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Desenvolupament de la sessió
La presidenta del Districte de Sant Martí, la Ima. Sra. Marilén Barceló Verea, obre la sessió.
Subratlla l’excepcionalitat de fer el Consell Plenari del Districte de Sant Martí
telemàticament a conseqüència de la pandèmia actual i destaca que ningú s’hauria imaginat
mai viure aquesta situació. Expressa el condol per totes les persones mortes per la covid-19
i mostra tot el suport i afecte als familiars i amics.
Tot seguit, es fa un minut de silenci per recordar-ne les víctimes amb les càmeres
tancades.
En la represa, dona la benvinguda als consellers i regidors adscrits, i agraeix a l’equip
d’informàtics que facin possible la connexió. En nom del districte també dona les gràcies a
tots els treballadors, i especialment als de Sant Martí, que han intentat continuar la feina en
circumstàncies que no són les habituals. També saluda tots els veïns que segueixen el
plenari telemàticament.

A. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Acta de la sessió ordinària de 5 de març de 2020.
La presidenta demana si algú hi vol fer esmenes.
S’aprova per unanimitat.

B. PART INFORMATIVA
Despatx d’ofici
Adjudicacions de contractes per procediment obert (obert, obert simplificat i abreujat),
des del mes de març de 2020 a abril de 2020.
La presidenta afirma que els diferents grups ja n’han estat informats.
El Consell se n’assabenta.

Informe del regidor
El regidor del districte, l’Im. Sr. David Escudé Rodríguez, se suma a les salutacions de la
presidenta i diu que és un goig poder veure a tothom per la pantalla i sentir l’escalf dels
veïns i veïnes que els segueixen a distància.
Expressa el seu condol, i també el dels regidors de Casa Gran, per les víctimes de la
covid-19. Explica que una de les primeres decisions consensuades pels grups va ser fer
onejar les banderes a mitja asta com a mostra de l’acompanyament que volen fer a totes les
famílies que han patit la covid-19 en primera persona.
També agraeix la tasca, que qualifica d’impressionant i increïble, de tots els serveis
essencials: treballadors i treballadores municipals, i també, evidentment, tot el personal
sanitari, els equips de neteja i la Guàrdia Urbana i els Mossos, que considera que han tingut
un paper fantàstic totes aquestes setmanes.
Agraeix a tots els grups municipals haver estat al peu del canó. Diu que és un goig i un
orgull haver compartit aquests dies, ja que ha estat molt dur però que gràcies a ells i a la
seva feina s’ha pogut anar remuntant. També felicita entitats, associacions i eixos
comercials, que des del primer dia també han volgut donar un cop de mà en la mesura de
les seves possibilitats i ajudar els veïns i veïnes a través de les xarxes de cooperació que hi
ha hagut. En aquest sentit, valora especialment la xarxa de la Via Trajana, i remarca que
justament és d’un barri que acostuma a sortir als mitjans per notícies que no són positives.
Destaca també iniciatives populars que demostren que els barris estan vius, com la del
Poblenou per demanar que no s’enderroqui la caseta del final de la Rambla. Aprofita per dir
en nom del Govern que treballen activament perquè sigui possible.
Pel que fa a l’informe, relata que l’Hospital del Mar ‒el centre sanitari de referència de Sant
Martí‒ va tenir un annex al Centre Esportiu Municipal Marítim, i dos hotels sanitaris: el
Princess i l’Ilunion, i n’agraeix la predisposició, tant dels gestors com dels directors.
Reconeix i valora tota la feina del personal de les residències i informa que s’ha treballat a
través d’un centre de coordinació amb la Generalitat.
Explica que s’ha donat un cop de mà en tot el que s’ha pogut per acompanyar persones en
situació més vulnerable: des del servei d’atenció a les dones o a l’espai Pere Calafell, a
banda dels casals de barri de la Llacuna i els menjadors, que diu que han pogut treballar
perfectament, més tots els serveis que s’han prestat a gent gran, començant pel repartiment
dels àpats primer al mateix casal i després perquè se l’enduguessin a casa.
Pel que fa a habitatge, informa que l’Ajuntament de Barcelona va aturar el pagament dels
lloguers a dotze mil famílies de tota la ciutat, i pel que fa a l’àmbit cultural i esportiu s’ha
garantit que els equipaments hagin tirat endavant sense que els usuaris en paguessin les
quotes.
Respecte a la neteja, és conscient que la ciutat no està tan neta com tothom la voldria
perquè no hi ha hagut el cent per cent dels equips al carrer. Així i tot, informa que en
algunes zones del districte s’hi ha fet un reforç: tota la franja del Besòs, l’eix Prim i
especialment el Besòs i el Maresme.
Pel que fa a l’espai públic, explica que s’hi van aturar totes les obres.
Acaba l’exposició de l’informe valorant la feina de l’Àrea d’Economia, així com la part més
institucional de relació amb altres administracions i també la dels grups municipals.
Respecte a la part administrativa, de contractes i de subvencions, destaca que tot i
l’aturada s’ha tirat endavant el que s’ha pogut i apunta que al llarg del plenari se’n parlarà
més detalladament.

La presidenta dona la paraula als grups de l’oposició.
El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, dona el condol i comparteix el
dolor per totes les víctimes, especialment als veïns i veïnes de Sant Martí.
Manifesta que cada cop que la història ha posat Barcelona contra les cordes, la ciutat no
tan sols s’ha aixecat sinó que ha tingut l’orgull i la força de reinventar-se, i a més ha aprofitat
l’oportunitat per tornar a brillar intel·lectualment, econòmicament i socialment. Així doncs,
commina a aprofitar la incertesa d’aquests moments perquè Barcelona torni a brillar un cop
més amb llum pròpia i a jugar a les grans lligues internacionals, allà on es decideix el futur
de les grans ciutats.
Diu que els efectes devastadors de la covid-19 han tornat a posar temporalment Barcelona
a la casella de sortida, i que malgrat que aquest fet pugui semblar insalvable i negatiu, cal
interpretar-hi que la partida dona una segona oportunitat per generar estratègies de futur
conjuntes per no tornar a repetir errors anteriors i per afrontar cada moviment de la partida
amb una estratègia d’èxit sense caure en les mateixes trampes i sinergies negatives d’altres
temps.
El conseller apunta que, si en tot plegat es pot trobar una part positiva, és que aquesta
partida es pot jugar en equip, col·lectivament, i, com en qualsevol esport d’equip, on no
arriba un arriba l’altre, tal com ha dit el regidor del districte. Subratlla que aquesta suma és
garantia d’èxit, però recorda que per guanyar cal estar disposats a remar tots junts en el
mateix sentit i al mateix ritme, i per a això cal oblidar ideologies i sigles polítiques, el
partidisme, el tacticisme i els interessos propis a favor dels col·lectius.
Diu que els veïns i veïnes els miren, i avui especialment els observen, i caldrà convèncerlos que en aquest repte potser no hi són els millors però sí els més adients, els més
representatius de la societat: veïns, veïnes, associacions, plataformes, partits polítics, tots
junts treballant braç a braç per dissenyar el millor futur per a ells. Admet que el futur es
planteja difícil, però que també serà més homogeni, amb menys desigualtats i amb més
protecció per als més vulnerables.
Reclama l’homenatge a la gent gran de què parlen tots els partits polítics però que no són
capaços de fer-lo realitat, ja que han estat les víctimes principals de la pandèmia. Remarca
que aquestes víctimes han tingut la desgràcia de morir en solitud, sense l’afecte ni
l’acompanyament dels éssers estimats, i assenyala que això ha provocat una ruptura
psicològica entre aquests avis i altres generacions encara difícil d’avaluar i que es veurà en
el temps.
En aquest sentit, el seu únic retret al Govern municipal és que té la sensació que, darrere
d’un suposat problema de competències, no es fa tot el que cal per a la gent gran. Es queixa
que l’ajuntament no és capaç d’articular una manera per tenir competències directes sobre
la salut psicològica i social de la gent gran, i creu que caldria replantejar-s’ho.
Acaba la intervenció felicitant a tothom, i sobretot el tarannà que han tingut tots els grups
polítics: per ell ha estat admirable, i subratlla que feia anys que no veia un grau d’humanitat
tan gran en temes polítics.
La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, se suma al condol a totes les
famílies i sobretot envia molta força als que encara estan malalts perquè es recuperin tan
aviat com sigui possible.
Es mostra convençuda que entre tots se’n sortiran i diu que la prova és que entre tots han
tirat endavant, sobretot al principi d’aquesta crisi, que els va agafar a tots de nou; reconeix
que hi ha hagut moments molt difícils i que encara tocarà viure moments d’incertesa.

Destaca la tasca dels ciutadans, amb centenars de voluntaris que des del primer dia es
van abocar als seus veïns, sobretot a l’hora de detectar els que necessitaven ajut. Considera
que si alguna cosa es traurà de bo de tot plegat és la solidaritat de tothom.
També troba digna d’admirar i de reconèixer la bona sintonia entre tots els consellers i
subratlla que s’ha anat a l’una per solucionar els problemes que anaven sorgint en el dia a
dia. En aquest punt, agraeix al gerent del districte, el senyor Josep Maria Puga, la seva
disposició absoluta i tota la feina, i ho fa extensiu a tots els treballadors, de qui diu que a
més d’estar pendents d’ells han fet servei de voluntariat, a banda de la seva feina.
Pel que fa al seu grup, diu que, com tots els consellers, han estat col·laboratius des del
primer minut i que continuaran en aquesta línia: ofereix la col·laboració i l’ajut en aquests
moments tan difícils i essencials per sortir del que qualifica de crisi tremenda sanitària i
econòmica. Reconeix, però, que no sempre estaran d’acord en com es gestionen alguns
temes, de manera que continuaran oferint diàleg i entrant propostes. Alerta que el postcovid-19 pot ser duríssim i que cal ser capaços de donar respostes ràpides i efectives
perquè ningú es quedi enrere.
Explica que Ciutadans ha presentat moltes iniciatives socials i econòmiques. S’alegra del
fet que, tot i que grups com el dels Comuns, el PSC o Esquerra no les havien acceptades, al
final s’hagi hagut de rectificar, perquè la realitat social i econòmica de la ciutat sempre
s’acaba imposant. Destaca, entre les mesures aconseguides, la del fet que els locals no
perdin capacitat d’aforament. Declara que ajudar a la recuperació econòmica és una mesura
imprescindible per a un sector molt afectat per la crisi, i que milers de llocs de treball
depenen del fet que es recuperi l’economia.
Manifesta que continuaran treballant i exigint al Govern municipal, perquè són moments de
consens i de tornar l’esforç als que aixequen cada dia Barcelona. Reclama, també, garantir
els serveis alimentaris: on no arriben les institucions han arribat els veïns, però cal prendre
nota d’on no s’ha arribat perquè no torni a passar i posar-hi solucions.
També indica que hi ha hagut algun problema amb l’aluminosi al Besòs. Reconeix que s’ha
gestionat ràpidament, també per part dels Bombers, però reclama que, encara que sigui
telemàticament, s’hi doni una resposta i es convoqui la taula d’aluminosi del Besòs.
Reitera que posen el seu grup a disposició per col·laborar i ajudar que les famílies
recuperin l’estabilitat amb mesures urgents i efectives.
La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, manifesta en primer lloc el
sentit condol a tothom que ha perdut éssers estimats a conseqüència de la covid-19, i
expressa els sentiments de tristesa per totes les persones que han mort afectades pel virus,
que en la majoria de les ocasions ho han fet sense poder estar al costat dels éssers
estimats. Té un record per al Josep Sala, de Castellers de Barcelona, i el Llorenç, de Diables
del Clot.
Dona l’enhorabona a les persones que han superat la malaltia i molts ànims als que
encara s’hi troben.
Manifesta el seu immens agraïment a totes les persones que en aquesta lluita contra la
covid-19 han treballat i treballaran en primera línia fent l’impossible per salvar vides i per
protegir i ajudar tothom, sobretot metges, infermeres, sanitaris i sanitàries, els cossos de la
Guàrdia Urbana, de Mossos, d’Emergències, voluntaris i voluntàries, personal de districte i
tècnics, i gestors de pavellons i hotels; a tothom, en general, que amb molt bones maneres i
amb solidaritat ha contribuït i contribueix a tirar endavant.
Continuen reclamant encara amb més èmfasi en aquests moments difícils la llibertat total
dels presos polítics i el retorn dels exiliats, i subratlla que en cap moment els oblidaran.

Han estat i continuen molt preocupats per la pandèmia de la covid-19. Destaca que ara
més que mai s’ha pogut constatar que el més important és la salut, i alerta que, si no es fan
les coses bé, els problemes de salut poden no acabar quan s’acabi el virus, ja que el llast
econòmic que deixa la pandèmia també pot representar un gran greuge de salut per a
moltes persones que veuen i veuran les seves economies molt malmeses. Per tant,
considera indispensable que s’escolti a tothom i es busquin solucions reals i efectives als
seus problemes reals.
Apunta que com a administracions i com a persones cal treure un ensenyament d’aquesta
crisi terrible: cal recordar sempre la vulnerabilitat davant de qualsevol catàstrofe i prendre
mesures per a possibles noves situacions de futur. Diu que segurament tothom ho fa tan bé
com sap i que no és moment de crítiques, ni retrets ni atacs: des del primer dia com a grup
es van posar a disposició del Govern per al que calgués i aparquen les crítiques fins a
propers plenaris.
Constata que avui han rebut un informe per part del Govern pel que fa al districte i la crisi.
Agraeixen la informació, tot i que els agradaria haver-hi trobat dades de les residències de
persones grans. Demanen que els les proporcionin i alhora demanen que es posi el màxim
interès a vetllar per aquest sector.
Informa que no s’ha acceptat una declaració institucional que el seu grup va presentar en
què demanaven més autonomia en la gestió dels districtes per poder ajustar al màxim la
presa de decisions a la mida de cada territori. Demanen al Govern que ho estudiïn per poder
afrontar el futur del Districte de Sant Martí de manera molt més eficaç.
Per acabar, sol·liciten al Govern que planifiqui i posi en marxa una millora de la neteja dels
carrers, ja que afirma que les persones amb al·lèrgies i asmàtiques n’acusen les
mancances.
Reitera l’oferiment i la col·laboració del seu grup, tant al Govern com als veïns, per trobar
solucions per a un futur esperançador.
La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC-AM, saluda totes les persones
que avui no els poden acompanyar però que els segueixen en directe. Com a grup municipal
celebren que tornin els plens del districte i poder exercir la seva tasca d’impuls i control
malgrat les dificultats. En aquest sentit, agraeixen l’informe que els ha facilitat el Govern; diu
que el llegiran amb calma i els faran arribar les preguntes que hi tinguin.
Comença enviant el condol i l’escalf a tots els veïns i veïnes que han perdut persones
estimades. Manifesten el seu reconeixement a tots els serveis essencials i a tota la gent que
durant el confinament ha estat exposada i ha facilitat la vida de tothom, i especialment a les
xarxes veïnals que durant el confinament s’han autoorganitzat, suplint en molts casos la
tasca de les administracions. També fa un reconeixement molt especial al veïnat, a totes les
persones que van entendre la gravetat de la situació i s’han confinat de manera diligent i
solidària.
Mostra l’agraïment al gerent del districte, que ha respost totes les preguntes i dubtes que
el seu grup li ha adreçat; esperen i desitgen que això sigui l’inici d’una nova manera de
treballar.
Manifesta que a Esquerra Republicana pensen que ara més que mai és el moment de fer
política, una política que consisteix a posar al centre les persones: calen mesures socials i el
prec que han presentat va en aquest sentit. Apunta que també la crisi de la covid-19 portarà
reptes de futur i obligarà a reformular moltes de les polítiques actuals, com les de comerç,
mobilitat, medi ambient, educació, cultura, habitatge, esport, o, molt important per al districte,

el model de turisme, a banda de reformular la vida, i quan diu la «vida» es refereix als barris
i les seves activitats, aquelles que impulsa el teixit veïnal.
Recorda al regidor que el seu grup va proposar constituir una taula de ciutat per afrontar
aquest període de recuperació. Tot i que el model final no correspon exactament a la seva
proposta, estan implicats en el seu desenvolupament i disposats a aportar-hi el que calgui.
Pel que fa al districte, agrairà que els digui de quina manera es preveu fer arribar a aquesta
taula la veu de Sant Martí, les necessitats i les seves propostes. Subratlla que Barcelona no
és una entitat homogènia i que cal tenir en compte la diversitat dels districtes. Pregunta com
s’hi pot incidir des de Sant Martí i proposa fer una trobada i parlar-ne per arribar a un acord.
Manifesta que el Grup Municipal d’Esquerra Republicana es va posar a disposició del
Govern per ajudar en tot el que fos necessari i ho van fer amb un criteri de discreció, sense
partidisme ni propagandes, que és el que ells han entès que demanava el moment. A més
de reiterar aquesta disposició, volen agrair-li la seva col·laboració en tot moment.
La presidenta dona la paraula al regidor.
El regidor del districte agraeix el to de les intervencions i també les crítiques. Està d’acord
amb el conseller Óscar Benítez en el que comentava de la gent gran.
Arran del que ha dit la portaveu d’Esquerra Republicana, proposa que, com que hi ha
molts barris que no han tingut ni tindran la possibilitat de fer la seva festa major, la propera
festa del patró del Districte de Sant Martí sigui per primera vegada la festa de tots els barris
per homenatjar tots els veïns i veïnes i totes les associacions que han treballat en la seva
festa i que no han pogut dur-la a terme.
En segon lloc, també proposa que, igual que hi ha una taula de ciutat, també hi hagi una
taula de Sant Martí, en què hi hagi tots els grups municipals i entitats que el representen per
fer arribar amb més força la veu del districte a la Taula de Ciutat. Deixa el com s’articularà
aquesta transmissió a disposició i a criteri d’aquesta taula, que desitja poder constituir ben
aviat.
La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC, comunica que no té cap
inconvenient en el tema de la festa major sempre que totes les coordinadores i les entitats hi
estiguin d’acord.
També es feliciten del que ha dit el regidor en la presentació de l’informe sobre la caseta
del final de la rambla del Poblenou: espera que aquesta feina es converteixi en una realitat i
que la casa acabi sent per al barri. També proposa que es recuperi definitivament el
descampat de cotxes de la platja i que ja no n’hi torni a haver mai més.
Demana l’informe que va fer Bombers sobre l’aluminosi al Besòs.
Agraeix que reculli la proposta de poder elevar propostes de districte a la Taula de Ciutat
de la manera que es consideri més oportuna i s’ofereix per treballar en tot el que calgui.
El Consell se n’assabenta.

C. PART DECISÒRIA/EXECUTIVA
a) Propostes d’acord
No hi ha assumptes a tractar.

b) Proposicions
No hi ha assumptes a tractar.

D. PART D’IMPULS I CONTROL
a)

Proposicions/declaracions de grup

Presentada pel GMDERC-AM
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
Instar el regidor del Districte de Sant Martí que dugui a terme les accions
suficients i necessàries per tal que el Govern del Districte, conjuntament amb
les regidories competents:
1. Identifiquin i avaluïn, juntament amb les associacions de comerciants, els

2.
3.
4.

5.

6.

establiments comercials del districte que veuen amenaçada la seva supervivència
per la crisi socioeconòmica derivada de la covid-19.
Facin de mitjancers entre propietaris i llogaters per assegurar la continuïtat de
l’activitat comercial.
Assessorin en matèria de nous ajuts i normatives vigents amb la màxima celeritat
atesa la rapidesa amb què es produeixen canvis legislatius.
Creïn un mercat en línia del comerç de proximitat del conjunt de la ciutat que
compti amb el suport del districte que, tot garantint la seva idiosincràsia, permeti
arribar al consumidor final mitjançant un model logístic no contaminant i
econòmic.
Instin la regidoria competent del govern municipal a implementar amb urgència la
taxa d’ocupació de l’espai públic a les grans empreses de comerç electrònic que
basen el model del seu negoci en el repartiment a domicili.
Garanteixin la sostenibilitat de les associacions de comerciants que no han estat
cobrant les quotes, durant la crisi de la covid-19, i que veuen amenaçada la seva
viabilitat dotant-les de recursos suficients i, si escau, cercant col·laboracions que
ho patrocinin.

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC-AM, explica que la proposició
és una aposta pel comerç de proximitat. Destaca la tasca social del sector: són eixos
vertebradors i cohesionadors dels barris, són motor del programa Radars i col·laboren de
manera molt activa en el Camins Escolars. Pensen que val la pena ajudar-los perquè sense
el comerç de proximitat els barris es veurien molt empobrits.
Tem que una part d’aquest comerç tancarà i que la intenció de la proposició és donar-los
una empenta perquè siguin els mínims possibles. D’altra banda, troba evident que el comerç
és un tema que preocupa perquè en aquest plenari també hi ha propostes d’altres grups
enfocades a aquest sector.
El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, hi anuncia el vot a favor.
El senyor Fernando Alcalde Pérez, portaveu adjunt del GMDCs, anuncia que s’hi abstindran.

Intervé en castellà. Apunta que, tot i que el text conté algunes ambigüitats, l’esperit és
en gran part positiu perquè vol ajudar els comerciants del districte, que afirma que les
estan passant magres i que si ningú hi posa remei ho passaran encara pitjor.
Així i tot, es mostra sorprès perquè considera que, si la voluntat d’Esquerra Republicana
és donar suport al comerç, també podria haver donat suport a les propostes de Ciutadans
a Casa Gran encaminades clarament a favor de protegir i ajudar de veritat el comerç. En
aquest sentit, explica que afortunadament el Govern ja comença a rectificar i a acceptar
que no eren tan dolentes, com per exemple les de modificar taxes abusives o permetre
als restauradors que ampliïn les terrasses.
Respecte al punt 5 de la proposició, considera que no es pot aplicar una taxa d’ocupació
de l’espai públic a les empreses de comerç en línia perquè precisament no n’ocupen.
Recorda que els models de comerç i els hàbits de compra estan canviant, i apunta que és
justament per això que en el punt 4 de la proposta es demana crear un mercat en línia de
repartiment a domicili per al comerç de proximitat. Indica que és el mateix que ja fan
altres empreses, i li sembla una contradicció quan es demana penalitzar-les en el punt 5.
Es mostra en contra de les penalitzacions, entre altres coses perquè sempre les acaben
pagant els mateixos, és a dir, els consumidors, ja que si s’apuja un impost a un producte
automàticament el producte s’encareix.
Reclama no anar en contra del progrés ni dels canvis positius, que a més a més són
imparables, i cuidar aquells que estiguin en risc de quedar-se enrere perquè puguin pujar
al carro d’aquest progrés dotant-los dels mitjans tecnològics i logístics perquè puguin
competir en igualtat de condicions.
La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, hi anuncia el vot a favor.
Coincideixen en l’anàlisi de proposta i apunta que en la seva també demanen crear un
mercat web.
Diu que cal donar liquiditat immediata a autònoms i pimes perquè d’un dia a l’altre els
negocis s’han quedat sense ingressos però han hagut de pagar igualment el lloguer, la
quota d’autònoms, les cotitzacions socials, l’IVA i l’IRPF. Recrimina que en aquest sentit
aquí no s’ha produït tot el que s’ha fet en altres països.
Demanen al Govern de Districte que reclami a l’Estat que posi en marxa més
mecanismes per donar ajudes a fons perdut i liquiditat de forma urgent al comerç i a la
restauració. Remarca que l’Estat és qui ara mateix té les eines legislatives i tributàries per
dur a terme aquesta despesa.
El senyor Javier Mesía Barroso, del GMDPSC-CP, en nom del Govern, hi anuncia el vot a
favor.
Agraeix les propostes i sobretot el to cordial i conciliador, que considera molt necessari en
el moment actual per afrontar la incertesa.
Diu que el comerç és un agent fonamental en la configuració i la vertebració de la ciutat:
afavoreix la convivència, la qualitat de l’espai públic, permet una mobilitat més sostenible i
és clau en el model de ciutat. Recorda que, en l’estat d’alarma provocat per la pandèmia de
la covid-19, el sector del comerç i la restauració s’ha vist afectat per l’obligat tancament de
tot aquell comerç o servei no considerat essencial, segons el Reial decret 463/2020. Troba
evident que aquesta situació ha derivat en un greu empobriment i debilitament d’aquests
sectors.
Manifesta que des de la Direcció de Comerç, Restauració i Consum, coordinadament amb
els comerços, eixos i associacions de comerciants, els i les conselleres de Comerç dels

districtes treballen per definir eines i recursos per abordar aquesta situació extrema i
reactivar i impulsar el sector tan aviat com sigui possible:
Anuncia que es treballa en un pla de xoc amb les mesures següents:
- Transformació digital: l’ajuntament hi contribuirà amb una línia de subvencions que
ajudin a millorar el nivell de maduresa digital.
- Formació digital del comerç de proximitat, amb implementació immediata a través de
Barcelona Activa, on s’ofereixen eines i habilitats per al negoci.
- Impuls d’una plataforma digital per donar visibilitat i que permeti comprar-hi en línia, en
un conveni publicoprivat, amb l’objectiu de recollir productes i emportar-se’ls a casa. En
aquest sentit, la regidora de Comerç s’ha posat en primera línia per desenvolupar
aquest punt.
- Disseny d’un ajut per als propietaris que aquests mesos apliquin una rebaixa en el
lloguer dels locals comercials que han hagut de tancar durant l’estat d’alarma o han
tingut una pèrdua significativa d’ingressos.
- Es treballa en un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i les entitats
més representatives del comerç i restauració per a la distribució correcta dels EPI entre
els comerciants de la ciutat.
La presidenta indica al conseller que se li ha acabat el temps d’intervenció. Torna a donar la
paraula al grup proposant i obre un segon torn d’intervencions.
La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC-AM, agraeix tots els vots
favorables i espera que tiri endavant per al bé del comerç: reitera que necessita ajuda i cal
que tothom s’hi posi.
S’adreça al conseller Alcalde per dir-li que considera que on aparquen les furgonetes de
repartiment també és espai públic. També li demana que no barregi el punt 4 amb el 5, i
aclareix que en el punt 4 es proposa fer-ho amb un model logístic no contaminant, que no és
precisament el model de les grans empreses de comerç electrònic. De totes maneres,
expressa que Esquerra Republicana està contenta que Ciutadans no comparteixi el punt 5,
perquè això és el que diferencia els dos grups.
La proposició s’aprova amb els vots a favor de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDERCAM, GMDJxCat i GMDBxCanvi i amb l’abstenció de GMDCs.

Presentada pel GMDJxCat
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
a. Crear de forma immediata, en coordinació amb la resta de districtes, una
plataforma en línia per promoure la presència digital i el comerç electrònic
dels comerços i eixos del districte, que agrupi totes les iniciatives de venda
en línia que han anat sorgint i que esdevingui el portal de referència del
comerç de proximitat al districte.
b. Dur a terme les accions d’acompanyament necessàries perquè tots els
comerços que ho vulguin puguin adherir-se a aquesta plataforma de venda
en línia.

c. Destinar recursos a eines de màrqueting en línia per tal de donar a conèixer
als veïns i veïnes del districte que poden seguir comprant a domicili als
comerços del seu barri.
d. Generar una línia de subvencions destinada a comerç i restauració per
ajudar a la compra d’EPI i la instal·lació de mesures de seguretat i higiene a
tots aquells establiments que tindran atenció al públic un cop puguin obrir.
La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, explica que tots els sectors
han patit durament aquesta crisi, però que han volgut dedicar la proposta al petit comerç de
proximitat perquè de vegades al darrere hi ha un sol lluitador o lluitadora que hi ha dedicat
tota la seva vida i els seus estalvis.
Exposa que el comerç a la ciutat representa el 15 % del PIB i que té una gran força dins
del teixit social dels barris, a més d’una incidència molt directa en la qualitat de l’espai públic
i la seguretat dels carrers. Destaca que les associacions de comerciants tenen un paper clau
a l’hora de generar iniciatives per cohesionar el barri i interlocutar amb les institucions.
Relata que aquesta crisi ha obligat els comerços a abaixar persianes i, per tant, a
acumular estocs i a perdre competitivitat respecte als operadors i les plataformes de venda
en línia. En aquest sentit, lamenta que les mesures de l’Estat espanyol siguin insuficients per
evitar que molts petits comerciants es vegin obligats a tancar definitivament: no pot ser que
negocis que eren rendibles i creaven ocupació ara no puguin tornar a obrir.
Reclama que les administracions acompanyin aquests comerços a entrar en el món de la
digitalització i els ajudin a tenir liquiditat, tant per afrontar les despeses fixes com mitjançant
un mercat web que els permeti donar sortida als estocs i vendre serveis, o en les despeses
generades per adequar els locals a les noves normes de seguretat.
Llegeix la proposta i subratlla que tot plegat també ha de tenir la col·laboració i l’acord de
les associacions.
El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, hi anuncia el vot a favor.
Manifesta que estaran d’acord amb qualsevol iniciativa que signifiqui un pas cap al futur,
com la que ha presentat la consellera Arenillas. Afirma que venen temps molt difícils i
creu que el que s’ha vist fins ara només és la punta de l’iceberg: en tem el que encara no
s’ha vist, que és recessió econòmica, que pot ser augment d’atur i una baixada a la
seguretat social.
La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, hi anuncia el vot a favor.
Declara que el seu grup està al costat del comerç i estan d’acord que se’ls faciliti totes
les mesures econòmiques per a la protecció. També considera vital garantir que tornin a
la nova normalitat i se’ls han de donar totes les eines que necessitin.
Apunta que totes les mesures que s’adoptin per al comerç de proximitat han d’estar
consensuades amb els agents implicats, i els comerciants en són els principals. Creu que
escoltant-los sempre hi haurà solucions, però que cal fer-ho sense demores i en la línia
de la recuperació econòmica, de la qual depenen tantes famílies.
Es refereix al punt anterior i a Esquerra Republicana per manifestar que no es poden
posar impostos que no corresponen, perquè justament tothom paga l’impost de circulació
i, si cal abonar la zona verda o blava d’aparcament, això correspon al que porta el
transport.

Hi justifica el vot a favor perquè la proposició va en la línia del que ells creuen que és
més efectiu, i esperen que tiri endavant. Anuncia que estaran d’acord en tot el que sigui
ajuda per als comerciants, autònoms i pimes.
El senyor Jordi Rallo i Casanovas, del GMDERC, hi anuncia el vot a favor.
En primer lloc, se suma als agraïments als treballadors i treballadores que han garantit
el benestar de tothom aquestes últimes setmanes, així com a fer arribar el condol a les
famílies afectades.
Diu que, en el moment i la situació en què estan, no entrarà en rèpliques absurdes amb
Ciutadans perquè creuen que ara ni la societat ni els veïns s’ho mereixen.
Centrant-se en la proposta, reclama polítiques adequades per compensar i repartir els
duríssims efectes econòmics d’aquesta crisi sanitària.
Afirma que per Esquerra Republicana el comerç de proximitat és una prioritat ja que és
un eix vertebrador dels barris, els cohesiona i hi proporciona un servei de qualitat, de
proximitat. Es mostren en sintonia amb la proposició i assenyala que té punts coincidents
amb la seva. Recorda que el comerç de proximitat també facilita el programa Radars, que
creuen que justament ara és molt important que s’implementi al districte, tal com van
proposar en el plenari anterior.
Dona les gràcies al petit comerç d’alimentació, que en aquest moment de crisi ha estat
sempre al costat dels veïns i s’ha adaptat ràpidament a les diverses realitats que s’han
viscut les últimes setmanes.
El senyor Javier Mesía Barroso, del GMDPSC-CP, en nom del Govern, hi anuncia el vot a
favor.
S’adreça a la consellera de Junts per Catalunya, que ha criticat les mesures des del
Govern central, per recordar que n’hi ha dotze de gran abast que s’han posat en marxa
d’ajuda a l’autònom, a la pime i al petit comerç.
D’altra banda, manifesta que continuaran donant suport al comerç de proximitat perquè
és fonamental per a la vida dels barris.
La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, puntualitza que la seva
demanda és que hi hagi més ajuts de l’Estat perquè els actuals li semblen insuficients.
Subratlla la importància de la feina que fa i que farà el petit comerç en un futur, quan
tothom surti al carrer, i sobretot de cara a les persones grans, ja que, a banda dels casals,
generen una dinàmica de barri que és essencial, amb una tasca social, psicològica i
emocional que és molt important.
Demana que es tingui en compte especialment tota la zona del Besòs, tan necessitada de
dinamització pel que fa al comerç i que ara més que mai necessitarà una bona empenta.
Informa que des de l’eix comercial del Besòs es va registrar una iniciativa en el Decidim
Barcelona, i reclama que si és possible es procuri donar-hi un cop de mà.
Reitera l’agraïment per l’acceptació de la proposta, i també al petit comerç.
El senyor Javier Mesía Barroso, del GMDPSC-CP, en nom del Govern, constata la voluntat
de l’Associació de Comerciants Xavier Nogués de crear una oficina de comerç al Besòs.
Anuncia que n’estudiaran la viabilitat.
La proposició s’aprova per unanimitat.

Presentada pel GMDCs

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
1. Que el Govern del Districte elabori un pla d’impuls i reactivació social i econòmica
del Districte de Sant Martí, adaptat a les necessitats dels ciutadans i dels sectors
productius afectats per minimitzar l’impacte negatiu de la covid-19 sobre la situació
social i economia del districte, incloent-hi el reforç de les ajudes per als sectors
més afectats.
a)

Que per elaborar aquest pla es creï una comissió específica i permanent sobre
la covid-19, formada per agents econòmics i socials, el Govern municipal i tots
els grups polítics que componen el Consell del Districte, amb l’objectiu
d’establir les línies d’actuació davant les necessitats dels col·lectius que s’han
vist afectats per la pandèmia, com ara comerciants, restauradors, etc.
Que una vegada es constitueixi la comissió, com més aviat millor, es reuneixi
al principi, com a mínim, amb caràcter setmanal, per elaborar el pla esmentat
amb l’objectiu de buscar el màxim consens possible entre tots els agents
implicats.

b) Que per realitzar aquest pla sigui necessari adaptar i reformular el Pla d'acció
del districte (PAD), així com el Pla de barris i el Pla d'inversió municipal (PIM), i
s’adaptin a la nova situació sorgida a conseqüència de la crisi sanitària de la
covid-19.
c) Que aquest pla, a través de la seva comissió específica i permanent, estableixi,
amb el màxim consens possible, les mesures necessàries en l'àmbit social i
econòmic, com ara:
- Mesures socials i sanitàries: prevenció, desinfecció dels carrers,
residències, atenció a persones grans, col·lectius vulnerables i de risc, etc.
- Mesures econòmiques: impostos, taxes, preus públics, bonificacions,
línies de subvencions, ajudes econòmiques directes, assessorament als
comerciants, restauradors, etc.

2. Que per a l'elaboració d’aquest pla d’impuls i reactivació social i econòmica del
Districte de Sant Martí i la consegüent comissió específica i permanent, es doti una
partida econòmica procedent del Fons de contingència previst en els pressupostos
de l’Ajuntament de Barcelona aprovats per a l’exercici 2020.
La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, intervé en castellà. Llegeix la
proposició.
El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, hi anuncia el vot a favor.
Creu que és una proposició molt treballada i expressa que no tenen cap argument per
oposar-s’hi ni per abstenir-s’hi.
El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, comparteix la
motivació de la proposta de Ciutadans però, en espera de poder tenir més informació, s’hi
abstindran.
Reitera que, perquè el Pacte per Barcelona i les mesures que es prenguin per sortir de
la crisi siguin el màxim d’útils i responguin a les expectatives de tots els actors, cal que el
Govern municipal tingui un diàleg sincer i col·laboratiu amb la resta de grups municipals i

amb els agents econòmics i socials del districte i de la ciutat. Dictamina que l’actuació de
l’ajuntament serà determinant perquè la ciutat superi amb èxit aquesta crisi, però apunta
que el Govern municipal ha de saber que d’aquesta crisi se’n sortiran tots junts, amb
diàleg i amb una col·laboració estreta entre el sector públic i el privat. Insisteix que és el
moment d’ajudar la ciutadania: els autònoms i pimes per no perdre llocs de feina, i que
això només s’aconseguirà amb ajudes directes que generin liquiditat.
En aquest sentit, proposa que, en línia del que diu la proposta, l’ajuntament ha de
buscar fons alternatius d’ingressos, com l’endeutament, i afirma que ho pot fer perquè la
seva situació financera està sanejada, i a la vegada revisar els plans d’acció del districte
(PAD) i el Pla d’inversions municipals (PIM).
No obstant això, des del seu grup també creuen que molts dels elements que proposa
Ciutadans en aquest pacte són de caràcter tècnic, de caràcter més professional, que ja
es duen a terme i que potser no acabarien de tenir cabuda en una comissió per debatreho entre tots; a més a més, manifesta que, tal com ha dit el regidor i la seva companya
portaveu de grup, en qüestió de tributs les competències són de ciutat i no de districte, i
és per això que cal esperar que es descentralitzi aquesta taula de diàleg de ciutat i veure
com s’hi poden traslladar totes aquestes posicions.
El senyor Joan C. Canela Casasampera, del GMDERC, expressa la satisfacció de poder
reprendre l’activitat institucional tot i les dificultats que suposa. Saluda les persones que els
segueixen via YouTube i les entitats.
Agraeixen la proposta de Ciutadans i coincideixen que cal un pla per reimpulsar
l’activitat econòmica i social dels districtes. Comparteix que després de l’emergència
sanitària provocada per la covid-19 arribarà una crisi socioeconòmica, però que cal tenir
en compte que les mesures de la proposta de Ciutadans no són competència de l’àmbit
del districte; per tant, consideren poc útil convocar una comissió de seguiment sobre el
coronavirus si ha de servir per establir unes mesures que no són competència d’aquest
districte.
Sobre la creació d’aquesta comissió, el que hauria de fer el districte és vetllar perquè les
decisions sorgides de l’Ajuntament de Barcelona tinguin en compte el posicionament i les
particularitats de Sant Martí, ja que no serveix de res crear òrgans i prendre decisions si
després el Govern municipal fa i desfà sense tenir en consideració els posicionaments del
districte.
Sobre el fons de contingència, consideren que és un deure del Govern de la ciutat
convocar els òrgans pertinents per tal de reprioritzar les despeses del pressupost del
2020 i també el Pla d’acció del districte (PAD), que recorden que encara no està tancat.
Manifesta que òbviament el pressupost del 2020 ha quedat obsolet, i creuen que
aquesta ha de ser una oportunitat per reorientar la inversió cap a aquelles mesures que
ajudin més a superar l’impàs econòmic i fer sòlid i sostenible el futur progrés de
l’economia.
És per totes aquestes observacions que s’hi abstindran.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, en nom del Govern, es disculpa
perquè han intentat transaccionar la proposta amb el Grup de Ciutadans però no els ho han
acceptat. Creu que era una transacció que reflectia molt millor el que pensen que han de ser
aquests espais de trobada i de debat de propostes.
Afirma que, tal com ha avançat el regidor en el seu informe, el Govern té la determinació
de crear aquests espais de trobada per tal de decidir entre tots quin n’ha de ser el
contingut i en quines matèries es pot ajudar. Demana, però, que no es creï confusió: el
districte no té competències, ni és la Generalitat, ni molt menys és l’Estat.

Així doncs, avancen que aviat convocaran els grups municipals de districte via
telemàtica per acordar els passos adients per a convocar entitats, associacions i veïnat.
Volen un acord de districte, que contingui mesures i actuacions prioritàries en els àmbits
sectorials per tal d’afrontar, amb la màxima corresponsabilitat, la crisi econòmica i social
causada per la covid-19, i elevar aquestes propostes i acords a la Taula per al Pacte per
Barcelona.
La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, agraeix el vot a favor de
Barcelona pel Canvi. Pel que fa a la resta, n’entén la posició.
Diu que no contestarà al senyor Carmona perquè té claríssim que, per molt que el
Govern hi voti en contra, al final posaran sobre la taula les seves propostes i les portaran
a terme.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, en nom del Govern, s’adreça a
Ciutadans per dir-los que sembla que després de la desfeta electoral han recuperat una
mica de sentit comú. Per tant, els anima a participar de manera activa i propositiva en
aquests espais de trobada i que allà s’hi trobaran.
Anuncia el vot en contra del Govern.
La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, li replica que en els espais de
participació s’hi troben des de fa cinc anys.
La proposició es rebutja amb els vots contraris de GMDBComú-E i GMDPSC-CP, els vots
a favor de GMDCs i GMDBxCanvi i l’abstenció de GMDERC-AM i GMDJxCat.

Presentada pel GMDBxCanvi
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
1. Que el Govern del districte impulsi una campanya de rellançament del petit comerç
basat en el consum proper i de qualitat.

2. Que el Govern del districte avaluï quins són aquells establiments de comerç de
proximitat amb més risc de tancament fruit de la crisi de la covid-19 i hi destini els
recursos necessaris per tal de proporcionar una xarxa de seguretat.

3. Que el Govern implementi la flexibilització del calendari fiscal i les bonificacions en
la liquidació dels impostos de comerços de proximitat.
El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, explica que la proposta segueix
la mateixa línia econòmica i d’ajuts a les petites empreses, sobretot les de districte, dels
barris. A Barcelona pel Canvi els preocupen molt les famílies, però sobretot les que tenen un
únic ingrés del petit comerç i per tant són autònoms; considera que aquesta doble condició
d’autònom i petit comerç és doblement perniciosa perquè sense voler pot generar un efecte
dominó al voltant dels altres petits comerços del barri.
Diu que cal treballar tots junts per alliberar les famílies d’aquesta sensació d’angoixa que
ara mateix els envaeix per no saber quin serà el seu futur econòmic, laboral i social. Des de
Barcelona pel Canvi treballen en acords entre partits, entre entitats i col·lectius, però indica
que també caldrà fer-ho, i ja ho fan, possibilitant col·laboracions entre el sector públic i el
privat. Creuen que és molt important que en aquest moment es deixin de banda els tabús i

es comenci a mirar també cap al món privat, ja que consideren que sense ells serà
impossible sortir-se’n.
Per tenir la possibilitat de donar una sortida a aquestes famílies, però també per poder
projectar la ciutat al món i a la internacionalitat, proposa buscar iniciatives que permetin
muscular el mercat laboral, que generin llocs de feina basats en el talent i l’esforç, però
també en l’àmbit científic, cultural i la transmissió de coneixement.
El senyor Fernando Alcalde Pérez, portaveu adjunt del GMDCs, hi anuncia el vot a favor.
Intervé en castellà. No vol reiterar-se en el tema del suport al comerç perquè troba que
ja ha quedat prou clar en totes les propostes que han presentat els grups.
Aprofita el temps d’intervenció per aclarir a la consellera Lourdes Arrando i Bellés,
d’Esquerra Republicana, respecte a la primera proposta presentada, que l’ocupació que
fan de l’espai públic les empreses que es dediquen a la venda en línia i lliurament a
domicili és exactament la mateixa que fa qualsevol altra empresa de transport, i en cap
cas se’ls aplica cap taxa d’ocupació d’espai públic. Declara, però, que no vol entrar en
polèmiques perquè considera que no és el moment.
La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, hi anuncia el vot a favor.
Diu que és evident que el teixit comercial del districte necessita un pla de xoc urgent i
demana que es posin els recursos necessaris per ajudar tots els petits comerços,
sobretot, i urgentment, aquells que estan més en perill de no subsistir.
La senyora Rosa M. Alemany i Verdú, portaveu adjunta del GMDERC, hi anuncia el vot a
favor.
Explica que des del 14 de març que es va decretar l’estat d’alarma tothom es va tancar
a casa i les botigues i les empreses van abaixar la persiana, i és aquí on el comerç del
districte comença a patir les conseqüències de la pandèmia, perquè el comerç en general
està format per autònoms i és aquest col·lectiu un dels més desafavorits en aquest
vessant econòmic, perquè ser autònom significa treballar i pagar encara que no es facturi.
Considera que caldria aprofitar el moment per canviar aquestes normatives, que són
clarament contràries a una bona salut econòmica de la gent i per extensió del país. Diu
que per desgràcia això no es pot anunciar des d’aquest ajuntament, ni tan sols des de la
Generalitat, ja que aquests temes es discuteixen a Madrid. Demana a tots els grups, i
especialment al grup de Govern del Districte, que és també el del Govern de Madrid, que
s’aprofiti ara per treballar plegats per millorar les condicions del col·lectiu d’autònoms amb
fets tangibles i no amb paraules.
Reitera que el Districte de Sant Martí és molt extens i està ple de comerç, i pregunta
quan aquest comerç podrà tornar a aixecar la persiana i també quant de temps la podrà
mantenir oberta. Amb totes les precaucions que s’han de prendre per entrar als
establiments, es pregunta quanta gent preferirà el comerç en línia per abastir-se. Demana
que el districte treballi amb les associacions de comerciants per ajudar en tot el que sigui
necessari per a la supervivència del comerç del Sant Martí, i fer tot el que estigui a les
seves mans per afavorir el consum proper i de qualitat que dona vida al barri.
Justifica el vot a favor del seu grup perquè dos dels punts són molt semblants als que
ells han presentat. Pel que fa al tercer punt, sobre fiscalitat, els consta que l’Ajuntament
de Barcelona ja hi està a sobre.
El senyor Javier Mesía Barroso, del GMDPSC-CP, en nom del Govern, hi anuncia el vot a
favor.

Tot i això, aclareix en primer lloc que l’aposta pel comerç de qualitat ha de ser del
comerciant.
També apunta que fer un estudi dels comerços amb viabilitat econòmica complexa un
cop acabi la pandèmia és una eina descomunal tant pel que fa al personal com
econòmicament, perquè cal tenir persones que circulin per tot el districte esbrinant quins
són, ja que hi ha molt comerç que no està associat a cap eix comercial. Indica, a més,
que possiblement no voldran manifestar la seva situació econòmica perquè els
perjudicaria a l’hora de traspassar el negoci.
El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, es mostra agraït a tots els
grups. Expressa que li agrada veure que tots van a l’una, amb diferències de petits matisos.
Es mostra convençut que el Govern del Districte posarà tots els mitjans i tota la seva
màxima imaginació i esforç perquè tot plegat tiri endavant.
La proposició s’aprova per unanimitat.
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional
No hi ha assumptes a tractar.
c)

Precs

Presentat pel GMDERC-AM

Que el Govern del Districte de Sant Martí iniciï de forma immediata una campanya
de difusió utilitzant tots els mitjans que té al seu abast que inclogui, com a
mínim, la distribució, a totes les llars del districte, del tríptic que té editat
l’Ajuntament de Barcelona on consta l’adreça de tots els serveis socials bàsics
de Barcelona i les prestacions a les quals té dret la ciutadania.
Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per
escrit de la resposta oral.
La senyora Núria Mateo Martínez, del GMDERC, justifica el prec per l’elevat nombre de
persones que desconeixen on és el seu centre de serveis socials bàsics de referència.
Apunta que l’emergència sanitària per la covid-19 ha comportat de forma paral·lela una greu
crisi social i econòmica que farà que molts ciutadans necessitin accedir a ajuts i serveis.
Exposa que el sistema de serveis socials, malgrat ser un dret universal, és un gran
desconegut per a la majoria de la població, que en molts casos no sap com accedir-hi. Troba
necessari difondre amb claredat i transparència què són i on són els diversos recursos del
sistema dels serveis socials als quals tothom té dret, com es poden utilitzar i quins són els
beneficis per a la ciutadania.
Posa com a exemples de mitjans a l’abast del Districte de Sant Martí per a la difusió els
pòsters a les parades d’autobús, taulells informatius o el canal de televisió Betevé, i remarca
que cal tenir-hi en compte l’accessibilitat.
La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, demana al grup proposant una
transacció in voce: acceptaran el prec si no comporta enviar un tríptic físicament als

domicilis. Manifesta que ara mateix no seria pràctic distribuir-lo perquè els serveis
s’incrementen i els reforcen dia a dia.
La senyora Núria Mateo Martínez, del GMDERC, dona per fet que seria més lògic distribuir
el tríptic més endavant, i que ara seria més accessible, per exemple, poder disposar de
pòsters i, sobretot, que Betevé emeti la informació.
La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, remarca que des del primer moment
han tingut com a prioritat centralitzar tota la informació dels serveis implementats que
s’anaven incrementant dia a dia, i els deu primers dies de l’estat d’alarma ja van concentrar
la informació al portal Decidim, així com a Barcelona Activa respecte a les mesures amb
relació a la matèria econòmica. Informa que es van afegir a Decidim totes les xarxes veïnals
de suport, amb les quals han mantingut contacte de manera constant i han compartit la
informació per tal que arribés a tothom, i que també s’han penjat cartells a totes les porteries
amb aquesta informació perquè els veïns s’hi puguin adreçar.
La consellera Mateo comença a intervenir però la presidenta recorda que només té dos
torns d’intervenció. Amb el permís de la presidenta, apunta que han demanat que se’ls lliuri
la resposta per escrit en el transcurs del consell plenari.
La presidenta demana a la consellera Campos que aclareixi si accepta el prec o no.
La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, anuncia que accepten el prec amb
l’esmena proposada. Hi afegeix que no descarten en el futur, quan hi hagi més estabilitat,
enviar aquests tríptics de manera física als domicilis.
S’accepta el prec.

Presentat pel GMDJxCat

Que el Govern municipal dissenyi un pla d’adaptació del transport públic al
desconfinament progressiu de la població que contempli les particularitats
pròpies del Districte de Sant Martí. Aquest pla haurà de contemplar entre
d’altres les següents mesures:
Ampliació de l’horari de servei.
Ampliació del nombre de combois.
Augment de la freqüència de pas dels combois.
Solucions adaptades a la tipologia específica dels busos de barri (mida del
vehicle i distància de seguretat entre passatgers, edat avançada usuaris…)
- Personal auxiliar per ordenar i segregar l’entrada de viatgers als combois.
- Disposició d’elements per afavorir l’autoprotecció dels viatgers (gel
hidroalcohòlic, mascaretes, guants…).
-

El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, recorda que durant el
confinament algun cop el transport públic s’ha saturat de viatgers perquè s’hi havien
disminuït els recursos i la ciutadania encara no sabia com anava tot.
Ara que s’inicia el desconfinament i que moltes empreses tornen a obrir, creuen que cal
iniciar un pla d’adaptació del transport públic per poder garantir la seguretat de tothom,

especialment de les persones de col·lectius més vulnerables del districte. Explica que les
persones amb cadira de rodes denuncien que als autobusos no queda garantida la distància
de seguretat perquè ja no s’hi entra per la porta del costat del conductor i el seu espai queda
envaït.
La senyora Sílvia Casorrán Martos, portaveu adjunta del GMDBComú-E, anuncia que no
poden acceptar el prec tot i estar plenament d’acord en l’objectiu de fer que el transport
públic sigui un espai més segur.
Manifesta que excedeix la competència de l’Ajuntament de Barcelona i evidentment del
districte, ja que durant la crisi sanitària és la Generalitat i el Ministeri de Mobilitat els que
marquen les directrius en aquesta matèria, i que és justament en el marc de l’ATM on es
coordinen els diferents operadors.
Afirma que durant tot aquest període s’ha complert la flota mínima i de fet han superat
sempre el mínim necessari, a banda d’impulsar els protocols d’higiene i de neteja entre els
usuaris i els treballadors. Indica que gràcies a l’obligatorietat de les mascaretes s’ha pogut
augmentar la capacitat als combois fins a un 50 %, que fins ara era d’un terç.
Aprofita la intervenció per fer un reconeixement als professionals del transport públic pel
seu compromís amb la ciutat i la seva vocació de servei.
El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, diu que justament fan
el prec perquè l’Ajuntament de Barcelona participa en TMB i en l’ATM, i per tant creuen que,
malgrat que no tingui tota la competència o la propietat d’aquests organismes, sí que pot
continuar treballant, fer-hi propostes i podrien ampliar totes aquestes mesures proposades
en el prec.
La senyora Sílvia Casorrán Martos, portaveu adjunta del GMDBComú-E, remarca que, en el
cas de l’ATM, ja participen en aquests protocols.
Apunta que nombrosos articles científics relacionen la mortalitat de la covid-19 amb la
contaminació atmosfèrica i fins i tot està demostrat que el coronavirus es transmet per les
partícules de contaminació. Per tant, no es pot tornar a la situació prèvia, i és per això que
des de l’Ajuntament de Barcelona impulsen diferents mesures per impulsar la mobilitat
sostenible a la ciutat, com millorar els carrils bus per garantir que el transport públic té un
interval de pas constant i evitar que els usuaris es concentrin tant a les parades com dins
dels vehicles, i d’altra banda crear nous espais per a la mobilitat activa, en aquest cas la
bicicleta, que considera que cal impulsar en una ciutat tan compacta com Barcelona. També
apunta que cal sortir del sedentarisme del confinament amb una mobilitat com més activa
millor per generar salut col·lectiva.
Es rebutja el prec.

Presentat pel GMDJxCat

Que el Districte de Sant Martí honori, en el format que cregui convenient, tots els
col·lectius de treballadors que van fer feines essencials durant l’estat d’alarma
decretat per vèncer la covid-19, entre ells treballadors/es sanitaris dels hospitals i
CAP del districte, els i les professionals de residències i l’atenció domiciliària a
les llars del districte així com als cossos d’emergències, seguretat i prevenció,
comerciants, treballadors dels mercats municipals del districte, treballadors

socials, serveis de neteja, serveis de mobilitat i a totes les xarxes veïnals del
Districte de Sant Martí que s’han unit en la lluita contra la covid-19.
El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, explica el prec.
La senyora Lorena Domínguez Liébana, del GMDBComú-E, en nom del Govern, agraeix i
felicita la voluntat de reconèixer la feina dels servidors públics i dels serveis essencials que
esmenten. Des del Govern se sumen a aquests reconeixements i agraïments per la tasca
feta per totes les treballadores i els treballadors, i especialment als veïns i veïnes, que afirma
que han donat una lliçó de solidaritat i treball comunitari.
Dit això, destaca que el millor homenatge que es pot fer a tots els treballadors i
treballadores dels serveis essencials és en el dia a dia, recompensant-los econòmicament a
través del sou, facilitant-los la feina amb els recursos materials necessaris, respectant
horaris laborals i etcètera, i no posant-los en el punt de mira cada vegada que arriba una
crisi, o deixant-ne la gestió en mans privades, amb uns resultats tan nefastos com els que
s’han viscut en totes les residències del districte.
En aquest aspecte, afirma que hi restaran vigilants perquè ara vindrà una crisi econòmica i
social ben forta, i confien que la seva voluntat d’homenatge també es reflecteixi en el cas
d’haver de fer ajustos. Destaca que ja s’ha vist el resultat que ha tingut en el passat
privatitzar els beneficis, especialment en qüestions que no haurien de ser valorades mai
econòmicament. Ara esperen que no hi hagi una nova socialització de les pèrdues que
recaigui de nou en el sistema públic, que sempre ha estat necessari i que ara se n’han tornat
a veure i viure la importància inqüestionable, o en aquells veïns i veïnes que han continuat
treballant i que fins i tot han col·laborat també de manera voluntària.
Anuncia que accepten el prec i informa que ja estaven abordant aquesta qüestió i que des
de l’ajuntament ja es treballa en aquest homenatge. Valoraran conjuntament com traslladarho al districte.
El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, agraeix al Govern del
Districte que accepti el prec.
Puntualitza a la consellera que no s’han privatitzat serveis, sinó que simplement
s’externalitzen, com han fet tots els governs de la Generalitat i també el del seu partit durant
l’època del tripartit. I si parlen de sous i de retallades de salaris, apunta que l’única que s’ha
produït va ser la del 10 % als funcionaris, que va ser duta a terme pel Partit dels Socialistes i
per Iniciativa també en el cas de Catalunya. Per tant, alerta que abans de criticar la resta es
miri cap a casa.
Se suma a tots els agraïments que s’han fet fins ara i espera que ben aviat es pugui fer
físicament.
La senyora Lorena Domínguez Liébana, del GMDBComú-E, en nom del Govern, diu que
cal mirar cap al futur, construir i recompondre un sistema sanitari que, com ja va dir el
senyor Artur Mas, va tocar fons. Confien en la voluntat de tots plegats en aquest homenatge
per al futur.
S’accepta el prec.
Presentat pel GMDBxCanvi

Que el Govern del Districte garanteixi les subvencions i altres eines de suport per
assegurar el manteniment del normal funcionament de les associacions i entitats
socials i culturals que facin la seva activitat sense cap ànim de lucre.
El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, justifica el prec perquè, segons
les últimes dades disponibles, sembla que la paràlisi social i cultural derivada de la
pandèmia s’allargarà en el temps i és probable que aquestes associacions i entitats no
puguin dur a terme la seva activitat corrent en els propers mesos.
Remarca que són essencials per al districte i, a més, proposa fer-los un reconeixement.
Subratlla que és molt important que puguin tirar endavant i siguin autònoms, especialment
perquè, si van per lliure, no es perverteixen pel sistema, i sense diners no hi ha autonomia.
La presidenta llegeix la pregunta formulada pel senyor Roger Torrell, en representació de
I’Associació Coordinadora Vern: «Bona tarda, A les Bases Generals de les Subvencions de
l'Ajuntament (pàg 6, punt 13.) s'indica que: "(...) les subvencions no hagin contribuït a la
compra dels béns (...). En cap cas es consideraran despeses subvencionables (...) Les
despeses d'inversió, incloses les adquisicions de béns mobles." Des de la Coordinadora
d'Entitats VERN volem presentar la proposta que aquest any 2020, davant la situació
excepcional que estem vivint i que obliga a les entitats a reformular-se i mantenir la seva
activitat telemàticament, es podrien replantejar aquests punts i permetre que les
subvencions sí que es poguessin invertir en adquirir bens mobles necessaris per a facilitar
les connexions, capacitats i tasques telemàtiques de les entitats.»
La senyora Inmaculada Bajo de la Fuente, portaveu adjunta del GMDPSC-CP, en nom del
Govern, agraeix en primer lloc el prec del conseller Benítez. Afirma que una de les potes
importants del districte són totes les entitats i reconeix que arran d’aquesta crisi sanitària la
seva situació pot ser delicada, ja que des de la declaració de l’estat d’alarma del 14 de març
les seves actuacions i activitats s’han vist greument afectades. Per aquest motiu, l’Estat i la
Generalitat de Catalunya han adoptat mesures en aquest àmbit per pal·liar els efectes
desfavorables que pateixen.
Informa que, amb el mateix objectiu, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el Decret
d’alcaldia de 22 d’abril de 2020, relatiu a les mesures a aplicar als procediments de
subvenció del sector públic municipal. Explica que el decret estableix mesures de
flexibilització i criteris d’aplicació en la gestió i en la tramitació dels procediments amb
l’administració de les subvencions a l’Ajuntament de Barcelona: introdueix una bateria de
mesures que permet garantir l’atorgament de les subvencions, així com mesures de
flexibilització per tal d’ajustar els projectes de les associacions i entitats socials i culturals a
la nova realitat.
Respecte a la pregunta de la Coordinadora d’entitats Vern, explica que no depèn del
districte el tema de la despesa d’inversió en la forma de justificació, sinó que forma part de la
gestió pressupostària regulada per una normativa estatal. No obstant això, torna a remetre al
decret que ha esmentat de l’Ajuntament de Barcelona que permet flexibilitzar i reorientar les
activitats.
El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, agraeix al Govern i en concret a
la consellera Immaculada Bajo el seu suport.
S’accepta el prec.

d) Preguntes

Presentada pel GMDERC

Quants i quins contractes públics de serveis i subministraments ha aturat el
Districte de Sant Martí de forma total o parcial, en quina data, per quin motiu, a
quin nombre de persones afecta (de forma directa o indirecta), quines
indemnitzacions s’han generat i de quina marera es restabliran els serveis i
subministraments suspesos un cop superada aquesta situació?
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, pregunta, abans d’iniciar el torn de
paraula, quant temps i quants torns li pertoquen, i remarca que ho vol tenir clar després de
veure com en el prec presentat per Esquerra Republicana la consellera Mateo ha perdut un
torn de paraula per haver acceptat una esmena in voce.
La presidenta informa que són dos minuts repartits en dos torns. Es mostra sorpresa pel
comentari i proposa donar la paraula a la consellera Mateo quan acabi l’apartat per si li ha
quedat algun comentari respecte al prec sobre la difusió d’informació dels serveis socials.
El senyor Jordi Rallo i Casanovas, del GMDERC, justifica la pregunta presentada perquè la
crisi de la covid-19 ha obligat a aturar l’activitat sobtadament i l’ajuntament ha suspès
contractes públics de serveis i subministraments de forma total i parcial.
El senyor Joan Pujol Gómez, del GMDPSC-CP, en nom del Govern, informa que la data de
suspensió dels contractes, totalment o parcialment, va ser el 14 de març, quan va entrar en
vigor el Decret d’alcaldia d’establiment de mesures preventives, de protecció i organitzatives
amb motiu del virus covid-19. El motiu d’haver suspès els contractes és, doncs, la covid-19, i
a continuació els detalla.
Contractes de serveis suspesos totalment: afecten serveis auxiliars de consergeria del
Centre Cívic Can Felipa, de dinamització de la sala de lectura de l’IES Besòs, de
dinamització del Casal de Barri La Llacuna, els serveis auxiliars de consergeria de la Seu del
Districte, el manteniment i suport informàtic a les aules d’informàtiques, i els de serveis i
educadors cívics a l’espai públic. També s’han suspès totalment tots els contractes de
concessió de serveis de tots els equipaments esportius.
Contractes de serveis suspesos parcialment: gestió i dinamització dels centres cívics Can
Felipa, Besòs, Sant Martí, Parc Sandaru, del Punt d’Informació Jove, de l’Espai Via Trajana,
del Premi Jove de Còmic Sant Martí, de dinamització dels serveis socioculturals a l’Auditori
Sant Martí, de gestió d’equipaments d’infància, tant ludoteques com casals infantils, i de
gestió i dinamització de casals de gent gran, que inicialment es va suspendre de manera
total i a partir del 20 d’abril s’ha reprès parcialment.
El nombre de treballadors afectats per aquestes suspensions totals o parcials són 87. Les
indemnitzacions pugen a 100.236 euros, i se n’està fent el pagament d’acord amb una
previsió mensual.
El senyor Jordi Rallo i Casanovas, del GMDERC, agraeix la informació. Apunta que
aquestes mesures afecten moltes persones que ara estan en una situació de vulnerabilitat

laboral, i recorda que per evitar que els més vulnerables quedin desatesos també cal tenir
uns serveis socials més propers, accessibles i operatius.
Com que els dos minuts de resposta queden curts, demana al Govern que faciliti un
informe més complet per escrit a tots els grups.

Presentada pel GMDCs

Té previst el Govern ampliar el servei de repartiment d’aliments i productes de
primera necessitat en més llocs del Districte de Sant Martí, incloent-hi els caps de
setmana, per poder abastir totes les persones en situació de vulnerabilitat?
La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, exposa que al districte hi ha
menjadors socials i, a més, per exemple, s’ha servit menjar al Casal de Barri La Llacuna,
que es va obrir expressament per a aquesta crisi de la covid-19. Tot i això, afirma que ha
estat gràcies a les xarxes de suport i dels veïns que s’ha arribat on de vegades no
s’arribava. Remarca, però, que en aquest sentit tots els consellers han fet una feina
extraordinària i s’ha donat molt suport.
Llegeix la pregunta i hi puntualitza que els caps de setmana és quan han notat que molta
gent s’ha trobat una porta tancada i sense saber on anar. Considera que és de vital
importància que totes les persones estiguin abastides, sobretot les persones amb un risc de
vulnerabilitat elevada.
La senyora Sílvia López Serrano, portaveu del GMDPSC-CP, en nom del Govern, informa
que els diferents serveis d’alimentació diària de la ciutat han experimentat una transformació
molt radical: durant el primer mes de la pandèmia el volum total d’àpats diaris han passat de
3.810 a 9.389, que suposa un increment del 146 %. Explica que s’han ampliat els serveis
alimentaris, tant amb l’augment del nombre de places ‒per exemple, tant el de Meridiana
com el de Tànger‒, com amb la creació de dos punts més: el del Casal de Barri La Llacuna i
el del Besòs i el Maresme, en què la distribució la porta la Cooperativa Gregal.
Detalla que els primers dies també es van visitar assentaments, es van dur diners en
efectiu i també s’ha donat una targeta que es va carregant per poder fer les compres
necessàries. Destaca que des dels serveis socials també es facilita una targeta moneder per
a les famílies i és un servei que ofereix ajudes econòmiques per a alimentació i productes
higiènics.
Exposa que en aquest temps d’emergència sanitària els serveis socials han atès més de
27.000 persones i que els ajuts s’han incrementat 1,1 milions d'euros, que és un 158 % més;
també s’hi han de comptar les cistelles que s’envien a casa, sobretot a les persones més
grans de setanta anys, persones amb malalties cròniques i també confinades per la covid-19
‒uns 20.000 lots.
Reconeix que en algun moment puntual hi ha hagut algun veí que ha tingut necessitats,
però recorda que en aquests casos el més important és derivar-lo cap a serveis socials,
perquè des d’allà es pot donar un servei diari i eficaç.
La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, agraeix a la consellera Sílvia
López la informació, però apunta que és la que ja els faciliten en les reunions. Aclareix que
ara fa una setmana va registrar la pregunta justament perquè troben que hi ha alguna petita
mancança, i que diu «petita» per no fer-ho gros, ja que on no arriba l’Administració arriben
els veïns.

A més, apunta que se suposa que la gent no es pot moure a un quilòmetre de casa seva, i
per tant no entén com se’ls pot enviar quatre barris més lluny a buscar un àpat. Recorda que
el Menjador Gregal al principi va estar tancat, i que només fa dues o tres setmanes que va
obrir.
Creu que la seva pregunta sobre si es preveuen incrementar serveis no ha obtingut
resposta.
La senyora Sílvia López Serrano, portaveu del GMDPSC-CP, en nom del Govern, afirma
que des de l’Ajuntament s’han multiplicat esforços, i que els dispositius i les ajudes s’han
augmentat i ampliat.
Sempre agraint la implicació i la solidaritat dels veïns, les xarxes i les entitats, insisteix que
cal derivar qualsevol cas puntual cap a serveis socials. A ells no els consta ni els ha arribat
que ningú s’hagi quedat sense menjador.

Presentada pel GMDCs

Amb quins criteris es repartiran les 5.300 tauletes anunciades pel Consorci
d’Educació? Quan es repartiran si és que encara no s’han repartit i quin és el
nombre exacte de nens d’aquest districte que es beneficiaran de la mesura?
El senyor Fernando Alcalde Pérez, portaveu adjunt del GMDCs, intervé en castellà. Exposa
que al seu grup els preocupa moltíssim com afecta el confinament als nens, ja que són
sempre els més vulnerables. Ja saben que en aquests moments la prioritat és la sanitat,
salvar vides, i en segon lloc l’economia, salvar llocs de feina, però demana que no s’oblidin
els nens, i especialment els que estan en situació d’exclusió social per la situació econòmica
de les seves famílies. Reclama que la frase de «no es pot deixar ningú enrere» en aquest
cas sigui veritat i que cal esmerçar-se a cuidar i posar tots els mitjans possibles perquè la
situació actual afecti el mínim possible l’educació dels nens.
Explica que el Consorci d’Educació va anunciar fa pocs dies que facilitaria 5.300 tauletes
amb connexió a internet als alumnes que no tinguessin els mitjans necessaris per poder
seguir les classes en línia.
El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, en nom del Govern, informa que ha estat
el Departament d’Educació, i no el Consorci, el que ha facilitat tres mil tauletes. En el
lliurament s’han prioritzat, de manera acordada amb els centres, els infants de sisè de
primària i de primer d’ESO del Pla contra la segregació escolar. Hi afegeix que aquestes
tauletes estaran a disposició d’aquest alumnat la resta dels anys d’escolarització.
A banda, ha estat el Consorci d’Educació el que ha proporcionat més de dos mil sistemes
de connectivitat, que juntament amb els equips de què disposaven els centres, s’han facilitat
als alumnes amb dificultats per poder seguir l’educació telemàtica, especialment quart
d’ESO, segon de Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà, i amb una atenció especial a
l’alumnat que presenta factors de risc en l’abandonament en el seu procés de transició cap a
ensenyaments postobligatoris.
Indica que la distribució va començar fa un parell de setmanes però encara no ha finalitzat.
Informa que les dades ara mateix no estan actualitzades, però que quan finalitzi la
distribució es publicaran al web del Consorci.

El senyor Fernando Alcalde Pérez, portaveu adjunt del GMDCs, intervé en castellà.
Puntualitza que la seva pregunta va en dues direccions: quins criteris farà servir el Consorci
per lliurar les tauletes i quants nens del districte se’n beneficiaran.
El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, en nom del Govern, considera que sí que
ha respost respecte als criteris, i subratlla que no pot respondre amb les dades concretes
perquè encara no les tenen.
Per la introducció que ha fet el conseller Alcalde en la seva pregunta, destaca que primer
la prioritat va ser el repartiment de les beques menjador, i que aquests dies la prioritat s’ha
centrat a afavorir el contacte dels docents amb les famílies, especialment aquelles en
situació de vulnerabilitat, i que s’ha fet amb col·laboració dels equips d’assessorament i
orientació psicopedagògics (EAP) i amb l’Institut Municipal de Serveis Socials.
També vol destacar que al districte, a demanda dels centres de l’Eix Besòs, i amb el
finançament de l’Ajuntament i del Pla de barris, s’han facilitat més de cinc-cents lots de
materials als infants dels centres públics del Besòs i el Maresme i la Verneda i la Pau.
Aplaudeix els professionals docents i les famílies, que ho estan donant tot per fer d’aquest
moment històric una oportunitat educativa per als seus nens. Demana que tothom vetlli
perquè la crisi de salut, social i econòmica no esdevingui també una crisi educativa, i per
tant insta a tots els grups que, en el marc del Consell Escolar que ja s’ha convocat per al
dimecres següent, es treballi conjuntament per evitar-ho.
e)

Seguiment de les proposicions i declaracions de grup
No hi ha assumptes a tractar.

Acabada aquesta part d’impuls i control, la presidenta pregunta a la consellera Núria Mateo,
d’Esquerra Republicana, si vol afegir alguna cosa més amb relació al prec presentat pel seu
grup sobre els serveis socials.
Creu que el plenari ha funcionat amb normalitat, tot i el petit problema en les intervencions a
causa de l’esmena in voce. Demana als grups que transaccionin propostes abans d’arribar al
plenari, però admet que els moments són excepcionals.
La senyora Núria Mateo Martínez, del GMDERC, vol posar de manifest que una esmena in
voce no pot representar perdre un torn.
La presidenta explica que ha intentat ser curosa amb els temps d’intervenció, però apunta que
no és fàcil, en un plenari telemàtic, estar pendent dels temps, les intervencions i de l’ordinador
alhora. Planteja abordar el tema de les esmenes in voce a la Junta de Portaveus. Insisteix que
com a presidenta tenia la sensació que havia deixat prou temps per a les dues intervinents
(proposant i portaveu del Govern) en un tema tan important com és l’abordatge dels serveis
socials.

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS
Declaració institucional en relació amb la pandèmia provocada pel virus covid-19.

La presidenta dona la paraula a la consellera Sandra Enrique, del GMDBComú-E, perquè
llegeixi la declaració, que ha tingut el suport de tots els grups:
«Expressar el condol del Districte de Sant Martí per totes les víctimes de la covid-19, i al
mateix temps afirma el compromís de celebrar un acte institucional de record quan les
condicions sanitàries ho permetin. Mostrem també la nostra solidaritat amb les víctimes i les
seves famílies en senyal de dol i respecte fent que les banderes onegin a mig pal.
»Expressar el suport del Districte de Sant Martí a totes les persones contagiades, tot
desitjant-los una ràpida recuperació.
»Fer un agraïment institucional a tot el personal sanitari que ha fet un esforç impressionant
per donar resposta mèdica a la pandèmia, així com per l’extrema sensibilitat en
l’acompanyament dels malalts. Alhora, fem extensible l’agraïment a tots els treballadors i
treballadores dedicats a les cures, als serveis essencials, a la seguretat i a la protecció civil,
que han garantit el funcionament de la ciutat i l’acompanyament als més vulnerables en
unes condicions especialment difícils.
»Fer extensiu aquest agraïment a tota la ciutadania per la seva col·laboració en les mesures
de confinament decretades, atès que s’han demostrat com la manera més efectiva per evitar
la propagació de la covid-19. I ampliar el reconeixement institucional a les empreses i
centres de recerca, així com a les entitats, associacions i xarxes ciutadanes de voluntaris,
per la seva participació activa en la lluita contra la pandèmia.
»Volem expressar el ferm compromís del Districte de Sant Martí per tal que la ciutat
esdevingui un dels motors principals de la recuperació econòmica del país, i que ho farà
vetllant per la cohesió social i la sostenibilitat ambiental. Barcelona és una ciutat feta a si
mateixa, i sempre ha demostrat la capacitat de renéixer i construir un futur esperançador per
a tots els seus ciutadans.»

F. INTERVENCIONS DELS CIUTADANS
La presidenta indica que, de manera excepcional, llegirà preguntes que els han adreçat alguns
veïns. Informa que, si alguna pregunta és tècnica, el Govern es compromet a respondre-la al
cap d’uns quants dies.

La presidenta llegeix la pregunta, en castellà, del senyor Luis Rodríguez, en representació
de l’Associació de Veïns La Palmera: demana a l’Ajuntament de Barcelona, i específicament
al Districte de Sant Martí, quan preveuen autoritzar actes públics encara que sigui amb els
aforaments limitats.
D’altra banda, tot i remarcar que hi ha coses molt més importants, pregunta com queden
les entitats respecte al suport econòmic i com es gestionen els lloguers que cobra
l’ajuntament per usdefruit de locals finançats pel consistori, que puntualitza que aquest any
han augmentat un 200 %.
La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, respon que els actes públics
depenen del comportament del virus i de les fases de desescalada, que no les marca el
districte ni l’Ajuntament de Barcelona.

Respecte al suport econòmic a les entitats, informa que les subvencions aprovades no es
modifiquen, però recorda que si es reben imports que no s’executen per la situació actual
s’hauran de tornar, tal com ja li van explicar en la reunió amb totes les entitats de la
Verneda, la Pau, Via Trajana i etcètera.

La presidenta llegeix la pregunta, en castellà, del senyor Pedro Sierra, en representació de
l’Associació de Veïns del Barri de la Pau: vol saber si ja poden obrir per atendre els veïns i,
en cas afirmatiu, si el Districte de Sant Martí facilitarà mascaretes i gel desinfectant.
A més, pregunta si des de l’associació poden gestionar i sol·licitar alguna ajuda pública per
als col·lectius més vulnerables del barri.
La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, diu que, com en el cas de La
Palmera, l’obertura de l’associació per atendre els veïns depèn de la desescalada i que no hi
estan autoritzades en la fase 0 actual.
Respecte a les subvencions i ajudes, informa que els ajuts en temes socials s’han
augmentat un 155 %. Subratlla que el més correcte i efectiu és derivar els casos a serveis
socials, que cobreixen absolutament totes aquestes necessitats, i en el cas que en detectin
un que no estigui atès, tenen els seus contactes per poder redirigir-los.

La presidenta formula la pregunta, en castellà, de la senyora Paula Benito, en nom propi,
que demana si les propostes següents per poder mantenir la distància física serien factibles:
1. Carril bici al carrer Independència per reduir el nombre de bicicletes que van pel
parc de Glòries i per les voreres de la cruïlla de Glòries amb Independència. Caldria
connectar aquest carril bici amb el de Diagonal, ja que els ciclistes que volen pujar
de la Diagonal cap a Aragó o cap al centre ho fan per les voreres.
2. Ampliar les voreres a la cruïlla de Glòries entre la Meridiana i Diagonal, incloent-hi
la zona de trànsit de davant de La Farinera i a la cantonada Diagonal-Badajoz.
3. Augmentar el temps en verd del semàfor de vianants a la Gran Via perquè es pugui
travessar-la completament i no s’acumulin al centre.
4. Ampliar les voreres al carrer Aragó entre Dos de Maig i Meridiana: hi ha dos trams
en què l’amplada de la vorera no supera els dos metres, de manera que és
impossible caminar mantenint la distància de seguretat.
5. Posar carril bici al carrer Aragó: n’hi ha a Consell de Cent i se’n posarà a València,
però tots dos són en direcció Besòs.
6. Ampliar les voreres en el tram de Gran Via entre Glòries i la rambla del Poblenou,
on també són mínimes.
La senyora Sílvia Casorrán Martos, portaveu adjunta del GMDBComú-E, en nom del
Govern, intervé en castellà. Diu que des del Districte de Sant Martí és una prioritat afavorir la
mobilitat sostenible i activa, la dels vianants i les bicicletes, i que justament en aquest
període de desconfinament cal garantir que l’espai públic permet aquesta distància social de
seguretat.
Exposa que ha plantejat les mesures amb l’Àrea de Mobilitat i li’n comenta les respostes:
Amb relació al carril bici del carrer Independència, s’estudiarà en el marc de les actuacions
extraordinàries per la covid-19, si bé plantegen dues limitacions: una és la possibilitat física

actual a l’altura del carrer Mallorca, i la segona és que la calçada entre Diagonal i Aragó és
més estreta que en la resta del carrer.
Sobre l’ampliació d’espais per a vianants, se n’analitzaran les possibilitats en el marc de
les actuacions per la covid-19.
Amb relació al temps del semàfor, el temps de verd sí que permet travessar amb seguretat
i que la distància entre les voreres varia depenent les fases de les obres. En les fases en
què la distància és menor sí que es pot travessar amb la mateixa fase verda.
I pel que fa al nou carril bicicleta del carrer Aragó, no el tenen previst, però es preveu
implementar un nou carril bici al carrer Mallorca en sentit Llobregat.

La presidenta llegeix la pregunta, en castellà, del senyor Antonio Peña, en nom propi, veí del
carrer Alfons el Magnànim: proposa col·locar un cartell informatiu als contenidors perquè els
veïns dipositin les bosses de brossa dins i que els serveis de neteja ho puguin veure, ja que
als contenidors de recollida pneumàtica entre el número 8 i el 10 hi ha cotxes aparcats.
També demana places d’aparcament de motocicletes i bicicletes al mateix tram, del 8 al
12, ja que no n’hi ha cap en tot el carrer.
Es queixa que al carrer d’Alfons el Magnànim no hi hagi carril bici, i lamenta que, tot i que
l’ajuntament es vanta d’ampliar els punts de Bicing, no n’hi hagi cap en tot el barri.
Apunta que les obres al mateix carrer se suposava que havien de començar al gener però
que no s’hi ha fet res, quan fa anys que s’haurien d’haver enllestit. També apunta que des
de l’ajuntament s’havia dit de remodelar els carrers per a la circulació, i considera que és un
bon moment per reduir-hi els aparcaments de cotxes.
El veí també demana més presència policial a la nit per reduir els actes incívics per sorolls
i música.
La senyora Sílvia Casorrán Martos, portaveu adjunta del GMDBComú-E, en nom del
Govern, intervé en castellà. Amb relació al civisme en l’ús dels contenidors de recollida
pneumàtica, anuncia que des del districte es posaran cartells informatius explicant que les
bosses de residus s’han de dipositar a l’interior del contenidor, i també traslladaran a les
brigades de neteja que supervisin que no quedin residus fora.
Pel que fa a les places d’aparcament de moto i bicicleta, en prenen en nota i proposaran a
l’Àrea de Mobilitat que transformin algunes de les places destinades a cotxes, ja que volen
que motos i bicicletes aparquin a la calçada i no a la vorera; a més, reclamen que es regulin
totes les places d’aparcament a la via. Indica que, de fet, són dues de les actuacions
previstes al Pla d’acció del districte (PAD).
Respecte al carril bici, diu que segurament seria possible. Proposaran a l’Àrea de Mobilitat
que limiti la velocitat a 30 km/h per pacificar la circulació del trànsit motoritzat i així les
bicicletes se sentiran segures per circular per la calçada. També proposaran que al carril bici
de la rambla Prim, que és a la vora del veí, no hi puguin aparcar els cotxes cada nit.
Amb relació al Bicing, assenyala que hi ha dues estacions a uns cent metres del lloc que
comenta: la número 157, al carrer Llull entre Alfons el Magnànim i rambla Prim, i la 451, a
rambla Prim amb Pallars, a més de sis estacions més en un radi inferior a cinc-cents metres.
Per tant, consideren que aquest àmbit sí que està cobert.
Pel que fa a les obres, diu que efectivament continuen pendents. Informa que quan finalitzi
l’estat d’alarma es prioritzarà l’actuació de la rampa per accedir al CAP i després es
prosseguirà amb la resta.

La presidenta formula la pregunta de la senyora Sonia Cejuela, en nom propi: demana més
neteja als carrers del districte amb mànega a la zona del carrer Rogent, on afirma que com a
mínim fa més de dos mesos que no s’hi neteja i ni tan sols s’hi escombra. Es queixa que
estan manifestament bruts, plens de plantes, restes de menjar i defecacions d’animals.
La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, informa que des de l’inici de l’estat
d’alarma s’han reduït els serveis de neteja per protegir el personal essencial dels contagis.
Explica que amb els equips disponibles s’han prioritzat accions i punts clau, com ara els
entorns dels contenidors, les papereres, les àrees de gossos i la desinfecció d’espais amb
més ús: entorns hospitalaris, CAP, supermercats, mercats…; detalla que els contenidors
s’han desinfectat un cop per setmana.
Destaca que de mica en mica els serveis s’han anat adaptant a les necessitats per la
progressiva utilització de l’espai públic amb l’obertura de parcs i platges, punts de passeig i
pràctica esportiva, o també per caiguda de llavors dels plataners i de fruits, com taronges, en
alguns carrers. D’altra banda, exposa que durant aquest període de confinament la natura
ha seguit el seu curs, i que per tant és normal que les plantes hagin envaït diferents espais,
igual que ho han fet els animals.
Anuncia que a partir de l’11 de maig s’incrementarà gradualment el servei de neteja al
districte, concretament tres cops per setmana l’escombrat manual, un cop per setmana
l’escombrat mixt i un cop cada quinze dies l’aigualeig.
La presidenta formula la pregunta del senyor Francisco Abad, en representació de
l’Associació de Veïns del Besòs, sobre la neteja dels carrers del barri: afirma que està molt
descuidada i que els carrers estan plens de pol·len, de manera que hi ha moltes persones
al·lèrgiques que han de fer servir Ventolin. Es queixa que les màquines que hi passen no
escombren i els treballadors tampoc.
La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, manifesta que, dins dels mitjans
disponibles, l’atenció al barri del Besòs ha estat màxima, molt per sobre de la mitjana de la
ciutat, atès que les necessitats de neteja per l’alt grau d’incivisme així ho requerien. Detalla
que, en el cas del Besòs, els contenidors es desinfecten dos cops per setmana en comptes
d’un, es disposa d’un reforç de tarda amb dues brigades diversos dies de la setmana i s’han
doblat des del principi els equips destinats a recollir la brossa que queda fora dels
contenidors i per recollir els trastos vells del carrer tot i que recorda que el servei està
suspès.
Pel que fa a les llavors dels plataners, diu que, a diferència del pol·len, no causen
al·lèrgies, encara que siguin molt molestes quan entren als ulls o al coll. Informa que s’han
transformat els equips de neteja manuals per escombrat mecànic per així guanyar en
eficiència i treure aquest borrissol.
Reitera que l’11 de maig s’incrementaran gradualment els serveis.
En últim lloc, manifesta que se sent orgullosa del personal del servei de neteja i de
recollida, que s’hi està deixant la pell i han estat al peu del canó prestant serveis bàsics, en
aquests moments de confinament en què es demana solidaritat dels veïns a l’hora de recollir
els excrements dels gossos, introduir els residus dins dels contenidors i no deixar els trastos
vells al carrer fins que es restableixi el servei.

La presidenta agraeix les preguntes dels veïns.

Dona les gràcies a tothom per poder haver fet el consell plenari telemàticament, sobretot
als serveis informàtics; expressa que poden estar contents de com ha anat.
Diu que té moltes ganes de retrobar a tothom a la Seu del Districte, i que tant de bo es
pugui tornar a la normalitat ben aviat. Agraeix al gerent tota la feina d’aquests dies.
Commina tothom a cuidar-se molt, a treballar molt per la ciutat, i desitja poder-se veure
presencialment.

En no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 20.38 h.

