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ACTA DEL CONSELL CIUTADA  
 
 

Identificació de la sessió 
 
Data: 27 de novembre de 2018 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 18.40 h a 18.50 h 
Lloc: Consell de Districte de Sant Martí 
 
Assistents 
 
President del Consell 
Raimond Blasi i Navarro (GMDemòcrata) 
 
Regidor del Districte 
Josep M. Montaner Martorell (GMBComú-E) 
 
Consellers i conselleres 
Marc Andreu Acebal (GMDBComú)  
Francesc Carmona Pontaque (GMDBComú)  
Montserrat Barnils i Santanach (GMDBComú)  
Jordi Martín López (GMDBComú) 
Eva Campos Palacio (GMDBComú)  
Jordi Marzo Fitó (GMDBComú)  
Maria Arenillas Picañol (GMDDemòcrata)  
Margarita Planas i Liébanas (GMDDemòcrata)  
Javier Heredero Esteban (GMDCS)  
Lourdes Arrando Bellés (GMDERC)  
Oriol Puig i Morant (GMDERC)  
Sergi Alcon i Gibert (GMDERC)  
Francesc Xavier Bañón Fàbregas (GMDPSC)  
Sílvia López Serrano (GMDPSC)  
Ramón Sabaté Puig (GMDPP)  
Daniel Celma Fernández (GMDCUP) 
 
També hi assisteix Gerent 
Xavier Martínez Corberó, director de Serveis Generals  
 
Participants del públic (*) 
C.G.D. Ateneu del Clot 
A.S.R., Associació de Veïns Sant Martí 
C.M.P., Sant Martí Eix Comercial 
A.S.R., Associació de Veïns Sant Martí 
C.M.P., Sant Martí Eix Comercial 
J.D.N., AV Vila Olímpica 
 
 
(*) Totes les persones participants del públic consten amb iniciapls, atès que ningú no ha donat el seu consentiment per tal que 
consti el seu nom i cognom en la present acta.  
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C.M.P., Sant Martí Eix Comercial 
J.D.N., AV Vila Olímpica 
R.A., veïna 
I.N., veí 
N.S., veïna 
J.F.R., Associacions de Veïns del Parc i la Llacuna  
A.LI. Centre de Sant Martí 
À.R.D., Associació de Veïns del Parc 
S.T.Y., associació de veïns  
V.A., veïna 
J.G.M., Orfeó Martinenc 
 
Secretària tecnicojurídica 
Rocío Benito 
 
Excusen la seva assistència els consellers Manuel Gallardo Martínez (GMDPP), Genís 
Boadella i Esteve (GMDDemòcrata), i Fernando Gómez Carvajar (GMDDemòcrata), i les 
conselleres Carlota Falgueras i Marsal (GMDBComú) i Mª Eugènia Angulo López (GMDCS)  
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El president dona la Benvinguda a les persones membres del Consell Ciutadà del Districte de 
Sant Marí, als veïns a títol individual i als consellers i conselleres municipals.  
 
Recorda que és preceptiu convocar el Consell Ciutadà, bàsicament, abans de l’aprovació dels 
preus públics dels equipaments o d’un pressupost que requereixi l’informe del Consell. 
Assenyala que, en aquest cas, és per explicar la proposta de preus públics per al 2019.  
 
Finalment, indica que cal, tot i que no consta en l’ordre del dia, aprovar l’acta de la sessió 
anterior, que és al lloc web de l’Ajuntament. Pregunta si algú s’hi oposa i davant la manca 
d’objeccions, dona per aprovada l’acta del Consell Ciutadà del 28 de novembre 2017.  
 
 
1.Donar compte de la proposta del preus públics per a l’any 2019 de les instal·lacions 
esportives i culturals del Districte de Sant Martí. 
 
El director de Serveis Generals comunica que a l’entrada tenen la proposta de preus públics pel 
que fa als equipaments esportius i els no esportius. 
 
La secretària tecnicojurídica afegeix que els consellers la tenen incorporada en l’ordre del dia 
del plenari. 
 
El director de Serveis generals exposa que la proposta és mantenir els preus vigents  
per als casals cívics i que, per tant, no hi ha cap increment per a l’any 2019. Comunica que, 
com a novetat, s’ha incorporat una nova reducció aplicable a persones amb discapacitat, que 
pot ser del 50% o del 75% del preu del curs o taller, en funció de si tenen la targeta de 
discapacitat i la targeta rosa, només tenen la targeta de discapacitat, o si poden acreditar que 
reben tractament perquè pateixen alguna malaltia o trastorn mental.  
 
 
 
(*) Totes les persones participants del públic consten amb inicials, atès que ningú no ha donat el seu consentimen t per tal que 

consti el seu nom i cognom en la present acta.  
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Quant als casals infantils i ludoteques, manifesta que s’aplica el mateix criteri i que, per tant, no 
augmenten els  preus per a l’any vinent, amb l’única novetat de la incorporació d’un nou preu 
públic per a l’Espai Familiar La Vela, que és un servei de zero a tres anys, la quota del qual és 
la quota normal de casal infantil o ludoteca amb una reducció del 50%. 
 
Respecte als casals de gent gran, assenyala que es mantenen els preus del 2018.  
 
En relació amb les tarifes dels equipaments esportius, dels camps de futbol i de les pistes, 
informa que, per als equipaments que gestiona el Districte, la proposta a elevar a la Comissió 
de Govern és el criteri establert  per l’institut Barcelona Esports, per a tota la ciutat 
d’incrementar un 2,2%, que és l’IPC interanual a Catalunya, d’agost a agost. Tot seguit, 
enumera els equipaments que gestiona el Districte: Poliesportiu Municipal de la Nau del Clot, 
Camp de Futbol Municipal Menorca, Camp de Futbol municipal Sant Martí de Provençals, 
Camp de Futbol Municipal Poblenou Agapito Fernández, Frontons Municipals Bac de Roda, 
Centre Esportiu Municipal Clot de la Mel, Pista Poliesportiva Municipal La Palmera, Centre 
Esportiu Municipal Olímpia, Camp de Futbol Municipal Júpiter, Pista Poliesportiva Municipal La 
Pau, Camp de Futbol Municipal Maresme i Complex Esportiu Municipal Bogatell. Remarca que 
aquest increment s’han fet durant el mes de novembre.  
 
El president pregunta si algun dels membres del Consell Ciutadà i, atès que cap membre en vol 
fer ús, dona el punt per tancat. 
 
2. Torn obert de paraules  
 
El president obre el torn obert de paraules dels membres del Consell Ciutadà i, atès que cap 
membre en vol fer ús, dona el punt per tancat. 
 
Tot seguit, exposa que, com que probablement és el darrer consell Ciutadà  i, es vol disculpar 
perquè no ha estat possible complir la intenció que, com a president del Consell, teia quan va 
començar de poder renovar aquest Consell Ciutadà, atès que no s’avia renovat des del 2007. 
Així mateix, explica que, a començament del mandat, hi havia la voluntat de fer un projecte més 
de ciutat en el qual el districte de Sant Martí formaria part duna prova pilot, conjuntament alb el 
districte de Nou Barris, però que, malauradament, no ha tingut cap èxit  ni progressió, des de la 
vessant de la participació. 
 
 
(*) Totes les persones participants del públic consten amb inicials, atès que ningú no ha donat 
el seu consentiment per tal que consti el seu nom i cognom en la present acta.  
 
En aquest sentit, assumeix la seva part de responsabilitat, però fa un toc d’atenció també a les 
persones que, des del seus àmbits, tenien la coresponsabilitat d’endegar i fer prosperar un 
consell, que és un òrgan que també recull la Carta municipal de Barcelona.  
 
Admet que és veritat que hihavia un cert compromís, sortit des del Consell Ciutadà, de fer 
presentacions per explicar en què consisteix el Consell Ciutadà, també fruit de l’aprovació  de 
les normes del participació el 2017, però que aquest punt no es va incorporar a l’ordre del dia. 
Matisa que en aquests moment, al final del mandat, no creu oportú explicar en què consisteixen 
el Consell Ciutadà i el Consell de Ciutat.  
 
 
(*) Totes les persones participants del públic consten amb inicials, atès que ningú no ha donat el seu consentiment per tal que 

consti el seu nom i cognom en la present acta.  
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Per tot això, insta les persones que, en un futur, tinguin responsabilitat en aquest Districte, en 
l’àmbit de ciutat, en l’àmbit de la participació, a intentar promoure aquests òrgans, o bé a fer la 
reflexió oportuna dels canvis que corresponguin, tot i que ja són normatius.  
 
Finalment,  anima als assistents a assistir al Consell Plenari que tindrà lloc tot seguit.  
 
Per acabar, desitja a tots els presents unes bones festes de Nadal i una bona entrada a l’any 
2019. 
 
En no haver-hi altres assumptes a tractar, aixeca la sessió a les 18.50 h. 
  
 
 
 
 
 
La secretària del tecnicojurídica   Vist i plau 
       El president  
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Totes les persones participants del públic consten amb inicials, atès que ningú no ha donat el seu consentiment per tal que 
consti el seu nom i cognom en la present acta.  
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