Districte de l'Eixample

CONSELL DE BARRI DEL FORT PIENC - RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I
ACORDS
16 de desembre de 2019 18:30h
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
Assistents
President: Jordi Martí Grau. Regidor del Districte de l'Eixample.
Comissió de Seguiment:
(Vacant)

Vicepresidència

Conseller/es:
Jordi Matas Vilà
Isabel Pallejà Milà
Maria Lloveras Caballé
Pedro Juan Sánchez Murillo

Conseller Tècnic del Districte de l'Eixample
Consellera del barri. GM PSC
Consellera GM BeComú
Conseller GM Ciutadans

Entitats membres de la CdS que han assistit:
AVV Fort Pienc
AMPA Escola Fort Pienc
Units per Avançar Eixample
Persones membres de la CdS no representants d’entitats que han assistit:
No
Representants de les següents entitats
Casal de barri Transformadors
Centre Obert Dar Chabab
Club Petanca La Cènia
Eixample Respira
Associació de Venedors del Mercat de Fort Pienc
Tècnics municipals i ponents
Joan Cambronero Fernández
Núria González Martín
Domènec Escarré García
Félix Cerezal Sáez
Toni Cros Relaño

Gerent
Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Intendent GUB UT02
GUB UT02. Policia de barri
GUB UT02. Policia de barri
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Anna M Guitart Garcia
Isabel Pagès Font
Orland Blasco Aleu
Antoni E. Estopiñà Mora

Tècnica de Prevenció
Cap Departament de Comunicació
Tècnic de Democràcia Activa i Descentralització
Secretari del Consell de barri

Assistents:
Assistència total en el moment de màxima afluència:
Ciutadanes i ciutadans:
Representants d’entitats:
Altres (consellers, tècnics i ponents) :

54
14
11
19

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.

Presentació.
Renovació de la comissió de seguiment i elecció de la vicepresidència associativa.
Informació sobre el procés de participació PAM / PAD.
Sessions d'atenció a la ciutadania per la consellera de barri.
Torn obert de paraules.

1. Benvinguda
La sessió s’inicia a les 18:45 h. i el Regidor del Districte de l'Eixample, Jordi Martí Grau,
dona la benvinguda als assistents i presenta l’ordre del dia i la constitució de la taula
del primer consell de barri del Fort Pienc del present mandat: a més del regidor, Isabel
Pallejà Milà com a consellera del barri, Joan Cambronero Fernández com a gerent del
districte, Orland Blasco Aleu com a tècnic de participació i ponent en la sessió, i Antoni
Estopiñà Mora com a secretari del consell i tècnic de barri.
El regidor destaca el caràcter dels consells de barri com espais essencials de
participació ciutadana. Per reclamar i exigir però també per construir plegats.
També destaca algunes coses significatives que han passat al barri:
 Medalla d'Honor de Barcelona a Gisela Boronat Mula, de l'Associació de Veïns i
Veïnes Fort Pienc. Reconeixement al temps dedicat a l'interès general i el bé
comú.
 Encesa de l'Arbre de la Pau a l'Escola Ramon Llull.
 Posada en funcionament de l'Edifici Transformadors: Casal de barri i Espai de
Gent Gran.
 Propera entrega de claus de pisos dotacionals (habitatge social) a Alí Bei, 100.
N'hi haurà més en el conjunt del districte i del mandat.
 Inici de les obres de construcció de l'Institut Angeleta Ferrer. S'espera poder
iniciar classes al setembre de 2021.
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2. Renovació de la comissió de seguiment i elecció de la vicepresidència associativa
El regidor anima a la participació, destaca la importància d'aquests òrgans i cedeix la
paraula a Orland Blasco.
Aquest procediment s'emmarca en el desplegament del Reglament de participació
ciutadana de 2017. S'expliquen (veure documents relacionats 1):
 Què és i quines funcions té la comissió de seguiment del consell de barri.
 Qui en forma part.
 Fases del procés de renovació:
o Presentació (en aquest consell de barri).
o Presentació de candidatures a la plataforma decidim.barcelona, cal
registrar-s'hi.
o Validació de candidatures a la propera sessió de comissió de seguiment.
o Votació de candidatures al proper consell de barri. Aprovació per
majoria simple dels vots emesos.
 Funcions de la vicepresidència.
 Fases del procés de renovació (anàlogues a les de renovació de la comissió de
seguiment).
 Guia per presentar les diferents candidatures.
Preguntes:
Sr. Xavier Alonso: data límit de presentació de candidatures i informacions
errònies a la plataforma.
Resposta: Fins a 3 dies abans de la propera comissió de seguiment (veure
annexos). Pel que fa a la plataforma, tot i que fa referència al primer consell de
barri del mandat, és necessari dedicar aquesta primera sessió a informar i
concretar les renovacions en el següent. Com que no es pot donar encara una
data exacta es recomana haver presentat les candidatures abans del proper 15
de febrer.
Sra. Carina Torres: durada dels encàrrecs.
Resposta: El termini és el mandat. Són renovables en el proper, d'acord amb el
reglament.

1

Penjats a la plataforma "Decidim Barcelona". Es pot accedir directament via
https://www.decidim.barcelona/assemblies/barrifortpienc
Els trobareu en aquesta sessió del Consell de barri en l'apartat "documents relacionats". Son els
diferents documents utilitzats en aquest consell de barri (presentació sobre les renovacions de comissió
de seguiment i vicepresidència, presentació PAM / PAD).
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3. Informació sobre el procés de participació PAM / PAD
Són els dos instruments principals de planificació municipal. Recullen els grans
objectius i actuacions del mandat. Estan en l'ordenament jurídic amb caràcter de
realització obligatòria. 3 etapes bàsiques (veure documents relacionats):
 Interna: el govern elabora primeres propostes de PAM i PAD.
 Període de participació: Debat i propostes a partir de les propostes del govern
aprovades en la fase anterior. Participació presencial en debats específics, i
també a través de la plataforma "Decidim Barcelona". La informació
s'estructura en 6 eixos, 40 objectius i diverses actuacions concretes.
 Valoració interna de les propostes: Posteriorment les propostes s'aprovaran als
plenaris del juliol de ciutat i districte respectivament (PAM / PAD). Després es
fa un retorn a tothom que hagi participat en el procés.
Tot i que en finalitzar haurà passat el primer any de mandat s'ha de dir que mentre es
fan els nous PAM i PAD s'estan executant encara els temes pendents de finalitzar del
mandat anterior.
El procés de participació serà el tema central del proper consell de barri.
Pel que fa al PAD, els elements relatius al Fort Pienc que es tindran en compte de
sortida son:
 Ampliació del verd i millora de l'espai públic: pl. Fort Pienc, Estació del Nord,
ampliació de l'entorn pacificat d'aquests punts.
 Nous serveis: Edifici Transformadors amb Casal de barri, espai de gent gran i,
properament, punt d'informació juvenil.
 Remodelació de la Casa Groga del Fort Pienc (C/ Alí Bei, 120).
 Urbanisme i habitatge: Remodelacions i millores del parc i l'estació d'autobusos
d'acord amb el previst al Pla Director del Parc de L'Estació del Nord. Àrea
d'esbarjo de gossos.
 Convivència i seguretat: Actualització i continuació del Pla de convivència del
Fort Pienc.
4. Sessions d'atenció a la ciutadania per la consellera de barri
Iniciativa del govern encaminada a facilitar el contacte de la ciutadania amb la
consellera de barri per tal de poder recollir millor les inquietuds, iniciatives i el
coneixement directe sobre les diferents situacions i circumstàncies que afecten el Fort
Pienc.
Es tractaria que el darrer divendres de cada mes, entre 15:30 i 17:30 es poguessin fer
aquestes trobades, encara que l'horari s'aniria ajustant. El lloc encara està pendent de
determinar. L'inici es comunicarà oportunament.
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5. Torn obert de paraules
Els veïns expressen les següents queixes o peticions que, si s'escau, es remetran als
departaments municipals corresponents:
Preguntes/Comentaris
Respostes
Sr. Oriol Gala. Afirma remarcar, en Regidor.
general, intervencions fetes en altres  Incivisme i inseguretat: Hi ha
ocasions:
moviments migratoris massius de
 El repartiment de sopars ha millorat.
població molt desesperada que fuig
 Situació greu a pl. Fort Pienc i entorn
de
situacions
d'injustícia,
de
(cada dia: carros, gent dormint,
persecució,
de
violència,
etc.
baralles i crits de matinada, etc.).
Segurament no hi ha capacitat per
donar resposta adient. S'hauria de fer
Inseguretat quan fan la compra. Se
més però també és cert que aquestes
senten observats i assetjats.
 Inseguretat a la sortida del
onades de persones han estat molt
poliesportiu de l'Estació del Nord.
massives. Parlem de problemes
S'evita el carrer Ribes. Filla atracada
globals complexos. S'agraeix el to
l'any passat.
general de les intervencions.
 S'atribueix responsabilitat a col·lectius
Hi ha consciència de les dificultats
intrínseques de l'espai i del gruix de la
romanesos i del Marroc.
problemàtica. Es farà tot el possible
 Solucions: cotxe patrulla permanent i
per tal que la vida ciutadana es vegi el
reg diari que impedeixi la pernocta i
altres activitats. Cal aconseguir fer
menys afectada possible, intentant
evitar alhora estigmatització i
fora del barri aquests col·lectius.
marginació.
Es fa esment del Pla de Convivència i
es pren nota de la situació per tal de
continuar millorant.
Consellera.
Els responsables de GUB presents a la
sala han pres bona nota dels temes
expressats pels veïns i veïnes. A
banda, ha estat aprovada una
ampliació de la plantilla de GUB en
properes promocions (260 en la
propera). Això ha de contribuir a
millorar la situació.
Sr. Jordi Casanovas (AVV Fort Pienc). Regidor.
Reitera la intervenció anterior tot  Problemàtica de gossos: Afecta tota la
indicant que el fenomen afecta altres
ciutat. Hi ha un problema greu
indrets de la ciutat i que s'agreuja per la
d'incivisme pel que fa als gossos. És
manca d'ajut i de control d'aquestes
necessari que hi hagi àrea de gossos al
persones des de que arriben. Paper
parc per tal que es pugui controlar la
important del consum d'alcohol. També
presència de gossos lliures a la resta
destaca:
de l'espai.
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 Cal incrementar els efectius de GUB.
Les àrees de gossos són una bona
 Els veïnat no pot gaudir del Parc de
solució tenint en compte el debat
l'Estació del Nord per incompliment
existent amb les persones que tenen
de la normativa (gossos) i per no fergos, que també són moltes. La idea és
se la remodelació fins 2021.
que tothom pugui gaudir dels seus
 Cal solució a la presència important
drets en l'espai lliure.
d'amiant en teulades d'uralita  Amiant: Tots els estudis realitzats fins
(Glòries, parc de neteja, etc.). Es
ara, molt rigorosos, tant en espais
proposa la creació pel districte d'una
oberts com tancats (metro), no han
taula de seguiment amb les entitats
donat resultats preocupants per a la
veïnals.
salut de les persones. Els afectats han
 Cal que s'expliquin millor els canvis
estat persones que treballaven amb
que farà l'Ajuntament en la fiscalitat.
amiant.
Es faran encapsulaments (Glòries,
escola 9 graons).
 Taxes i ordenances: Properament
s'aprovarà un primer paquet de
mesures:
Modificació dels tipus de l'IBI (a partir
de la darrera revisió cadastral). Hi
haurà més recaptació però també
més justícia. Es podran subvencionar
les rendes baixes.
Vinculades a la transició ecològica o a
l'emergència climàtica:
o Increment
de
l'impost
de
circulació.
o Increment
de
l'impost
de
clavegueram (millora inundacions,
etc.).
Gestió de l'espai públic:
o Increment significatiu de les taxes
de terrasses i vetlladors.
La normativa actual s'ha millorat.
L'increment es fa en funció del
lloc.
Més endavant, si hi ha acord polític,
s'incorporaran:
o Increment de la taxa turística
(baixa en comparació amb allò
que es paga a altres ciutats).
o Increment per l'ús de la zona
blava (dissuasió de l'ús del vehicle
privat).
Sr. Sergio Clemente (As. Venedors Mercat (Per altres respostes veure intervencions
Fort Pienc). Reitera la queixa sobre anteriors).
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inseguretat a pl. Fort Pienc:
 S'ha arribat a un punt insostenible. La
gent te por. Mai com ara.
 Les baralles amb navalles ja es
produeixen dins del mercat.
 La problemàtica i el nombre de
persones conflictives van a més. No és
qüestió
d'indigència,
hi
ha
delinqüència amb organització.
 S'han millorat coses però l'entorn del
mercat està molt deteriorat. Poca
llum. Els clients canvien d'hàbits i van
a comprar a altres llocs. El veïnat evita
la plaça.
 Demana que el torn remunerat
extraordinari de GUB s'allargui a tot el
dia. En general més presència policial.
Sra. Concepció Pastells. Veïna d'Alí Bei - Regidor.
Nàpols.
 Qualitat de l'aire: S'han plantejat
 L'estació d'autobusos contamina. Cal
diversos factors com cotxes, busos,
evitar que els autobusos estiguin a
estació del Nord, etc. L'estació no es
tothora amb el motor en marxa.
traurà
perquè
és
necessària.
Molèsties de soroll i pudor de gasoil.
Tanmateix cal avançar en coses com
els motors permanentment en marxa
o la millor integració de l'estació en el
seu entorn. S'hi està treballant perquè
el tema preocupa.
A banda també hi ha la zona de baixes
emissions que encara no condiciona el
transport col·lectiu però que arribarà
un moment en què ho faci.
Es valora positivament que aquest
tema hagi sortit en tots els consell de
barri perquè això vol dir un augment
del grau de consciència ciutadana. Cal
que es mantingui la mobilització social
i veïnal. No hi ha consens guanyat en
el conjunt de la ciutat.
Pel que fa a entorns escolars hi ha el
compromís d'anar més de pressa en la
intervenció. Es planteja de cara al
PAM/PAD la pacificació global de la
trama Eixample amb més superilles
connectades per eixos verds i entorns
escolars pacificats.
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Sra. Carina Torres (Eixample Respira).
Pregunta per la qualitat de l'aire al barri.
Sra. Montse Barcón (AMPA Escola Fort
Pienc).
 Llegeix un text en representació de
varis centres educatius. Demanen
mesures
concretes
a
les
Administracions per a la millora de la
qualitat de l'aire que respiren els seus
fills i filles. Consideren insuficients les
mesures de millora dels entorns
escolars que s'estan fent.
Sr. Xavier Alonso. Veí de Gran Via Marina. A banda de les sessions que ha
ofert la consellera, i per no limitar la
possibilitat de contacte a un sol cop al
mes, demana que hi hagi accessibilitat
també via xarxes socials.
Dos eixos principals de necessitat al barri
a banda del que s'ha expressat sobre
inseguretat:
 Gestió de l'espai públic:
És sostenible continuar mantenint la
plaça de toros Monumental en mans
privades considerant la densitat de
població al Fort Pienc? Paguen taxes?
La proliferació actual de terrasses
suposa malbaratament de l'espai
públic per ocupació permanent. A
més s'incompleixen les condicions de
les llicències, especialment en cap de
setmana. Cal més control.
Cal afegir a les prioritats una superilla
que incorpori el Teatre Nacional,
l'Auditori i els Encants. S'hauria de
vincular al parc de l'Estació del Nord
on, a banda, cal resoldre la
problemàtica de gossos. El parc no ha
de ser per gossos sinó que ha de tenir
una àrea esportiva.
 Contaminació:
On està el mesurador al barri? En cal
un a Gran - Via Marina.
També hi ha contaminació acústica.
Sra. Mercedes Moral. Veïna del carrer
Ribes.

(Per altres respostes veure intervencions
anteriors).
(Per altres respostes veure intervencions
anteriors).

Regidor.
 Monumental: Es tracta d'un espai
privat propietat de la família Balañá.
És un "7" al PGM (equipament) i això
garanteix que no s'hi pot fer una altra
cosa tal com va passar a les Arenes.
No s'hi poden fer toros d'acord amb la
normativa i les activitats que acull
estan molt limitades tant per
aforaments com per contaminació
acústica. Paguen IBI i totes les taxes
derivades del que s'hi fa.
 Superilla que arribi a l'Auditori, el TNC
i els Encants: Es pren nota com a idea
incorporable al PAD. Com a mínim per
estudiar-la. Recuperació del vell
projecte de la plaça de les Arts i
millora de la connexió dels
equipaments amb la vida urbana.
(Per altres respostes veure intervencions
anteriors).

(Per altres respostes veure intervencions
anteriors).
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 La idea de l'illa Fort Pienc està molt bé
però s'ha notat un increment del
trànsit de fins a 5 vegades. Això s'ha
afegit a l'estació amb els seus fums i
soroll de la megafonia, fins i tot amb
finestres tancades.
 S'instal·len indigents als portals
impedint
l'accés
còmode
als
habitatges i fent-s'hi les seves
necessitats. Controlen qui entra i surt.
Han d'avisar la GUB diàriament.
Inseguretat.
 S'ha instal·lat un WC químic al costat
de la parada del bus 54. Això
enlletgeix l'entorn. Hi ha 6 bars que
podrien donar el servei. Les llicències
ho haurien de preveure.
 Baralles contínues, autobusos, gasos,
taxistes, trucades a la GUB i als
Mossos, delinqüència, etc., donen
molt mala vida al veïnat.
 L'aparcament de vehicles privats de la
GUB a l'esplanada de nit i al carrer de
Nàpols durant el dia és un greuge per
la ciutadania.
 Demanen que es tracti millor el veïnat
en general.
Sr. Steve Taylor (Eixample Respira / Veí
del barri / Pare a l'Institut Pau Claris i a
l'Escola Encants).
 Queixa tant per contaminació
atmosfèrica com per soroll.
 Voldria saber el ritme de pacificació
d'entorns escolars que son els més
afectats per la contaminació.
 Creu que manca voluntat política per
implementar les mesures que calen i
això s'ha de fer de seguida.
Sr. Joan Colldeforns
 Festes privades als Encants i al Teatre
Nacional. Molèsties per soroll de
música molt alta.
 Futur de l'espai verd a les Glòries.

(Per altres respostes veure intervencions
anteriors).

Regidor.
 No han arribat gaires més queixes de
festes
privades.
Caldria
més
concreció. Sembla que es tracta
d'activitat vinculada a Encants que té
lloc dos cops l'any.
 Espai verd de Glòries: Es facilitaran les
dades el proper consell de barri. El
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parc de Glòries s'ha d'acabar dins
d'aquest mandat. Les tasques de
túnels estan molt avançades.
Sra. Ascensión Mallén
 Conductes incíviques a la pl. Fort
Pienc (a banda del que s'ha exposat
fins ara): joc de pilota, risc per la gent
gran, etc.
 Institut Fort Pius: entrenaments
esportius fins les 22:45 h. Mals usos
en el marc de "patis oberts".
 Incivisme dels passejadors de gossos
als interiors d'illa i en general. Fins a
40 gossos en moments determinats
(Antiga carretera d'Horta).
Sr. Jesús Gràcia (Club Petanca La Cènia)
 Què ha passat amb la Comissió
Permanent del Consell ciutadà? S'ha
desfet?

Regidor.
 Patis de l'institut: Caldrà mirar usos,
horaris, etc. És difícil limitar l'activitat
esportiva a la ciutat. No és possible
practicar segons quins esports sense
fer soroll.
(Per altres respostes veure intervencions
anteriors).

Regidor.
L'òrgan existeix però no es va convocar.
Es convocarà.

El regidor agraeix l'assistència i acomiada la sessió a les 20:47 h.

Barcelona, 30 de gener de 2020

El secretari del Consell de barri del
Fort Pienc

El regidor del Districte de l'Eixample

Sr. Antoni E. Estopiñà i Mora

Sr. Jordi Martí Grau
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