol saber si la seu de l’Ajuntament del Districte serà per fi 
accessible i tindrà una cambra higiènica adaptada per a les persones que van en 
cadira de rodes. A més, afirma que l’edifici no compleix el Codi tècnic de l’edificació, ni 
els documents bàsics SUA/9, sobre seguretat d’utilització i accessibilitat, i SI/3, sobre 
seguretat antiincendis. Pregunta si els «reajustaments econòmics» permetran adaptar 
l’edifici, tenint en compte els riscos que suposa no fer-ho. 

Explica que fa temps que demana dos semàfors sonors, un al carrer Bac de Roda amb 
Andrade, on hi ha un carril bici, i a Diagonal Mar, per on passa el Tram. 

Opina que també és molt important adaptar l’Espai Expositiu Pere Calafell, tal com ja 
s’ha dit. Remarca que es tracta només de tirar a terra un plafó i una pica petita. 

Es queixa de la falta seguretat, i afirma que hi ha persones sense papers que han 
estat atracades i colpejades però que no ho denunciaran. Demana al Govern que faci 
esforços per controlar l’incivisme que hi ha a tot el districte de Sant Martí, així com les 
rates. 

Manifesta que respecta les idees del regidor del Districte, però li demana que se centri 
en el districte i «no afegeixi llenya al foc» parlant de llaços grocs. 

La senyora Dunia Pérez Martínez, en nom propi, explica que és veïna del Grup de La 
Pau i vol exposar la situació que viuen als carrers Extremadura i Fèlix Martí Alpera i a 
la plaça de Clementina Arderiu per culpa de dos locals ocupats on es comercia amb 
droga i objectes robats. Remarca que a partir del vespre no es pot passar per aquest 
passadís perquè hi ha sis o set joves amb patinets elèctrics que van passant la droga 
d’un lloc a l’altre, i que hi ha hagut fins i tot punyalades. Demana vigilància a tot el 
barri, però especialment en aquests carrers, on afirma que no hi ha ni Guàrdia Urbana 
ni cap tipus de vigilància. 

El senyor Albert Blanco, en nom de l’Associació de Veïns La Pau, manifesta que avui 
han vingut acompanyants amb veïns perquè el Districte s’adoni que realment tenen un 
problema de seguretat al barri, malgrat que la Guàrdia Urbana i els Mossos diguin el 
contrari perquè el telèfon 112 no registra massa trucades. Remarca que cal tenir en 
compte que la gent que viu davant d’on succeeix el que s’ha explicat no pot trucar al 
112 perquè està vigilada. 

D’altra banda, pregunta quan es preveu fer les obres dels pipicans, i corrobora el que 
s’ha dit des de l’Associació de Veïns del Besòs. Pel que fa a això, afirma que es té 
oblidada la ribera del Besòs, on hi ha brutícia i incivisme i els parcs infantils fan de 
pipicans.  

Finalment, felicita el Govern per la bústia ciutadana. 

El senyor Ramón Tur, en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes Maresme, pregunta 
què farà el Districte quan la benzinera del carrer Veneçuela amb Maresme demani la 
renovació del permís d’obres, tenint en compte els errors comesos pels seus 
responsables, que havien començat a construir la gasolinera. 

Pregunta al gerent per la situació del local del carrer Pallars amb Maresme, que està 
abandonat, té amiant i conté bidons plens. 

El senyor Antoni Seriol, en nom de la senyora Maria Esperanza Rosich, indica que 
representa la seva esposa. Manifesta que a principis d’agost van presentar dues 
instàncies al registre sobre l’incivisme que hi ha al seu barri, la part nord de la 



  
 

 

Meridiana. Assenyala que una de les reclamacions és que al carrer Degà Bahí, des del 
carrer Nació fins al carrer Trinxant, hi ha uns bancs on els indigents dormen, mengen i, 
fins i tot, alguns fan les seves necessitats. Explica que, a fi de reduir la presència 
d’indigents, van proposar que se substituïssin els bancs per cadires individuals. 

Assenyala que l’altra reclamació es refereix a la degradació de la plaça que hi ha entre 
Trinxant, Degà Bahí i Meridiana a causa de l’incivisme. Explica que les persones que 
hi van amb gossos fan poc ús del pipicà i els animals juguen per tota la plaça. Afirma 
que, per tant, s’ha d’esquivar els gossos per creuar la plaça i tot l’espai és ple d’orins i 
excrements. A més, es queixa que s’hi fa «botellón» a la matinada. Explica que 
truquen a la Guàrdia Urbana, però que hi ha algú del grup que vigila a la cantonada i 
avisa els altres quan ve la policia, de manera que s’amaguen i després hi tornen. 

El president assenyala que abans s’ha oblidat de dir que ha agrupat les intervencions 
sobre el Clot-Camp de l’Arpa i que, per tant, després es tornaran a tractar temes com 
els que ha plantejat el senyor Seriol. Indica que hi haurà tres intervencions més per 
tancar aquest bloc i que després obrirà el bloc dedicat al Clot-Camp de l’Arpa.  

El senyor César León i Ortega, en nom propi, explica que abans de venir a l’Audiència 
Pública ha fet un repàs de les vuit sessions a les quals ha assistit anteriorment per 
veure si valia la pena anar a les dues que queden abans del final del mandat. 
Assenyala que tot seguit enumerarà les idees que li han passat pel cap. 

Expressa la seva gran frustració amb la tasca del Departament d’Obres i Llicències, 
amb el senyor Antonio Rubio Ledesma com a responsable de les barreres 
arquitectòniques. Explica que el senyor Rubio els va fer una conferència magistral el 
març del 2017 sobre com fer una denúncia en matèria de barreres arquitectòniques, 
però que, després de tres anys, finalment ha hagut de denunciar un forn situat al carrer 
Pujades amb la rambla del Poblenou a la cap de Supressió de Barreres de la 
Generalitat, la senyora Gemma Pifarré. Afirma que, si hagués hagut d’esperar que el 
senyor Rubio resolgués les barreres arquitectòniques d’aquesta cruïlla, encara 
estarien igual. 

Manifesta que una altra frustració és que no han aconseguit apropar-se al conseller 
que s’ocupa de l’àmbit de la discapacitat ni a la tècnica municipal que porta aquests 
temes. Explica que aquesta funcionària ha marxat a un altre districte i que la nova 
tècnica, que s’ha incorporat el mes de juny, encara no s’ha presentat. 

Remarca que, en els tres anys de mandat, el Govern només s’ha reunit formalment 
amb la Vocalia de Persones amb Discapacitat de manera grupal i només s’ha reunit un 
dia amb ell a títol individual, i de retruc. 

Subratlla que no s’ha convocat el Consell de Discapacitat en tot l’any. En relació amb 
això, recorda que un dia el conseller tècnic li va dir que hi ha diferents maneres de 
treballar i no totes han d’estar d’acord amb el que ell pensa. Manifesta que està 
d’acord amb aquesta afirmació del senyor Andreu, però li demana que, en el que 
queda de mandat, convoqui amb caràcter d’urgència aquest consell i el presideixi. 
Afirma que l’últim consell es va convocar el desembre passat i només va servir per 
argumentar un informe signat pel senyor Rovira-Beleta, que explicava coses que ja 
saben perquè són els que les han denunciat i els que han insistit que es facin aquests 
estudis. Sol·licita formalment que es convidi els grups de l’oposició a aquest consell, 
tenint en compte que potser l’any 2019 hi haurà un altre Govern municipal. Afirma que 
convé que els grups de l’oposició coneguin les dinàmiques i les polítiques en aquest 
àmbit i tot allò que no funciona, per no haver de partir de zero cada quatre anys.  



  
 

 

Lamenta la manca de qualitat d’un informe realitzat pel cap de Comunicació del 
Districte després de tres mesos. 

Es queixa que fa 45 dies que les persones amb discapacitat no poden accedir a la 
piscina de la Verneda per les obres que es duen a terme en aquest equipament públic, 
quan justament són les persones que més necessiten fer activitat física.  

Recorda que es va reunir amb el conseller tècnic i amb el gerent de l’Institut Municipal 
de Persones amb Discapacitat (IMPD) per demanar que es fes un esforç per trobar 
equipaments al districte que poguessin ocupar persones amb discapacitat, que és un 
col·lectiu que pateix uns índexs d’atur molt elevats. Explica que el conseller tècnic va 
adoptar el compromís, juntament amb el senyor Xavier Martínez, el cap de Recursos 
del Districte, d’enviar-los un llistat dels centres i llocs susceptibles d’ocupar persones 
amb discapacitat. Remarca que ja fa dos mesos llargs que es va expressar aquest 
compromís i encara no en saben res. 

Afirma que a les persones del col·lectiu no els importa continuar fent-ho tot ells, però 
demana als consellers que els facin costat i convoquin els consells que s’han de 
convocar cada dos mesos, que hi hagi tècniques de l’IMPD que no s’espantin i se’n 
vagin a altres districtes, i que es responguin els correus electrònics en temps i forma. 

Recorda que fa aproximadament un any va denunciar que el que opina la ciutadania 
sobre les tarifes socials serveix de molt poc, ja que no es va arribar ni a aprovar que 
una família monoparental amb un fill amb discapacitat pugui tenir una ajuda. Demana 
als grups de l’oposició que es mirin molt bé aquestes tarifes abans d’aprovar els preus 
públics. Opina que, per exemple, és vergonyós que el CEM Maresme, situat al carrer 
Pallars, faci pagar a una persona amb discapacitat 13,50 euros per una entrada 
puntual, malgrat que aquest centre esportiu municipal té una àrea termal sense 
adaptar o un gimnàs sense cap bicicleta adaptada, quan la gran majoria de les 
persones del col·lectiu cobren una pensió no contributiva de 426 euros. 

Afirma que a Can Felipa s’han suspès les obres previstes per a la remodelació de la 
plaça a causa de la disminució d’ingressos. Explica que ha denunciat diverses 
vegades que no pot accedir a aquest equipament de manera autònoma i que, 
malauradament, no sempre té la sort de trobar persones conegudes o de disposar d’un 
assistent personal que el puguin ajudar a fer-ho. Pregunta quan s’adaptarà aquest 
equipament i si hauran de denunciar-ho al Síndic de Greuges i reclamar a l’IBE que 
pagui els 10.000 euros de les obres. 

El senyor Hilario Cabezas González, en nom de l’Associació de Veïns Paraguai-Perú, 
assenyala que, en primer lloc, vol lliurar una proposta del senyor Eduard Milán que 
compta amb el suport de l’associació. 

Demana que, atès que no s’amplia el parc infantil de la plaça Puigcerdà, es tanqui la 
porta de sortida, que dona a una zona de càrrega i descàrrega de vehicles que és molt 
perillosa. Recorda que, quan van parlar de l’ampliació, es va dir que es tancaria 
aquesta porta.  

Pregunta si hi ha places als pisos per a gent gran; quan es farà el lliurament de claus 
dels pisos protegits de Ca l’Isidret, i quan es reprendran les obres d’arranjament de les 
voreres del carrer Paraguai, que encara suposen un perill per als vianants.  

Explica que a la sortida del túnel de rentat de la benzinera del carrer Pere IV s’ajunten 
restes d’oli i aigua, fet que provoca moltes relliscades. Demana que la Guàrdia Urbana 
resolgui aquest problema. 



  
 

 

Pregunta qui s’ocupa de les pistes de petanca i altres elements de la plaça Zenòbia 
Camprubí, atès que ja fa molt de temps que van demanar que s’hi posés arbrat. 
Precisa que en concret calen sis arbres. D’altra banda, explica que al costat de la 
parada de metro de Besòs, davant de la fruiteria que hi ha al número 1178 de la Gran 
Via, lletra A, hi ha un gran forat i el camió aparca sobre la vorera, de manera que no hi 
pot passar ningú. Demana que es posi un banc o un arbre per tapar el forat. Assenyala 
que la barana que hi ha davant del número 1178 també està en molt mal estat i sense 
acabar.  

Demana que es vigili els cotxes que surten dels pàrquings en contra direcció i que se 
substitueixin els nombrosos pivots que falten a la Gran Via. 

Pregunta quan es farà un pla de barris per a Provençals del Poblenou, quan es 
posaran els bancs que es van sol·licitar per al carrer Maresme, i quan es farà 
l’aparcament de motos. 

La senyora M. Isabel Gómez García, en nom propi, diu al conseller tècnic que cal 
exigir rigor per part de tothom, i no només per part dels veïns de la superilla, que no 
reben cap sou de cap partit i que han assistit a quasi totes les audiències i plens. 
Afirma que al principi es va dir que la superilla no costaria res i es va fer tot amb cartró 
i pintura a terra, però que després s’hi van haver de fer més coses ja que la pintura 
marxava, el cartró es mullava i ja se’ls havia tret la possibilitat de moure’s còmodament 
amb autobús i cotxe. 

Assenyala que vol parlar de la xarxa de bus, que és un tema recurrent. Manifesta que 
abans vivia a Fabra i Puig amb Felip II, on actualment hi ha una gran quantitat 
d’autobusos, mentre que a la rambla del Poblenou amb Tànger, on viu actualment, 
només hi ha autobusos en direcció al Besòs. Explica que només els ha quedat l’H14, 
al carrer Tànger, i el 7, a la Diagonal, que va per Gran Via i passeig de Gràcia fins a la 
zona universitària. Afirma que, per anar en direcció a la plaça Urquinaona, només els 
queda l’opció d’agafar l’H14, que porta al Born, i que ni tan sols pot anar al seu CAP, a 
la Vila Olímpica, on abans anava amb el 71. Explica que entén que s’hagi tret l’autobús 
del carrer Pere IV per la remodelació del carrer, però que ara s’han posat les línies uns 
quants carrers més avall i a ella li va molt malament anar fins allà perquè té 
arteriosclerosi. Demana que es posi alguna línia d’autobusos al carrer Tànger que 
sigui equivalent a la que tenien abans a Pere IV. 

Afirma que el paviment que hi ha a la rambla del Poblenou i al voltant continua sent un 
perill perquè hi segueixen passant bicicletes, patinets i altres vehicles i, com que no 
se’n fa cap manteniment, es va deteriorant.  

Explica que té nebots amb fills de tres anys que van al parc del Clot i que la preocupen 
molt uns blocs de ciment molt deteriorats que hi ha al costat del parc infantil, perquè 
els nens rellisquen amb la sorra i ja hi ha hagut molts cops i ferides. 

El president dona per finalitzat aquest bloc d’intervencions i obre el torn de paraula del 
Govern.  

El regidor de Districte manifesta, en relació amb les intervencions del senyor Miquel 
Figueras, la senyora Sonia Rodríguez i el senyor César León, que és cert que en 
l’àmbit de accessibilitat hi ha mancances, però que també s’hi han produït millores. En 
aquest sentit, destaca la millora de l’accessibilitat a les platges i, a més, remarca que 
el nivell general d’accessibilitat a la ciutat és alt. Assenyala que després el gerent 
parlarà de l’accessibilitat de l’Espai Expositiu Pere Calafell. 



  
 

 

Afirma que és cert que l’edifici on viu la senyora Rodríguez, un dels primers que es van 
construir, té unes enormes barreres arquitectòniques. Explica que els preocupa que no 
es donin ajuts de rehabilitació a aquest edifici que està declarat patrimoni però que és 
de propietat privada, i que en tornaran a parlar amb els responsables d’Habitatge. 

Manifesta que li sembla interessant la revisió que ha fet el senyor León respecte a 
l’eficàcia de les audiències públiques. Pel que fa a això, afirma que alguns problemes 
que surten a les audiències es resolen, però que d’altres tenen una resolució més 
lenta.  

Explica que no coneix el cas de la piscina de la Verneda, però que el gerent pot donar 
notícies de com s’intervindrà a Can Felipa. 

Respecte a les intervencions sobre la situació que hi ha a la Pau per l’ocupació d’uns 
locals en un edifici d’Adigsa, manifesta que és cert que els veïns són reticents a avisar 
la Guàrdia Urbana per la por de ser identificats, però que cal fer-ho. A més, explica 
que hi ha gent que diu que mai no ha vist la Guàrdia Urbana al seu barri, però que ell 
veu contínuament agents d’aquest cos a tot arreu. Afirma que, en tot cas, ell confia en 
la Guàrdia Urbana i que els problemes s’acaben resolent. 

Pel que fa a la intervenció del senyor Hilario Cabezas, explica que creu que als 
habitatges amb dret de superfície i per a contingents especials de Ca l’Isidret no es fa 
un lliurament directe de claus, tal com es va fer als habitatges dotacionals per a gent 
gran, sinó que la gent hi va entrant, però que ho confirmarà.  

D’altra banda, afirma que no poden moure la parada de metro de Besòs, però que al 
carrer on només passen els cotxes per aparcar de tant en tant es pot fer una vorera 
que permeti donar la volta. Afirma que es tracta d’una solució fàcil que ell mateix ha 
dibuixat, i que la duran a terme. 

Manifesta que discrepa amb la senyora M. Isabel Gómez respecte a la superilla, però 
que té raó pel que fa als problemes de manteniment del parc del Clot. Afirma que, tal 
com ja ha dit abans, el 2019 es durà a terme un projecte de rehabilitació del parc. 
Respecte a la xarxa de bus, opina que és cert que al Poblenou algunes línies han 
quedat massa distants, tenint en compte que el metro resulta incòmode per a algunes 
persones. 

El conseller tècnic manifesta que no poden donar resposta a moltes qüestions 
concretes que han sortit, però que en prenen nota i les consultaran. 

Assenyala que és cert que el V20 i el V25 baixen per la franja de l’eix de Pujades i 
Llull, quan abans passaven pel carrer Tànger. Explica que abans hi havia moltes 
queixes dels veïns d’aquesta zona perquè passaven massa autobusos, mentre que 
ara es queixen que n’hi ha massa pocs. Afirma que, tal com està dissenyada la xarxa 
de bus, és cert que hi ha una línia horitzontal que no està totalment coberta amb el 
V20 i el V25.  

D’altra banda, explica que l’H14 i l’H16 tenen una disfunció d’origen, ja que 
teòricament havien de ser horitzontals però finalment es van creuar per decisió del 
regidor de Districte i de Mobilitat del mandat anterior, de manera que l’H14 ve per l’eix 
de Tànger però acaba portant al front litoral i l’H16 ve pel front litoral i acaba deixant a 
la plaça Urquinaona. Afirma que aquesta disfunció s’haurà d’acabar resolent perquè 
aquest creuament no té cap sentit en una xarxa ortogonal, i que també haurà d’acabar 
havent-hi una altra línia que cobreixi aquesta àmplia franja sense necessitat de 
dependre de la xarxa metropolitana que ve de Badalona.  



  
 

 

Remarca que, en qualsevol cas, la xarxa d’autobusos difícilment pot resoldre 
necessitats particulars perquè està pensada per a uns usos generals i perquè es pugui 
arribar a tot arreu amb transbordaments, cosa que en alguns casos pot generar més 
incomoditats que en d’altres. 

El gerent explica que a l’Espai Expositiu Pere Calafell es farà una actuació molt 
provisional fins que el primer trimestre del 2019 comencin les obres. Recorda que es 
va arribar a un bon acord amb l’Associació de Veïns de Sant Martí perquè durant 
aquest període provisional organitzés exposicions, i que ara estan en el punt de 
mesurar la inversió en relació amb la seva amortització. Explica que el proper dia 19 ja 
hi haurà una rampa provisional i que en aquest moment no pot concretar res sobre la 
transferència al lavabo perquè no li ha arribat aquesta informació, però que intentaran 
fer aquesta actuació si no suposa un cost elevat.  

En relació amb la nova ordenança de terrasses, recorda que fa quatre anys que 
s’intenta tancar aquesta normativa, en la qual conflueixen diversos interessos, tant els 
dels establiments com els del col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda, el gremi o 
les associacions de veïns. Afirma que tots aquests interessos són molt legítims i, per 
tant, al final s’ha arribat a una solució de compromís. Manifesta que a ell no li 
correspon fer-ne una valoració, però que el fet és que al final s’ha aconseguit tancar 
l’ordenança i que garanteix l’accessibilitat a l’exterior dels establiments. En aquest 
sentit, recorda que sempre caldrà respectar una distància lliure de pas d’1,80 metres i 
que, per tant, la invasió de les terrasses no podrà perjudicar mai el pas de les 
persones amb mobilitat reduïda. 

El president demana a la senyora Sonia Rodríguez que respecti el torn de paraula del 
gerent. 

El gerent manifesta que algunes de les propostes que hi havia en la primera redacció 
de l’ordenança s’han hagut de rebaixar perquè, si no, molts establiments haurien hagut 
de tancar o haurien tingut molts problemes per subsistir. 

Pel que fa a les millores d’accessibilitat a la seu del Districte, explica que, tal com ja 
han comunicat en repetides ocasions, s’ha fet una nova anàlisi per part del senyor 
Rovira-Beleta i ja en tenen les conclusions. Afirma que ara estan fent els tràmits 
administratius per dur a terme aquestes obres entre finals del 2018 i principis del 2019. 
Assenyala que en aquests moments ja hi ha moltes parts adaptades i cal acabar 
d’adaptar-ne d’altres. 

Manifesta que han pres nota de la petició de semàfors sonors a Bac de Roda-Andrade 
i a Diagonal Mar. 

Respecte a la intervenció del senyor César León, assenyala que se centrarà en la 
cerca de possibles llocs de treball per a persones amb discapacitat als casals de barri, 
centres cívics o equipaments similars. Explica que a la reunió que el senyor León ha 
esmentat ja li van comentar que havien estat analitzant aquest tema i que el problema 
que hi ha va una mica lligat a la pregunta que els ha fet a vegades de quantes 
persones amb discapacitat hi ha a l’Ajuntament de Barcelona. Assenyala que la 
mitjana d’edat a l’Ajuntament de Barcelona és del voltant de 55 anys, cosa que 
significa que la gent va entrar en processos d’oposicions molt abans que entressin en 
vigor les lleis que estableixen quotes per a les persones amb discapacitat. 

El president demana al senyor León que no intervingui mentre parla el gerent. 



  
 

 

El gerent explica que en aquests moments, tant als centres cívics com als casals de 
barri, hi treballen persones que tenen uns drets de subrogació, i això fa que no hi 
puguin introduir altres persones, tal com podrien fer si partissin d’una situació ex novo 
de contractació. Remarca, però, que l’Ajuntament i l’IMPD estan treballant un 
programa per activar deu quioscos de la via pública que han quedat tancats per a 
altres funcions i que s’adreçarien exclusivament al col·lectiu de persones amb 
discapacitat. Manifesta que esperen que aquest programa es pugui posar en 
funcionament al llarg del 2018-2019. 

En relació amb l’adaptació dels equipaments, afirma que l’IMPD està fent un estudi, 
que va començar a finals del 2017, ha continuat el 2018 i tindrà una altra fase el 2019, 
per tal d’analitzar tots els equipaments municipals i veure quins elements d’adaptació 
requereixen per millorar-ne l’accessibilitat. Manifesta que els resultats d’aquests 
estudis es traslladaran als programes d’inversions que correspongui. Assenyala que 
no es farà de manera immediata, però que ja es disposarà d’aquestes diagnosis per 
fer-ho. 

Opina que el debat sobre la benzinera del carrer Maresme ja el van tancar. Afirma que 
aquesta empresa disposa d’una llicència i, per tant, el que ha de fer és actuar d’acord 
amb aquesta llicència. Recorda que, quan es van trobar uns elements de fibrociment, 
es van aturar les obres i l’empresa va ser requerida pel Districte perquè presentés un 
informe a l’Agència de Residus de Catalunya. Explica que abans de l’agost s’estava 
esperant que l’Agència analitzés aquesta informació i informés l’empresa sobre els 
passos a seguir, i que no sap si hi hagut cap novetat des d’aleshores. 

Pel que fa al local del carrer Maresme 37, manifesta que aquesta setmana el Districte 
tornarà a enviar un servei d’inspecció per intentar entrar-hi, ja que tenen una primera 
valoració de l’exterior que informa de la necessitat que la propietat actuï per millorar 
l’estat d’aquesta nau. Afirma que si no se’ls permet accedir-hi demanaran al jutjat que 
els autoritzi a fer-ho. 

En relació amb la intervenció del senyor Antoni Seriol, explica que demanaran als 
serveis de persones sense sostre que s’adrecin a la zona esmentada del carrer Degà 
Bahí i que, d’altra banda, estudiaran amb la Guàrdia Urbana i amb els serveis de 
neteja les actuacions que poden fer a la plaça del carrer Trinxant amb Meridiana pel 
que fa als excrements de gossos i el «botellón». 

Finalment, afirma que han pres nota de tot el que ha exposat el senyor Hilario 
Cabezas i que intentaran donar-li resposta. 

El president obre el tercer bloc d’intervencions de veïns i entitats. 

El senyor Miquel Catasús i Lacruz, en nom de l’Associació de Veïns del Clot-Camp de 
l’Arpa, explica que ja ha comunicat que la Torre del Fang està ocupada i que això els 
preocupa, tant per motius de seguretat com pel fet que pugui perjudicar el mateix 
edifici. Assenyala que, tot i que aquest edifici no correspon administrativament al 
Districte, és evident que es troba dins del barri i que el barri sempre se n’ha ocupat. 
Demana que es tapiï o que es resolgui d’una altra manera aquest problema. 

Recorda que en el Consell Plenari es va aprovar fer un pla d’usos en relació amb el 
carrer Rogent, que és un pla que fa molt de temps que demanen. Explica que creu que 
es va dir que al mes d’octubre ja hi hauria una proposta i que, atès que no en tenen 
cap notícia, voldrien saber si hi haurà una primera reunió aviat.  



  
 

 

Manifesta que comparteixen amb la senyora Rodríguez que s’ha aprovat una 
normativa de terrasses molt poc equilibrada, perquè un lobby amb molts diners s’ha 
anat guanyant no només el grup del Govern, sinó també tots els partits de l’oposició. 
Remarca, però, que la FAVB presentarà un recurs contra aquesta normativa. A més, 
demana que, com a mínim, es facin complir aviat les parts positives de l’ordenança, ja 
que hi ha bars que no compleixen ni els requisits mínims. Opina que, per facilitar-ne el 
control, seria interessant que les llicències fossin públiques, de manera que es pogués 
saber què té aprovat cada establiment, atès que estan parlant d’un espai públic i que 
hi haurà una flexibilitat que pot resultar perillosa. 

Explica que es diu que la Guàrdia Urbana fa molt per fer complir les normatives, però 
que els ciutadans no ho perceben, tot i que és possible que faltin mitjans per dur a 
terme aquesta tasca. Remarca que, en canvi, hi ha un agent que és molt efectiu a fer 
complir una normativa de civisme que castiga el fet d’enganxar un cartell en un lloc 
determinat amb una multa de 380 euros, cosa que opina que és un disbarat. Explica 
que últimament l’Associació de Veïns del Clot-Camp de l’Arpa ha rebut dues multes: 
una per enganxar un cartell a un barri que no és el seu, que és una cosa que no han 
fet, i una altra per enganxar un cartell al seu propi local. Afirma que és vergonyós i 
demana que es resolgui.  

Manifesta que ja s’han posat els contenidors que van demanar per a la Gran Via, però 
que seria convenient posar-hi també contenidors de recollida selectiva, atès que les 
obres duraran molt de temps. 

Explica que continuen demanant que no s’elimini l’autobús 192 perquè fa una funció 
social, ja que porta gent gran a hospitals, ambulatoris i altres equipaments, i perquè, a 
més, no se substitueix per una bona solució. Recorda que es va acordar fer una reunió 
a l’octubre sobre aquesta qüestió i afirma que faran les mobilitzacions que calguin per 
evitar la supressió d’aquesta línia.  

Finalment, pregunta si hi ha retallades pel que fa a les obres dels carrers Sant Joan de 
Malta i Bassols, que s’havien d’iniciar al setembre i encara no han començat. 

La senyora M. Rosa Mallol Armengol, en nom de l’Associació de Veïns del Clot-Camp 
de l’Arpa, explica que no sap si s’ha controlat la qualitat de les obres d’arranjament del 
carrer Rogent, atès el mal estat de les rajoles del tram del carrer València i de moltes 
altres rajoles al llarg del carrer. A més, afirma que del carrer Finestrat cap avall només 
s’han arranjat les rajoles trencades que hi havia al voltant de la botiga El Gra.  

La senyora Rosa M. Sancho García, en nom de l’Associació de Veïns del Clot-Camp 
de l’Arpa i representant de famílies de la Residència Alchemika, manifesta que el juliol 
del 2016 estaven molt contents que s’obrís l’única residència publica que hi ha al barri, 
però que de seguida van passar de l’alegria a la decepció. Explica que cada any s’han 
queixat perquè l’aire condicionat no funcionava i que aquest any, amb les habitacions 
a 28 graus, van decidir informar-ne els mitjans de comunicació. Afirma que això va 
tenir un efecte immediat, però que aleshores es va descobrir que el sistema d’aire 
condicionat no estava en la llista de maquinària de la indústria perquè era obsolet i 
s’havia retirat del mercat. Explica que en un dels escrits es diu que «fonts del 
consistori diuen que l’avaria es deu a una màquina refredadora que té un circuit 
espatllat», quan la màquina no funciona ni està registrada. A més, assenyala que, 
segons un informe, «l’averia no és imputable a l’empresa contractista, perquè no s’ha 
demostrat que s’hagi fet el manteniment correcte a la maquinària i es considera que 
s’haurien desatès els avisos del sistema», quan no ha funcionat mai. Opina que és 
mentida que es tracti d’un problema de manteniment i que senzillament algú s’ha 
embutxacat els diners d’una màquina nova. 



  
 

 

Assenyala que s’han invertit 50.000 euros en refrigeració, 43.000 per a la reparació del 
sistema i la resta per a uns «pingüins» al menjador i a la saleta, mentre que a les 
habitacions els avis es moren de calor. Explica que es va dir que a mitjan agost la 
maquinària funcionaria, però que no és veritat i sempre hi ha excuses. Pregunta si 
l’Ajuntament en fa un seguiment, tenint en compte que té un 40% de responsabilitat en 
aquesta residència, i qui va tenir el valor de signar la inspecció que es va fer abans de 
l’obertura del centre si el sistema d’aire condicionat no funcionava. D’altra banda, 
afirma que en pocs dies s’han produït cinc fuites d’aigua i, per tant, els avis no es 
poden dutxar, rentar les mans i fer la higiene personal correctament.  

Demana que l’Ajuntament faci un seguiment d’aquesta residència i que, si cal, 
pressioni la Generalitat, ja que és vergonyós que els avis estiguin en aquesta situació. 

El senyor Jesús Pérez Algarate, en nom de l’Associació de Veïns del Clot-Camp de 
l’Arpa, manifesta que el bar musical situat al carrer Enamorats 90, del qual ja ha parlat 
diverses vegades amb el gerent, fa els horaris que vol, té clients que beuen a fora i 
supera l’aforament. Pregunta quantes actuacions de seguiment d’aquest local fa de 
motu proprio la policia municipal; quantes vegades hi ha anat la policia, els Mossos 
d’Esquadra i les ambulàncies per alteracions de l’ordre públic, i si la inspecció de 
locals es fa al matí i a la tarda, atès que aquest bar està tancat en aquestes hores 
perquè obre a les sis del matí i tanca a les onze del migdia. 

La senyora Núria Pueyo Latre, en nom de la Vocalia de Persones amb Diversitat 
Funcional de Sant Martí, agraeix la tasca que fan els seus companys, que fa molts 
anys que reivindiquen les mateixes coses perquè, malauradament, no s’avança. 
Assenyala, però, que no ha vingut per parlar d’aquest tema sinó del carrer Rogent. 
Manifesta que s’afegeix al que ha dit la veïna que ja n’ha parlat, i que l’ha sorprès 
saber que el pressupost d’obres era d’un milió d’euros, ja que, durant els tretze anys 
que fa que hi viu, és la quarta o cinquena vegada que s’ha arranjat el carrer. 

Explica que per sobre del carrer Mallorca s’ha posat un paviment trencat i que, a més, 
s’ha fet el gual amb quatre centímetres d’altura i s’ha baixat un pivot. Pregunta si el 
Districte pot establir un horari de càrrega i descàrrega de les furgonetes per als bars i 
els comerços, perquè és molt difícil moure’s per aquesta zona, i més amb cadira de 
rodes, entre les bicicletes, els patinets, les motos, la càrrega i descàrrega i els cotxes 
aparcats. 

Manifesta que s’afegeix als comentaris que ja s’han fet sobre l’incivisme. Es refereix en 
concret a l’incivisme que hi ha al carrer Sibelius i a la parada de la línia 2 amb Bofarull. 
Explica que ha estat tot l’estiu al barri i que, fins que no hi va haver robatoris seriosos, 
amb fins i tot persones grans ferides, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana no 
passaven mai per aquesta zona. 

Assenyala que viu al carrer Sibelius 10 i que s’ha adonat que les motos ja no aparquen 
a la zona, que és una cosa que havien demanat diverses vegades. Pregunta què han 
de fer si tornen a aparèixer, atesa l’absència de policia. 

Es queixa de la falta de neteja, amb papereres plenes que no s’han passat a recollir 
durant molts dies. Afirma que amb aquesta brutícia no és estrany que hi hagi rates i 
insectes.  

La senyora Magda Riusech Farrero, en nom dels veïns del barri del Clot, manifesta 
que és veïna del Clot de tota la vida i que vol parlar de l’eliminació de la línia 192, que 
és un tema que ja s’ha apuntat i que preocupa a moltes persones grans i malaltes del 
barri. Destaca que aquest autobús passa per molts equipaments importants per al 



  
 

 

benestar i per a la salut pública dels avis, com tres ambulatoris, tres centres de 
recuperació funcional, quatre gimnasos, dos hospitals (el de la Creu Roja i el de Sant 
Pau), la Fundació Puigvert, els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana i el dipòsit 
municipal de les Glòries. Afirma que, per això, li costa molt de creure que una línia com 
aquesta pugui ser deficitària.  

Assenyala que els usuaris d’aquesta línia són bàsicament persones grans amb 
malalties cròniques, lleus o greus, i ciutadans amb dificultats de mobilitat, i que el 
recorregut d’aquesta línia els ajuda a arribar als centres de salut de manera més fàcil i 
còmoda. Afirma que sovint no hi ha lloc per seure a l’autobús perquè és ple d’aquestes 
persones, la majoria de les quals són pensionistes i, per tant, no es poden permetre 
pagar-se un taxi, ni fer canvis d’autobús o metro per arribar al centre sanitari 
corresponent.  

Manifesta que, per tot això, es pregunta quina és la raó per la qual tant TMB com 
l’Ajuntament han pres aquesta decisió de comú acord. Afirma que els ciutadans grans i 
malalts del barri, que tota la vida han donat el seu treball i el seu esforç a la societat, 
es mereixen unes atencions que han de passar per davant de qualsevol interès 
purament econòmic. Explica que el sentiment de pena i tristor que li produeix pensar 
que tantes persones grans i malaltes del barri es trobaran desvalgudes l’ha portat a 
sol·licitar a les institucions pertinents que reconsiderin aquesta decisió i les 
conseqüències que representarà per a la ciutadania, principalment de la tercera edat. 
Afirma que aquest document que ha redactat ha estat signat per molts avis i moltes 
persones malaltes, i que l’ha lliurat al Districte, a TMB, a l’Ajuntament de Barcelona i a 
l’Associació de Veïns del Barri del Clot. 

Demana que es mostri a la ciutadania la humanitat de les institucions i que es respecta 
i es posa els ciutadans, i més en concret les persones de la tercera edat i malaltes, per 
davant dels interessos econòmics. 

La senyora Margarita Ferrero Fernández, en nom de la comunitat de veïns de l’edifici 
Almogàvers, 225, escala D, afirma que no és la primera vegada que intervenen en 
l’Audiència Pública, però que no han rebut mai resposta. Explica que al full de 
respostes de la sessió anterior es deia que se’ls havia comunicat la resposta, però que 
això no és cert, ja que no han rebut resposta a cap queixa presentada al Registre, a 
l’IRIS o a l’Audiència Pública. 

Manifesta que els veïns del carrer Almogàvers 225 continuen amb la mateixa 
problemàtica que han exposat altres vegades respecte als inquilins dels pisos que té i 
tutela l’Ajuntament. Explica que aquests inquilins ocupen els habitatges i que, en el cas 
del 3r 4a, saben que s’està pendent d’una data de desnonament. Afirma que també 
tenen problemes amb el pis de sota. Assenyala que a l’Audiència Pública anterior ja 
van presentar un escrit sobre la situació que viuen i que tornaran a presentar-lo. 

Afirma que hi ha dos gossos adults que borden dia i nit i no els deixen dormir ni viure, 
però que no es poden queixar perquè els propietaris són persones violentes que els 
insulten i amenacen. Explica que un veí ja ha anat a judici per aquests fets, i que 
algunes de les afirmacions textuals d’aquestes persones són: «Voy a rajar el cuello a 
tu hijo, y si me denuncias yo también te denunciaré por acoso, y te quitaré el pan de 
tus hijos.» Subratlla que al replà que ocupen aquestes persones hi ha cinc menors i 
que a tot l’edifici hi viuen molts nens d’entre mesos i nou anys.  

Assenyala que sempre se’ls diu que cal preservar la intimitat de les persones que 
ocupen aquests pisos, però que, en canvi, la seva no la preserva ningú. Explica que, 
quan han de sortir de casa, han de mirar primer si aquestes persones surten al replà 



  
 

 

perquè els fa por trobar-se’ls a l’escala. Afirma que aquestes persones fumen 
marihuana, els criden i fan el que volen, i que poden donar fotografies dels dos 
gossos, que surten sols al replà i fan les seves necessitats a espais comuns de 
l’edifici. Remarca que n’estan molt farts i no poden suportar-ho més. 

Recorda que el que van sol·licitar en les audiències públiques anteriors, amb tots els 
documents que han presentat, és que no entrin més inquilins d’aquest tipus a l’edifici, 
si l’Ajuntament no es preocupa de fer-ne després un seguiment o no té les eines 
pertinents per fer-lo, i que es posin els cinc habitatges que són de titularitat municipal 
en lloguer social, ja que els veïns dels dos habitatges de lloguer social no donen mai 
cap problema. Manifesta que estan encantats que pugui viure a l’edifici gent que ho 
necessiti, però sempre que sàpiguen conviure amb els veïns. Remarca que ja fa dos 
anys que reclamen una solució i que necessiten saber que, un cop desallotjades 
aquestes persones, els nous inquilins seran persones civilitzades. 

El president dona per finalitzades les intervencions del públic, i dona la paraula al 
gerent del Districte. 

El gerent agraeix al senyor Miquel Catasús que els hagi enviat una comunicació abans 
de l’Audiència Pública informant-los de l’ocupació de la Torre del Fang. Explica que no 
tenien aquesta informació i que, per tant, la contrastaran i després faran els tràmits 
adients per recuperar-ne la propietat. Pel que fa a això, recorda que quan un edifici o 
equipament és ocupat cal demanar a un jutge l’autorització per desnonar. 

Afirma que és cert que han de convocar una primera reunió a l’octubre per parlar de la 
revisió del pla d’usos del carrer Rogent.  

Manifesta que han pres nota de la petició de contenidors de recollida selectiva a la 
Gran Via amb Llacuna. 

Assenyala que ja han parlat reiteradament de les multes per enganxar cartells a 
l’Associació de Veïns del Clot-Camp de l’Arpa, i que ni des del Govern ni des de la 
Gerència s’ha enviat cap agent a fer aquesta actuació. Afirma que, per tant, no tenen 
més resposta que intentar gestionar aquesta situació tan desagradable amb la qual 
s’han trobat dos o tres cops al llarg d’aquests anys. Explica que ell mateix va escriure 
una nota al gerent de Medi Ambient per donar-li arguments sobre l’absurditat 
d’aquestes actuacions i que esperen resoldre això al més aviat possible. 

Manifesta que el sorprèn tot el que s’ha dit sobre l’actuació que s’ha fet al carrer 
Rogent, que precisa que no ha estat una actuació de renovació total sinó de millora del 
paviment en un tram concret, i que s’ha fet des d’Infraestructures. Explica que, atès 
que entén que es diu que no s’ha intervingut en algunes zones, ja esbrinaran si 
aquestes zones formaven part d’aquesta actuació o corresponen a una actuació 
posterior.  

Afirma que també miraran el gual que ha esmentat la senyora Núria Pueyo, que 
sembla que s’ha situat a una alçada diferent de la que li corresponia, així com la 
qüestió de la càrrega i descàrrega i de l’entrada de vehicles, atès que s’ha baixat el 
pivot.  

Remarca que al llarg del 2018 han tingut llargs debats sobre les línies d’autobús 191 i 
192. Afirma que en el cas de la línia 191 han pogut fer una proposta que no és del tot 
satisfactòria però que millora la primera proposta, mentre que amb la línia 192 ho han 
intentat però no se n’han sortit. Assenyala que la implantació de la nova xarxa ja està 
en funcionament i que a l’octubre aquesta línia s’integrarà en la nova xarxa. 



  
 

 

Manifesta que els arguments que ha defensat la senyora Magda Riusech per mantenir 
el 192 són molt respectables i de pes, però que vol deixar clar que en cap moment 
s’han plantejat arguments de tipus economicista a l’hora de valorar la supressió 
d’aquesta línia. Remarca que el que es plantejava no era l’economia d’una o més 
línies, sinó la implantació del nou model de vint-i-nou línies de la nova xarxa ortogonal, 
que ha implicat modificacions del sistema anterior i la reestructuració de moltes línies. 

Afirma que, segons la informació que tenen, el debat sobre la línia 192 ja s’ha tancat. 
Explica que els debats s’han de tancar en algun moment i que així es va fer a l’últim 
fòrum en què es va tractar aquest tema, en el qual algunes persones s’hi van mostrar 
en desacord, tal com ha succeït amb altres línies que també han estat objecte de 
debat. 

Pel que fa a la intervenció de la senyora Margarita Ferrero, de la comunitat 
d’Almogàvers 225, manifesta que assumeixen la queixa i la falta de resposta que ha 
expressat altres vegades, que també li han contestat. 

Explica que, tal com ja han dit en altres audiències, estan fent el màxim d’esforços per 
intentar resoldre el problema d’unes famílies que fan un ús indegut d’un habitatge i 
generen molèsties. Assenyala que en el cas del 3r 4t no es podrà produir el 
desnonament fins que no es disposi de l’autorització del jutge i que, per tant, dediquen 
tota l’energia a fer això possible. Subratlla que no són ells els que desnonen un 
habitatge que en aquests moments és un habitatge privat dels veïns que hi viuen, 
encara que no paguin. 

El president, davant les queixes dels veïns, manifesta que ja s’ha entès el seu 
missatge i els demana que permetin que el gerent acabi la intervenció. 

El gerent manifesta que comparteixen amb els veïns l’objectiu de fer tot el possible per 
posar fi al més aviat possible a unes situacions que ni els veïns ni el Districte desitgen. 
Afirma que, per tant, estan aportant tots els elements al jutge perquè els autoritzi a fer 
els desnonaments.  

El president insta els veïns a parlar o concertar una reunió amb el Govern, una vegada 
acabada l’Audiència Pública. 

El conseller tècnic constata que hi ha coses que són complexes i més lentes del que 
voldrien, i més en casos en què hi ha actuacions judicials pel mig. Afirma que treballen 
aquesta qüestió, tal com ha dit el gerent, i que poden parlar-ne amb els veïns afectats i 
fins i tot valorar la situació in situ. Manifesta que assumeixen que la situació no s’està 
resolent amb la celeritat i en la mesura que seria desitjable per a tothom, i que es 
comprometen a fer encara més del que fan si és possible. 

Respecte a la línia 192, afirma que des del Districte han reivindicat i negociat amb la 
Regidoria de Mobilitat. Explica que van tenir una reunió a principis de setembre amb 
responsables de la Direcció de Mobilitat i que, si bé aquest tema està tancat i aquesta 
línia no es manté, s’està estudiant la possibilitat que la línia V, que puja pel carrer 
Cartagena i que para una mica més enllà de la Fundació Puigvert, pugui deixar els 
usuaris més a prop de l’entrada de l’Hospital de Sant Pau i sense el perjudici del que 
significa aquest accés en pujada. Manifesta que no renuncien a aquesta possibilitat de 
compensar parcialment la supressió del 192. 

Explica que prenen nota de la queixa del local del carrer Enamorats 90 i que intentaran 
respondre-hi amb concreció. D’altra banda, afirma que analitzaran què ha passat en 
l’actuació de manteniment del paviment del carrer Rogent, tenint en compte també que 



  
 

 

afecta el pla d’usos. A més, confirma que properament convocaran la primera reunió 
per treballar aquest pla d’usos. 

El regidor del Districte manifesta, en relació amb la intervenció del senyor Catasús, 
que fan complir la normativa de les terrasses i que els inspectors posen multes als 
establiments que la incompleixen. D’altra banda, confirma que es faran les obres 
previstes als carrers Sant Joan de Malta i Bassols. 

Afirma que les multes que s’han posat a l’Associació de Veïns del Clot-Camp de l’Arpa 
són absurdes i que, igual com van resoldre les anteriors, resoldran també aquestes. 

Pel que fa als problemes que s’han exposat respecte a la residència d’Alchemika, 
explica que parlarà personalment amb Drets Socials de l’Ajuntament per esbrinar què 
passa amb el sistema d’aire condicionat. 

En relació amb la finca del carrer Almogàvers, manifesta que, a més del que ja ha 
explicat el gerent, tornaran a parlar amb l’Institut Municipal de l’Habitatge. 

 

El president dona les gràcies als assistents i, en no haver-hi altres assumptes a tractar, 
aixeca la sessió a les 22 h.  

 

 

La secretària tecnicojurídica Vist i plau  
El president  

 


