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ACTA DEL CONSELL PLENARI 

Identificació de la sessió 

Núm.: 

Data: 

Caràcter 

Horari: 

Lloc: 

3 

10 d’octubre de 2019 

ordinària 

de 19.10 a 21.35 h 

Consell de Districte de Sant Martí 

Assistents 

Presidenta del consell 

Ima. Sra. Marilén Barceló Verea (GMCs) 

Regidor del districte 

Im. Sr. David Escudé Rodríguez (GMDPSC-CP) 

Regidors adscrits 

Ima. Sra. Elisenda Alamany i Gutiérrez (GMDERC) 

Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda (GMDJxCat) 

Consellers i conselleres 

Eva Campos Paladio (GMDBComú-E) 

Francesc Carmona Pontaque (GMDBComú-E) 

Sílvia Casorrán Martos (GMDBComú-E) 

Lorena Domínguez Liébana (GMDBComú-E) 

Sandra Enrique Aguilar (GMDBComú-E) 

Jordi Martín López (GMDBComú-E) 

Inmaculada Bajo de la Fuente (GMDPSC-CP) 

Francesc Xavier Bañón Fábregas (GMDPSC-CP) 

Sílvia López Serrano (GMDPSC-CP) 

Javier Mesía Barroso (GMDPSC-CP) 

Joan Pujol Gómez (GMDPSC-CP) 

Lourdes Arrando i Bellés (GMDERC) 

Joan C. Canela Casasampera (GMDERC) 

Núria Mateo Martínez (GMDERC) 

Oriol Puig i Morant (GMDERC) 

Jordi Rallo i Casanovas (GMDERC) 
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Maria Arenillas i Picañol (GMDJxCat) 

Fernando Gómez Carvajal (GMDJxCat) 

Fernando Alcalde Pérez (GMDCs) 

M. Eugenia Angulo López (GMDCs) 

Excusa l’assistència: 

Pedro Vargas Heredia (GMDBxCanvi) 

Gerent 

Josep Garcia Puga 

Secretària tecnicojurídica 

Rocío Benito Arranz 

Desenvolupament de la sessió 

La presidenta del Consell de Districte de Sant Martí, la Im. Sra. Marilén Barceló 

Verea, obre la sessió, dona la benvinguda a tots els assistents i dona la paraula a la 

secretària tecnicojurídica. 

La secretària tecnicojurídica, Rocío Benito Arranz, llegeix la clàusula de 

recollida de dades i protecció de dades personals: «D ’acord amb la normativa de 

protecció de dades, informem a les persones que intervindran en aquesta sessió i 

que han omplert el document facilitat a l’entrada que les vostres dades personals 

seran tractades per l’ajuntament de Barcelona amb la finalitat d ’aixecar l’acta de les 

sessions del Consell de Districte de Sant Martí i de fer-ne la difusió basant-se en el 

consentiment de l’interessat.» Informa que l’acte serà difós per streaming a través 

del canal corresponent de l’Ajuntament de Barcelona, per la qual cosa se’n tractarà 

la imatge i la veu. Explica que, excepte en cas d’obligació legal, les dades no seran 

cedides a tercers i que es conservaran fins que s’hagin exhaurit els terminis legals 

corresponents. A més, detalla que tenen dret a accedir, rectificar i suprimir les 

dades, així com altres drets sobre aquestes, i que es pot consultar la informació 

addicional sobre aquest tractament i sobre la normativa de la protecció de dades al 

web de l’Ajuntament de Barcelona. 

A. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

La presidenta del Consell de Districte de Sant Martí demana si es poden aprovar 

les actes de la sessió, del dia 25 de juliol de 2019, de constitució del Consell de 

Districte, i de la sessió, del dia 30 de setembre de 2019, extraordinària de Cartipàs. 

S’aproven per unanimitat. 
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B. PART INFORMATIVA 

Despatx d’ofici: 

1. DONAR COMPTE de les adjudicacions de contractes per procediment obert 
(obert, obert simplificat i abreujat) i contractes menors, des del mes de febrer 
fins al mes de setembre de 2019. 

2. DONAR COMPTE del decret del regidor del Districte de Sant Martí, de 3 de 
juny de 2019, pel qual es convoca la 57a edició dels Premis Sant Martí . 

La presidenta l’explica. 

El Consell se n’assabenta. 

Informe del regidor: 

La presidenta recorda als consellers que el Govern té quinze minuts i la resta de 

grups de l’oposició, cinc minuts. 

El regidor del districte, l’Im. Sr. David Escudé Rodríguez, explica que intentaran 

introduir algunes novetats en l’informe del regidor perquè sigui més participat. 

Comença agraint a tots els grups, consellers i conselleres, regidors i regidores, 

tècnics i cossos de seguretat la feina d ’acompanyament que s’ha fet aquests 

primers setanta-cinc dies, però que caldria tenir-hi en compte especialment el mes 

d’agost, perquè afirma que ha estat més intens que un mes laboral. 

Reconeix que des del 16 de juliol, quan va prendre possessió com a regidor, al 

Districte de Sant Martí hi ha hagut un cúmul de coincidències negatives com mai 

havia passat a la història que no és positiu ni beneficiós per al districte, però que és 

real. D’altra banda, assegura que també és cert que s’ha pogut gaudir d’unes 

magnífiques i pacífiques festes del Poblenou i al Parc i la Llacuna, però que si no 

digués que hi ha hagut greus problemes d ’inseguretat i d’incivisme, i que encara 

n’hi ha, estaria faltant a la veritat als veïns i veïnes de Sant Martí.  

Explica que, com ja es va parlar en el darrer Consell de Seguretat, que es va fer 

abans que els consellers i conselleres prenguessin possessió de les 

responsabilitats respectives, serà una o la gran prioritat del Govern municipal del 

districte per als quatre anys vinents. 

Acaba dient que, més que detallar totes les actuacions, prefereix escoltar la 

crítica, prendre’n nota per poder millorar i respondre tot allò que pugui contestar.  

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, troba a faltar el guió que els 

passaven quan es presentava l’informe del regidor. 

Agraeix que es prioritzi la seguretat perquè és la major preocupació que tenen els 

veïns del districte. Apunta que el regidor s’ha referit a setanta-cinc dies de mandat, 

però que la majoria, i el regidor entre ells, fa quatre anys que hi són, i que per tant 

això no és res nou i que sobre la taula hi ha molts punts pendents que 
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s’arrosseguen de l’altra legislatura. Subratlla que els problemes no apareixen d’un 

dia a l’altre, i que quan un hi passa d’esquitllentes i no en reconeix la gravetat el 

problema s’enquista i passa a ser el principal problema. 

Assevera que la imatge de Barcelona ha empitjorat i que els veïns de Sant Martí 

veuen com la imatge dels seus barris ha arribat a un punt de degradació que ja és 

difícil de suportar: brutícia, delinqüència cada vegada més violenta, tràfic i consum 

de drogues, ocupació il·legal i conflictiva són els problemes principals. 

En segon lloc recorda que l’habitatge està als mínims necessaris tot i ser la 

proposta estrella de tots els governs, que d’altra banda no veu que s’hagi complert. 

Esperen que en aquest mandat s’arribi almenys a suplir el que no es va cobrir en 

l’anterior. 

Assenyala que el senyor Batlle va estar poc encertat a la Taula de Seguretat del 

districte quan va dir que es tractava de l’autoestima dels veïns i les veïnes. Afirma 

que tot plegat es deu a la incapacitat de l’Administració pública de gestionar els 

problemes reals. 

Diu que el seu grup fa quatre anys que presenta propostes i precs relatius a la 

seguretat, l’ocupació i el narcotràfic. Es queixa que no han estat capaços de frenar-

ho i assevera que s’és on s’és per deixadesa. Pregunta quant temps fa que se sap 

perfectament quins són els principals problemes dels veïns per dir que no cal que li 

contesti perquè ella ho té molt clar, però que li agradaria que ho contest i als veïns. 

L’any 2016 ja van advertir el que estava a punt de passar i es queixa que van titllar 

el seu grup d’alarmistes i partidistes; reclama que no els utilitzin d’escuts. 

Demana que es revisin totes les seves propostes en temes de seguretat, 

d’ocupació, narcotràfic i brutícia de l’anterior legislatura i que després repassin les 

respostes que en van obtenir mentre els barris van continuar degradant-se. Afirma 

que la situació actual és la que ells van advertir i que el temps els ha donat la raó. 

Insisteix a demanar que totes les respostes les donin als veïns del Besòs i el 

Maresme, de la Verneda i la Pau, de Diagonal Mar, del Parc i la Llacuna i de Vila 

Olímpica i dels altres barris del districte. 

També vol deixar molt clar que Ciutadans continuarà estant al costat dels veïns 

molesti a qui li molesti, perquè té la sensació que a alguns els molesta que es 

preocupin per les persones. Explica que ells fan la seva feina i que no han de 

demanar permís per parlar amb ningú ni amb cap entitat, que poden reunir-se amb 

qui vulguin i que sempre tindran la porta oberta a intentar solucionar els problemes 

reals, perquè per buscar solucions als problemes tant els partits d’aquest consistori 

com les entitats i veïns sempre els trobaran. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, del GMDJxCat, vol fer un breu esment de la 

passada audiència pública i dels fets que hi van succeir. Creu que aquesta casa i 

especialment aquesta sala ha de ser un espai de referència de civisme, d’entesa i 

de diàleg, i des de la mesa, tant des de la presidència com des del Govern, s’ha de 

ser capaç de posar-hi ordre i que no es pot permetre cap altra alteració com la que 

del passat 18 de setembre. Esperen per al bé de tots que aquest espai sigui 

exemple de fair-play per a la resta de mandat. 
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Demanen al nou Govern que sigui un govern per a les persones, sobretot aquelles 

que necessiten més atenció, com les persones amb diversitat funcional; es queixa 

que el Govern en va prestar ben poca a aquest col·lectiu en el mandat passat . 

També demanen que quan el Govern parli de participació sigui per a totes les 

persones i que els resultats es presentin de manera transparent i respectuosa. 

Exigeix que es comencin a destinar al districte els diners de tots de manera 

responsable i plantejar les inversions per prioritats imperioses com si els diners 

sortissin de la pròpia butxaca, no només per complaure els votants propis; vol que 

es comenci a treballar de manera efectiva com si treballessin per a una empresa 

que no ens permetria deixar-la en desgovern com ha succeït amb el canvi de 

mandat. 

Insta a començar a mirar el districte i la ciutat com un conjunt interconnectat que 

requereix tenir en compte què passa al costat quan es canvia el curs de qualsevol 

cosa. Demana al Govern mirada àmplia i escolta per a tothom per poder aconseguir 

l’equilibri necessari per a una bona convivència. 

Fa un incís en la seguretat ja que creuen que realment és una base important. 

Asseguren que ja s’ha arribat a situacions extremes i que el seu grup donarà suport 

al Govern per revertir-ho. 

Vol deixar clar que políticament el seu grup està al costat de la democràcia i de la 

llibertat, per la qual cosa van presentar una declaració institucional que no s’ha 

pogut aprovar i que llegeix a continuació per fer saber els seus desitjos i 

pensaments: 

«El Consell Plenari del Districte de Sant Martí denuncia la campanya de 

criminalització del moviment independentista cívic i democràtic, i d’intent d’equiparar 

independentisme amb terrorisme. 

»El Consell Plenari de Sant Martí rebutja la violència i es referma en les vies 

democràtiques per aconseguir objectius polítics i legítims. 

»Així mateix, el Consell Plenari del Districte de Sant Martí rebutja l’operació 

impulsada per l’Audiència Nacional i la Guàrdia Civil i les vulneracions dels drets 

fonamentals, especialment del dret a la presumpció d ’innocència de set ciutadans 

que el 26 de setembre del 2019 van ingressar a la presó per ordre de l’Audiència 

Nacional, que ha dictat presó incondicional, i denunciar la deriva repressiva i 

autoritària de l’Estat. 

»El Consell Plenari de Sant Martí referma el compromís dels martinencs i 

martinenques amb la llibertat i la democràcia i en la defensa de l’exercici dels drets 

civils i polítics de tots els catalans. 

»Finalment, el Consell Plenari del Districte de Sant Martí exigeix la fi de la 

repressió i la llibertat de les persones perseguides i preses per llurs idees 

polítiques.» 

Afirma que continuen reivindicant la llibertat dels nostres presos polítics i el retorn 

dels exiliats. 
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La senyora Lourdes Arrando i Bellés, del GMDERC, comença agraint la tasca 

dels veïns i veïnes que lluiten cada dia per resoldre els problemes de l ’habitatge 

que pateixen els barris i els nostres veïns, i que això no fa més que refermar-li la 

convicció que a Sant Martí li cal un consell de l’habitatge. Avança que ben aviat el 

tornaran a posar sobre la taula i esperen que aquest cop sí que el govern cregui 

que pot ser positiu escoltar, dialogar i treballar de manera conjunta amb tothom. 

Afirma que és un problema que es cronifica i que per tant en aquest sentit també 

esperen que el Govern posi data per fer la comissió d’estudi de regulació dels preus 

dels lloguers. 

Recrimina al regidor del districte que, un cop superat el plenari del cartipàs, el 

Govern va decidir obviar el primer grup de l’oposició, que de fet és el grup que va 

guanyar les eleccions a la ciutat de Barcelona. Confia que fos un comportament 

circumstancial i no d’una declaració d’intencions. 

Com que aquest és el que es pot considerar el primer ple del mandat, ja arriba el 

temps de fer política, de la feina, del diàleg, de l’entesa per millorar la vida dels 

veïns i veïnes reduint les desigualtats i defensar els drets i deures de la ciutadania. 

Esperen que el Govern estigui a l’altura i que sigui capaç d’establir ponts amb 

l’oposició. 

S’adreça al regidor per recordar-li que en el plenari de constitució va fer un discurs 

conciliador i que des del seu grup li van agrair l’anunci d’un canvi positiu respecte 

del mandat anterior. Referma el compromís d’Esquerra Republicana amb la millora 

de la qualitat de vida dels veïns i veïnes, amb la defensa dels drets i les llibertats, 

amb la reducció de les desigualtats, i que si caminen en aquest sentit la porta 

d’Esquerra Republicana sempre la trobaran oberta. 

Afirma que la primera prova de foc serà l’elaboració del pressupost del districte 

per al 2020 i la concreció del pla d’actuació d’aquest mandat. Demanen al Govern 

que abordi aquests dos projectes amb esperit d ’obertura, de suma, de 

transparència i de participació, però no només amb els grups de l ’oposició, sinó 

amb tots els veïns i veïnes de Sant Martí. Esquerra Republicana, com a guanyadors 

a les eleccions municipals, sent el deure i el dret d’impulsar les polítiques 

necessàries per transformar la ciutat, i que com que són l’únic grup d’esquerres dels 

que són a l’oposició esperen trobar sintonies amb el Govern, si més no en aquells 

aspectes més ancorats a l’esquerra. 

És per això que a Casa Gran ja han començat a impulsar propostes 

transformadores com l’increment de la taxa turística, molt criticada pels lobbys però 

molt aplaudida pels veïns i veïnes i entitats, també del districte de Sant Martí, o la 

proposició que avui presenten, que és una clara aposta pel districte i que busca el 

consens de tothom per anar junts si cal anar a defensar el territor i allà on faci falta. 

Per acabar, diu que tothom sap que venen temps difícils: el Tribunal Suprem està 

a punt d’emetre una sentència que, si no és absolutòria, a parer seu serà injusta. És 

per aquest motiu que tot seguit llegeix els punts de l’acord de la Comissió de la 

Presidència de l’Ajuntament de Barcelona que va dur a terme la seva regidora 

Elisenda Alamany: 

«El reconeixement que les persones enjudiciades ho són per motius polítics.  
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»L’exigència de l’alliberament immediat dels presos i preses polítiques i el lliure 

retorn dels exiliats i exiliades. 

»El compromís amb el dret de l’autodeterminació i, per tant, la defensa de la 

celebració d’un referèndum com a eina perquè el poble de Catalunya decideixi 

lliurement. 

»La denúncia de la regressió de drets i llibertats que des de fa anys pateix 

Catalunya.» 

I com a cinquè punt, expressa el compromís com a ajuntament i com a districte de 

treballar amb la resta d’institucions i societat civil del país per trobar solucions per 

aconseguir la llibertat dels presos polítics, alhora que fa una crida a la mobilització 

ciutadana a favor dels drets i les llibertats. 

Entén que el Districte de Sant Martí actuarà en conseqüència i amb respecte 

democràtic a les decisions aprovades per la majoria dels grups municipals.  

El regidor del districte, l’Im. Sr. David Escudé Rodríguez, agraeix el to 

constructiu de totes les portaveus i que en pren nota. 

També agraeix la feina dels veïns i les veïnes i les entitats, i esmenta que en els 

dies que fa que és regidor, i amb l’ajuda inestimable dels consellers i conselleres, 

ha intentat visitar un alt percentatge d’entitats i associacions, amb algunes de les 

quals té el compromís de veure-les aviat. Expressa que no només ho vol fer perquè 

la porta dels regidors sempre està oberta a tothom, sinó també perquè li agrada fer 

la visita in situ i recórrer els barris al costat de les entitats veïnals i dels veïns i les 

veïnes, ja que creu que és la millor manera d’entendre els problemes i arreglar-los, 

perquè possiblement amb la seva ajuda serà molt més fàcil. 

(Alguns veïns interrompen el plenari fent sonar xiulets i botzines reclamant el 

reallotjament d’una veïna anomenada Nahima.)  

La presidenta demana silenci als veïns que estan fent soroll. Els recorda que 

poden expressar-se amb les pancartes, però que avui és un consell plenari ordinari 

i no una audiència pública i, per tant, demana el màxim de respecte per poder 

escoltar les diverses intervencions. 

(Alguns veïns continuen fent sonar xiulets i botzines.) 

La presidenta explica que el regidor li ha dit que hi ha una informació que els 

interessa i que el Govern està disposat a compartir-la en l’informe del regidor. 

Insisteix que cadascú té dret d’expressar-se respecte a qualsevol tema, però torna 

a recordar que són en un plenari ordinari i, per tant, demana el màxim de respecte, i 

subratlla que els assistents es poden expressar amb les pancartes però que no es 

pot fer soroll perquè es dificulta moltíssim el plenari. 

(Una veïna del Consell Plenari parla des del seu lloc reclamant el rea llotjament 

d’una veïna anomenada Nahima.) 
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La presidenta s’adreça a la veïna que ha parlat per dir-li que entén el seu patiment, 

però insisteix que és un plenari ordinari. Recorda que hi ha una audiència pública 

en la qual cadascú pot expressar la seva pregunta al Govern de la ciutat. 

Diu que donarà la paraula al regidor perquè respongui al que plantegen si els 

assistents que fan soroll l’hi permeten i torna a demanar que respectin el plenari 

ordinari. Torna a demanar silenci. 

La senyora Eva Campos Paladio, del GMDBComú-E, explica que l’Oficina 

d’Habitatge ha estat amb Ens Plantem en l’últim desnonament de la Nahima i que 

ella mateixa era a la porta en el tercer desnonament de la Brimo.  

Informa que es va arribar a un acord de mediació, com es fa sempre amb totes les 

persones que coneixen l’oficina, i que en el cas de la Nahima es va fer exactament 

el mateix. Explica que amb la Nahima hi havia un acord de mediació fins al 

setembre perquè havia de sortir aleshores que ara s’ha allargat fins a finals de 

novembre. 

Diu que l’Ajuntament va ajudar en la negociació de la Nahima i que es va fer 

càrrec del 50 % del seu deute, de no poder pagar el lloguer. També diu que són 

conscients que es torna a estar en la mateixa situació per al 20 de novembre. 

Afirma que continuaran treballant amb la Nahima, que ja és a la Taula 

d’Emergència, a més a més de continuar lluitant pel problema habitacional de la 

ciutat, que és un problema greu. 

Reitera que el Govern està totalment al costat dels veïns que ara protesten, i que 

a més ella personalment ha estat en molts desnonaments i també en el de la 

Nahima. Afirma que continuaran treballant i que no deixaran sola la Nahima, com 

no han deixat sola cap de les persones que s’ha adreçat a l’Oficina d’Habitatge. 

Comenta que en la proposta del pressupost d’habitatge s’incrementen 150 milions 

d’euros per implementar-ne el pla amb més de deu mil habitatges més, i que 

mentrestant fan mediació i ofereixen ajuts econòmics. Reconeix que per desgràcia 

els recursos són els que són i que caldria tenir una regulació dels lloguers per la 

part estatal i una ajuda de la Generalitat. Afirma que ara mateix no tenen el suport 

que els caldria d’aquestes dues institucions. 

Acaba dient als veïns que protestaven que hi poden comptar com a Ajuntament i 

com a institució, i que pel que fa al cas de la Nahima l’endemà s’hi posarà en 

contacte. 

El regidor del districte, l’Im. Sr. David Escudé Rodríguez, reprèn la paraula per 

fer valdre les entitats i tot el que s’ha fet fins avui, i també els veïns i les veïnes, més 

enllà d’estar emmarcats o no en les estructures de cap entitat, que critiquen i 

manifesten el que volen de manera cívica. 

S’adreça a la senyora Angulo per dir-li que segurament no ha acabat d’entendre 

part de la seva intervenció. Pel que fa a la seguretat vol recordar que també és 

competència dels Mossos d’Esquadra, no només de la Guàrdia Urbana. Explica que 

han estat treballant amb l’intendent braç a braç des del 29 de juliol, que s’hi va 
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trobar per primera vegada, fins al Consell de Seguretat. Reconeix, però, que 

queden moltíssimes coses per fer. 

S’adreça a la senyora Arenillas i agraeix el to constructiu de la seva intervenció. 

Afirma que aquest Govern té una especial sensibilitat per a les persones amb 

diversitat funcional des de tots els àmbits, també des de l’esportiu. Diu que pel que 

fa a les inversions responsables estan totalment oberts a poder parlar de 

pressupost i de tot el que calgui parlar. 

També agraeix les paraules de la senyora Arrando. Creu que la feina de 

col·laboració va molt més enllà de la creació d’una comissió o d’una taula, que 

també és necessària en la feina del dia a dia. Subratlla que entre els grups s’han 

d’entendre i que s’entendran, perquè hi ha polítiques prou importants i de futur que 

afecten la vida dels nostres veïns i veïnes els propers anys que no han de dependre 

del regidor o de la regidora que s’assegui en aquesta cadira, sinó del bé comú del 

districte. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, diu que ella no ha anomenat 

ni la Guàrdia Urbana ni els Mossos, i recorda que el seu grup sempre ha agraït la 

seva feina. Considera que tampoc entès el punt en què ha dit que la seguretat és 

responsabilitat de l’Administració pública. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, del GMDJxCat , agraeix la resposta del 

regidor i vol dir-li que els trobaran per col·laborar en tot allò que sigui en benefici de 

totes les persones del districte, perquè el seu grup treballa per a totes les persones 

del districte que volen que millori i que torni a ser un districte de bona convivència 

en tots sentits. 

Espera que realment hi hagi la bona fe que ha expressat el regidor i que es vagi 

complint tot el que diu. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, del GMDERC, també agraeix les paraules 

del regidor i la porta oberta per poder seure i parlar de temes que són prou 

importants com ja han fet altres vegades. 

Vol preguntar al Govern, per una qüestió de transparència, d’on surten les xifres 

que ha donat la portaveu pel que fa al pressupost desgranat ja que no els les han 

presentades ni s’han assegut a parlar. El seu grup no creu que s’hagi d’esperar a 

l’Estat perquè consideren que hi ha instruments que es poden dur a terme, com el 

decret de la Generalitat que regulava els preus dels lloguers, i recorda que hi van 

votar en contra. 

La senyora Eva Campos Paladio, del GMDBComú-E, explica que, respecte a la 

xifra que demana la senyora Arrando, com ja ha comentat és una proposta de 

govern per augmentar el pressupost d ’habitatge que òbviament s’ha de votar i 

aprovar per part de tots els partits del plenari de Casa Gran i que hi esperen el 

suport. 

D’altra banda, diu no els agradaria tancar aquest informe del regidor sense tenir 

unes paraules per al veí del Clot Lluís Martí Bielsa, mort fa pocs dies. En detalla la 
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biografia explicant que va ser un combatent republicà antifranquista, antifeixista i 

alliberador de París amb les brigades internacionals, president de l’Amical de les 

Brigades Internacionals i membre de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics del 

Franquisme. Relata que va fugir dels nazis quan anava de camí a un camp 

d’extermini, va ser internat al camp de concentració d’Argelers, empresonat als 

penals d’Ocaña i de Burgos i desterrat a Montblanc. Acaba dient que Lluís Martí 

Bielsa va ser un activista i militant antifeixista fins a l’últim dia, un home que no va 

perdre mai la fe en la lluita contra el feixisme. 

També vol comentar que com a Govern són al costat dels treballadors d’Amplifon i 

de GAES arran de l’expedient de regulació d’ocupació. Detalla que es volen 

acomiadar 180 treballadors, alguns amb més de quaranta anys d’antiguitat, quan 

l’empresa factura 1.373 milions d’euros i té 113 milions de beneficis. 

D’altra banda, remarca que ells també han presentat una declaració institucional 

en contra de la «llei Aragonès», en aquest cas com a Barcelona en Comú, que 

tampoc a tirant endavant perquè la resta de partits no l’han signada. 

Per acabar vol expressar el suport al poble del Kurdistan per la nova matança, 

que defineix com un atac directament d’Erdogan amb el suport de l’imperialisme 

dels Estats Units de Trump. Mostra la seva solidaritat més sincera cap a un poble 

on s’emmirallen amb l’empenta que els dona la lluita en comú. 

El Consell se n’assabenta. 

Informes del Govern: 

No hi ha assumptes a tractar. 

C. PART DECISÒRIA/EXECUTIVA 

a) Propostes d’acord 

1. INFORMAR sobre el Pla especial urbanístic per a la implantació d ’instal·lacions 

de subministrament per a vehicles de motor a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa 

municipal, i la pròrroga del seu termini d ’informació pública. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, diu que, com es va 

informar en la comissió consultiva, en coherència amb els objectius de mobilitat i la 

implantació de la zona de baixes emissions en l’àmbit de les rondes a l’interior de 

Barcelona, es tracta de fixar els paràmetres d’implantació de les benzineres i les 

electrobenzineres: per a les benzineres clàssiques es fixa que només se’n podran 

implantar a les àrees industrials, àrees portuàries i a prop de les vies d’accés a les 

rondes; a la resta de la ciutat es considera que actualment ja n’hi ha prous. A més, 

esperen que la reducció de vehicles de consum fòssil faci que aquesta mena de 

benzineres es redueixin. En canvi, les electrobenzineres mereixen la seva 

consideració. 
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Recorda que en la comissió consultiva es va parlar de si s’estava aprovant 

inicialment aquest projecte per part del Consell de Districte o si era la pròrroga. 

Aclareix que en realitat el que s’aprova és informar favorablement el projecte i que 

la pròrroga és una qüestió merament formal. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, anuncia que s’hi absté perquè 

havia entès que s’havia d’aprovar la pròrroga d’aquesta iniciativa, però com que ara 

el senyor Carmona els ha dit que no és així volen estudiar totes les possibles 

conseqüències que pugui tenir la iniciativa. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, del GMDJxCat , anuncia que s’hi absté. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, del GMDERC, diu que el que se’ls va 

informar en les comissions consultives no és el que s’ha dut a votació. Explica que 

el document que ells tenen hi posa que es votava la pròrroga i no s’hi parla del pla. 

Demana que es retiri aquest punt i que es porti a les properes comissions tal com 

toca, perquè si no entenen que no se’ls ha informat bé. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, creu que s’ha enviat 

la informació correcta. 

La secretària tecnicojurídica, Rocío Benito Arranz, intervé per dir que el punt 

que es va substanciar en les consultives estava anunciat correctament i que es van 

facilitar dos documents: una fitxa on és cert que en la part resolutòria es parlava de 

la pròrroga, però també hi havia adjunt un altre escrit en què s’explicava que s’havia 

aprovat inicialment i que es portava a informació al consell de districte. Explica que, 

per tant, el que s’està informant ara mateix són les dues coses i no només sobre la 

pròrroga, que és un tema merament formal. 

Afirma, doncs, que la informació es va facilitar correctament. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, del GMDJxCat , llegeix l’acord que ells 

tenen: «Prorrogar per a un termini d’un mes i mig el període d’exposició pública del 

Pla especial urbanístic per a la implantació instal·lacions de subministrament per a 

vehicles amb motor a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal, acordat per la 

Comissió de Govern en sessió del 25 d’abril de 2019. Atesos els motius exposats a 

l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que consta a l’expedient i a 

efectes de motivació s’incorpora aquest acord: publicar l’acord al Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona.» 

Reitera, doncs, que en aquest escrit només es parlava de la pròrroga. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, hi vota 

favorablement. Considera que la secretària tecnicojurídica ha deixat clar que hi 

havia dos documents: el que ha llegit la senyora Arenillas i l’altre en el qual es deia 

que calia informar-ne favorablement, i que el que s’està fent ara són les dues coses.  

La secretària tecnicojurídica, Rocío Benito Arranz, hi afegeix que en l’ordre del 

dia de les comissions consultives d’Ecologia Urbana, Urbanisme i Mobilitat el punt 
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que es va tractar era informar sobre el Pla especial urbanístic tal com es reprodueix, 

i que la fitxa fa referència al contingut d’aquest pla especial. Reitera que hi havia 

dos documents: una fitxa i un altre document al darrere facilitat per Urbanisme. 

Reconeix que sí que hi ha un error material, que és que al text de l’acord només hi 

consta la pròrroga, però que en l’ordre del dia el punt es va recollir correctament. 

Recorda que a les comissions consultives es va explicar el pla, se’n va comentar el 

contingut i no es va parlar de la pròrroga. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, es manté en l’abstenció. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, del GMDJxCat , anuncia que s’hi abstenen. 

Diu que és cert que en l’ordre del dia el text és un altre i que aleshores l’error en tot 

cas és a la fitxa. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, del GMDERC, anuncia que s’hi abstindran. 

Vol que consti en acta que en la comissió consultiva ella mateixa va dir que el que 

els explicaven no coincidia amb l’acord que hi ha aquí. En qualsevol cas, considera 

que el Govern hauria hagut de tornar-los a convocar un cop corroborat que el 

document estava malament i hauria d’haver-ne informat, encara que només fos per 

deferència cap a la resta de grups municipals.  

 

S’informa favorablement, amb el vot a favor de GMDBCOMÚ i GMDPSC, i 

l’abstenció de GMDERC, GMDJxCat i GMDCS. 

2. INFORMAR sobre el Pla de millora urbana del sector de planejament de Glòries, 

d’iniciativa municipal. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, anuncia que es 

tracta d’aprovar, tal com es va informar en la comissió consultiva, el Pla de millora 

urbana en l’àmbit de Castillejos - Badajoz - Independència - Consell de Cent - parc 

de les Glòries per tal de delimitar les zones edificables i la seva regulació . Detalla 

que per aquest motiu es construiran 562 habitatges, dels quals 197 seran de 

protecció. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, s’hi absté perquè encara s’ha 

d’obrir el període d’exposició pública i en volen escoltar els actors. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, del GMDJxCat, hi vota a favor. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, del GMDERC, s’hi absté. 

 

S’informa favorablement, amb el vot a favor de GMDBCOMÚ, GMDPSC i 

GMDJxCat, i l’abstenció de  GMDERC i  GMDCS. 
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3. INFORMAR sobre la modificació del Pla de millora urbana de l’illa delimitada pels 

carrers Àlaba, Dr. Trueta, Àvila i Av. lcària en l’àmbit del PAU-3, d’iniciativa 

privada. 

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

cas es modifica la distribució prèviament aprovada dels sols entre el 22@T i 7@ 

mantenint-ne la proporció per salvar l’edifici del carrer Àlaba número 14 i fent que 

l’equipament la part d’equipament estigui davant del passatge General Bassols. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs,hi vota a favor. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, del GMDJxCat , hi vota a favor. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, del GMDERC, hi vota a favor. 

S’informa favorablement per unanimitat. 

 

b) Proposicions 

No hi ha assumptes a tractar. 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 

a) Proposicions/declaracions de qrup 

Presentada pel GMDBComú 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

lnstar l’Ajuntament de Barcelona que iniciï les actuacions necessàries per dur a 
terme la creació d’un memorial en el Parc de la Canòpia de Glòries, posant el 
nom de Berta Cáceres a alguna àrea o equipament del parc, amb la participació i 
seguiment del Consell de Dones del Districte de Sant Martí i les entitats que han 
impulsat la iniciativa. 

El GMDBComú ha presentat una esmena de concreció de la seva pròpia 
proposició, amb el següent text: 

lnstar al Govern Municipal a iniciar les actuacions necessàries per dur a terme 
la creació d’un memorial en el Parc de la Canòpia de Glòries, posant el nom de 
Berta Cáceres a un espai del parc, prioritàriament a I’auditori a l’aire lliure 
conegut actualment per «Àgora sensorial», amb la participació i seguiment del 
Consell de Dones del districte i les entitats que han impulsat la iniciativa. 

La senyora Lorena Domínguez Liébana, del GMDBComú-E, diu que diverses 

entitats en defensa de la pau, els drets humans, la cooperació i la solidaritat, el 

moviment veïnal i grups i entitats feministes han sol·licitat a l’Ajuntament de 

Barcelona, i concretament al Districte de Sant Martí, la creació d’un homenatge en 
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memòria de la senyora Berta Isabel Cáceres, activista en defensa dels drets dels 

indígenes, de les dones i el medi ambient, assassinada el 2016. 

Informa que en aquesta proposta, acollida per més de vuitanta entitats, es va 

valorar que el lloc adient per fer aquest homenatge fos el nou parc de Glòries, 

concretament a l’espai conegut actualment com a «Àgora sensorial». 

Explica que es van convidar representants de les entitats al Consell de Dones, i 

que el dia 27 de febrer s’hi va presentar la proposta, que va ser acollida i acceptada 

per unanimitat el mateix dia, amb el compromís de presentar-la al primer plenari de 

districte d’aquest mandat. 

Destaca el treball de les diverses entitats implicades i trasllada l’agraïment del seu 

grup al moviment social, i especialment a Entrepobles, per poder rendir un 

homenatge com aquest a l’activista Berta Cáceres. 

Confia que el conjunt de forces polítiques aculli favorablement la proposta. 

La senyora Montserrat Benito, representant d’Entrepobles, agraeix que s’hagi 

pogut parlar d’aquesta proposició al ple d’avui. 

Explica que la iniciativa la van impulsar tres entitats que tenen seu al districte ‒

Entrepobles, l’Institut Català dels Drets Humans i Fundipau‒ i que va tenir el suport 

d’organitzacions del moviment feminista a la ciutat, a més de les associacions de 

veïns dels barris del Clot i del Poblenou. 

Subratlla la importància de crear aquest memorial al parc de les Glòries perquè no 

es pot ser aliè a la mobilització a escala mundial sobre l’emergència climàtica i la 

defensa del medi ambient. Destaca la corresponsabilitat a l’hora de crear un 

memorial al parc de les Glòries respecte a defensores dels drets humans com Berta 

Cáceres, assassinada per interessos econòmics, i respecte a la criminalització i 

l’assassinat de moltes dones del món que defensen els rius i les terres. 

La senyora Paula Evangélica Santos, representant de la comunitat 

hondurenya Asociación de Mujeres Migrantes Diversas, agraeix que es doni el 

nom de la seva ancestre Berta Cáceres a l’«Àgora sensorial» per commemorar la 

lluita dels defensors i defensores de la seva mare terra que amb la seva vida han 

protegit el que a tothom ens tocaria protegir. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, hi anuncia el vot favorable. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, del GMDJxCat, diu que al seu grup sempre 

els trobaran per donar suport a qualsevol causa justa, qualsevol reconeixement 

merescut, qualsevol iniciativa en defensa de les llibertats basada en el pacifisme i el 

civisme. 

Descriu Berta Cáceres com una de les tantes i tantes persones que defensen el 

que hauríem de defensar tots: els drets humans i els drets de la natura. S’exclama 

per la injustícia i per com n’és d’abominable que Berta  Càceres fos assassinada 

segurament pel sol fet que molestava en un món mogut lamentablement en moltes 

ocasions per la mera especulació i l’afany insaciable de diners i poder. 
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Explica que, com que aquesta activista pot representar tantes persones, i en 

aquest cas dones que injustament han patit la repressió i la persecució per l luitar 

pels drets de tots i la terra de tots, el seu grup donaria suport de bon grat a aquesta 

proposició si el memorial es fes extensiu a totes les dones no esmentades que 

també han sofert arreu del món el maltractament i la violència de què va ser víctima 

Berta Cáceres. 

D’altra banda, recorda que el Nomenclàtor requereix que hagin passat cinc anys 

després de la mort de la persona titular i que en aquest cas només en fa dos i 

escaig. 

Anuncia que s’hi abstindran. 

El senyor Jordi Rallo i Casanovas, del GMDERC, avança que el seu grup votarà 

a favor de la proposició. 

Destaca que aquesta no pot ser en cap cas una reivindicació partidista ni que 

pugui atribuir-se a un únic partit polític, ja que prové del Consell de Dones del 

Districte de Sant Martí, però que en tot cas celebra que un partit del Govern hagi 

accedit a escoltar el Consell de Dones de Sant Martí i avui faci aquesta proposta al 

plenari. 

Vol fer constar que el primer reconeixement i agraïment en nom d’Esquerra 

Republicana és per a la tasca de les tres ONG de cooperació, pau i drets humans 

que han impulsat aquesta iniciativa: Entrepobles, Fundipau i l’Institut de Drets 

Humans de Catalunya, a les quals agraeix la presència al plenari. 

Considera fonamental visibilitzar les dones i creu que homenatjar Berta Cáceres 

no és només defensar el medi ambient, sinó també reconèixer una dona 

llatinoamericana, feminista i activista integral d’altres moviments socials. 

En últim lloc, remarca que els sembla bé el canvi d’ubicació però que tampoc no 

els semblaria malament si aquest espai s’ubiqués en qualsevol altre espai del 

districte. 

La senyora Lorena Domínguez Liébana, del GMDBComú-E, aclareix que la 

proposta no ha de passar pel Nomenclàtor perquè es tracta d’un memorial. 

Expressa que no es pot obviar que són moltes les dones que actualment pateixen 

repressió i violència arreu, i vol reconèixer expressament la tasca en aquest cas 

concret que han fet les companyes de les entitats i ONG que avui els acompanyen. 

Per tant, continuaran proposant aquest memorial en l’espai que elles han decidit i 

perquè elles així ho han valorat. 

Reitera que no és una tasca d’un partit i que el que fan és recollir la voluntat de 

les entitats expressada en el Consell de Dones. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, del GMDJxCat, expressa tot el 

reconeixement a la senyora Berta Cáceres. Li sembla molt bé que porti el seu nom, 

però demana que tingui un reconeixement a tantes i tantes altres dones que han 

patit les mateixes circumstàncies i que s’han obviat totalment. 
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El senyor Jordi Rallo i Casanovas, del GMDERC, diu que el memorial és el 

símbol d’una lluita en la qual els trobaran. Considera imprescindible dignificar i 

posar en relleu figures com la de Berta Càceres, activista transversal, feminista, 

ecologista i defensora dels drets de les persones indígenes, assassinada en mans 

dels poders polítics i econòmics hondurenys. 

Destaca que moltes veus consideren la seva mort un assassinat de caire polític 

en un context de repressió governamental i empresarial, i que, malauradament, tres 

anys després del crim la persecució política continua sent una realitat arreu de 

l’Amèrica llatina i fins i tot a l’Estat espanyol. 

D’altra banda, subratlla que amb el memorial a una dona feminista i activista 

s’obre un camí en què creuen que cal continuar progressant, i és per això que 

proposen des d’avui buscar un altre espai al districte per homenatjar l ’activista 

antifeixista defensora de la memòria històrica i supervivent dels camps de 

concentració Neus Català. 

En definitiva, remarca que és vital recordar Berta Cáceres perquè tristament és el 

símbol d’una massacre que no s’atura: en deu anys han estat assassinats 1.250 

activistes pel medi ambient, segons Global Witness, i 160 només l’any passat. 

Acaba dient que amb els memorials es nega l’oblit amb què els assassins volen 

condemnar les seves víctimes. 

La senyora Lorena Domínguez Liébana, del GMDBComú-E, diu que el moviment 

feminista és un moviment molt ampli i integrador, i que, per tant, com a Govern 

acolliran qualsevol proposta en defensa de les dones però que sempre passarà pel 

Consell de Dones, ja que entenen que el moviment feminista no pertany únicament 

a un partit, i que seran les companyes d’aquest consell les que ho decidiran, 

juntament amb l’equip de Govern. 

Dona les gràcies per facilitar l’aprovació d’aquesta proposta i felicita de nou les 

entitats que els acompanyen. 

 
S’aprova la proposició amb l’abstenció de GMDJxCat.i el vot a favor de la 
resta de grups.  

Presentada pel GMDERC 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

lnstar el regidor del districte de Sant Martí a reclamar a la tinència d’alcaldia 
d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda, i a la Regidoria d’Economia i 
Pressupostos, així com a I’Alcaldia, que en els propers pressupostos i plans 
d’inversió de l’Ajuntament de Barcelona els projectes de ciutat no siguin ni 
imputats ni publicats com a pressupost d ’inversió del Districte de Sant Martí, 
com és el cas de les obres de la plaça de les Glòries actualment o en un futur 
podria ser la remodelació prevista al Port Olímpic; que la xifra imputada i 
publicada sigui realment la que rebin els nostres barris, veïns i veïnes; fer arribar 
aquest acord, en el termini màxim de quinze dies, a totes les tinències d ’alcaldia 
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i a totes les presidències dels grups municipals del Consell Plenari de 
I’Ajuntament de Barcelona. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, del GMDERC, subratlla en primer lloc que 

recullen el testimoni del que va dir el regidor del districte en el plenari de constitució 

de treballar plegats a favor de Sant Martí. Explica que aquesta proposta és una 

reivindicació escoltada i expressada per la immensa majoria de grups d ’aquest 

consell plenari. 

Detalla que, en el mandat anterior, de 129 milions d’euros d’inversió al Districte de 

Sant Martí, 72 corresponien a la plaça de les Glòries. Considera que els veïns tenen 

dret a saber les dades reals d’inversió i a saber en quina posició del rànquing 

d’inversió que publiquen els diaris cada mandat es troba el districte. 

Demana fer una aposta pel districte i pel consens, i demana el vot a favor 

d’aquesta proposició. 

El senyor Àngel Ruiz i Díez, en representació de l’Associació de Veïns del 

Parc, diu que avui s’inicia un nou mandat i, per tant, una oportunitat per fer les 

coses millor de com es van fer en el mandat anterior. 

Explica que a l’associació els preocupa l’escassa inversió feta al barri els darrers 

quatre anys: el motiu principal és l’assignació com a despesa d’inversió al districte 

d’una obra que transcendeix els límits del barri. Pensen que el parc de les Glòries 

és una obra de ciutat, que vertebra tota la mobilitat de la Barcelona i, per tant, 

consideren que és una errada incloure’l en el conjunt de la despesa del Districte de 

Sant Martí i, en aquest cas, al barri del Parc i de la Llacuna del Poblenou. Destaca 

que això afecta i penalitza tots els districtes i fa disminuir la capacitat d’inversió dels 

barris. 

Consideren que l’obra de Glòries és un llast i que caldria revertir la situació, ja que 

si es recuperés aquesta inversió es podria treballar en altres àmbits tan importants 

com la igualtat de gènere i l’oportunitat per totes les persones, la prevenció i el 

control de conductes poc cíviques als nostres barris, el manteniment i la 

recuperació de l’espai públic i el verd urbà, la promoció del comerç de proximitat, 

així com invertir en l’esport i la cultura, eines molt necessàries per fer millors 

ciutadans i ciutadanes. 

Per tot plegat, esperen poder treballar conjuntament amb el districte, les entitats i 

tots els ciutadans a través de les campanyes i plans d ’actuació perquè siguin força 

més eficients del que han estat fins ara. 

També vol fer una proposta: pensen que tant les audiències públiques com els 

consells de barri no estan ben pensats i necessiten un canvi molt important, ja que 

són eines o espais que no serveixen actualment per a la funció que tenen de 

transmissió entre la ciutadania i les institucions. 

Desitja molts encerts en el nou mandat que engega i diu que treballaran tots 

plegats per tenir una plena confiança entre les entitats i les institucions. 
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El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, defensa la transparència en tots 

els àmbits institucionals i pensa que, en aquest sentit, incloure en el pressupost del 

districte obres que són de ciutat el que fa és confondre i tergiversar els termes. 

Reclama que els veïns puguin saber exactament quants diners es destinen a les 

necessitats del districte. 

Es mostra totalment d’acord amb aquesta proposta i anuncia que hi votaran a 

favor. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDJxCat, diu que al seu grup també 

intenten fer bandera de bon govern i transparència i, per tant, comparteixen la 

petició que fa Esquerra Republicana. De fet, relata que ell mateix, com a conseller 

de districte, va viure com en la presentació dels pressupostos que es feien als 

consells de barri la ciutadania es queixava precisament que s’incloguessin als 

pressupostos de districte inversions que són de ciutat. 

Anuncia que votaran a favor de la proposta. 

Aprofita per demanar que, si es presenten els pressupostos en els consells de 

barri, hi hagi una major descripció, una major relació d’inversions per al barri i no 

que siguin només per districte. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, anuncia que el 

Govern ‒tant el PSC com Barcelona en Comú‒ hi votaran favorablement perquè no 

és la primera vegada que això es proposa: creu recordar que en el mandat anterior 

ells ho volien portar a terme. 

Creu que és lògic que la gent vulgui saber exactament on van a parar els seus 

impostos i els seus diners, i, per tant, la mesura li sembla raonable. Adverteix, però, 

que una altra cosa és la implementació, perquè cal definir què és una inversió de 

ciutat i què és una inversió de districte, i diu que ell no ho té clar: explica que, per 

exemple, Glòries té una part d’inversió de ciutat i té una part d’inversió del districte. 

Diu que intentaran que així sigui, però que el tema no és trivial. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, del GMDERC, agraeix tots els vots a favor, 

ja que sembla que la proposició s’aprovarà per unanimitat. Es mostra satisfeta 

d’haver impulsat l’acord i creu que és la línia que ha de dur el Consell Plenari per tal 

de millorar la vida dels veïns i veïnes. Corrobora que en el mandat anterior el 

Govern tenia la intenció de fer-ho, i també dona les gràcies al regidor perquè sap 

que té la voluntat que això es dugui a terme. 

Demana al Govern que reculli la petició de Junts per Catalunya sobre les 

explicacions que es donen en els consells de barri. 

En el tema de definir els límits, opina que la tinència d’alcaldia i la regidoria 

corresponents són les que s’han d’encarregar de definir on és el límit d’una inversió 

que supera el districte i quina és realment del districte. Continuen defensant, com ja 

van fer en el mandat anterior, que els veïns tenen dret a saber què s’inverteix 

realment als seus barris, com passa en la majoria de districtes. 
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El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, recorda que va ser 

el Govern de Convergència i Unió el que va imputar Glòries al districte. 

Sobre com es decideix què és de ciutat i què de districte, posa com a exemple 

que les obres de Pere IV estan imputades a ciutat, i en canvi podrien ser un tema 

de districte. També pregunta qui impulsarà el pont de Santander si no és el districte, 

i en canvi considera que clarament és una obra de ciutat. 

Creu que el més important és que es faci el que els veïns i les veïnes volen que 

es faci, i que després, una vegada decidit això, que en un Excel es col·loqui en un 

lloc o en un altre té una certa importància. 

Vol recordar que el Govern anterior va ser un dels primers a explicar en els 

consells de barri quins eren els pressupostos i els resultats. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, del GMDERC, diu irònicament al senyor 

Carmona que no calia espatllar-ho, que la proposició anava molt bé. Reconeix que 

és cert que el Govern de Convergència va ser qui va imputar les Glòries als 

pressupostos de Sant Martí, però considera que no era el moment d’espatllar una 

proposició que arribava a un acord. 

Però, ja que ho diu, ella considera que Pere IV és obra de ciutat, i que pel 

pressupost que té es podria considerar tot l’Eix Pere IV una obra de ciutat. 

Reconeix que el senyor Carmona té raó quan diu que cal fer el que els veïns 

volen i necessiten, i que, per tant, esperen que el Govern en prengui nota i faci el 

que els veïns volen i necessiten. 

S’aprova la proposició per unanimitat. 

Presentada pel GMDPSC 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

lnstar a la Ponència del Nomenclàtor dels carrers de Barcelona que , un cop 
oberts els nous carrers que comportarà el pla de millora urbana conegut com a 
Pla Cobega (comprès pels carrers rambla de Guipúscoa, Ca n’Oliva i el límit del 
terme municipal de Sant Adrià del Besòs), es doni el nom de José Garrido 
Gómez, bomber del Servei de Prevenció, Extinció d ’lncendis i Salvament de la 
ciutat, al nou carrer que quedi més a prop del lloc on va perdre la vida en acte de 
servei el dia 26 de febrer de 2010. 

La senyora Sílvia López Serrano, del GMDPSC-CP, relata que el febrer del 2010 

un nen va quedar atrapat per accident en un solar de l’antiga fàbrica de Cobega on 

hi havia un transformador elèctric sense identificar; es va sol·licitar un servei urgent 

de prevenció i extinció d’incendis per fer el rescat, en què malauradament va perdre 

la vida el bomber José Garrido Gómez. Explica que el març del 2010 el ple de 

l’Ajuntament de Barcelona va concedir, a títol pòstum, la Medalla d’Or de la Ciutat al 

bomber. 
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Detalla que la secció sindical de la UGT de bombers va sol·licitar el 2010 la petició 

d’un carrer per al company per donar el compliment el reconeixement que es 

mereixia, i que el novembre del 2010 la Ponència de Nomenclàtor va aprovar el seu 

nom per posar-lo a un carrer de la ciutat, però que la normativa que regula aquesta 

ponència diu que han de passar cinc anys després de la mort per posar el nom 

d’una persona a un carrer. 

Remarca que el febrer de l’any 2020 ja farà deu anys de la pèrdua del bomber.  

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, recorda que José Garrido 

només tenia 28 anys quan va morir. 

Diu que un familiar seu llunyà va ser cap dels Bombers de Barcelona i que quan 

ella era molt jove li va dir que no era un bomber de cor perquè el cor deixa de 

bategar, sinó que era bomber de l’ànima perquè l’ànima mai pot morir. Amb això 

també vol tenir un record a tots els bombers i a totes les forces que vetllen per les 

persones. 

Anuncia que hi votaran favorablement. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDJxCat , dona suport a la iniciativa. 

Explica que, com a veí del barri, a més a més coneixia el nen accidentat i que 

qualsevol record d’aquesta situació l’entristeix. 

Considera que aquest acte de memòria és plenament necessari tot i que, 

naturalment, el nom d’un carrer és poc per a la persona que hi va perdre la vida.  

El senyor Joan C. Canela Casasampera, del GMDERC, considera adequat i 

necessari el reconeixement al bomber José Garrido. 

També considera que aquest reconeixement i homenatge no és només per a la 

persona, sinó que es fa extensiu a tot el Cos de Bombers i als equips de servei de 

rescat de la ciutat de Barcelona, que desenvolupen una àmplia tasca imprescindible 

arreu de la ciutat i fins i tot més enllà. Recorda que el Cos de Bombers és el servei 

més ben valorat per la ciutadania. 

Expressa que no entén com els partits de l’oposició han presentat cadascun una 

proposició que fa referència al Nomenclàtor quan ells mateixos responsables de la 

ponència. 

En qualsevol cas, anuncia que el seu vot serà a favor del reconeixement del 

sacrifici dels bombers, i, en el cas concret del senyor Garrido, en un carrer tal com 

demana la proposició, però que també podria ser un memorial, ja que té el suport 

dels veïns i d’aquest consell. Recorda que l’Ajuntament de Barcelona té el 

compromís de potenciar els noms de carrers amb nom de dona. 

La senyora Sílvia López Serrano, del GMDPSC-CP, puntualitza que dins del Pla 

Cobega s’obriran uns quants carrers. Proposa que un porti el nom de José Garrido i 

apunta que els altres poden portar noms de dona. Recorda que avui s’ha acordat el 

memorial de Berta Cáceres i, per tant, està equilibrat. 
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Agraeix el suport a tots els grups. 

S’aprova la proposició per unanimitat. 

Presentada pel GMDJxCat 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

Que el Govern de Sant Martí vetlli perquè es compleixin, sense més demora, els 
compromisos adquirits en les conclusions de la «Comissió no permanent 
d’estudi que analitzi exhaustivament els usos de la Zona Fòrum i proposi 
mesures extraordinàries i de suport a aquest espai de la Ciutat per sanejar la 
zona i reduir l’activitat festiva del recinte del Fòrum», aprovades amb data 26 
d’abril del 2019 i elevades a Consell Plenari de Barcelona el dia 3 de maig del 
2019, i treballi en consens amb les entitats ve ïnals per resoldre els diversos 
problemes mediambientals que es concentren a la zona, per revisar el Pla d ’usos 
del Fòrum, per aconseguir fer de la Zona Fòrum un espai de convivència segur i 
cívic, perquè es constitueixi l’Observatori Ciutadà i siguin lliurats als veïns els 
informes de les dues auditories realitzades. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, del GMDJxCat , explica que en el mandat 

anterior es va aprovar una proposta del regidor Raimond Blasi de crear una 

comissió d’estudi per debatre sobre l’entorn de la zona Fòrum. Les conclusions 

d’aquesta comissió són el motiu de la iniciativa actual, ja que identifiquen els punts 

que s’han de tenir en compte per millorar la zona en general. 

Tot seguit en llegeix un resum per posar al corrent el plenari del que es 

demanava: el funcionament de les infraestructures que hi ha a la Zona Fòrum i 

l’impacte que tenen en la salut de les persones; la qualitat de l’aire; la presència 

d’amiant al barri i entorn; la necessitat d’una bona convivència entre veïns i visitants 

de la Zona Fòrum; la dinamització del recinte Fòrum per part de BSM; el paper de 

les entitats veïnals com a vertebradores i cohesionadores socials; la dinamització 

econòmica i social de les entitats comercials i econòmiques del barri; l’impacte que 

tindrà el ple desenvolupament de campus de la UPC; el creixement urbanístic que 

hi ha previst a la zona; la coordinació entre administracions i el paper actiu al 

territori del Consorci del Besòs. 

Explica que per atendre tots aquests punts es va proposar fer un pla de treball 

integral per a la Zona Fòrum amb caràcter permanent i mecanismes de seguiment 

per mitjà d’una comissió que vetllés perquè totes les actuacions es duguessin a 

terme amb un calendari clar i transparent. Aquest pla hauria d’estar liderat per 

l’Ajuntament de Barcelona, i l’haurien d’integrar com a mínim Govern, grups 

municipals, entitats veïnals, entitats de comerç i de l’activitat econòmica de la zona, 

BSM, el Centre de Congressos, UPC, Consorci del Besòs Ajuntament de Sant 

Adrià, Àrea Metropolitana de Barcelona i Generalitat de Catalunya. 

També es va proposar generar un espai de confiança entre tots per avançar de 

manera constructiva, per la qual cosa és rellevant que es faci pública l’auditoria 
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realitzada pel Col·legi d’Enginyers, que estableix seixanta-vuit recomanacions de 

millora per a la planta de revalorització; promoure un observatori ciutadà que reculli 

i publiqui les dades rellevants del funcionament de la planta; crear una taula tècnica 

vinculada al pla de treball per establir acords sobre les bases que han de nodrir tota 

la informació que demana el veïnat pel que fa al mesurament de les partícules 

contaminants i valorar si cal incrementar el nombre d ’estacions de mesurament. 

Cal tenir compte, també, l’amiant com a element contaminant per prendre les 

mesures oportunes, i prendre mesures per apaivagar la contaminació acústica 

provocada per determinats esdeveniments que es fan a la Zona Fòrum i que 

afecten el descans de veïns i veïnes. Considera que seria una bona solució per fer-

ne el seguiment fer públics els informes que elabora l’ajuntament sobre els nivells 

de decibels en aquesta zona. 

Amb referència a les molèsties per pudors, calen uns calendaris d’inversions per a 

les infraestructures que les provoquen; elaborar una agenda de les activitats que es 

fan a l’espai de la Zona Fòrum, gestionat per BSM, consensuada amb els veïns, 

que tingués en compte horaris i serveis de neteja. En aquest sentit, troba que seria 

important que des de l’Ajuntament de Barcelona es liderés un programa d ’activitats 

diferents de l’actual, més relacionat amb el barri i la futura activitat del campus, 

repensar el parc del Fòrum per fer-lo més amable, més verd i acollidor, connectat 

amb el front litoral. 

En definitiva, la comissió proposa que l’ajuntament impulsi un pla integral per a la 

Zona Fòrum amb mesures concretes, reunions de seguiment periòdiques dels seus 

membres i un calendari d’execució concís que tingui en compte tots aquests àmbits. 

Seguidament d’aquest resum, també vol expressar que aquesta proposició no 

pretén obtenir ni reconeixement de cap mèrit propi o com a partit , sinó estrictament 

ser l’obertura de la porta al consell del districte al clam dels veïns que volen ser 

escoltats i volen reclamar que es compleixin els acords que es van aprovar el 

passat mes d’abril, ja que malauradament l’ajuntament, lluny d’haver començat a 

treballar en els acords adquirits en la comissió, aquest mes d’agost va sorprendre 

els veïns de la Zona Fòrum amb l’inici de moviments preparatius al solar immediat 

de l’edifici de Telefónica per la pretesa ubicació d’un centre d’acollida de menors 

sense cap comunicació prèvia, fet que, tot i saber que és necessari ubicar-lo en 

algun espai, representaria, segons els transmeten els veïns de la zona, un greuge 

afegit a tots els problemes que ja presenten. 

El senyor Albert Porta, en representació de Movimiento Diagonal Mar , explica 

que saben que ha arribat una sol·licitud al Districte de Sant Martí, a través del BSM, 

en què es demana una reducció de 5 decibels del límit màxim: dels 105 actuals als 

100. Tenint en compte que a tota la ciutat són 45 decibels, pregunta per què al barri 

són 105, que és gairebé tres cops més del permès. Es queixa que això tampoc s’ha 

consensuat amb la resta de components de la Comissió d’usos del parc del Fòrum 

ni amb els veïns. 

Afegeix que el festival Cruïlla ja ven entrades per al juliol del 2020 i segons tenen 

entès encara no té l’autorització de BSM. 
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Explica que els concerts al Fòrum converteixen el descampat dels cotxes del 

passeig Marítim, que recorda que són pàrquings gratuïts de cinc mil cotxes, en un 

autèntic guirigall que afecta la tranquil·litat i la convivència dels veïns i de tots els 

que passen pels carrers d’aquella zona. 

La senyora Silvina Alejandra Frucella, en representació d’Airenet, diu en primer 

lloc que sent vergonya que hagin aprovat un pla per instal·lar més benzineres quan 

diuen que volen reduir cotxes. Els sembla una contradicció, un discurs buit, poc 

transparent i poc coherent amb el que volen els veïns. 

A banda d’això, respecte a la proposta demana cinc coses: la primera, que es 

coordinin amb l’AMB per posar fi a les olors del Fòrum. La segona, que els donin les 

dades de mortalitat per barris del Besòs i el Maresme. 

La tercera, que com a mostra real de transparència i d’apoderament dels 

ciutadans permetin a Airenet liderar la comissió d’usos del Fòrum. Recorda que va 

ser una iniciativa presentada pel PDCat a instància seva i que la volen compartir 

amb aquells que pensen com ells i amb els que no pensen com ells, i que si ho 

lidera la ciutadania s’assegurarà el dinamisme que cal. 

En quart lloc, vol que els donin una data concreta de contractació dels 

professionals recomanats per Airenet per desenvolupar l’Observatori Ciutadà. 

Detalla que és una forma de control i de monitoratge de la qualitat de l’aire que es 

respira al Fòrum i de com en funcionen les instal·lacions. 

En últim lloc, explica que la incineradora Tersa té implementat al Fòrum un 

sistema de captació de dioxines que ben utilitzat podria ser molt bo, però que el 

problema és que la incineradora es controla a si mateixa i aleshores aquest control 

ja no és control. Demanen que se sol·liciti al Centre Superior d’Investigacions 

Científiques (CSIC) que es faci càrrec de controlar custodiar i analitzar aquests 

captadors i que es comprometin a informar públicament i puntualment cada mes els 

resultats dels mesuraments obtinguts. 

Expressa que la propera vegada que vingui aquí espera que no sigui per demanar 

res sinó per felicitar-los pel que hagin fet. 

La senyora Jennifer Rodríguez Padial, en representació de Por un Barrio 

Digno, diu que des que van decidir ubicar al Fòrum esdeveniments com la Feria 

d’Abril, el Primavera Sound, Reggaeton Mix, Cruïlla i altres concerts, els veïns 

pateixen una sèrie de circumstàncies que abans no tenien: la venda ambulant a la 

via pública de begudes alcohòliques sense cap tipus de permisos; botellons enmig 

de la rambla Prim, on deixen tota mena de brossa; consumició i venda 

d’estupefaents; baralles i crits a altes hores de la matinada; deteriorament del 

mobiliari urbà. Es queixa que es fa servir la via pública com si fos un hotel, 

mantenint-hi relacions sexuals, i com si fos un lavabo, fent-hi les necessitats, a més 

de fer-hi curses i derrapades perquè en aquelles hores no hi circula ningú. Explica 

que tots aquests problemes comporten que els veïns de la zona no puguin agafar el 

son per l’escàndol que hi ha, a més del volum dels concerts. 
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Demana que els veïns puguin descansar per rendir l’endemà a la feina i que quan 

surtin a treballar no hagin de veure l’exhibicionisme que ha detallat. 

El senyor José Manuel Sánchez Bernal, en representació de l’Associació Zona 

Fòrum, diu que estan totalment d’acord en l’impuls d’aquesta comissió d’usos del 

Fòrum que es va aprovar al maig perquè un any més veuen que es tornarà a 

presentar la programació d’activitats del Fòrum per a l’any que ve sense comptar 

amb el veïnat. Afirma que ara mateix no en tenen cap notícia i tenen por de tornar a 

tenir la mateixa conflictivitat als barris del voltant del Fòrum. 

A més a més, també vol donar suport al que ha dit la senyora Jennifer Rodríguez, 

de Por un Barrio Digno, perquè, a banda de les activitats que hi ha al Fòrum, la 

zona és un espai solitari sense vigilància de cap mena freqüentat per personatges 

de determinades conflictivitats. Diu que han demanat reiteradament mesures de 

vigilància al Fòrum i els barris del voltant. 

Reparteix un full als consellers amb unes propostes que va elaborar l’Associació 

Zona Fòrum i demana que no es demori la comissió. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, dona les gràcies als veïns i a 

les entitats. Diu que són coneixedors que això és una lluita de molts anys i que 

saben s’ha presentat a Casa Gran en diverses ocasions i en diverses comissions, i 

que sempre s’ha aprovat. Troba incomprensible que les associacions no en tinguin 

resposta, perquè a més a més no fa falta que algú visqui al Fòrum, a dalt del Fòrum 

ni en un pis en un barri del voltant per saber què hi passa: només fa falta ser del 

districte o de Barcelona. 

Considera que els intervinents ja ho han dit tot. Lamenta que continuïn en l’oblit i 

que els entén perfectament perquè és una lluita contínua. Reitera el que ha dit al 

principi del plenari respecte a l’incivisme, la inseguretat, les olors i la contaminació, i 

recorda que és un programa estrella. 

Respecte a l’Observatori Ciutadà, expressa que algun representant veïnal 

n’hauria de formar part, perquè a vegades es parla d’apoderament en certs àmbits 

però també s’hauria de parlar d’apoderament dels veïns als seus barris. 

Anuncia que hi votaran a favor i remarca que sempre els tindran, al seu grup. 

La senyora Núria Mateo Martínez, del GMDERC, agraeix la presència dels veïns 

que els acompanyen i especialment de les entitats que els coneixen, perquè durant 

el mandat anterior, tant des del grup municipal del districte com des de Casa Gran, 

s’han anat trobant. 

Anuncia que votaran a favor d’aquesta proposició com també van votar a favor de 

l’Observatori Ciutadà. Afirma que el seu partit porta a l’ADN les polítiques 

mediambientals, animalistes i feministes, entre d’altres. Saben que al Fòrum hi ha 

problemes no només de sorolls, sinó també de civisme i de seguretat, i consideren 

que és imprescindible que es constitueixi l’Observatori Ciutadà com més aviat millor 

per tal que veïns i veïnes, associacions i Administració treballin conjuntament en 

l’anàlisi de propostes consensuades de cada temàtica que s ’hi tracti. També 
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emplaça el districte a revisar el Pla d’usos del Fòrum consensuadament amb les 

entitats veïnals. 

La senyora Eva Campos Paladio, del GMDBComú-E, anuncia que votaran a 

favor de la proposició. 

Comenta que el Govern del districte ha treballat des del primer dia amb el veïnat i 

les entitats per solucionar els problemes de la zona i estan d ’acord en el fet que 

encara hi ha molt per fer. 

Pel que fa a les olors, informa que a l’inici del mandat es va encarregar un estudi 

que va detectar-ne tres orígens i que el primer ja s’ha solucionat, tot i que 

segurament era el que menys repercutia en les olors. Afirma que les dues accions 

següents ja estan preparades i que s’executaran una cada any per qüestions 

pressupostàries. 

Pel que fa a la contaminació, indica que s’ha fet una auditoria interna i una 

d’externa a Tersa, tant amb el Col·legi d’Enginyers com amb experts proposats pel 

veïnat i per la plataforma Airenet, que detalla un paquet de propostes de millora que 

ja s’apliquen, com incrementar les temperatures de cremació de residus. A petició 

d’Airenet s’ha fet un estudi de mortalitat del càncer a la ciutat per descartar -ne 

l’increment de casos a l’entorn de la planta. 

Pel que fa al soroll, remarca que des del primer dia han estat al costat dels veïns 

per controlar els nivells de soroll de diversos espectacles del Fòrum i que s’han 

arribat a desmuntar i precintar escenaris, com va ser el cas del Primavera Sound 

del 2017. S’hi han reduït els concerts i s’hi ha deixat de fer la Mercè. 

A més, detalla que s’han mantingut les reunions dels veïns amb BSM ‒el gestor 

del Fòrum‒ per anar incrementant les mesures per reduir-ne l’impacte. Explica que 

a finals de mandat es va constituir la comissió que els va demanar aquest plenari i 

ja se n’han presentat aquestes primeres conclusions, i que és ara, en el procés de 

definició, que caldrà concretar les properes actuacions, a banda de les que ja estan 

previstes i en marxa. 

S’adreça a la senyora Silvina Alejandra per comentar-li que l’objectiu de la 

proposta de les benzineres que ha presentat el senyor Francesc Carmona és 

justament per no permetre’n més. 

També li comenta que l’Observatori Ciutadà serà una realitat d ’aquí a ben poc i 

que es posaran en contacte amb els veïns, però que, per la mateixa qüestió de 

transparència que els exigeixen com a Govern, totes les contractacions han d’anar 

a concurs. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, del GMDJxCat, dona suport a les paraules 

dels veïns i espera que el Govern n ’hagi escoltat bé les queixes. 

Demana que es constitueixi la comissió urgentment i que es tiri endavant la 

solució per a tots els problemes del Fòrum. 

La senyora Núria Mateo Martínez, del GMDERC, aprofita per demanar al Govern 

que lliuri motu proprio i com més aviat millor les auditories que demanen els veïns i 
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entitats, de manera que no calgui que ho sol·licitin a l ’enllaç de Transparència de 

l’ajuntament. 

La senyora Eva Campos Paladio, del GMDBComú-E, diu que no ha tractat el 

tema de la seguretat perquè ja l’havia explicat el regidor en el punt anterior. 

Recorda que la comissió és un tema de Casa Gran i explica que per donar les 

auditories que sol·licita Esquerra Republicana han de passar per la comissió de 

Govern i que els veïns seran els primers que les rebran, igual que la resta de grups 

polítics. 

Anuncia que el proper pas serà crear la taula de treball de la comissió de ciutat 

amb les entitats per definir les actuacions concretes i tenir molt en compte els 

criteris de la taula tècnica. L’objectiu és tancar la planta Tersa, i per fer-ho possible 

cal fer una reducció dràstica de la producció de residus. El pla de ciutat de Residus 

Zero s’ha concretat als barris amb campanyes de conscienciació, tant per a veïns 

com per al comerç, donant suport a projectes comunitaris, com és el cas del Besòs i 

el Maresme i Barri Net, però també la retirada i neteja del fons marí de les pla tges, 

a banda de la retirada de l’amiant. 

S’aprova la proposició per unanimitat. 

Presentada pel GMDCs 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

lnstar a la cinquena tinència d’alcaldia de I’Ajuntament de Barcelona perquè 
s’incloguin les següents consideracions en el Pla de Seguretat: 

▪ lmplementar un pla intensiu en els barris de Sant Martí de Provençals, el Parc 
i la Llacuna, en el Besòs i Maresme i Verneda i la Pau per fer complir les 
ordenances municipals. 

▪ Augmentar el patrullatge a peu i de càmeres de videovigilància, especialment 
en la zona de Ca n’Oliva i el carrer Santander. 

▪ Pla urgent d’actuació davant I’ocupació il·legal als barris de la Verneda i la 
Pau, en el Besòs i Maresme, i reforç dels serveis d ’assessoria als veïns. 

▪ Pla d’actuació urgent davant el tràfic de drogues i narcopisos, sobretot en el 
Besòs i Maresme, acompanyat amb programes de prevenció, detecció i 
intervenció davant el consum de drogues. 

▪ Campanyes de conscienciació sobre civisme, neteja i descans dels veïns, 
amb especial atenció a les zones de Vila Olímpica, Diagonal Mar, el Parc i la 
Llacuna, Provençals del Poblenou i el Poblenou. 

▪ Programes específics per a l’erradicació de la venda de menjar i alcohol 
il·legals a les zones del Port Olímpic i el passeig Marítim. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, afirma que la seguretat continua 

sent la principal preocupació dels veïns. Critica el Govern per haver negat el 

problema en el mandat anterior, i que no va ser fins que els veïns començaven a 
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exigir solucions i les dades ja eren innegables que van començar a reconèixer que 

hi havia una certa sensació d’inseguretat, però encara dient que una cosa és la 

sensació subjectiva dels veïns i una altra la realitat. 

Diu que si més no en la Taula de Seguretat del 25 de setembre el Govern ja 

admetia el problema. Es pregunta com es pot negar, si els veïns s ’han d’organitzar 

pel seu compte per defensar els seus carrers i barris, els seus fills, com han hagut 

de fer durant tot l’estiu, patrullant i fent guàrdia dia i nit davant de locals per evitar-

ne l’ocupació. 

Manifesta que el pas següent és solucionar el problema, i que els preocupa que el 

Govern no tingui cap pla, o que si el tenen no l ’expliquin. Pregunta al Govern si 

esperen que amb bona voluntat i a poc a poc els problemes se solucionin sols, i 

assevera que no fer res provoca que els problemes s ’agreugin. 

Exposa que el seu grup sí que té un pla local de seguretat que inclou més de 

seixanta mesures, perquè afirma que el seu grup sí que està al costat dels veïns, 

n’escolta els problemes i hi aporta solucions, i que a més ho fan de manera lícita.  

El senyor Albert Porta, en representació de Movimiento Diagonal Mar,  

denuncia que hi ha robatoris a habitatges i a les persones, venda de drogues a les 

platges i al descampat de cotxes, venda de begudes, brutícia als carrers i molta 

brutícia a la rampa de la platja dels gossos, que sembla que només la netegen les 

pluges, i critica que no es controli l’incivisme de patinets i bicicletes que van per les 

voreres tot i haver-hi molts carrils bici, que a més van costar 835.000 euros per 

quilòmetre. 

La senyora Mercedes Rus, en representació de Por un Barrio Digno , en primer 

lloc agraeix als veïns i veïnes tot l’esforç que fan dia a dia lluitant per un barri digne. 

Tot seguit detalla que tenen quatre exigències: que s’augmenti el nombre de 

patrulles per fer complir la normativa municipal vigent i que s ’instal·lin càmeres de 

videovigilància als punts calents del districte, sobretot on mai o gairebé mai passen 

les patrulles, com la zona del Besòs profund i al carrer Maresme a prop de Pere IV. 

Un pla d’actuació contundent contra l’ocupació de pisos i locals perquè molts es 

fan servir de narcopisos i d’altres com a punts de venda de drogues, i oferir als 

veïns assessoria jurídica i gratuïta sobre com procedir per poder recuperar aquests 

habitatges i locals. 

Un pla de col·laboració anònima per poder combatre la venda de drogues, ja que 

els veïns saben millor que ningú què es mou al barri. Demana que els mossos i la 

guàrdia urbana no piquin a l’intèrfon dels veïns que han decidit trucar-los perquè 

aleshores deixen de ser anònims i són represaliats. 

I que es faci una campanya activa contra l’incivisme en escoles i comunitats de 

veïns. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDJxCat , preferiria dialogar i 

consensuar un pla de seguretat per a tot el districte o circumscrit als barris, i titlla la 

proposició de Ciutadans de poti-poti de mesures perquè en algunes es concreten 
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els carrers i en d’altres només barris, de la mateixa manera que es pregunta per 

què aquests i no uns altres. 

Anuncia que s’hi abstindran perquè no queda ben concretada. 

El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC, en primer lloc envia una abraçada 

sincera i fraternal a tot el poble kurd perquè viu la repressió de l ’oligarquia mundial i 

del capital per sobre la vida de les persones. 

Critica Ciutadans perquè només parla d ’una seguretat focalitzada en més policia i 

més càmeres de videovigilància. Diu que és evident que fa falta més policia al 

carrer, però no només això: convivència, orgull de barris, no estigmatitzar els 

col·lectius vulnerables, posar en valor els barris, moviments que sorgeixin dels 

barris, autoorganització. Expressa que la seguretat són carrers més il·luminats, que 

la gent torni a recuperar els carrers i que s ’hi pugui passejar. Acusa Ciutadans 

d’haver obviat en el mandat anterior una part molt important de les polítiques de 

seguretat i que ara continua igual. 

Anuncia que s’hi abstindran. 

Diu que és evident que hi ha un problema i coincideixen en alguna de les 

propostes així com en la preocupació dels veïns i veïnes. El que no comparteixen 

són les maneres d’un partit que va néixer de la confrontació i creant un conflicte on 

no n’hi havia i que es dedica a tirar més benzina a les flames, atiant encara més la 

confrontació entre veïns i veïnes. 

Afirma que Ciutadans no fa propostes per governar perquè no en saben, que el 

poc que governen només ho fan agafats de la mà de l ’extrema dreta, i que per tant 

és normal que no tinguin solucions ni respostes al problema de la seguretat als 

barris. 

L’Im. Sr. David Escudé Rodríguez, del GMDPSC-CP, agraeix totes les 

intervencions i sobretot la dels veïns i veïnes. Manifesta que el problema és tan 

evident que el Govern de la ciutat té un tinent d ’alcalde de Prevenció i Seguretat, i 

remarca que de vegades s’oblida la part més important, que és la prevenció, perquè 

el problema és estructural. 

Diu que part de les propostes de Ciutadans tenen molt de sentit i manifesta que fa 

temps que ja s’apliquen. Critica Ciutadans de venir amb el seu programa electoral, 

com van fer a Casa Gran, el llegeixen i creuen que ja està tot solucionat. Subratlla 

que és més pràctic i eficient el que ha fet la portaveu del barri del Besòs que no el 

que ells proposen, perquè hi barreja fins i tot el Port Olímpic. Informa que es preveu 

substituir els locals que provocaven els aldarulls per equipaments esportius.  

També critica que parli de «pla intensiu» sense especificar què vol dir. Pregunta al 

senyor Alcalde si sap què vol dir incorporar més guàrdia urbana, i explica que la 

guàrdia urbana no es compra, sinó que ja és a la ciutat i part d ’aquesta és al 

districte, i quan hi hagi més efectius i tinguin la formació adequada seran al carrer.  

Diu que és evident que fa falta més policia i més mossos, i anuncia que el 

conseller Buch ha dit que vindran 380 efectius nous, i que ja s’ha demanat i treballat 

que part d’aquests efectius vagin al Districte de Sant Martí. 
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Critica que Ciutadans no pot venir aquí a presentar una llista, que es deixa coses 

tan importants com l’educació. Afirma que les campanyes de civisme estan molt bé, 

però que té més sentit el que ha dit la senyora Rus: s’ha de començar des de la 

base, que són les escoles. 

Subratlla que no pot acceptar una proposta que parla d ’augmentar el patrullatge a 

peu i que les càmeres de videovigilància són de dubtosa legalitat. 

Remarca que és evident que fa falta un pla de seguretat, que el tinent d’alcalde ja 

ho va dir, al Districte de Sant Martí, i espera poder treballar entre tots les 

aportacions de les veïnes, el full que els ha fet arribat l’Associació de Zona Fòrum, 

amb coses que són molt raonables. 

Demana no venir amb llistes de la compra perquè la majoria de propostes són 

absolutament inviables, ja que més enllà de fer soroll i fer veure que no es fa re en 

temes de seguretat no serveixen absolutament per a res. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, creu que els consellers de Junts 

per Catalunya i Esquerra Republicana voten les propostes de Ciutadans no segons 

si són bones o dolentes, sinó perquè les proposen ells. 

Explica que el seu grup té un pla amb més de seixanta mesures i que aquí només 

n’han apuntat algunes per recordar els fets més greus. Aclareix que augmentar el 

patrullatge a peu vol dir que hi hagi més presència policial al carrer.  

Diu que no han fet la llista de la compra, sinó que fan propostes raonables. 

Reclama que el Govern tingui un pla integral davant del problema més greu de la 

ciutat. 

Puntualitza que si bé el conseller de seguretat va dir que augmentarien mil agents 

al llarg dels quatre anys de mandat, per saber-ne a xifra neta caldria aclarir quants 

agents es jubilaran en aquest mateix període. 

El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC, puntualitza que si hagués de votar 

pel partit que el senyor Alcalde representa votarien que no, perquè Ciutadans ha dit 

fa poc que per Barcelona s’havia d’anar amb catana. 

Reitera que el grup d’Esquerra s’hi absté per respecte als veïns i veïnes, i perquè 

comparteixen alguna de les propostes que presenten. 

En la proposició i les polítiques de seguretat de Ciutadans troben a fa ltar 

convivència, educació, acompanyament, apoderament de la ciutadania, orgull de 

barri, barris nets i il·luminats, urbanisme i urbanisme feminista.  

Retreu que en la proposició es parli de temes tan complexos com la 

drogodependència, que creu que no s’ha de baixar als districtes i que cal tractar-lo 

on toca. 

Demana a tots els grups municipals, a la ciutadania, a totes les entitats i a tots els 

partits polítics que no estan representats aquí que es miri de treballar en la recerca 

de solucions a la situació que es viu als barris, però recorda que aquesta situació ve 

hipotecada de la deixadesa d’anys enrere. 
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El regidor del districte, l’Im. Sr. David Escudé Rodríguez, del GMDPSC-CP, vol 

pensar que Ciutadans va amb tota la bona voluntat a demanar les coses. Diu que 

és evident que cal un pla integral, seriós, que tingui en compte les característiques i 

la idiosincràsia de cada un dels territoris de la ciutat, perquè són molt diferents els 

problemes de seguretat en un barri o un altre al mateix districte, i això s ’ha de 

respectar i treballar de manera seriosa. Convida Ciutadans a formar part de la 

comissió de treball d’un pla de seguretat que doni una resposta als problemes, i no 

només un pla de seguretat, sinó també un pla de convivència, i creu que tots dos 

tenen la mateixa importància. 

Pren nota de tot el que han demanat els veïns i veïnes i assegura que ho 

treballaran, però espera que Ciutadans faci política de seguretat i no facin seguretat 

política, perquè és l’única manera de poder-se’n sortir. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, lamenta no poder agrair els 

suports rebuts. Reitera que la falta de suport es deu al fet que la proposta l ’han 

presentada ells. 

Vol enviar un missatge al Govern: que sàpiguen que des de sempre parlen amb 

els veïns, que ho continuen fent i que ho continuaran fent, i que per fer això no els 

han de demanar permís. 

 
Es rebutja, amb el vot en contra de GMDBComú i GMDPSC, el vot a favor del 
GMDCs i l’abstenció del GMDERC i GMDJxCat. 
 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

No hi ha assumptes a tractar. 

c) Precs 

Presentat pel GMDJxCat 

Que el Govern del Districte de Sant Martí presenti, en una sessió oberta al 
públic, el seu avantprojecte per al Port Olímpic, i que convoqui una comissió de 
treball amb els interessats (associacions de veïns, representants del sector de la 
restauració, entitats esportives i grups municipals) per prendre una decisió 
conjunta sobre la seva remodelació i nous usos. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDJxCat, explica que el passat 30 de 

setembre al Consell Municipal de Barcelona es va aprovar per part de l ’ajuntament 

la signatura del conveni del traspàs de gestió del Port Olímpic. Pel seu grup aquest 

tràmit concloïa aquell dia, i per tant creuen que és necessari el debat de quins són 

els futurs usos del Port Olímpic a l’àmbit del districte. 

El senyor Jordi Giró Castañer, en representació de l’Associació de Veïns de la 

Vila Olímpica, diu que vint-i-set anys de bagatge al Port Olímpic donen molta 

perspectiva i experiència, sobretot per no repetir algunes coses. 
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Explica que el desembre del 2016, quan es va establir el protocol amb la 

Generalitat per començar a treballar en la cessió de la gestió, es va encetar una 

nova etapa, que es va confirmar aquest 26 d’octubre amb l’acord de cessió que no 

es va signar i que ara s’ha aprovat en el plenari del 30 de setembre. Relata que en 

aquests dos anys s’ha treballat de valent: hi ha hagut les comissions de seguiment i 

s’ha treballat amb els grups municipals i amb les parts integrants del Port Olímpic, 

als quals agraeix la tasca, el pla de futur, perquè la seva associació sempre ha 

considerat que el Port Olímpic és part del barri, i per tant se n’han de tenir en 

compte tots els impactes negatius i positius. 

Diu que, més que fer més comissions, caldria reunir la comissió de seguiment, 

que ja està establerta, a l’hora d’anar tancant capítols i obrint-ne de nous, i sobretot 

parlar de la nova etapa, de la nova governança, de la nova gestió.  

Tenen clar que el Port Olímpic ha de ser una expectativa de futur per a tota la 

ciutat i també per a la joventut, amb noves oportunitats. Recrimina a la Generalitat 

que no hagi acabat de fer els deures, ja que l’hauria de signar de seguida per 

poder-ho tirar endavant. 

Es mostra preocupat que ja hi hagi endarreriments respecte al calendari establert, 

com en l’obra del dic de recer, que hauria d ’haver començat a l’agost. 

Es mostra satisfet i agraït a tots els grups municipals per haver aprovat per 

unanimitat els acords. I reitera que, més enllà d’anar obrint més espais, cal 

aprofundir en cada una de les comissions que ja es van crear en l ’última trobada, de 

l’abril del 2019. 

Pel que fa a les inversions, troba que aquesta obra ha de ser sostinguda i 

sostenible, i per tant viable, i demana que es reprogrami el que va quedar pendent 

del mandat anterior. 

L’Im. Sr. David Escudé Rodríguez, del GMDPSC-CP, expressa que hi ha un petit 

problema entre el que diu el prec i el que diu el senyor Giró. Diu que troba raonable 

que no s’han de generar més espais de participació perquè ja n ’hi ha, i des de la 

mateixa Comissió d’Urbanisme creu que hi estan convidats tots els grups 

municipals, veïns i actors. Considera que caldria fer el seguiment del que es fa en 

aquestes comissions. 

Demana al senyor Gómez si volen canviar el text del prec pel que ha dit el senyor 

Giró. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDJxCat , li respon que en aquest 

prec no es demana crear una nova comissió quan ja hi ha la de ciutat, sinó que , 

com que creuen que ara s’entra en l’etapa de definir els usos dels espais que s’han 

de crear al Port Olímpic, traslladen aquesta comissió de ciutat al districte i que, per 

tant, no es tracta de doblar el nombre de comissions, sinó de traslladar-la al districte 

per poder filar prim i portar-la més al territori, ja que el seu grup també creu en la 

importància de les competències i de la proximitat. 

També considera que el Govern del districte ja hauria d’haver presentat a tots els 

veïns i veïnes el seu projecte per al Port Olímpic. 
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El regidor del districte, l’Im. Sr. David Escudé Rodríguez, del GMDPSC-CP, diu 

que no tenen cap problema de presentar l ’avantprojecte conjuntament amb 

l’associació de veïns, però que no acaba d ’entendre la resta del prec perquè la 

comissió de treball ja existeix. 

Proposa fusionar el que diu el senyor Giró amb el prec de Junts per Catalunya, i 

es compromet a presentar al Consell Plenari de Sant Martí el que han de ser les 

línies estratègiques quan estiguin dibuixades. 

S’accepta el prec, amb el compromís que es convoqui la comissió ja existent i no una 

de nova. 

Presentat pel GMDJxCat 

Que el districte de Sant Martí disposi de la presència suficient d ’agents de la 
Guàrdia Urbana propis de districte al torn de nit i no pas d ’una presència 
compartida amb el districte de Ciutat Vella, com ha succeït fins ara. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDJxCat, reitera que la seguretat és 

un tema molt viu al districte i a la resta de ciutat, i exposa el prec.  

La senyora Noelia Lago Ayuso, en representació de Por un Barrio Digno , 

comença agraint l’esforç titànic dels seus veïns i veïnes en la lluita per un barri 

digne. 

Exposa que, a causa de l’absència policial nocturna, han augmentat els actes 

delictius i vandàlics: robatoris en comerços petits del barri, robatoris amb violència a 

veïns i crema de contenidors ‒entre tres i quatre cada nit, sobretot al barri del 

Besòs i el Maresme‒ que causen desperfectes a vehicles i a la via pública.  Diu que 

necessiten efectius suficients en el torn nocturn per poder abordar aquests 

problemes, que causen pànic al districte. 

Sol·liciten una correcta organització per solucionar els problemes que tenen Ciutat 

Vella i Sant Martí a l’hora de compartir els escassos efectius de la Guàrdia Urbana 

sense que faltin recursos a cap dels dos districtes. A més, apunta que, quan hi ha 

hagut baralles o aldarulls al carrer i, conscients de la falta d ’efectius de la Guàrdia 

Urbana, s’ha avisat als Mossos, els han dit que era competència de l ’altre cos. 

La senyora Lorena Domínguez Liébana, del GMDBComú-E, diu que el seu grup 

comparteix que la seguretat i el civisme és una qüestió molt important, que 

preocupa als veïnes i veïns i, per tant, també interpel·la els polítics. Subratlla que en 

el mandat anterior es van dotar sis-cents agents de la Guàrdia Urbana i, tal com es 

va comentar en la Taula de Seguretat, estan previstos mil efectius més en aquest 

mandat. 

Manifesta, però, que no comparteixen que la visió de la seguretat recaigui només 

en els cossos de seguretat. Repeteix que, a l’hora de gestionar l’oci nocturn o la nit 

en general, sense civisme, sense prevenció, sense lluitar juntament amb els tècnics 
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de prevenció i els educadors i la gent que és al carrer, no hi ha gaire solució en el 

tema de la seguretat. 

Tampoc comparteix que la decisió de la Guàrdia Urbana sobre la distribució de 

recursos sigui equivocada. Recorda que a la Taula de Seguretat l’inspector en cap 

de la Guàrdia Urbana va detallar que, amb els recursos actuals ‒potser insuficients, 

però que ja es van incrementar el mandat passat i continuen incrementant -se‒, els 

territoris i franges horàries es troben coberts en matèria d’urgència. 

Admet, però, que hi ha serveis que la mateixa policia tipifica de «no emergència» 

que són gestionats posteriorment i planificats amb el servei de policia de barri i 

també amb els serveis de prevenció. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDJxCat, considera que la situació 

d’inseguretat al barri que han descrit les veïnes és una falta d ’atenció a causa de la 

manca d’efectius de la Guàrdia Urbana. 

Demanen al Govern que sigui més clar en la resposta al prec. 

El regidor del districte, l’Im. Sr. David Escudé Rodríguez, del GMDPSC-CP, 

apunta que la veïna té raó, però que, tal com ha dit la consellera de Govern, no se 

soluciona amb el prec presentat, perquè compartir durant el dia les dues 

comissaries no afecta les patrulles nocturnes. Insisteix que calen més efectius de la 

Guàrdia Urbana per poder ampliar el servei a la nit, però remarca que el fet que es 

comparteixi amb el Districte de Ciutat Vella ‒decisió que es va prendre fa dos 

mandats‒ no afecta el servei d’emergències nocturn. 

Es rebutja el prec. 

Presentat pel GMDCS 

Que el Districte de Sant Martí adquireixi el compromís de garantir més seguretat, 
neteja i manteniment en les zones públiques del districte. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, expressa en primer lloc que 

considera una falta de respecte envers els veïns comentaris com els de la llista de 

la compra en una proposició feta amb bona voluntat. 

Diu que tothom sap que les administracions públiques han de garantir la neteja als 

espais públics, i que la brutícia dels carrers i les places del districte és un dels 

principals problemes dels veïns. Denuncia l’augment considerable de xeringues en 

parcs infantils i restes de botellons en espais públics i que no hi ha les condicions 

adequades ni en seguretat ni en neteja. 

La senyora Noelia López Pizarro, en representació de Por un Barrio Digno , vol 

recordar que van fer una manifestació en què van anar-hi 3.500 persones i que si 

no es té en compte es pot tornar a repetir. 
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Diu que el deteriorament al Districte de Sant Martí, i concretament al barri del 

Besòs i el Maresme, és una realitat indiscutible. Des de fa mesos hi ha problemes 

de convivència amb toxicòmans que converteixen els carrers en abocadors: 

xeringues, taps per fer barreges, material sanitari, roba, matalassos, maletes, 

cartrons i la insalubritat en general ja formen part del mobiliari urbà, situació a la 

qual s’afegeixen els robatoris i amenaces per part d’aquest col·lectiu. Expressa que 

estan cansats de ser els mateixos veïns els que han d’agafar les xeringues i portar-

les a un punt de recollida ja que la majoria de vegades quan se n’avisa els efectius 

triguen hores a arribar, i que passa el mateix amb la brossa, les fustes, els residus, 

vidres, bosses que s’obren i se n’escampa el contingut, que passen dies fora dels 

contenidors esperant que alguna ànima caritativa les reculli. 

Atenent a totes aquestes raons, i tenint en compte que la narcosala continuarà on 

és, asseguren que falten brigades especials per a la recollida d’aquestes xeringues 

als punts calents de consum al barri i que cal que les brigades de neteja siguin 

cíviques i no mirin cap a una altra banda quan vegin bosses de brossa fora dels 

contenidors. 

Acaba agraint la lluita incessant dels veïns. 

El senyor Joan Pujol Gómez, del GMDPSC-CP, remarca a la consellera Angulo 

que el prec demana una obvietat. Diu que l’hi acceptaran, però li demana que 

escolti el que s’està dient sobre el que s’ha parlat dels temes de seguretat i de 

neteja, i que col·laborin. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, s’adreça al regidor per dir-li 

que considera que el seu grup col·labora des de fa quatre anys. Puntualitza que 

l’escolta, i més del que es pensa, i que si el Govern ha d’escoltar a algú és als veïns 

que han intervingut, que és a qui ha de respondre, i que quan diu que Ciutadans va 

al supermercat a comprar propostes també cal que ho digui als veïns, perquè totes 

les propostes i tot el que s’ha dit aquí s’ha preparat amb els veïns, i subratlla que 

com a grup així continuaran fent-ho. 

El senyor Joan Pujol Gómez, del GMDPSC-CP, emfatitza a la consellera que, de 

lliçons, les justes. 

Insisteix que ja es treballa per garantir més i millor manteniment de l’espai públic i 

indica que millorar la neteja, la seguretat, la convivència i el civisme no es pot fer 

d’un dia a l’altre, però que en tot cas es compti que el Govern hi estarà a sobre i ho 

tirarà endavant. 

S’accepta el prec. 

 

d) Preguntes 

Presentada pel GMDERC 
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Quines accions i quin calendari té previst el Govern per a dur a terme un millor 
manteniment dels laterals de la Gran Via i quan té previst convocar la comissió 
de seguiment? Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui 
lliurada còpia per escrit de la resposta oral. 

El senyor Jordi Rallo i Casanovas, del GMDERC, exposa que han plantejat la 

pregunta atès el mal estat en què es troben els laterals de la Gran Via : fonts, zones 

enjardinades i paviment, amb manca de neteja i falta de manteniment en general. 

El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, planteja que, a banda de les 

actuacions de manteniment general que es van fent tant a la Gran Via com a altres 

carrers, i freqüentment a través de peticions que es reben de les entitats i de la 

ciutadania mitjançant la bústia ciutadana o el telèfon del civisme, el Govern no té 

ara mateix cap calendari concret ni cap llista d’accions concreta sobre la Gran Via a 

banda de les que ja ha esmentat. 

Apunta que el Govern ja ha començat a redactar la primera proposta del Pla 

d’actuació del districte i que hi ha la voluntat d’introduir -hi el compromís 

d’incrementar les actuacions a la Gran Via, i entenen que l’espai on s’articularien i 

s’acordarien aquestes actuacions seria a la comissió de seguiment, que es va 

reactivar en el mandat anterior. Manifesta que convocaran aquesta comissió un cop 

s’iniciï el procés participatiu del pla d’actuació i un cop es presenti en el plenari de 

districte següent. 

El senyor Jordi Rallo i Casanovas, del GMDERC, diu que, com el conseller Jordi 

Martín ha comentat, en el mandat anterior van presentar la proposta de convocar la  

comissió de la Gran Via, que aquesta comissió té tretze anys d’història i que només 

s’ha convocat una vegada. 

Agraeix que reculli la proposta i que es reuneixin i parlin dels barris amb els veïns.  

El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, recorda que la portaveu 

d’Esquerra Republicana ha dit al principi del plenari que cal fer acords per cobrir les 

necessitats dels veïns, com podrien ser aquestes d’ara, i convida Esquerra 

Republicana que en la negociació de pressupostos se sumin a la proposta del 

Govern, en què hi ha un fort increment del pressupost i també de la partida del 

manteniment. 

Presentada pel GMDERC 

Quines són les dades resultants des de la instal·lació del sonòmetre ubicat al 
carrer lndependència amb Consell de Cent fins al 30 de setembre de 2019? 
Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada per escrit de 
la resposta oral. 

El senyor Joan C. Canela Casasampera, del GMDERC, detalla que el sonòmetre 

es va instal·lar el 13 de febrer i que va ser una demanda veïnal, i reco rda que la 
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contaminació acústica provoca notables problemes i molèsties de salut als veïns i 

veïnes de la zona. 

La senyora Sílvia Casorrán Martos, del GMDBComú-E, exposa que la Direcció 

d’Energia i Qualitat Ambiental va instal·lar un sonòmetre entre el 8 de febrer i el 17 

de maig i que l’informe va ser lliurat a la Direcció de Mobilitat el 28 de maig.  

Informa que durant el període en què va estar instal·lat el sonòmetre el primer 

mes i mig hi havia quatre carrils de circulació i en el segon mes i mig n’hi havia tres, 

i que l’objectiu era avaluar-ne la diferència. Els límits d’emissió per a aquest tipus de 

carrer és de 70 decibels en la franja diürna i de 60 en la nocturna, i les mitjanes 

mostren que s’incompleixen lleugerament en la franja diürna i que l’excés és força 

més elevat en la franja nocturna, de 6 decibels. 

Amb relació a les vegades que es pot superar el nivell de tres decibels respecte 

del límit en el període mesurat, que són onze vegades l’any , es comptabilitza un 

nombre superior força significatiu sobretot en la franja nocturna. 

La conclusió de l’estudi és que la reducció d’un carril de trànsit ha estat poc 

efectiva pel que fa al soroll, perquè tant abans com després se’n continuen superant 

els límits. 

Tot seguit lliura l’informe. 

El senyor Joan C. Canela Casasampera, del GMDERC, agraeix el lliurament de 

l’informe en paper i que també s’hagi lliurat amb celeritat als veïns. Desitjarien, 

però, que les peticions dels veïns s’atenguessin prèviament i que es lliuressin els 

informes sense haver de formular preguntes al plenari del districte. 

Demana que es desglossin les dades d’aquest informe per franges horàries i dies 

de les mesures per analitzar els possibles pics de soroll, així com que es treballi en 

un nou mapa del soroll, ja que els darrers són del 2009 i del 2012, i també que es 

treballi per millorar els nivells de soroll en aquesta zona i d’altres a curt, mitjà i llarg 

termini, i específicament també en els problemes de congestió del carrer 

Independència. 

Aprofita l’avinentesa per informar que tenen previst entrar una pregunta al districte 

sobre l’estat de la pintura del carrer Roux i del carrer Independència, per si el 

Govern ja en vol prendre nota. 

Com que és el seu últim torn, agraeix als veïns i veïnes i a les entitats presents la 

seva lluita diària i implicació en els problemes dels diferents barris. 

La senyora Sílvia Casorrán Martos, del GMDBComú-E, diu que, pel que fa al 

lliurament de l’informe, es tingui en compte que hi ha hagut eleccions i la 

conformació del nou Govern. 

Reconeix que la ciutat té un problema greu de soroll provocat pel trànsit excessiu 

als carrers. En aquest sentit, esperen que la zona de baixes emissions que 

s’implementarà a partir de l’1 de gener es comenci a notar i que hi haurà mesures 

més valentes per aconseguir reduir el trànsit de la ciutat. 
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Presentada pel GMDCS 

Per què els veïns hauran de pagar la tanca del parc públic ubicat entre els 
carrers de Zamora, Sancho de Ávila, Pamplona i Tànger quan es tracta d’un 
espai públic? 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, exposa que els veïns d’aquest 

parc fa anys que pateixen sorolls, botellons, drogues, acampades il·legals, 

barraquisme i tot tipus d’activitats incíviques. 

Després de tres anys de lluitar contra molts inconvenients burocràtics han 

aconseguit que s’aprovi la llicència per posar tanques al parc i que es pugui tancar 

a la nit, però que la sorpresa ha estat que el cost de la tanca, de més de seixanta 

mil euros, l’han de pagar els veïns. 

La senyora Lorena Domínguez Liébana, del GMDBComú-E, explica que en el 

darrer mandat els representants del Govern del districte van tenir converses i 

reunions amb els veïns del parc en què es va aclarir que la zona era una illa on 

s’havia de construir un edifici d’habitatges i un equipament municipal, per la qual 

cosa qualsevol actuació que es fes en aquest perímetre havia de ser valorada quan 

finalitzés l’obra. 

Entenent les molèsties que ha generat aquesta qüestió al veïnat del parc públic, el 

Govern es va mostrar a favor que provisionalment des de les comunitats 

interessades es presentés un projecte de tancament de la zona de les porxades, 

tenint present que aquest espai és privat però d’ús públic, i és per això que la 

despesa ha de ser assumida pels veïns i veïnes. Puntualitza que així se’ls ho va 

explicar en les reunions. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, diu que tenen notícies que hi ha 

projectes de construcció d’un poliesportiu, però que possiblement serà d’aquí a molt 

de temps. Creuen que l’ajuntament hauria de donar una solució a aquests 

problemes i fer-se càrrec del cost del tancament. 

La senyora Lorena Domínguez Liébana, del GMDBComú-E, insisteix que el 

tancament és provisional perquè és un espai privat, i que el problema és que l’espai 

públic no es podrà tancar fins que no acabi l’obra, si és que així es considera. 

Entenen que la demora és més de la que voldrien els veïns, però això depèn 

d’una qüestió pressupostària i de projecte. En el moment que es pugui definir l’obra 

també tindran present com poder reduir les molèsties que pateixen.  

Presentada pel GMDBxCanvi 

Quines accions té previstes el Govern amb l’objectiu de millorar la seguretat, 
quan s’implementaran i quan esperen tenir revertida aquesta situació? 
Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per 
escrit de la resposta oral. 
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Decau. 

Presentada pel GMDBxCanvi 

Quan començaran les obres de rehabilitació i millora del pont de Santander? 
Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per 
escrit de la resposta oral. 

Decau. 

e) Seguiment de les proposicions i declaracions de grup 

No hi ha assumptes a tractar. 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

No hi ha assumptes a tractar. 

 

La presidenta agraeix la concreció en les intervencions, tant dels veïns com de tots 

els consellers i conselleres. 

En no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 21.35 h. 


