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Desenvolupament de la sessió  
 

La presidenta saluda els assistents i obre la sessió. Comunica que, per moció 
d’urgència, s’ha introduït dues declaracions institucionals que es llegiran al final del 
plenari. 

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

S’aprova. 

B) Part informativa: 

1. Despatx d’ofici 

La presidenta informa que no s’ha rebut cap observació. 

El Consell se n’assabenta. 

2. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 11 de novembre de 2015, pel qual 
es nomena la Sra. Arantzazu González Campo vicepresidenta del Consell 
Municipal del Districte de Sant Andreu  

El Consell se n’assabenta. 

3. Donar compte de la modificació del Cartipàs del Districte 

4. Donar compte de la resolució de la regidora del Districte de data 15 d’octubre 
de 2015, per la qual es nomena als membres del Jurat del Premi a la 
Solidaritat i la Cooperació Internacional al Districte de Sant Andreu, edició 
2015 

El Consell se n’assabenta. 

5. Donar compte de la resolució de la regidora del Districte, de data 30 
d’octubre de 2015, per la qual es nomena als membres del Jurat dels Premis 
Sant Andreu 2015 

El Consell se n’assabenta. 

6. Donar compte de l’acord de la Comissió de Govern del Districte de Sant 
Andreu, de 17 de novembre de 2015, pel qual s’aprova la proposta dels preus 
públics dels equipaments del Districte de Sant Andreu per a 2016, que 
s’elevarà a l’aprovació de la Comissió de Govern Municipal, d’acord amb el 
que estableix l’article 49.7 del Reglament orgànic municipal 

El Consell se n’assabenta. 
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7. Mesura de govern relativa a les activitats de Nadal al Districte. 

La regidora del Districte saluda els assistents i comunica que és la primera vegada que 
pren la paraula al Consell Plenari. Al·lega que, per raons de salut familiar, haurà de 
marxar abans que acabi la present sessió, de manera que a la part de precs i 
preguntes serà el govern qui respongui les intervencions. 

Pel que fa a les activitats de Nadal, manifesta que, més enllà de les activitats que 
s’organitzaven tradicionalment en col·laboració amb el conjunt d’entitats, associacions 
i l’eix comercial, com ara tallers de cuina, tallers de garlandes i intercanvi de joguines, 
enguany s’ha reforçat notablement el conjunt d’activitats, especialment aquelles 
dedicades als infants. Apunta que s’ha preparat una nova edició de la Fàbrica dels 
Reis d’Orient al recinte de la Fabra i Coats, una activitat que s’ha mantingut al si del 
districte malgrat la reducció d’aportacions i gràcies a l’impuls de l’ICUB. Afegeix que 
s’està emfasitzant la promoció de joguines no sexistes mitjançant una campanya 
pedagògica amb l’objectiu de no condicionar els infants amb les joguines i educar-los 
de petits. 

Informa que, enguany, la proposta està especialment reforçada amb un conjunt 
d’activitats relacionades amb la lluita contra la desigualtat durant els dies de Nadal pel 
que fa a l’accés a les activitats d’oci. Exposa que s’obre un ventall de propostes 
treballades amb els eixos comercials i els centres esportius, adreçades a la població 
entre els zero i els setze anys, i vinculades als casals infantils, la dinamització de les 
pistes esportives i el programa de Nadal Solidari en col·laboració amb Pallassos 
Sense Fronteres, que pretenen donar activitat a diverses places dels barris del 
districte. Informa que es pretén ampliar l’accés a diferents propostes, com ara els 
campus esportius a tot el districte entre Sant Esteve i Reis, amb 240 places gratuïtes, 
esmorzar inclòs. Apunta que aquesta iniciativa reforça especialment la franja del 
Besòs, on es detectava més necessitat d’aquest tipus d’activitats. 

Destaca l’accés a la dinamització cultural de les places i els carrers durant els dies de 
Nadal, cosa que serà possible amb la col·laboració de les activitats del Nadal Solidari i 
altres entitats culturals, que organitzaran activitats especialment destinades als infants. 

Informa que s’ha posat a la disposició dels presents el pressupost i la llista de les 
diferents activitats, fruit del canvi de prioritats en el si del govern. Puntualitza que s’ha 
passat d’activitats de pagament, com ara el Saló de la Infància, a activitats 
descentralitzades arreu de Barcelona, per la qual cosa s’ha pogut multiplicar l’oferta 
gratuïta als infants del districte. Afegeix que s’ha substituït les activitats de promoció 
del comerç amb una visió molt centralitzada, com ara la pista de gel a la plaça de 
Catalunya, per d’altres de gratuïtes arreu de la ciutat. Matisa que a la plaça de 
Catalunya cada dia hi haurà activitats organitzades per a diferents franges d’edat, les 
quals es poden consultar als fullets de Nadal i al web. 

Informa que el pressupost és de 27.000 euros, una xifra que inclou l’esmentat conjunt 
d’activitats, 12.000 euros del Nadal Solidari i la contractació dels espectacles a les 
places del districte. 

El senyor Altimira, del GMDCUP-PA, valora positivament el canvi de descentralització, 
especialment de la cultura popular als barris, districtes i pobles de Barcelona. 
Considera important la campanya contra les joguines sexistes i afegeix les bel·licistes. 
Expressa el seu suport per la priorització dels barris més desafavorits, amb menys 
activitat cultural, i una participació que inclogui el màxim d’activitats i teixit associatiu 
del territori. 
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La senyora Santana, del GMDPPC, considera adequades totes les activitats 
proposades per la regidora. 

El senyor Rodríguez Hernández, del GMDC’s, coincideix en la diversitat d’activitats 
que s’organitzen durant el Nadal per a totes les edats. 

El senyor Fernández-Velilla, del GMDPSC-CP, valora positivament l’esmentada 
mesura de govern, ja que significa incrementar l’activitat en època de Nadal, un 
període en què els infants no tenen classes i cal una major conciliació familiar. 
Adverteix que detecta certa manca d’ambició en algun barri, com ara Congrés-Indians, 
on tot es redueix a un espectacle de pallassos. En aquest sentit, apunta que a Sant 
Andreu i la Sagrera s’organitzarà un espectacle de pallassos a cada barri i un campus 
poliesportiu. Demana més esforç per intentar que tots els barris notin l’arribada del 
Nadal mitjançant aquesta mesura de govern. 

Expressa la seva satisfacció pel fet que es potenciïn els barris més desafavorits, si bé 
recomana no oblidar que tots els barris de Sant Andreu experimenten una situació 
desfavorable dins de Barcelona, de manera que els seus habitants mereixen una 
atenció especial. 

El senyor Pañart, del GMDERC-AM, expressa el seu acord amb el disseny i 
l’enfocament de les accions proposades per intentar afavorir determinats barris 
mitjançant la descentralització, les accions i els valors que aporta la proposta de 
campanya. D’altra banda, mostra la seva confiança que en els propers anys es pugui 
treballar amb més anticipació i intensitat, especialment en les campanyes de 
participació amb les entitats. 

La senyora Satorra, del GMDCiU, valora positivament la mesura, si bé demana que el 
govern garanteixi les cavalcades en tots els barris, ja que és una activitat molt 
arrelada. Indica que troba a faltar més activitats solidàries i demana que es concreti 
l’activitat del Nadal Solidari, així com el projecte dels Pallassos Sense Fronteres, que 
disposen un pressupost de 12.000 euros. 

La regidora agraeix el suport dels grups i assenyala que quan es fa un esforç notable 
sempre agradaria disposar de més pressupost. Argumenta que, amb el pressupost 
heretat del 2015, s’ha invertit 150.000 euros que es destinaven al Saló de la Infància 
en la descentralització dels diferents barris dels districtes, ja que facilitava l’accés 
gratuït i de proximitat arreu de la ciutat. 

Exposa que aquesta mesura pretén combatre desigualtats, de manera que a Sagrera, 
Congrés, Congrés-Indians o Sant Andreu l’oferta d’activitats ha estat molt àmplia, ja 
que inclou el Nadal Solidari i el campus de Nadal, especialment gràcies a la potència 
del teixit associatiu. En aquest sentit, afirma que cal posar més èmfasi en altres barris. 

Assegura que les cavalcades estan garantides a tots els barris, tal com s’ha fet cada 
any. Finalment, apunta que tenen el detall de la infraestructura dels espectacles de 
Pallassos Sense Fronteres de les diferents places. 

El senyor Fernández-Velilla demana que s’aclareixi què passarà amb la cavalcada del 
Congrés-Indians, que s’organitzarà amb més voluntat de les entitats que del Districte. 

El senyor Rodríguez i Escuredo, del GMDERC-AM, remarca que cal treballar les 
cavalcades més a fons, si bé la direcció de la iniciativa és la correcta. 
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La senyora Satorra demana que el govern garanteixi les cavalcades de l’any vinent, ja 
que es tracta d’una activitat molt arrelada als barris i la seva desaparició és un tema de 
preocupació pel seu grup i el GMDPSC-CP. 

La regidora manifesta que les cavalcades són una activitat organitzada per les 
comissions de festa, amb un finançament garantit tant aquest any com el vinent. 

El Consell se n’assabenta. 

8. Informe de la regidora del Districte 

La regidora del Districte apunta que els assistents han disposat de l’informe detallat 
amb prou temps per poder-lo consultar. Afirma que han passat sis mesos molt 
intensos des que el seu grup va arribar al govern municipal i, en aquest sentit, l’informe 
fa balanç del que s’ha aconseguit i de la ruta que s’està seguint. 

Anuncia que aquest matí s’ha aconseguit un acord perquè el Consorci de la Zona 
Franca inverteixi 18,5 milions d’euros a les Casernes de Sant Andreu durant el 2016 
amb l’objectiu de promoure la construcció dels habitatges previstos al sòl cedit. 
Corrobora que el compromís del Districte era impulsar tot allò que depengués de 
l’Ajuntament i desbloquejar la problemàtica del Consorci. 

Manifesta que la proposta de pressupost del govern municipal, bloquejada pel 
GMDPSC-CP, el GMDC’s, el GMDCiU i el GMDPPC, abordava l’inici de la redacció del 
projecte i la construcció dels equipaments de les Casernes, inclosos els pisos de 
dotació per a gent gran i l’Escola Bressol Casernes. Opina que l’acord representa l’inici 
d’un nou camí per a les Casernes. Entén la indignació del veïns a causa de la llarga 
espera i les dificultats que han ocasionat els solars. Assegura que durant el 2016 els 
afectats veuran els danys reparats. 

Comunica que el darrer trimestre s’ha elaborat la proposta de pressupost del Districte 
de cara al 2016, i puntualitza que Sant Andreu en queda molt beneficiat, ja que passa 
de ser l’últim districte en inversió per càpita al conjunt de la ciutat a ser el tercer. En 
aquest sentit, assenyala que el pressupost estava dotat de 28,5 milions d’euros en el 
total de les dues propostes, presentades en dos temps per tal de saltar-se la Llei 
d’estabilitat. Informa que es va mantenir la inversió als equipaments en vies de 
desenvolupament, com ara la Torre de la Sagrera, l’equipament de l’Associació a 
Congrés i la redacció dels projectes executius de l’Escola Bressol Casernes, de 
l’Escola Bressol Congrés, dels equipaments de Porta Trinitat, del centre de Serveis 
Socials i del desenvolupament d’habitatges. Indica que s’havia previst arribar al 
present Ple amb una aprovació inicial tramitada. 

Corrobora que aquests aspectes es veuen estroncats si no es disposa de pressupost 
per al 2016, per la qual cosa proposa als grups municipals que en permetin la 
tramitació, sense la qual no hi pot haver debat ni esmenes que millorin la proposta 
inicial. Opina que el rebuig de la proposta serà molt perjudicial per a la inversió i per a 
altres qüestions quantitatives en l’àmbit de servei, així com qualitatives, en relació amb 
les persones que es dediquen a prestar serveis al veïnat. A tall d’exemple, cita com a 
punts fonamentals de pressupost l’estratègia de la franja del Besòs, la dinamització 
econòmica i els plans d’ocupació dels tres barris més empobrits del districte mitjançant 
l’increment del cent per cent de l’estratègia del Besòs. 

Considera fonamental l’impacte dels programes amb pressupost ampliat en l’àmbit 
dels serveis socials, el servei d’atenció domiciliària per a la gent gran i el programa de 
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desigualtat en salut. Demana als grups municipals que defensin un pressupost que 
beneficiï Sant Andreu, el qual considera oblidat. 

Pel que fa als diversos consells de barri celebrats, indica que la primera ronda s’ha 
desenvolupat satisfactòriament i s’ha pogut constatar com el Districte treballa 
conjuntament amb el veïnat. Indica que cal transformar els consells de barri en uns 
autèntics espais de participació, millorar el dinamisme i incentivar els espais de 
conciliació. En aquest sentit, afirma que s’implementaran espais de cura als infants 
durant els consells de barri per tal d’ampliar la participació de les famílies. Assegura 
que s’ha començat a tractar el Pla d’actuació del Districte (PAD) i el Pla d’actuació 
municipal (PAM), detallat per fases en l’informe que es penjarà al web. 

Comunica que es pretén abordar l’impacte sobre el veïnat de les mesures de ciutat 
que afecten el territori d’una manera concreta. A tall d’exemple, esmenta una mesura 
de reducció de les desigualtats en matèria de salut per la qual es va presentar un 
informe de salut on constaven divuit barris amb serioses dificultats, tres dels quals 
formaven el Districte de Sant Andreu. Apunta que una de les mesures consisteix a 
augmentar substancialment els fons per reduir les desigualtats en salut, tant en 
qüestions de proximitat de barri com en millores de salut. Destaca que actualment es 
detecta una diferència en l’esperança de vida entre una persona resident a Pedralbes i 
una altra resident a Trinitat Vella. Així doncs, corrobora que un dels objectius del 2016 
és incloure Trinitat Vella als barris que es beneficien del nou pressupost per als 
programes de salut. 

Considera important la lluita contra les desigualtats en favor dels barris, especialment 
en el marc de la pobresa energètica. Afirma que s’ha iniciat una prova pilot a Nou 
Barris, Sant Andreu i Sant Martí, ja que el 2015 encara no es disposava del nou 
pressupost. Matisa que s’ha obert tres oficines per atendre situacions de pobresa 
energètica que no només consisteixen a pagar o acompanyar el pagament de 
subministrament, sinó que difonen l’educació energètica i informen de com cal 
intercedir amb les companyies subministradores, evitant talls de subministrament i 
millorant l’eficiència energètica dels pisos, fins i tot mitjançant visites a domicili per 
comprovar les millors condicions i fer microrehabilitació. 

En relació amb la lluita contra la violència masclista, exposa que s’ha aprovat mesures 
de govern que amplien tots els recursos d’acollida i atenció a les víctimes. Assenyala 
que la part de prevenció rebrà un milió d’euros més si s’aproven els pressupostos del 
2016. 

Manifesta que s’ha desenvolupat la modificació pressupostària del 2015 proposada en 
l’últim Consell Plenari. Indica que la modificació inclou les adquisicions de diversos 
espais del districte i les expropiacions pendents. Afirma que s’ha iniciat converses pel 
que fa a l’equipament de l’antic edifici d’Hisenda al carrer Gran, del qual opina que es 
pot finalitzar amb èxit, si bé encara cal tancar-lo mitjançant un acord amb la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) perquè s’ubiqui en l’esmentat edifici. 

Informa que s’ha iniciat el treball en polítiques per millorar la convivència i l’ús de 
l’espai públic. Afirma que el Districte ha impulsat un servei d’atenció per a aquest 
objectiu, que començarà l’activitat la setmana vinent. Puntualitza que es tracta d’un 
servei que pretén recollir informació dels conflictes existents a la via pública i elaborar 
propostes d’intervenció, disposant dels recursos i serveis dels territoris per mitjà 
d’estratègies individuals, comunitàries i grupals. Manifesta que es pretén reforçar i 
canviar l’orientació d’aquestes estratègies, col·laborant amb els agents cívics que 
actualment no podien treballar des de la proximitat. Entre les diverses mesures 
impulsades per pal·liar les desigualtats socials, esmenta la incorporació d’un educador 
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i una treballadora social del Centre de Serveis Socials de la Franja del Besòs per 
reforçar Trinitat Vella i Baró de Viver des de la proximitat. 

Comunica que continuen les obres vinculades als equipaments de barri, com ara al 
Casal de Barri de Can Portabella, on hi haurà una jornada de portes obertes el 12 de 
desembre. Apunta que s’està treballant en el conveni per impulsar un projecte de 
gestió ciutadana. Esmenta també les obres del Casal de Barri de Torre de la Sagrera i 
l’espai de l’Associació Congrés-Indians. 

Assenyala que s’han impulsat les obres d’urbanització de la tercera fase de les cases 
barates del Bon Pastor, que afecten l’illa dels carrers de Mollerussa, Biosca, Claramunt 
i Alfarràs. Indica que s’està treballant per establir una mesura de memòria històrica 
relativa a aquestes cases. 

Pel que fa a la mobilitat, informa que durant els darrers dies d’octubre i els primers de 
novembre es van celebrar trobades participatives per a la implantació de la nova xarxa 
de bus i s’ha aprovat una mesura per triplicar l’actual xarxa de carrils bici al conjunt de 
la ciutat que també afecta el districte de Sant Andreu. 

Exposa que, en un àmbit de més envergadura, s’ha iniciat el procés participatiu per a 
la planificació de l’avinguda Meridiana, on s’ha celebrat una primera reunió sobre com 
es desenvoluparien les futures trobades amb l’objectiu d’identificar necessitats, 
concretar quina seria la millor manera de començar des d’un punt de vista tècnic i 
encarregar els projectes a finals del 2016 per començar les obres el 2018. 

Assegura que s’està intentant desencallar una sèrie d’equipaments i actuacions al 
districte, com ara la nova planificació escolar. En aquest sentit, assenyala que s’han 
celebrat trobades amb la Coordinadora d’AMPA del Districte i el Consorci d’Educació 
per a una millor planificació educativa amb l’objectiu de mantenir i incrementar la 
inversió del Consorci al Districte, tant en escoles bressol com en escoles d’educació 
primària, escoles noves i centres de formació professional. 

Comunica que s’ha celebrat diverses reunions per començar a treballar en les 
qüestions dels PERI de Lanzarote i Madriguera, a Sant Andreu de Palomar i Trinitat 
Vella, així com en el PERI Enric Sanchís. 

El senyor Altimira, del GMDCUP-PA, valora positivament l’exercici col·lectiu per 
repensar els espais de participació ciutadana existents. Mostra confiança que totes les 
propostes del veïnat fetes durant la primera ronda de contacte dels consellers de barri 
seran considerades i afegides a les iniciatives per tal de generar espais de trobada i 
debat sobre el PAM i el PAD. Demana que la proposta es desenvolupi de manera real. 

Opina que cal dotar el programa de reforç de salut als barris amb un paquet de 
mesures addicionals per reduir les desigualtats mitjançant la discriminació positiva de 
Trinitat Vella, Baró de Viver i Bon Pastor. Considera de màxima urgència que s’obri 
l’oficina contra la pobresa energètica i demana que no es reprodueixin errors de 
tràmits feixucs i recorreguts inacabables que perjudiquin els afectats. 

Valora que es tractin de manera radical les problemàtiques de convivència i situacions 
o conductes conflictives. En aquest sentit, coincideix que cal intervenir en la 
problemàtica o crear alternatives reals i plans d’actuació que no passin per l’increment 
de presència policial, ja que aquesta és una solució momentània. Considera que calen 
plans d’actuació per conèixer les causes i superar les diferències entre els diversos 
espais. 
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Pel que fa al procés participatiu obert per a la pacificació de la Meridiana i de creació 
de la comissió de treball amb el teixit associatiu i els districtes afectats, mostra la seva 
esperança que sigui efectiu, decisori i deliberatiu. 

La senyora Santana, del GMDPPC, expressa confiança que, més enllà de les bones 
intencions genèriques de l’informe, al proper Ple es concretaran les mesures. Informa 
que continuen existint espais al recinte de la Fabra i Coats, alguns dels quals són 
buits, d’altres s’utilitzen com a magatzem i d’altres estan atorgats a entitats externes al 
barri, si bé hi ha entitats del barri que han estat reclamant molt de temps un espai en 
va. 

Pel que fa a la pobresa energètica, afirma que el Club Esportiu Fabra i Coats ha estat 
reclamant unes dutxes des de fa molt temps perquè els nens derivats dels Serveis 
Socials no es poden permetre l’aigua calenta als seus domicilis. Expressa la seva 
sorpresa respecte a l’actitud irresponsable de l’Ajuntament en el marc de les 
instal·lacions, especialment sabent que els mòduls utilitzats com a vestuaris tenen les 
portes trencades, els vidres desprotegits, els lavabos embussats i les inundacions hi 
són constants, entre d’altres. Considera que seria lamentable que per un accident es 
causés lesions greus als infants del club i de l’escola, que també utilitzen les 
instal·lacions. 

Quant a la Llei de barris del Bon Pastor i Baró de Viver, aprovada a finals del 2009, 
l’execució de la qual havia de finalitzar el 2013, corrobora que el govern anterior va 
demanar una pròrroga el 2014 per poder acabar el projecte del pressupost real. Indica 
que actualment tot continua en el mateix estat, ja que només s’ha executat un 50%, o 
55%, segons la informació rebuda. Pregunta si el Districte pensa recopilar informació a 
la Generalitat, ja que una meitat pertany a l’Ajuntament i l’altra, a la Generalitat. Vol 
saber per què encara no s’ha executat ni invertit allò aprovat, i si es facilitarà la 
informació a la resta de grups. Recorda que l’equip de govern ja no actua com a partit, 
sinó com a administració, de manera que ha d’impulsar i acabar els projectes. 

Indica que en tots els consells de barri celebrats, s’ha sol·licitat la participació 
ciutadana per elaborar el PAM i el PAD. Pregunta si el Districte preveu aportar-hi 
alguna cosa o si espera que el veïnat i les entitats els facin la feina. 

Considera que la proposta referent al Consorci de Casernes és una bona notícia, ja 
que s’ha desbloquejat el conflicte. Pel que fa als pressupostos del 2016, dubta de si se 
sol·licitarà una pròrroga per aprovar les millores que havien d’afectar Sant Andreu. 

Amb relació a l’increment d’un milió d’euros per al pressupost destinat a cobrir els 
serveis per a les víctimes de la violència masclista, pregunta d’on provenen aquests 
diners i si estaven inclosos dins els pressupostos que no s’han aprovat. 

Pel que fa a la millora de la convivència dels barris més conflictius, apunta que 
d’aquests n’hi ha molts i que els mediadors treballaran als carrers al costat dels agents 
civils ja existents. 

Assenyala que el Casal de Can Portabella s’obrirà el 2 de desembre i que la qüestió 
del Casal del Barri de la Torre - la Sagrera ha trigat molt temps, si bé ja ha rebut la 
informació i ha esbrinat que s’acabarà a final de mandat. 

Respecte a l’ús de les bicicletes, considera que la mesura és encertada, però apunta 
que normalment els carrils són molt propers als vianants, de manera que els cotxes hi 
passen molt a prop. Indica que, en cas d’accident, les bicicletes no estan controlades 
ni porten matrícula. 



 
 

9 

Finalment, pregunta sobre l’inici d’un procés de participació a l’avinguda Meridiana i la 
constitució de la comissió de treball dins del teixit associatiu del districte i la 
representació de les formacions polítiques. Denuncia que no ha rebut informació sobre 
la comissió, si bé ho atribueix a un possible error de correus. 

El senyor Obón, del GMDC’s, denuncia que el dissabte passat se li va negar l’entrada 
al Districte a les deu de la nit per agafar un objecte del seu despatx. Recorda que 
l’agent de la Guàrdia Urbana va al·legar que només hi podia entrar l’equip de govern, 
per la qual cosa va telefonar al conseller tècnic. Després que el conseller parlés amb 
l’agent, aquest va exigir una ordre escrita. Demana explicacions per aquest fet, ja que 
considera que al Districte hi pot entrar tothom, especialment els consellers. 

D’altra banda, comunica que han passat sis mesos des de l’entrada del nou equip al 
govern i observa bones intencions pel que fa a inversions urbanístiques al districte i als 
espais de consulta i participació ciutadana, si bé assenyala una reticència a l’hora de 
negociar i pactar. 

Exposa que els pressupostos per al 2016 han estat rebutjats. Mostra la seva 
preocupació pel fet que onze regidors de quaranta-un no siguin capaços d’haver 
negociat amb antelació uns pressupostos que haurien d’estar aprovats i pactats amb 
possibles socis de govern en tots aquells àmbits rellevants i amb inversions i millores 
en serveis socials. 

Destaca que l’alcaldessa Colau va descartar categòricament pactar amb el seu grup 
municipal en declaracions del 30 d’abril. Afirma que els pressupostos del 2016 i 
l’ampliació pressupostària del 2015 delaten una manca d’inversió social que es confon 
amb inversió humanística. Corrobora que la problemàtica de l’habitatge per a famílies 
amb necessitats encara no s’atén des de la base. Indica que no es pot esperar quatre 
anys a construir habitatges de lloguer social, un aspecte que la ciutat necessita ara 
que hi ha milers d’habitatges buits en poder dels bancs i els ciutadans. 

El senyor Fernández-Velilla, del GMDPSC-CP, manifesta que observa bona voluntat 
en l’exercici de les competències del Districte, si bé és prudent a l’hora de valorar els 
resultats a curt i mitjà termini. D’altra banda, opina que s’està fracassant en el marc 
polític per aspectes presenciats en el present plenari, com ara la manca de pla i de 
pressupost. Acusa el govern de no haver estat capaç de negociar el pressupost amb 
altres grups i d’haver presentat els avantatges d’un pressupost inexistent sense 
esperar esmenes. 

Respecte als set consells de barri celebrats, dels quals ell mateix ha assistit a sis, 
recorda que l’equip de govern va presentar com a noves certes mesures que ja 
s’estaven implementant, com ara que els consellers van als barris cada quinze dies. 
En aquest sentit, recorda que fa més de set anys que els consellers visiten els barris 
cada setmana. Pel que fa al projecte de PAM i PAD, indica que els assistents 
esperaven poder abordar-lo i saber què s’executaria en el futur, si bé el Districte no va 
parlar de plans ni va presentar millores respecte a altres legislatures. 

Comunica que als consells de barri el govern preguntava a la gent què volia per 
millorar els consells. Coincideix amb l’objectiu de millorar-los, si bé discrepa del 
sistema amb què s’ha portat a terme. Opina que presentar les intencions sense un 
projecte només ha donat lloc a una pluja d’idees molt limitada, desordenada i poc 
innovadora. Matisa que es va plantejar la pregunta a la gent que ja assisteix als 
consells, no pas a la que no hi assisteix, de manera que la difusió i la utilitat dels 
consells no els afecta. 
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Informa que en d’altres districtes s’han pagat dinamitzadors per intentar treure 
propostes noves. No suggereix imitar-los, si bé indica que es podria haver esperat els 
resultats dels altres consells de barri per presentar alguna cosa als veïns i decidir si els 
aspectes en qüestió s’adaptaven a Sant Andreu o si es volien millorar. Considera que 
no s’ha avançat en la millora dels consells. 

Pel que fa al projecte «Salut als barris», el valora positivament, si bé indica que la 
mesura de govern per reduir les desigualtats presenta certes mancances, com ara el 
tema de la salut mental. Proposa que es debati en un lloc més especialitzat, com un 
consell de salut. 

Comenta que ha assistit en algun consell de participació i algun consell sectorial on 
s’ha plantejat dubtes sobre l’enfocament del futur de la relació amb les entitats. 
Puntualitza que al Consell de Cultura es va explicar que les subvencions es podien 
utilitzar per condicionar el que fan les entitats. Recorda que s’ha esmentat que les 
subvencions amb entitats petites només utilitzen les subvencions per sobreviure, de 
manera que aquestes s’hauran de replantejar. En aquest sentit, demana prudència, ja 
que es poden facilitar coses com la propera desaparició al mes de desembre del grup 
de pintors de Sant Andreu, el Grup TACA, després de trenta-cinc anys d’activitat. 

Per acabar, exposa que la cavalcada de Congrés-Indians ha perdut el suport del 
Districte, cosa que provoca la sensació que les entitats haurien de ser acompanyades 
pel Districte, el qual ha d’intentar evitar el dirigisme. Demana que es repensi la manera 
de tractar les entitats. 

El senyor Rodríguez i Escuredo, del GMDERC-AM, agraeix la presència dels 
assistents i mostra la seva satisfacció per les propostes de participació veïnal. D’altra 
banda, indica que després dels primers consells de barri ha observat que cal 
replantejar la participació de manera profunda, a risc que acabi com el procés del 
Tribunal Constitucional pel dret a l’habitatge o la feina digna, és a dir, com a meres 
declaracions de voluntat, buides de contingut i capacitat real d’aplicació, tal com es pot 
constatar després de cada desnonament i cada reforma laboral. 

Afirma que la participació va més enllà d’un embolcall per atorgar-se la legitimitat i 
requereix un treball elaborat i proper que no s’ha pogut presenciar fins ara. Pregunta 
quina mena de procés participatiu convoca els consellers a una taula de treball sobre 
la Meridiana i un cop allà s’informa que no es pot definir la iniciativa fins després dels 
processos participatius, ja que se solapa amb el PAM i el PAD. Vol saber quina mena 
de participació relega els grups polítics a ser figurants dels processos del PAM i el 
PAD alhora que han de prendre la iniciativa a l’hora d’intervenir perquè el govern no 
vol governar. Retreu que no es reconegui la capacitat dels partits per generar sinergies 
positives i propostes per als barris només pel fet que estiguin a l’oposició. Denuncia la 
incapacitat del govern de generar majories per intentar impulsar uns pressupostos 
mitjançant acords sense reconèixer que és el govern més feble que ha tingut mai la 
ciutat. 

Opina que la participació és creïble i expressa el coneixement que ha de partir d’uns 
pressupostos bàsics, entre els quals cal incloure una informació i una documentació 
prèvia, amb un treball acurat dels diversos escenaris i reunions, i una traçabilitat i 
retorn per als participants. Matisa que aquesta proposta val per a qualsevol òrgan de 
participació o per negociar amb els partits polítics. 

Dóna l’enhorabona a la regidora pel seu nomenament com a regidora d’Educació de 
Barcelona. Considera que l’educació ha de ser la més gran inversió de futur que es 
pugui fer i que mai no pot ser una despesa. Mostra el seu convenciment que la 
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regidora hi coincideix, de manera que demana que la seva presència al capdavant de 
la Regidoria es noti als centres educatius i que Barcelona i Sant Andreu estiguin a 
l’alçada de la seva comunitat educativa. 

Manifesta que es disposa d’unes direccions compromeses, uns docents entregats, 
unes AMPA implicades i una Coordinadora d’AMPA molt treballadora, cosa que forma 
un capital humà de qualitat. Indica que, a banda de les retallades, sovint 
l’Administració posa més obstacles que facilitats. Exposa que calen escoles bressol, 
escoles de primària, instituts i centres de formació professional. Considera que 
l’educació és un procés vitalici, de manera que cal garantir-la i potenciar-la. En aquest 
sentit, demana un millor manteniment per als centres públics d’ensenyament, que 
presenten diverses deficiències, especialment en lavabos, pintura, goteres, humitats, 
fonts, arbres i manca de sorra als patis, entre d’altres. Afirma que a les escoles i 
instituts del districte cal un manteniment que dignifiqui la feina de la comunitat 
educativa i que s’entengui com una inversió de futur per als infants per tal que tothom 
se’n senti orgullós i pugui gaudir-ne com a equipaments públics que són. 

Recorda que al Ple anterior va acabar la intervenció esmentant l’aniversari de Neus 
Català i la seva lluita i dignitat. Fa referència a la lluita anònima de totes les dones que 
lluiten contra la violència masclista. Recorda que el 25 de novembre es va fer una 
commemoració amb una encesa d’espelmes a la plaça de la seu del Districte. 

La senyora Gadea, del GMDCiU, indica que han passat sis mesos des que l’equip de 
govern va entrar al Districte i denuncia que el seu discurs sobre diàleg i transparència 
no es traslladi a la pràctica. Critica que el seu grup municipal no rebi la informació pel 
canal adient, ja que s’assabenten de les decisions del Districte per mitjà de la premsa. 
Assenyala que no s’aporta documentació a les comissions consultives i no s’envia les 
convocatòries a les entitats. Destaca que s’han celebrat comissions de seguiment 
sense cap conseller i s’ha rebaixat la presència dels consellers municipals als barris, 
entre d’altres. 

Pel que fa al PAM i al PAD, manifesta que són un full de ruta per als propers quatre 
anys i assenyala que l’equip de govern ha esgotat el 12% del seu mandat, de manera 
que quan es comenci a treballar només quedaran tres anys. Denuncia que amb prou 
feines s’hagi fet referència a la qüestió de la Trinitat Nord, especialment el projecte de 
la presó. Recorda que l’equip de govern ho va incloure al programa electoral com a 
urgent. Indica que l’alcaldessa ha afirmat que es tracta d’un projecte aturat, si bé al 
Consell de Barri de Trinitat s’hagi negat aquesta informació. Demana explicacions 
sobre aquesta situació tan esperada per al veïnat de la Trinitat i sobre els motius pels 
quals els ciutadans han patit cinc mesos de retard en la implantació de la quarta fase 
de la nova xarxa de bus quan les noves línies ja estaven programades i treballades en 
el teixit associatiu i veïnal de la ciutat. Apunta que, al cap de cinc mesos, no s’ha 
incorporat cap canvi significatiu, malgrat que el Districte reivindica la prolongació de 
l’H8, cosa que ha proposat un grup de l’oposició al Ple. 

Vol saber si en el desbloqueig de l’actuació de la plaça de la Guineu del barri de Navàs 
s’ha rectificat el projecte presentat i rebutjat pel veïnat al Consell de Barri. 

Proposa a la regidora que, si es vol aprovar el PAM i el PAD per impulsar el districte, 
es millori les formes i el contingut de la relació amb l’oposició, deixant de banda el 
sectarisme i governant per a tothom, no només per als votants del seu grup. 

La presidenta atorga la paraula al senyor Jaume Ciurana i li dóna dos minuts 
d’intervenció. 



 
 

12 

El senyor Ciurana, regidor adscrit del GMDCiU, admet que és la primera vegada que 
intervé al Ple. Conscient que el protagonisme és per als consellers municipals i la 
regidora, indica que no es pot responsabilitzar els grups polítics de l’oposició de la 
seva incapacitat per generar un document pressupostari de consens, ja que tenen 11 
regidors de 41. Afirma que la responsabilitat del govern i de l’alcaldessa és generar 
acords possibles amb els diferents grups per escollir i proposar uns pressupostos útils 
per a la ciutat. Demana que no excusin la ineficàcia derivada del poc diàleg i la 
incapacitat de generar consens. 

Pel que fa a les Casernes de Sant Andreu, considera que la regidora ha dit mitges 
veritats, ja que el Consorci de la Zona Franca hi havia d’invertir 14 milions en lloc de 
18. Pregunta a canvi de què l’Ajuntament pagarà 7 d’aquests 14 milions. Indica que el 
Consorci dóna terrenys per valor de 7 milions i els altres 7 milions fugen de Sant 
Andreu en compensacions per a 44 pisos construïts a la Marina de la Zona Franca. 
Opina que aquest acord és beneficiós per a Sants-Montjuïc però no per a Sant Andreu. 

Esmenta que al punt 4 del protocol, presentat avui per la regidora i l’alcaldessa, 
exposa: «Aquest és un acord que no té eficàcia obligatòria. Aquest és un acord 
merament programàtic sense cap acció d’obligació programàtica.» 

La regidora assenyala que durant les intervencions s’ha reiterat la manca del govern 
per arribar a acords. Manifesta el seu coneixement que l’equip de govern està format 
només per 11 persones i que, per molt que treballin, no poden prendre la velocitat que 
assolirien si anessin acompanyats. D’altra banda, assegura que han tingut la mà 
estesa des del principi. 

Manifesta que una setmana abans de passar el pressupost per la Casa Gran, la 
Comissió havia arribat a un acord majoritari. Nega que hagi faltat política i acusa certs 
grups de tenir afany de fer campanya electoral amb els pressupostos de Barcelona i 
del Districte. Pregunta com pot ser que un grup municipal disposat a aprovar la mesura 
o abstenir-se permeti el debat i canviï d’opinió per ordres dels rangs superiors del partit 
a l’últim moment. Considera que és legítim, si bé incomprensible. Indica que malgrat la 
voluntat política i el treball, certs aspectes difícilment es podran canviar fins al 20 de 
desembre. Exposa que això té un impacte en els pressupostos de Sant Andreu en 
l’àmbit de serveis, inversions i retards de les inversions. Indica que tothom en serà 
coresponsable, uns per manca de traça i d’altres per cinisme en el debat 
pressupostari. 

Pel que fa a la manca de participació en la Meridiana, argumenta que es va abordar el 
tràmit que calia gestionar. Respecte al PAM i al PAD, corrobora que el procés es podia 
dur a terme paral·lelament, però sense solapar-se en excés. 

Quant a Can Fabra i Coats, manifesta que la pobresa energètica no se soluciona amb 
dutxes als vestuaris, sinó amb el fet que tothom tingui aigua calenta al domicili. 
Comunica que aquesta qüestió està relacionada amb un canvi de regulació elèctrica 
en el mercat d’àmbit estatal, especialment pel que fa al Partit Popular. Informa que 
s’obriran oficines d’atenció per combatre la pobresa energètica. 

El senyor Obón demana que el govern no tanqui les portes als altres grups abans de 
començar una campanya i que negociï uns bons pressupostos per a la ciutat. 

El senyor Fernández-Velilla argumenta que fer campanya és sortir a un pregó de la 
Festa major i dir: «El 20 de desembre voteu algú que es comprometi amb la Sagrera. 
Jo em comprometo amb la Sagrera.» 
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El senyor Rodríguez i Escuredo assegura que alguns partits fan electoralisme 
manifestant el vot negatiu sense haver consultat a fons els pressupostos. Recorda que 
el seu grup va manifestar la seva abstenció i estava negociant un vot favorable si la 
proposta s’hagués finalitzat amb èxit, però el govern va decidir retirar els pressupostos 
i tancar la negociació. Agraeix al govern la inclusió d’algunes mesures presentades pel 
seu grup, si bé considera que encara són insuficients, i demana seguir negociant les 
properes setmanes. Recorda que la responsabilitat d’impulsar els pressupostos és 
exclusivament del govern, que essent el més dèbil de la història de la ciutat, no ha 
sabut generar majories. Reitera que caldrà invertir més hores amb els grups de 
l’oposició per impulsar uns pressupostos socials que reequilibrin i generin riquesa a 
Barcelona, ja que considera que la ciutat mereix uns pressupostos a l’alçada de la 
capital d’un nou país. 

La senyora Gadea retreu a la regidora que no li hagi contestat. 

La regidora respon que l’equip de govern opera amb participació, transparència i una 
presència de consellers als districtes més abundant que mai, cosa que el govern del 
GMDCiU no va complir. 

Demana als consellers que col·laborin per impulsar els pressupostos del 2016, ja que 
Sant Andreu serà el segon districte més perjudicat després de Nou Barris si això no 
passa. Manifesta la seva disposició al diàleg per tal de tramitar els pressupostos al 
més aviat possible. 

El Consell se n’assabenta. 

C) Part decisòria: 

1. Aprovació, si escau, del canvi de denominació del Casal de Barri de Sant 
Andreu pel de Casal de Barri Ateneu L’Harmonia - Sant Andreu 

El senyor López, del GMDBComú-E, afirma que en els darrers dos punts s’ha parlat 
molt de participació i indica que l’equip de govern del Districte de Sant Andreu ha 
traslladat al present Ple el mandat d’un procés participatiu que es va portar a terme al 
Casal de Barri de Sant Andreu per part de l’entitat gestora, la Federació d’Entitats de 
L’Harmonia, la qual responia a un mandat que li van fer els presents en un altre consell 
plenari i d’altres representants del seu grup a força de recomanacions d’ús el dia 12 de 
desembre de 2013. Recorda que, en aquell moment, el GMDICV-EUiA, va fer una 
proposta de canvi de nom que no es va aprovar, si bé va reflectir la conveniència que 
el veïnat de Sant Andreu de Palomar escollís el nom de l’equipament. Tot seguit, 
llegeix el que va dir l’equip de govern d’aquell moment: «Creiem convenient que 
l’entitat gestora sigui la que gestiona un procés participatiu per a decidir en nom del 
centre.»  

El senyor Xavier Serrà, en nom de la Federació d’Entitats de Sant Andreu de Palomar, 
es presenta com a veí de Sant Andreu. Comunica que la seva federació fa setze 
mesos que gestiona el casal de barri mitjançant una fórmula de gestió ciutadana. 
Agraeix la proposició de l’equip de govern, la presència de tots els grups per tenir-la en 
consideració, i la de les persones assistents al Ple. 

Corrobora que l’entitat que representa ha estat deu anys treballant en un projecte 
conjunt per dotar de forma i contingut l’equipament esmentat. Recorda que la lluita no 
ha estat fàcil, si bé admet que ha transformat i enriquit tothom qui hi ha treballat amb 
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l’únic objectiu de crear un espai de sinergies personals, socials i culturals per a Sant 
Andreu. 

Afirma que li hauria agradat parlar amb tots els grups municipals presents per exposar 
millor el punt, si bé no ha estat possible per falta de temps, ja que aquest projecte se 
sustenta majoritàriament en el voluntariat. Apunta que ha preparat un petit dossier que 
anteriorment es va entregar a l’equip de govern on s’explica detalladament el procés 
participatiu per a la tria de nom. 

Assegura que no ha vingut a demanar permís per un nom, ja que és conscient que les 
propostes surten del poble i van destinades al poble, el qual suposa més 
representativitat que quan surten d’un despatx o d’un Ple. Indica que pretén posar en 
referèndum oficial allò que es va decidir en una votació justa i democràtica. Comunica 
que avui defensarà una voluntat popular per fer reconeixement a les persones que van 
participar lliurement en el procés, així com les entitats i col·lectius que han donat 
suport al projecte. Apunta que just fa un any del recompte de vots que consta en 
l’informe. En aquest sentit, indica que entre els 899 vots recomptats, hi havia un vot en 
blanc, 163 vots per a la proposta de Ca l’Alzina, la qual també rebia el suport de la 
Federació, i 735 vots per l’Ateneu Harmonia. 

El senyor Altimira, del GMDCUP-PA, dóna la benvinguda als membres de l’Ateneu 
Harmonia. Manifesta el seu suport a una lluita que ha costat molts anys, ja que la 
gestió comunitària i el projecte de l’Harmonia pogués esdevenir un somni col·lectiu, tal 
com sempre s’havia demanat. Informa que el nom de l’Harmonia prové de temps de la 
República, quan a Sant Andreu de Palomar se’l va anomenar L’Harmonia del Palomar 
i es va recuperar i col·lectivitzar la fàbrica de Fabra i Coats. 

Afirma que els anteriors governants, com ara el senyor Raimond Blasi, de CiU, i el 
senyor Jordi Hereu, del PSC-CP, es van anar desentenent del tema. Retreu que es 
parli de participació quan la participació són les votacions que van sortir en el 
referèndum, per la qual cosa el casal s’anomenarà Ateneu L’Harmonia. 

La senyora Santana, del GMDPPC, assenyala que entre el 3 i el 10 de desembre del 
2014 es va produir una votació per acceptar o rebutjar el canvi de nom del casal de 
barri, si bé aquesta es va obrir a tota la ciutat, de manera que la majoria de vots 
provenien de persones no residents al barri. Per aquest motiu, considera que la 
votació no correspon a la voluntat del districte. Apunta que si es tingués en compte 
algun procés participatiu, aquest s’hauria de promoure per mitjà del consistori, i no per 
mitjà del gestor del casal, dirigit al veïnat i les entitats del barri. Mostra la seva 
sorpresa pel fet que només se sol·liciti l’informe favorable d’un canvi de nom del casal 
quan no se sap si la gestió de l’equipament és deficitària per no haver assolit els seus 
objectius amb relació als ingressos previstos del projecte presentat per la Federació. 
Defensa que no es pot posar el nom d’una associació a un equipament municipal ni 
autoritzar la façana de l’edifici com si fos el balcó de cases particulars per penjar 
pancartes. Tot seguit, manifesta el vot negatiu del seu grup. 

El senyor Rodríguez Hernández, del GMDC’s, expressa que li hauria agradat que 
l’Ajuntament hagués intervingut en el procés participatiu per tal que hagués estat al 
més ampli possible i hagués arribat a tots els interessats de Sant Andreu. 

Pel que fa a l’homenatge al casal anarquista col·lectivitzat durant la guerra civil, es 
posiciona en contra de tornar a la guerra civil. Expressa la seva preocupació per les 
pancartes del Casal de Sant Andreu i l’actitud partidista. En aquest sentit, demana que 
el casal sigui per a tothom. Tot seguit, manifesta l’abstenció del seu grup. 
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El senyor Fernández-Velilla, del GMDPSC-CP, opina que l’aprovació del nom d’un 
casal no hauria de ser l’únic punt d’una part decisòria, ja que demostra encallament. 
Denuncia que el procés participatiu es fes d’esquena a l’Ajuntament, ja que en aquell 
moment el Districte no va reconèixer el procés. D’altra banda, considera que això limita 
la concurrència de la participació. Indica que l’Ajuntament no va proposar cap nom i 
opina que no es va crear un consens, tal com ha passat amb altres noms del Consell 
del Districte. Considera una mala opció que la gestora es digui igual que el casal. 
Apunta que la resta de casals no tenen nom, si bé en altres casos se’ls ha posat nom 
perquè alguna entitat ho ha demanat, per la qual cosa opina que s’ha tractat 
L’Harmonia de manera diferent que a d’altres entitats. Indica que hi ha motius per estar 
a favor de la proposta i per estar-hi en contra, per la qual cosa manifesta l’abstenció 
del seu grup. 

El senyor Pañart, del GMDERC-AM, considera que la gestió cívica d’equipaments 
municipals és una iniciativa molt valuosa que permet omplir els equipaments amb les 
inquietuds, les propostes i els interessos culturals de la gent que viu i participa en un 
determinat territori. Opina que en l’adjudicació de l’anterior mandat es van cometre una 
sèrie d’equívocs i despropòsits que van aconseguir convertir l’adjudicació d’aquest 
equipament en un conflicte. 

Expressa el seu desig que l’equipament continuï funcionant. Saluda l’equip gestor i 
manifesta la seva alegria per les propostes culturals que hi estan sorgint. Demana que 
determinats aspectes de la concessió d’espais per actes de grups polítics s’acabin de 
determinar de manera clara i definitiva per a tothom. En aquest sentit, considera que 
cal millorar aspectes de gestió. Exigeix que això succeeixi de la manera més ràpida 
possible. Tot seguit, i al·legant coherència amb els vots anteriors sobre el tema en 
qüestió, expressa l’abstenció del seu grup.  

El senyor Mestre, del GMDCiU, pregunta si el Ple del Districte és l’organisme 
competent per fer el canvi de nom, ja que possiblement a través de la Junta de Govern 
es podria tramitar directament. Demana al secretari tecnicojurídic un dictamen sobre 
aquesta qüestió. 

El secretari tecnicojurídic apunta que a l’article vuitè del Reglament del Districte sobre 
les competències decisòries del Consell es troba el que fa referència a dictaminar els 
projectes d’equipaments municipals, en què també s’inclou la definició del concepte. 

El senyor Mestre demana saber l’opinió de la Ponència del nomenclàtor respecte al 
procediment de canviar els noms dels equipaments. Argumenta que el nom 
d’Harmonia és susceptible de crear confusió, ja que s’adopta el nom de l’operador que 
gestiona el casal. Afirma que hi ha altres equipaments gestionats per entitats, com ara 
Sant Andreu Teatre, gestionat per una empresa anomenada N-54 gestions. Tot seguit, 
manifesta el vot contrari del seu grup. 

El senyor López corrobora que es va convidar l’Ajuntament a participar en el procés, si 
bé aquest va rebutjar-ho. Pel que fa a les intervencions de la senyora Santana i el 
senyor Mestre, afirma que la Federació d’Entitats canvia el seu nom i el cedeix al casal 
de barri. Quant a la intervenció del senyor Rodríguez Hernández, li recomana que es 
llegeixi la història del nom L’Harmonia. Finalment, comunica que la setmana anterior 
es va entregar la Medalla d’Or de la ciutat a l’Ateneu Popular de Nou Barris. Considera 
que Barcelona sap donar força als projectes autogestionats que treballen des de la 
base i són bressols de la cultura popular. Afirma que aquesta, la Barcelona dels barris, 
premia aquestes iniciatives. Demana que s’abandonin les tuteles curosament 
ordenades dels districtes, ja que no han d’estar immersos en tot, sinó que poden donar 
marge a les entitats perquè puguin anar treballant en els seus propis projectes 
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dinamitzant el poble, la comunitat i la cultura de base. Tot seguit, manifesta el vot 
favorable del seu grup. 

S’aprova amb el vot en contra del GMDPPC i el GMDCiU, l’abstenció del GMDC’s, el 
GMDPSC-CP i el GMDERC-AM, i el vot a favor de la resta de grups. 

D) Part d’impuls i control: 

1. Proposicions / declaracions de grup 

1.1. Proposició presentada pel GMDPPC: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Andreu acordi: 

Instar al gobierno municipal a que se agilice la tramitación de la Modificación 
del PGM en el ámbito de la Verneda Industrial - Torrent de l’Estadella. Que se 
aporten alternativas reales a las empresas que operan en ese ámbito de Sant 
Andreu y Sant Martí para que los negocios no se vean abocados al cierre o al 
despido de muchos de sus empleados 

La senyora Santana, del GMDPPC, exposa que la prevista Modificació del PGM per a 
la transformació urbanística de la Verneda Industrial - Torrent de l’Estedella s’inclou 
tant al PAM 2008-2011 com al PAM 2012-2015. Indica que el juliol del 2008 es va 
aprovar inicialment la modificació per a la transformació urbanística i que el 2010 es va 
tornar a aprovar per unanimitat amb un informe que en preveia l’aprovació provisional 
abans de l’estiu d’aquell any, pendent d’una aprovació definitiva per part de la 
Generalitat. Assenyala que aquest projecte va iniciar la tramitació fa més de set anys, 
de manera que el retard provoca inseguretat jurídica a les persones i les empreses. 
Tot seguit, llegeix la proposició del seu grup. 

El senyor Altimira, del GMDCUP-PA, expressa l’abstenció del seu grup. Considera 
evident que cal aportar alternatives reals, si bé cal escollir-les amb criteri i assabentar-
se de què representa la Modificació del PGM. Apunta que no pretén perdre les 
empreses ni que els treballadors perdin la feina, sinó que el pla industrial entri en bona 
convivència amb el veïnat. Es nega que el sòl industrial passi a ser sòl edificable on es 
pugui especular, tal com s’ha fet a d’altres zones, com ara la Maquinista, Heron City o 
El Corte Inglés. Demana que es reformi l’espai industrial sense privatitzar-lo, però 
tenint en compte els punts negres que puguin sorgir. 

El senyor Obón, del GMDC’s, manifesta el vot favorable del seu grup. Afirma que és 
necessari donar suport al petit comerç i al comerç de proximitat, ja que al districte hi ha 
moltes grans superfícies que el perjudiquen. 

El senyor Fernández-Velilla, del GMDPSC-CP, expressa el vot favorable del seu grup. 
Corrobora que el PGM aprovat el 2008 ha estat molt temps paralitzat. Puntualitza que 
afecta una àrea reduïda del Districte de Sant Andreu, concretament el Bon Pastor, 
però la influència és notable. Considera convenient que es desenvolupi el pla. 

El senyor Rodríguez i Escuredo, del GMDERC-AM, manifesta l’abstenció del seu grup. 
Assenyala que, en el passat Ple de novembre, el seu grup va portar a aprovació una 
proposta per impulsar un pla a la Barcelona nord en sis mesos. Fa palès que els barris 
del districte han estat oblidats massa temps, per la qual cosa cal apostar-hi sense 
recança. Indica que el Bon Pastor i la Verneda són els darrers polígons exteriors de la 
ciutat i proposa que s’exploti l’oportunitat. 
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Opina que per reactivar la Barcelona nord cal emprendre una sèrie de mesures, com 
ara aprofitar el triangle del 22@, el campus de l’UPC i l’estació de la Sagrera per 
maximitzar el sòl industrial i treure partit de la bona connexió a través de les rondes. 
Proposa que es reindustrialitzi i es potenciï la zona, es regeneri els polígons industrials 
del Besòs posant èmfasi en la indústria de les noves tecnologies i creant noves 
oficines de promoció econòmica a Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris. Indica que cal 
promoure la formació professional dual assegurant la sortida laboral dels estudiants 
sense que les empreses pateixin, així com situar la Barcelona nord com una nova 
centralitat en el marc de l’àrea metropolitana. Reitera que cal un pla integral per 
mantenir la ciutat cohesionada i diversa, sense risc de separar-se. 

El senyor Vilà, del GMDCiU, expressa el vot favorable del seu grup. Recorda que el 
2012 el seu grup va anunciar el Pla per a la reordenació del polígon amb l’objectiu de 
revitalitzar-lo mitjançant una sèrie d’obres, noves places d’aparcament i l’ampliació de 
les zones de càrrega i descàrrega, entre d’altres. Comunica que una de les propostes 
més destacables des del punt de vista econòmic va ser la inversió de 30 milions 
d’euros per part de l’AMB en polígons industrials de tota l’àrea. Afegeix que Sant 
Andreu es va acollir a l’esmentada subvenció pel polígon del Bon Pastor i demana 
saber si s’ha rebut els diners de la subvenció. 

El senyor Fanlo, del GMDBComú-E, expressa el vot negatiu del seu grup per la 
manera com està redactada la proposta, ja que aquesta implicaria desenvolupar el 
PGM del 2008, el qual plantejava una major superfície residencial i una menor 
superfície industrial. Indica que això contradiu l’objectiu de revitalització i perjudica la 
indústria. Assenyala que el PGM va quedar aturat el març del 2014 per proposta 
d’Hàbitat Urbà i va quedar sense efecte. Coincideix amb la segona part de la proposta, 
relativa a reforçar el teixit industrial tant de la Verneda Industrial com del polígon del 
Bon Pastor. 

Afirma que la voluntat del Districte és situar de nou tots dos polígons com a pols 
d’atracció de l’activitat industrial a la ciutat, per la qual cosa s’han plantejat algunes 
propostes, com ara convertir el polígon en un centre de l’economia verda, portar a 
terme un pla de mobilitat interna que afecti el veïnat i els treballadors de la zona, i 
desenvolupar un plantejament urbanístic humanitzant els entorns. 

Considera que totes aquestes propostes s’haurien de recollir al PAD. Expressa el seu 
interès per potenciar aquestes mesures, ja que el polígon i l’esforç d’activitat que s’hi 
desenvolupa ha d’esdevenir un aspecte essencial en el marc de desenvolupament de 
les polítiques que encaixin al projecte Eix-Besòs. Afegeix que, de manera 
complementària, cal desenvolupar la formació professional de l’àrea en relació amb la 
zona industrial i revitalitzar el punt d’informació del polígon industrial. 

La senyora Santana agraeix el suport dels grups. Pel que fa a la intervenció del senyor 
Fanlo, indica que es va crear un grup de treball per millorar la relació del polígon 
industrial del Bon Pastor, format per persones que actualment són membres del 
govern. Recorda que es va obrir un web on s’enumerava les empreses que s’incloïen 
al polígon amb l’objectiu de revitalitzar-lo. No entén per què l’equip de govern aprova la 
proposta i afirma que, en aquest cas, caldrà redactar un tercer PAM, després que 
fracassessin els de 2008-2011 i 2012-2015, si bé en aquest últim es va crear un grup 
de treball que funcionava satisfactòriament. Mostra la seva esperança que el 2018 
s’hagi creat un PGM d’una àrea que inclou empreses i treballadors, el qual considera 
que beneficiaria el Districte. Apunta que, si finalment el PAM s’elabora, l’espera haurà 
estat d’onze anys i mig. 



 
 

18 

S’aprova la proposició amb el vot en contra del GMDBComú-E, l’abstenció del 
GMDCUP-PA i el GMDERC-AM, i el vot a favor de la resta de grups. 

1.2. Proposició presentada pel GMDC’s: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Andreu acordi: 

Que el gobierno municipal lleve al término las gestiones necesarias para la 
ejecución y estudio, dentro del marco presupuestario 2016, y en el PAM-PAD, 
de un nuevo casal de gent gran en la Trinitat Vella 

El senyor Rodríguez Hernández, del GMDC’s, llegeix la proposició. Manifesta que en 
el marc de les polítiques socials pendents d’exercir a Trinitat Vella cal reforçar 
l’actuació del consistori per les característiques especials del barri. Indica que el Casal 
de Gent Gran de Trinitat Vella, situat en un centre del Departament de Benestar Social 
i Família de la Generalitat, actualment comparteix un soterrani d’espai insuficient 
sense finestres amb un centre de dia, una escola de dia i un menjador social. 
Considera que aquestes característiques no el fan apte per exercir les seves funcions 
correctament. 

Amb referència al discurs de la regidora sobre les desigualtats, recorda que s’ha 
esmentat Trinitat Nova com un dels deu barris amb les rendes més baixes de tot 
Barcelona. Expressa la suposició que a Pedralbes no hi ha cap centre de dia com el 
de Trinitat Nova. 

La senyora Manoli, en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes de Trinitat Vella, 
corrobora que el casal comparteix espai amb una escola d’adults, un centre de dia i, 
en ocasions, una guarderia de l’escola d’adults, de manera que els membres del casal 
només disposen d’una planta baixa i un soterrani sense ventilació que fa funcions de 
menjador, gimnàs i teatre. Demana un espai propi, amb ventilació i llum natural. En 
aquest sentit, proposa uns locals situats a la carretera de Ribes, sota els pisos de 
l’UGT. Indica que les obres que s’hi estan executant convertiran l’espai en un jardí per 
on es podrà passejar. Demana a la regidora que expliqui detalladament com es 
treballaran els assumptes socials al seu barri fins que es construeixi el nou edifici, ja 
que no se sap quan s’iniciaran les obres ni com es construirà. 

El senyor Altimira, del GMDCUP-PA, expressa el vot favorable del seu grup amb un sí 
crític. Indica que les necessitats de Trinitat Vella ja han estat explicades per 
l’Associació de Veïns. Considera que la gent gran del barri es mereix un espai adaptat 
a les seves necessitats. Demana que la gestió no sigui externalitzada i que no causi la 
precarització dels contractes dels treballadors del casal. 

La senyora Santana, del GMDPPC, expressa el vot favorable del seu grup. Corrobora 
que al punt 6.5.2 del PAD del 2008-2011 i el del 2012-2015 es proposava ampliar i 
millorar el parc dels habitatges i la xarxa d’equipaments de Trinitat Vella. Comunica 
que no s’ha complert la proposta. Afegeix que cal aprovar el present PAD per actuar 
en la residència de Porta Trinitat i d’altres aspectes. 

La senyora González, del GMDPSC-CP, exposa que en els dos plens de la present 
legislatura s’han esmentat les mancances de Trinitat Nova. Indica que, 
tradicionalment, el barri disposava de dos casals de barri, un dels quals depenia de La 
Caixa i va tancar recentment. Reconeix que és un dels pocs barris sense casal d’avis 
de l’Ajuntament, ja que l’actual pertany a la Generalitat, i considera que és una 
necessitat. 
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Opina que als pressupostos del 2016 cal prioritzar totes les necessitats de la 
Trinitat Nova. En aquest sentit, vol saber com actuarà Serveis Socials fins que 
es disposi del nou edifici per als veïns, el Nord Trinitat. Coincideix que aquestes 
prioritats s’incloguin al PAD i al PAM. Tot seguit, manifesta l’abstenció del seu 
grup. 

El senyor Pañart, del GMDERC-AM, expressa l’abstenció del seu grup. Puntualitza 
que no es tracta d’un tema menor, si bé considera que actualment cal prioritzar les 
obres del projecte de Porta Trinitat, que inclou una residència i pisos tutelats per a gent 
gran, pisos tutelats per a gent jove i un per a les entitats. Opina que és urgent que 
l’equip de govern afronti els compromisos que formen part de les demandes 
històriques del veïnat de Trinitat Vella. Matisa que l’abstenció del seu grup no sorgeix 
de la negació de les esmentades necessitats, sinó de la urgència d’encarar un projecte 
que el fa més necessari. Considera important tenir en compte les idees de gran part 
dels treballadors socials pel que fa als casals de gent gran i la potenciació de l’atenció 
domiciliària. 

El senyor Vilà, del GMDCiU, expressa el vot favorable del seu grup. Mostra la seva 
comprensió de la necessitat de Trinitat Vella per disposar d’un espai per a la gent gran, 
una situació que es va agreujar quan va tancar el local de La Caixa, ja que la gent gran 
va quedar concentrada en un sol espai. 

El senyor Alberjón, del GMDBComú-E, manifesta l’abstenció del seu grup. Afirma que 
valora la gent gran, si bé considera difícil votar a favor durant el 2016 per la manera 
com es presenta la proposta, les planificacions com a equip de govern i l’aturada del 
pressupost. Corrobora que el 2016 s’havien previst altres actuacions. 

Afirma que es disposa d’un casal d’avis fundat el 1977, l’any en què es va dir que es 
compartiria amb una escola d’adults. Informa que, després del tancament del casal de 
La Caixa, els nouvinguts que formen el 40% del barri tornen a potenciar l’escola 
d’adults. En aquest sentit, opina que cal fer algun trasllat. Assegura que, si en el 
procés participatiu del PAD, el veïnat considera que el casal és una prioritat, l’equip de 
govern l’estudiarà, si bé serà per a més enllà del 2016. 

Pel que fa a la proposta de l’Associació de Veïns per utilitzar baixos dels blocs de la 
UGT a la Porta Trinitat, admet que l’espai de sota la benzinera no és l’únic disponible i 
que també cal considerar els baixos de l’UGT. Afirma que l’1 de desembre arribaran al 
barri dos mediadors per gestionar la problemàtica. 

El senyor Rodríguez Hernández agraeix el suport dels grups i mostra el seu acord amb 
el GMDCUP-PA per no externalitzar el personal. Matisa que el pressupost no s’ha 
aprovat, si bé és necessari. Demana que es tingui en compte el projecte si el 
pressupost es prorroga. 

La senyora González aclareix la necessitat de disposar d’un casal d’avis, si bé és difícil 
fer-lo encaixar amb els pressupostos del 2016. D’altra banda, apunta que si es 
prioritza el projecte al PAM i al PAD, es reflectirà el suport del Districte. 

S’aprova la proposició amb l’abstenció del GMDPSC-CP, el GMDERC-AM i el 
GMDBComú-E, i el vot a favor de la resta de grups. 

1.3. Proposició presentada pel GMDPSC-CP: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Andreu acordi: 
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Instar l’empresa de Transports Municipals de Barcelona a: 

1. Reconèixer el caràcter simbòlic i la necessitat de l’arribada de la línia 8 a 
la plaça del Mercat del Bon Pastor i la seva connexió amb les línies L9 i 
L10 del Metro 

2. Allargar el recorregut de la línia H8 fins a la plaça del Mercat i el Metro del 
Bon Pastor  

3. Assegurar el transport intern per autobús dintre del barri i les 
comunicacions amb Baró de Viver i amb el centre d’atenció primària de 
l’avinguda Meridiana 

4. Tenir en compte les necessitats de mobilitat dels polígons industrials del 
Bon Pastor en el desplegament final de la xarxa ortogonal d’autobusos 

El senyor Fernández-Velilla, del GMDPSC-CP, manifesta que s’està impulsant la 
darrera fase de desplegament de la xarxa ortogonal d’autobusos. Recorda que 
recentment s’ha explicat la creació de la línia 4 i l’estudi de TMB sobre la mobilitat del 
Bon Pastor. Tot seguit, llegeix la proposició. 

El senyor Altimira, del GMDCUP-PA, manifesta el vot favorable del seu grup. 
Considera que l’aïllament entre els barris i el poble del districte de Sant Andreu fa molt 
temps que dura, especialment a causa de la mobilitat deficient. Assegura que la 
demanda de l’arribada de l’H8, el mercat i el metro al Bon Pastor, així com la connexió 
del metro amb les línies 9 i 10, han existit des de fa temps per part del veïnat. Demana 
que s’obligui l’empresa responsable a dur a terme la proposta. 

La senyora Santana, del GMDPPC, expressa el vot favorable del seu grup i recorda 
que el GMDPSC-CP, que va presentar la mateixa proposta a principis del 2014, va 
plantejar un prec amb el mateix tema que va ser rebutjat al·legant que la línia 4 que 
s’havia de posar en marxa el febrer del 2016 entraria al Bon Pastor. 

Afirma que en un consell de barri recent, la gent del Bon Pastor va demanar que l’H8 
recorregués el Bon Pastor per evitar l’aïllament, tal com s’havia exigit en el seu temps 
amb el bus 11. Reitera que la proposta ha estat llargament reclamada. Expressa la 
seva esperança que el Bon Pastor obtingui una bona comunicació. 

El senyor Obón, del GMDC’s, expressa el vot favorable del seu grup. Considera que 
connectar els veïns entre si i amb el centre de la ciutat, així com apropar-los a les 
seves necessitats bàsiques, és primordial per evitar la marginació de les zones 
externes de la ciutat. 

El senyor Pañart, del GMDERC-AM, manifesta el vot favorable del seu grup. Indica 
que aquesta infraestructura és molt esperada pel veïnat del Bon Pastor. Apunta que, 
malgrat l’arribada del metro, les mancances de mobilitat continuen existint. Opina que 
cal actuar ràpidament en aquest sentit i recorda que el barri del Baró de Viver està 
començant a experimentar greus problemes com a conseqüència d’aquests canvis en 
les línies de la xarxa ortogonal. Finalment, demana respostes clares i ràpides en 
aquesta qüestió. 

La senyora Gadea, del GMDCiU, expressa el vot a favor del seu grup. Mostra la seva 
confusió per les aturades a les millores de mobilitat del districte i manifesta confiança 
que, com que la presidenta de TMB, Mercedes Vidal, és veïna del districte, s’aprovarà 
la proposta. 
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El senyor Fanlo, del GMDBComú-E, expressa el vot favorable del seu grup. Assenyala 
que l’equip de govern va traslladar des del primer moment la necessitat de la connexió 
de l’H8 amb la línia 10 del Bon Pastor a TMB i a la Regidoria de Mobilitat. Apunta que 
al novembre es va iniciar un procés de participació sobre la xarxa ortogonal, 
especialment l’H4, on també es van plantejar propostes sobre l’H8 i la connexió dels 
barris entre Baró de Viver i Bon Pastor amb la resta de la ciutat. Indica que aquestes 
propostes també s’han traslladat a TMB. Mostra la seva esperança que es reprendrà 
l’informe final i es compromet a fer-lo arribar al veïnat. 

Matisa que la xarxa entrarà en funcionament el 29 de febrer de 2016. Considera 
important el procés participatiu per redefinir la xarxa ortogonal el 2016 mitjançant la 
col·laboració del veïnat i els grups polítics sobre el disseny de la resta d’autobusos de 
la xarxa. 

El senyor Fernández-Velilla agraeix el suport dels grups. Afirma que és positiu que un 
barri rebi propostes per unanimitat. Reconeix que el disseny de l’H8 va ser un error 
que es va denunciar des de bon principi. Assenyala que l’H8 hauria d’haver arribat al 
Bon Pastor en lloc de quedar-se a la Maquinista. Informa que el veïnat s’ho va prendre 
com una ofensa i apunta que un barri que sempre ha estat allunyat de Barcelona té la 
necessitat que arribi el bus. 

Comunica que els tècnics han d’entendre que darrere els plànols hi ha persones, i si 
es pretén construir una ciutat per a les persones cal fer arribar l’H8 al Bon Pastor. 
Destaca que l’H8 serà l’única connexió entre aquest barri i el centre de la ciutat, ja que 
la línia 9 trigarà molts anys a construir-se i arribar fins a la Sagrera. Puntualitza que la 
línia 4 no arriba al centre de la ciutat i demana que es corregeixi la problemàtica de 
mobilitat del Bon Pastor. 

La senyora Gadea argumenta que s’havien celebrat processos participatius dins el 
marc dels consells de barri. Indica que es poden consultar les actes. 

El senyor Fanlo exposa que en aquests processos participatius sempre s’havia 
demanat que els polítics prenguessin decisions als consells de barri, cosa que no ha 
passat. Assenyala que no hi ha assistit cap responsable de TMB. Indica que les actes 
reflecteixen que s’ha ignorat totes les propostes de l’Associació de Veïns, per la qual 
cosa considera important el procés de participació. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

1.4. Proposició presentada pel GMDERC-AM-AM: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Andreu acordi: 

Instar el govern del Districte a estudiar la possibilitat d’instal·lar en l’antic 
edifici d’Hisenda, situat al carrer Gran de Sant Andreu, 196-220, una 
delegació de l’Escola Oficial d’Idiomes, que al nostre districte no existeix i 
que garantiria la presència als nostres carrers d’un gran nombre d’alumnes 

El senyor Pañart, del GMDERC-AM, fa palesa la necessitat d’anar creant equipament i 
serveis al districte que afectin tota la ciutat i garanteixin la progressiva construcció 
d’una nova centralitat. En aquest sentit, apunta que l’Ajuntament ha adquirit la finca de 
l’antiga delegació d’Hisenda al carrer Gran de Sant Andreu i considera que aquest 
espai podria acollir una proposta d’equipament que respongui a aquesta necessitat, 
garantint que l’equipament en concret aporti la visita freqüent i regular de persones 
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dels altres barris del districte i d’altres parts de la ciutat. Tot seguit, llegeix la 
proposició. 

Es mostra conscient que per part del govern ja existeix una proposta de la UOC per 
ocupar l’antic edifici d’Hisenda. Considera que és una bona proposta, si bé no pot ser 
l’única ni necessàriament la millor. Exposa que tan bon punt es van tancar les 
instal·lacions d’Hisenda, el teixit comercial del carrer Gran i els carrers circumdants 
se’n van ressentir considerablement. Opina que cal garantir la instal·lació d’alguna 
entitat que aporti visitants, preferiblement d’altres parts de Barcelona, per tal de 
garantir i donar suport al comerç del districte. En aquest sentit, considera que la UOC 
garanteix la presència dels seus propis treballadors, ja que és una universitat que 
opera per Internet, de manera que els alumnes estudien des dels seus domicilis, si bé 
hi pot haver alguns ensenyaments o seminaris presencials. 

Assenyala que l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) podria garantir el moviment de gent 
habitual al carrer i una afluència d’alumnes. Constata que és necessària una escola al 
nord de la ciutat perquè no n’hi ha cap de pròxima. Anima el govern a estudiar la 
proposta i a investigar altres possibilitats per donar una resposta. Demana que, en cas 
d’assignar l’edifici a la UOC, es plantegi la possibilitat d’instal·lar l’EOI en algun barri 
de la ciutat, ja que seria molt ben acollida i permetria el flux dels alumnes que hi van a 
estudiar, cosa que enriquiria o donaria eines per enriquir un determinat espai. 

El senyor Altimira, del GMDCUP-PA, expressa l’abstenció del seu grup. Argumenta 
que es tracta d’una proposta més sobre l’entitat que ocupi l’antic edifici d’Hisenda, i 
recorda que ja s’ha proposat la UOC, una escola de música, un casal de joves i 
l’escola d’idiomes. Considera que totes són interessants, si bé prefereix obrir un 
procés participatiu amb una taula de debat en què el poble, i no els partits polítics, 
decideixin la utilitat d’aquest espai públic. 

La senyora Santana, del GMDPPC, manifesta el vot favorable del seu grup. Indica que 
des de fa diversos plenaris es comenta que l’edifici beneficiaria el barri si acollia 
entitats, i considera que tant l’EOI com la UOC farien molt servei. Apunta que l’edifici té 
unes dimensions considerables i s’hi podria aconseguir una bona distribució per 
ubicar-hi diverses propostes. Assenyala que al Consell de Barri de Sant Andreu s’ha 
donat llum verda a la proposta. D’altra banda, desconeix si l’edifici ja està emparaulat. 

El senyor Rodríguez Hernández, del GMDC’s, expressa l’abstenció del seu grup, ja 
que considera igual de bones les propostes de construir una EOI i la UOC a l’edifici. 
Opina que l’edifici ha d’aportar dinamisme al carrer Gran de Sant Andreu. Suggereix 
que es destini a les associacions, si bé admet que la Fabra i Coats ja té aquesta 
finalitat. Mostra la seva esperança que l’Ajuntament mantindrà els grups informats 
sobre les negociacions amb la UOC. 

La senyora González, del GMDPSC-CP, manifesta l’abstenció del seu grup. Considera 
que l’edifici d’Hisenda ha d’albergar un equipament de ciutat. Indica, tal com s’ha 
comentat, que l’equip de govern està treballant en una alternativa. Demana que es 
detallin les gestions i l’acord al qual s’ha arribat. 

El senyor Mestre, del GMDCiU, expressa l’abstenció del seu grup. Considera positiva 
la proposta d’instal·lar una EOI per tal que l’edifici dinamitzi l’àrea del districte, 
especialment el carrer Gran. D’altra banda, proposa cedir un dels espais de la nau a 
l’Associació Eix Comercial de Sant Andreu perquè hi pugui dur a terme la seva 
activitat. 
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La senyora Port, del GMDBComú-E, aclareix que el govern del Districte i de la ciutat 
va decidir comprar l’edifici d’Hisenda per albergar-hi un equipament de l’àmbit de la 
ciutat. Puntualitza que la UOC s’ha interessat per l’equipament, de manera que 
l’elecció no ha estat del govern. 

Coincideix que seria beneficiós pel districte disposar d’una EOI en algun dels barris, de 
manera que mostra la seva disposició per defensar la proposta al Departament 
d’Ensenyament, l’òrgan del qual depenen aquests centres. D’altra banda, argumenta 
que no es podrà emplaçar a l’antic edifici d’Hisenda, ja que les converses amb la UOC 
s’han iniciat amb l’acolliment favorable de les entitats veïnals i comerciants, 
convençuts que l’opció pot generar flux de persones. Avança que les converses tenen 
moltes possibilitats d’acabar en acord. 

Apunta que es va intentar negociar amb el GMDERC-AM la possibilitat de donar suport 
a la proposta que una seu de l’EOI arribi al districte, si bé no va ser possible, per la 
qual cosa l’acord amb la UOC es tancarà en breu. Tot seguit, expressa el vot negatiu 
del seu grup. 

El senyor Pañart puntualitza que la proposta té l’objectiu d’aportar dinamisme al barri i 
mostra la seva satisfacció que les converses amb la UOC avancin. Considera que hi 
podria haver hagut més opcions, però es mostra interessat a instal·lar algun 
equipament al districte. Anima l’equip de govern d’impulsar la proposta de l’EOI. 

Es rebutja la proposició amb el vot en contra del GMDBComú-E, l’abstenció del 
GMDC’s, el GMDPSC-CP i el GMDCiU, i el vot a favor de la resta de grups. 

1.5. Proposició presentada pel GMDCiU: 

Que el govern del Districte de Sant Andreu insti el govern de l’Ajuntament de 
Barcelona amb la col·laboració del Consorci d’Educació de Barcelona i el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la direcció de 
l’Institut Joan Fuster, a presentar un projecte de pati obert a l’Institut 
anteriorment esmentat per tal de programar activitats lúdiques basades en 
l’esport per als joves del barri de Navas 

La senyora Satorra, del GMDCiU, demana que el Districte obri un pati a l’Institut Joan 
Fuster per resoldre aquesta mancança d’equipaments del barri de Navas i trobi una 
solució per als joves de l’institut que creen conflicte als veïns del barri que utilitzen la 
plaça de Ferran Reyes. 

El senyor Altimira, del GMDCUP-PA, expressa el vot favorable del seu grup. 
Coincideix que cal obrir les portes de les escoles i els espais públics el màxim de 
temps possible per aprofitar-les, i proposa que s’estengui la iniciativa a d’altres 
escoles. 

Pel que fa a la problemàtica de convivència, suggereix que es busquin alternatives a la 
policial. Reitera que no s’externalitzi la gestió dels espais dels patis oberts de les 
escoles i s’estableixin mesures de la gestió i dinamització d’aquests espais. Considera 
inadmissible que hi hagi dues persones que només obrin i tanquin la porta, i al·lega 
que cal treballar amb els adolescents i els joves. Afirma que cal concretar la proposta i 
treballar amb el mateix institut en aquesta necessitat. Demana que algunes de les 
propostes siguin gestionades per les entitats del territori. 
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La senyora Santana, del GMDPPC, expressa el vot favorable del seu grup. Exposa 
que alguns col·legis del barri ja tenen el projecte del pati obert, o fins i tot de camins 
escolars. Mostra el seu acord amb les activitats lúdiques basades en els esports per 
als joves del barri, especialment a l’Institut Joan Fuster. 

El senyor Rodríguez Hernández, del GMDC’s, expressa el vot favorable del seu grup. 
Considera que qualsevol activitat lúdica basada en els esports i destinada als joves del 
barri de Navas és positiva. Recorda que a l’anterior Ple el seu grup va proposar 
resoldre la problemàtica de la plaça de Ferran Reyes i opina que l’obertura del pati pot 
ser beneficiosa en aquest sentit. 

La senyora González, del GMDPSC-CP, manifesta el vot favorable del seu grup i 
recorda que el seu partit va ser l’impulsor dels patis oberts. Agraeix que el GMDCiU 
cregui en aquesta opció i assenyala que en el mandat anterior l’equip de govern va 
eliminar els dinamitzadors dels patis oberts. Demana que, amb aquesta proposta, 
l’equip de govern també hauria de donar suport a la presència de dinamitzadors. 

El senyor Rodríguez i Escuredo, del GMDERC-AM, expressa el vot negatiu del seu 
grup. Argumenta que la ciutat disposa de setanta patis públics oberts que s’ofereixen 
com a espai d’ús de famílies, infants i adolescents fora de l’horari escolar, de manera 
que es permet optimitzar l’ús dels centres escolars potenciant el seu vessant educatiu i 
social, fent possible un ús dels patis entre diversos col·lectius i desenvolupant 
activitats que permeten refermar la interrelació entre aquests col·lectius alhora que 
ofereixen una alternativa de lleure als infants i joves i a les famílies que exerceixen de 
manera autònoma un context segur de proximitat. 

Afirma que està a favor dels patis oberts fins al punt que en la darrera Comissió de 
Drets Socials i d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona va presentar un prec per 
augmentar la partida de manteniment. D’altra banda, considera que aquest projecte ha 
de respectar l’autonomia del centre i ha de disposar del seu vistiplau per reeixir. Indica 
que l’equip de govern està demanant obligar la direcció del centre a assumir un 
projecte del qual no estan convençuts. Considera que l’Institut Joan Fuster, per la seva 
idiosincràsia i entorn, no és una interferència externa positiva actualment. Exposa que 
la tasca de la direcció, de l’equip docent, de l’AMPA i dels joves del centre ha estat 
molt remarcable recentment, de manera que es nega a donar suport a una iniciativa 
que no disposa del vistiplau de la comunitat educativa del centre. Coincideix que a 
Navas i al districte s’observa un dèficit d’espais per a joves, si bé opina que la solució 
proposada no és idònia actualment. 

El senyor Gimeno, del GMDBComú-E, manifesta el vot favorable del seu grup. 
Coincideix en la necessitat de treballar l’ús dels espais públics de Navas, especialment 
a la plaça de Ferran Reyes, per transformar-los en espais de relació del veïnat. 
Assegura que s’ha articulat intervencions preventives que es realitzaran per part dels 
serveis de mediació al carrer, els serveis de gestió de conflictes, la Guàrdia Urbana i 
els Mossos d’Esquadra. 

Indica que en el marc de les vacances de Nadal es va plantejar la possibilitat d’oferir 
activitats ludicoesportives al pati del Joan Fuster com a primer pas per treballar un 
possible projecte de pati obert. Apunta que l’institut mai no ha obert el seu pati al barri, 
ja que la direcció considera que té un ús intensiu de les activitats extraescolars 
realitzades i és un pati amb poca visibilitat. A causa d’aquesta negativa, demana 
repensar l’ús de la plaça de Ferran Reyes utilitzant actuacions i activitats del Pla 
comunitari i altres entitats de barri. 
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Assegura que els mediadors elaboraran propostes d’intervenció a desenvolupar 
posteriorment. Demana que no s’oblidi que l’objectiu del servei de mediadors és 
reforçar els valors de convivència i responsabilitat ciutadana tot fomentant la cohesió 
social del veïnat. 

Informa que, durant el Nadal, el Pla de desenvolupament comunitari i altres entitats 
realitzaran activitats dirigides als diversos col·lectius i franges d’edat dels usuaris de la 
plaça. Comunica que la plataforma dels salesians té previst realitzar actuacions 
relatives a la millora de la convivència als espais públics de cara a l’any vinent dins el 
projecte Clic, que disposa del suport de diversos grups municipals i institucions. 

Finalment, mostra la seva voluntat de continuar treballant amb l’Institut Joan Fuster per 
tal de trobar fórmules més adients que ofereixin alternatives als joves i adolescents del 
barri i, concretament, als del barri de Navas, dins del projecte «Patis oberts». 

La senyora Satorra fa referència a la intervenció del senyor Rodríguez afirmant que 
considera poc tenir sis patis oberts en tot el districte. En aquest sentit, matisa que cal 
solucionar la manca d’equipaments del barri de Navas i només es disposa de l’Institut 
Joan Fuster. Assegura que sempre es col·laborarà amb la direcció de l’Institut, sense 
imposar cap mesura des del Consell. 

El senyor Rodríguez clarifica que sis patis oberts són pocs i que caldria obrir-los tots. 
D’altra banda, adverteix que els patis oberts requereixen manteniment. Argumenta que 
per presentar la present proposta, el GMDCiU ha obviat la comunitat educativa, cosa 
que considera una pràctica comunista. 

El senyor Gimeno es compromet a respectar l’opinió de la junta directiva de l’Institut. 

La senyora Satorra dóna les gràcies als grups que s’han posicionat a favor de la 
proposta. 

S’aprova la proposició amb el vot en contra del GMDERC-AM i el vot a favor de la 
resta de grups. 

2. Precs 

2.1. Prec presentat pel GMDPPC 

Instar al gobierno municipal a que presente un informe detallado que 
contemple una diagnosis de la situación real de las personas que viven en 
Sant Andreu, la atención y soluciones que reciben por parte de los Servicios 
Sociales, la situación del servicio de teleasistencia; respecto a los 
beneficiarios de la Ley de Dependencia, numero de solicitantes en lista de 
espera y solicitudes concedidas, así como la media de días entre la solicitud 
y la concesión de ayudas 

La senyora Santana, del GMDPPC, exposa que a la convocatòria de la Comissió 
Consultiva de Govern de Servei a les Persones i Drets Socials no constava a l’ordre 
del dia del passat 23 de novembre, cap punt sobre la situació dels Serveis Socials a 
Sant Andreu, de manera que els assistents no es van assabentar de les dades ni la 
situació real en què es trobaven aquestos. Acusa el govern municipal d’haver obviat 
donar explicacions de la situació per pal·liar les necessitats i els problemes del veïnat. 
Tot seguit, llegeix el prec. 
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La senyora Port, del GMDBComú-E, assegura que la senyora Santana ja va rebre una 
resposta a la comissió esmentada, si bé s’ofereix a repetir la resposta davant dels 
assistents. Assegura que l’informe es presentarà a la propera comissió consultiva de 
Serveis a les Persones i Drets Socials, que se celebrarà el 2016, ja que no té sentit 
presentar un informe de l’estat del servei sense que es disposin de les dades de finals 
del 2015 per tal de fer una anàlisi de l’estat del servei que permeti establir 
comparatives amb altres anualitats. 

Avança que el servei de teleassistència, gestionat directament des de l’Ajuntament, no 
té llista d’espera. Adverteix que possiblement els resultats no seran els desitjats, 
especialment amb referència als beneficiaris de la Llei de la dependència, tenint en 
compte les retallades del govern del PP en els darrers anys. Indica que el govern ha 
demostrat la profunda insensibilitat social i la voluntat inequívoca de castigar el sector 
més vulnerable de la població. En aquest sentit, recorda que s’ha retallat més de 2.400 
milions d’euros a la Llei de la dependència. D’altra banda, agraeix a la senyora 
Santana la preocupació i sensibilitat respecte als més vulnerables. Tot seguit, accepta 
el prec. 

La senyora Santana assegura que està acostumada a les crítiques al PP, si bé es 
mostra orgullosa de pertànyer-hi. Matisa que d’altres governs també fan retallades i 
gasten en allò que no els correspon. Esmenta que a l’anterior mandat el prec ja va 
rebre suport unànime per obtenir aquesta informació. Assegura que ha assistit a 
diverses comissions i sempre ha criticat que a la Comissió de Servei a les Persones 
mai no es presenta el que diuen els rangs superiors. Denuncia que no es disposa de 
cap informació de l’any 2014, mentre que anteriorment sí que se’n lliurava. 

La senyora Port desconeix si el 2014 es van presentar dades i corrobora que el 2016 
es presentaran les dades del 2015. Matisa que s’ha referit a les retallades com una 
acció que no ha beneficiat el desplegament de la Llei. 

2.2. Prec presentat pel GMDPPC  

Instar al Ayuntamiento a dar cumplimiento a la Ley de Barrios respecto a Bon 
Pastor y Baró de Viver, así como a reforzar las actuaciones en materia de 
instalación y mantenimiento de ascensores en dichos barrios 

La senyora Santana, del GMDPPC, comunica que als barris del Bon Pastor i Baró de 
Viver hi resideix un nombrós grup de persones grans que tenen dificultat per sortir al 
carrer, ja que no tenen ascensor al seu domicili. Argumenta que es tracta de veïns que 
han mostrat la seva preocupació en diversos consells de barri. Tot seguit, presenta el 
prec. 

El senyor Fanlo, del GMDBComú-E, manifesta que els estudis arquitectònics dels 
ascensors de Baró de Viver ja estan elaborats i són vigents. Considera que la 
valoració econòmica dels residents s’ha fet quan el veïnat expressa la necessitat d’un 
ascensor. Puntualitza que si el veïnat no té la voluntat de posar els ascensors no es 
demanarà la informació econòmica perquè el veïnat no tindrà l’obligació de donar-la. 
Recorda que la qüestió de l’ascensor ha quedat encallada tradicionalment per motius 
econòmics, si bé el Districte ha intentat reprendre’l mitjançant converses amb TMB i 
Habitatge per tal de trobar recursos i impulsar el projecte. 

Coincideix que, pel que fa a la Llei de barris, la Generalitat es mostra reticent a aportar 
el 50% que li pertoca, cosa que resta recursos. Opina que la qüestió dels ascensors 
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podria entrar als pressupostos pendents d’aprovar i es podrien començar a construir el 
2016. Tot seguit, accepta el prec. 

La senyora Santana recorda que l’altre 50% de la Llei de barris pertany a l’Ajuntament. 
Recorda que el senyor Fanlo va assistir a la presentació a les reunions, i adverteix que 
hauria d’haver finalitzat el 2013, si bé es va demanar una pròrroga i actualment només 
s’ha gastat entre un 50% i un 55% del pressupost. Adverteix que s’ha estipulat una 
partida pressupostària de 150.000 euros exclusivament per a ascensors i 
manteniment, tot i que el cas segueix inactiu. En aquest sentit, matisa que els diners ja 
no hi són, però consta com si hi fossin. 

Indica que, si el senyor Fanlo ha assistit a les trobades, ha presenciat com la gent es 
queixa perquè més de cent persones grans no poden sortir al carrer. Pregunta si hi ha 
cap possibilitat d’exigir a la Generalitat que aporti els diners en benefici dels afectats 
perquè no s’hagin de quedar a casa. 

El senyor Fanlo assegura que des del primer moment l’Ajuntament s’ha dirigit a la 
Generalitat perquè aporti els diners que faltaven. Reitera que si s’aproven els 
pressupostos, es podrà iniciar el projecte dels ascensors l’any vinent. 

2.3. Prec presentat pel GMDC’s  

Que el govern municipal sustituya progresivamente en el alumbrado público 
del distrito la iluminación por tecnología de bombillas LED y una doble 
iluminación de la calzada y la acera 

El senyor Rodríguez Hernández, del GMDC’s, llegeix el prec. 

Opina que els beneficis del seu prec beneficien el medi ambient, l’estalvi d’energia de 
l’enllumenat públic i la seguretat de les calçades i les voreres mitjançant la il·luminació. 
Es mostra conscient que des del GMDBComú-E ja s’ha debatut aquesta qüestió a les 
comissions de seguretat. Expressa la suposició que l’assumpte de les bombetes LED 
també s’ha tractat a la Comissió de Medi Ambient. Reconeix que la reforma requereix 
una despesa, si bé no demana que es faci en tot el districte. Proposa que s’implanti la 
mesura progressivament al llarg de quatre anys o més, ja que ho considera una bona 
inversió. 

El senyor Alberjón, del GMDBComú-E, afirma que no pretén sotmetre el tema a debat, 
ja que tothom hi està d’acord. Assenyala que, fa cinc setmanes, al Consell Sectorial de 
Medi Ambient i Sostenibilitat es va abordar la demanda per tal que el PAD del Districte 
inclogués la potenciació i el canvi per bombetes LED. Afegeix que el Pla director tracta 
la qüestió de l’enllumenat amb el punt següent: «Es posaran i es canviaran per llum 
blanca eficient que, actualment, és la tecnologia LED.» Pel que fa a les voreres, 
esmenta un informe que exposa que s’il·luminaran només les voreres molt amples. 
Afirma que tothom hi està d’acord en benefici de la sostenibilitat.  

Tot seguit, accepta el prec. 

2.4. Prec presentat pel Grup GMDC’s  

Que el govern municipal apliqui la àrea verda al carrer Torroella de Montgrí, 
al carrer Portugal i al carrer Pegas per facilitar l’aparcament als veïns del 
barri (es retira) 
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El senyor Obón, del GMDC’s, demana que el seu prec s’apliqui a l’àrea verda dels 
carrers de Torroella de Montgrí, Pagàs i Portugal, ja que l’Associació de Veïns de 
Meridiana Cero ho va presentar com una prioritat en la darrera reunió. Indica que la 
zona experimenta una manca d’aparcament perquè hi ha molts cotxes abandonats i 
els treballadors de l’Hipercor que hi aparquen no deixen lloc a la resta de veïns. 

Apunta que l’equip de govern va recomanar de canviar el prec i l’Associació de Veïns 
tampoc no l’ha trobat correcte perquè no l’hi van consultar. S’excusa per aquest fet i 
admet que hauria d’haver parlat amb l’Associació. Per aquest motiu, demana que el 
prec es faci extensiu al barri de la Sagrera en lloc d’afectar només tres carrers.  

Tot seguit, retira el prec. 

2.5. Prec presentat pel GMDPSC-CP  

En relació als problemes d’accessibilitat que presenten els edificis 
d’habitatges del barri del Baró de Viver: «que al llarg del primer semestre de 
2016 el Districte de Sant Andreu dugui a terme un estudi de capacitat 
econòmica de les famílies que viuen en els blocs afectats per la manca 
d’accessibilitat amb propostes concretes, assumibles per elles, i que inclogui 
la solució d’aquest problema en el pressupost municipal per a l’any 2017» 

La senyora González, del GMDPSC-CP, llegeix el prec. 

El senyor Fanlo, del GMDBComú-E, accepta el prec. 

La senyora González agraeix l’acceptació. Es mostra conscient que s’està treballant 
perquè les subvencions destinades a les famílies amb problemes econòmics 
s’incrementi. En aquest sentit, considera necessari que s’elabori l’estudi. 

El senyor Fanlo manifesta que l’estudi arquitectònic ja és útil per al propòsit que té. Es 
mostra conscient de les dificultats econòmiques del veïnat del Baró de Viver per 
accedir a pagar la instal·lació dels ascensors. Matisa que el bloc del carrer de Quito, 1, 
ja ha presentat la documentació econòmica per expressar la voluntat d’instal·lar 
l’ascensor. Indica que, si s’aprova el pressupost, el 2016 ja s’hi podrà construir 
l’ascensor. 

2.6. Prec presentat pel GMDPSC-CP  

En relació a la saturació a primeres hores del dia de l’actual sistema de 
reserva telefònica del servei de taxis a persones amb diversitat funcional: 
«que el Districte de Sant Andreu traslladi aquest problema d’accessibilitat a 
l’Institut de Persones amb Discapacitat a fi i efecte de trobar-hi una solució, i 
presenti en un termini de 4 mesos el resultat de les seves gestions en aquest 
consell plenari» 

La senyora González, del GMDPSC-CP, llegeix el prec. 

El senyor López, del GMDBComú-E, es compromet a traslladar l’anàlisi a l’Institut de 
Persones amb Discapacitat perquè es comenci a treballar en la línia del prec 
presentat. Indica que en els darrers mesos s’ha portat a terme una sèrie de millores en 
aquest servei per intentar pal·liar les mancances que s’evidencien. En aquest sentit, 
afirma que s’ha començat a atendre les trucades una hora abans, des de les vuit del 
matí, tal com es proposava des de les entitats usuàries. Assegura que actualment 
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s’accepten dues trucades en espera, ja que abans la trucada que no trobava resposta 
quedava descartada. Corrobora que s’ha augmentat el nombre de persones que 
atenen els serveis telefònics de tres a cinc i s’ha creat un servei de reserva prèvia via 
Internet. 

Apunta que el canvi de model sobre el Servei Porta a Porta per a les persones amb 
diversitat disfuncional hauria d’implicar que les empreses de transport públic, en 
aquest cas TMB, garantissin l’accessibilitat a totes aquestes persones, cosa que els 
ajudaria a treballar plegades. D’altra banda, demana fer un ús pedagògic d’aquest 
servei, ja que s’anul·len 3.000 serveis d’aquest tipus, cosa que presenta 
conseqüències. Tot seguit, accepta el prec. 

La senyora González agraeix l’acceptació del prec. Comenta que, a banda de 
solucionar les mancances de la centraleta també s’ha demanat que es treballi el dèficit 
de taxis disponibles per a aquestes persones. Reconeix que els taxis són privats, si bé 
demana que es tingui en compte que actualment és l’únic mitjà que tenen moltes 
persones per sortir de casa. 

El senyor López indica que està previst adjudicar un nou concurs el 2016, si bé cal 
comprovar si comporta un increment del nombre de taxis. Es compromet a consultar-
ho amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. 

2.7. Prec presentat pel GMDERC-AM 

Que al curs 2016-2017 comenci sense que hi hagi cap centre educatiu de 
titularitat municipal en gestió indirecta, i que es vetlli per la continuïtat dels 
docents que vulguin continuar amb la seva tasca a l’escola 

El senyor Rodríguez i Escuredo, del GMDERC-AM, exposa que en una societat 
democràtica, l’educació és un dret i un recurs per construir una societat cohesionada i 
justa. Considera que, per fer-ho possible, l’educació pública n’ha de ser l’eix principal. 
Comunica que les escoles bressol tenen un llarg recorregut i actualment són un 
referent pedagògic en el món de l’educació infantil. Indica que la tasca dels docents és 
un exemple de coneixement, respecte, informació i innovació, i el seu compromís els 
converteix en una peça fonamental del sistema educatiu. Tot seguit, llegeix el prec. 

La senyora Port, del GMDBComú-E, expressa la voluntat del govern per passar la 
gestió directa a les escoles bressol Caspolino, Enxaneta i Els Patufets de Navas un 
cop hagin finalitzat els contractes amb les empreses que les gestionen, tal com s’ha fet 
amb les dues previstes per al curs 2015-2016. 

Pel que fa a la subrogació dels docents actuals, afirma que s’ha demanat un informe 
als Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Barcelona per valorar-ne la viabilitat, ja que 
actualment els serveis tècnics de l’IMEB informen que la provisió de llocs de treball per 
portar a terme la gestió directa dels serveis amb les condicions laborals i retributives 
emmarcades en l’actual sistema d’ordenació municipal s’ha de proveir a través de la 
corresponent oferta pública d’ocupació o, mentre aquesta no s’executi, a través de les 
borses de treball establertes per a personal educador i direccions d’escoles bressol, 
gestionades per l’IMEB. 

Coincideix en l’aspecte de la gestió directa però discrepa en la subrogació fins que no 
es decideixi si és jurídicament viable. Tot seguit, rebutja el prec. 
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El senyor Rodríguez i Escuredo exposa que la subrogació hauria de ser directa. Indica 
que els professors estarien un any de prova i, posteriorment, s’avaluarien i entrarien a 
la borsa d’interins, tal com els ho ha comunicat el Departament. Comunica que 
accepta la fórmula proposada. 

La senyora Port, del GMDBComú-E, reitera que l’informe de Serveis Jurídics estipula 
que es permet subrogar un servei a una empresa privada i subrogar els treballadors 
amb el concurs, si bé en aquest cas s’està parlant de remunicipalitzar un servei a 
expenses de l’informe jurídic. 

2.8. Presentat pel GMDERC-AM  

Que es duguin a terme les actuacions de manteniment necessàries als 
centres educatius de titularitat pública del Districte de Sant Andreu donant 
prioritat al manteniment dels lavabos de l’Escola Octavio Paz i a l’Escola 
Ferran i Clua 

El senyor Rodríguez i Escuredo, del GMDERC-AM, informa que l’ensenyament públic 
és una inversió de futur i no una despesa. Comunica que els centres educatius de 
titularitat municipal del districte de Sant Andreu presenten mancances de manteniment 
general, cosa que comporta inconvenients per als infants i docents d’aquests centres, 
així com situacions d’incomoditat que dificulten l’activitat ordinària dels centres, com 
ara l’Escola Octavio Paz o l’Escola Doctor Ferran i Clua. Tot seguit, presenta el prec. 

La senyora Port, del GMDBComú-E, accepta el prec. Respecte a l’Escola Octavio Paz, 
avança que durant el 2015 s’ha realitzat un total de 36 ordres de treballs de 
manteniment com a resposta a les demandes de la direcció del centre educatiu. 
Assegura que el cost aproximat de les intervencions ha estat de 22.000 euros. Indica 
que el PIM del 2016 preveu la reforma completa dels lavabos del centre, que es 
realitzarà durant l’estiu. Indica que, mentrestant, es donarà resposta a les avaries que 
es puguin produir mitjançant actuacions de manteniment, com la que està prevista per 
a la present setmana. 

Pel que fa a l’Escola Doctor Ferran i Clua, comunica que la necessitat de retirar o 
collar la font del centre del pati s’ha traslladat al Consorci d’Educació. Avança que al 
pressupost del 2016 es recull l’assignació per dur a terme la redacció del projecte 
executiu de l’ampliació de l’Escola Doctor Ferran i Clua amb l’Institut Alzina. Considera 
que es tracta d’una bona notícia per a la comunitat educativa, ja que estava pendent 
des de feia temps. 

El senyor Rodríguez i Escuredo agraeix l’acceptació del prec i afegeix que a mesura 
que es detectin problemàtiques semblants es presentaran a l’equip de govern. Nega 
que esmentar només dues escoles sigui electoralisme, sinó que les considera 
qüestions urgents. 

La senyora Port coincideix amb la preocupació del senyor Rodríguez quant al 
manteniment de les escoles públiques, que són les més antigues del districte. Afirma 
que també ha detectat aquesta necessitat en diferents entrevistes mantingudes amb la 
direcció dels centres. Manifesta que s’executaran totes les accions necessàries i 
s’adreçarà al Consorci per pal·liar les deficiències. 
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2.9. Presentat pel GMDCiU 

En relació al punt TMB d’informació i atenció al ciutadà de la Sagrera: «que el 
govern del Districte de Sant Andreu insti Transports Metropolitans de 
Barcelona, empresa presidida per la regidora de govern Sra. Mercedes Vidal, 
a millorar la gestió dels serveis per tal d’evitar la mancança de serveis a la 
mobilitat al districte i a la resta de la ciutat» 

La senyora Gadea, del GMDCiU, afirma que el seu grup ha constatat que el punt TMB 
d’informació i atenció al ciutadà situat a l’estació d’enllaç de la Sagrera, que és la més 
concorreguda de la xarxa de metro, ha estat tancat en diverses ocasions. Tot seguit, 
llegeix el prec. 

El senyor Fanlo, del GMDBComú-E, admet que el punt d’informació de la Sagrera està 
tancat en certes ocasions. Corrobora que, després de consultar TMB, ha constatat que 
funciona de dilluns a divendres, de vuit del matí a vuit de la tarda, si bé el 9 d’octubre 
va estar tancat de tres a vuit de la tarda, el 2 de novembre va estar tancat de vuit a 
una de la tarda, el 10 de novembre va estar tancat de tres a vuit del vespre i l’1 de 
desembre va estar tancat de tres a vuit. Informa que TMB ha comunicat que es tracta 
d’un problema intern de personal. Afirma que el Districte ha instat TMB perquè el 
servei funcioni. 

Matisa que l’acceptació del prec no manté cap relació amb el punt d’informació, ja que 
el GMDCiU està manifestant la mancança de serveis a la mobilitat de la ciutat, cosa 
que nega. Afirma que hauria acceptat un prec que demanés la millora de la gestió del 
punt d’informació. Per tant, rebutja el prec. 

La senyora Gadea aclareix que TMB té dos punts més a l’estació de Diagonal i a la 
d’Universitat, de manera que tancar el de la Sagrera per manca de personal produeix 
un dèficit a Sant Martí, Nou Barris, Santa Coloma, Badalona i Sant Adrià del Besòs. 
Considera que hi ha una gestió deficient a l’hora de repartir el personal, ja que l’estació 
de la Sagrera dóna servei a molta població. 

El senyor Fanlo corrobora que el punt d’informació no es tancarà definitivament. Indica 
que l’actitud de l’equip de govern respecte a aquesta qüestió és molt diferent a la del 
GMDCiU quan era al govern. 

3. Preguntes  

3.1. Presentada pel GMDCiU 

Atès que en el mandat anterior és va encarregar un estudi per a la pacificació 
del carrer Gran de Sant Andreu. Per quin motiu no s’utilitza l’estudi realitzat 
en el mandat passat? 

El senyor Mestre, del GMDCiU, fa palès que s’està impulsant un estudi per a la 
pacificació del carrer Gran de Sant Andreu. Tot seguit, llegeix la pregunta i afegeix que 
l’estudi actual té un cost de 17.000 euros. 

La senyora Port, del GMDBComú-E, aclareix que no s’ha encarregat cap estudi per a 
la pacificació del carrer Gran, sinó que s’està valorant l’estudi elaborat en el seu 
moment, el qual presentava diverses opcions per a la pacificació. D’altra banda, 
corrobora que se celebrarà un procés participatiu per triar alguna de les propostes i 
definir els elements relatius a la mobilitat urbana i el disseny final de l’espai públic 
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durant el primer trimestre del 2016. Assegura que per a aquest objectiu s’aprofitarà el 
treball ja existent. Matisa que, un cop s’arribi a un acord, l’equip de govern estarà 
disposat a encarregar la redacció del projecte executiu i, posteriorment, licitar i 
executar l’obra que es preveu per al present mandat. 

E) Declaracions institucionals 

1. Declaració institucional sobre l’estació de Sant Andreu Comtal 

El senyor Santi Serra, en nom de l’Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar, 
presenta la declaració. Considera un engany les obres d’alta velocitat, ja que 
s’esperen des de fa molts anys i es desconeix el responsable de la situació actual. 
Pregunta per què no hi ha ningú que reconegui els errors. 

Argumenta que la situació és molt preocupant, ja que el projecte no avança i es 
degrada any rere any. Indica que s’hi ha invertit molts diners que podrien resultar 
inútils. Matisa que, llevat de l’estació de la Sagrera, la resta del projecte es troba en 
mal estat. Corrobora que l’estació de Sant Andreu Comtal perjudica les persones amb 
mobilitat reduïda, ja que incompleix totes les normatives d’accessibilitat i seguretat. En 
aquest sentit, reclama una solució i fa palès que el projecte de la nova estació està 
encallat des de fa anys en tràmits burocràtics entre el ministeri espanyol, Adif i 
l’Ajuntament, mentre que la Generalitat se n’ha desentès. Afegeix que la trama de 
corrupció «Yogui» va desviar 6 milions d’euros a les obres de l’AVE Madrid-Barcelona. 

D’altra banda, indica que el parc que ha de cobrir les lloses i els ponts que han de 
connectar els barris ha deixat de ser un futur engrescador. Comunica que les 
estructures de formigó que omplen la trinxera de les vies està en molt mal estat i 
separa els veïns que resideixen a banda i banda. Afegeix que la situació dels 
col·lectors, els vials de trànsit, l’estació de busos, les línies de metro i els equipaments 
és igual o pitjor. 

Pregunta per què no s’està impulsant el projecte si els diners no suposen un problema, 
ja que està inclòs als pressupostos. Vol saber si es tracta de manca de voluntat. 
Al·lega que posposant les obres només s’aconsegueix enganyar les entitats i els 
veïns. En aquest sentit, exigeix que les obres es finalitzin i que les tres administracions 
responsables impulsin el projecte. Finalment, es compromet a repartir els fulletons 
amb el manifest, en què es convida tothom a assistir a l’encadenament en senyal de 
protesta que tindrà lloc el dissabte dia 5 a l’estació de Sant Andreu Comtal. 

La presidenta informa que la declaració institucional ha rebut el suport de tots els 
grups municipals. 

2. Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb 
Discapacitat Funcional 

La presidenta esmenta que la darrera declaració institucional s’ha presentat amb motiu 
del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat Funcional, que se celebrarà el 
3 de desembre. 

Afirma que el Consell Municipal del Districte de Sant Andreu acorda reafirmar el 
compromís de la ciutat de Barcelona amb la Convenció Internacional sobre els Drets 
de les Persones amb Discapacitat que garanteix promoure els drets humans i les 
llibertats fonamentals de les persones amb diversitat funcional. Corrobora que es 
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reconeix el valor de les contribucions que aporten les persones amb diversitat 
funcional al benestar general i a la cohesió social. 

Manifesta que s’ha acordat lluitar contra qualsevol forma d’estigmatització o 
discriminació de les persones amb diversitat funcional. Reconeix que les dones i les 
nenes amb discapacitat estan subjectes a múltiples formes de discriminació i, en 
aquest sentit, afirma que cal adoptar mesures per garantir que puguin gaudir 
plenament i en igualtat de condicions de tots els seus drets i llibertats fonamentals. 

Assegura que es pretén garantir una educació inclusiva en la qual es garanteixi la 
participació plena de tots els infants, independentment de les seves condicions i 
capacitats, així com impulsar els programes d’autonomia personal i de vida 
independent per tal que les persones amb diversitat funcional puguin desenvolupar la 
seva vida diària amb autonomia i amb independència. 

Indica que s’ha acordat garantir que les persones amb diversitat funcional puguin 
accedir al mercat de treball ordinari i no es vulnerin els seus drets com a treballadors i 
treballadores. Afegeix que es garantirà l’accessibilitat a l’entorn físic, social, econòmic i 
cultural, a la salut i a l’educació, i a la informació i les comunicacions, perquè les 
persones amb diversitat funcional puguin gaudir d’una ciutat plenament inclusiva.  

Finalment, expressa la intenció del Consell per promoure la participació de les 
persones amb diversitat funcional de manera individual o col·lectiva, considerant que 
les persones amb discapacitat han de tenir l’oportunitat de participar activament en els 
processos d’adopció de decisions sobre polítiques i programes, inclosos els que els 
afectin directament. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 21.30 h.  

 

 

 

El secretari del Consell Vist i plau  
La presidenta 

 


