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Desenvolupament de la sessió  
 
La presidenta obre la sessió. 

La presidenta 

Bona tarda a totes i tots. Benvinguts i benvingudes a la seu del Districte de Sant 
Andreu, al primer Consell Plenari d’aquest any polític. També benvingut el regidor de 
Convergència. Dintre de poc ens llegirà el decret el secretari, del canvi de nom. 

Per tant, doncs, comencem aquesta sessió del Consell Plenari amb aquesta lectura 
del decret del secretari. 

El secretari tecnicojurídic 

Sí, com a cosa prèvia, donar compte que el Plenari del Consell Municipal, que en la 
sessió celebrada el dia 24 de febrer de 2017, va ser informat per l’alcaldessa del canvi 
de denominació, comunicat el dia anterior pel Grup Municipal de Convergència i Unió, 
que passa a ser el de Grup Municipal Demòcrata - PDeCat Unió Demòcrates. Per tant, 
se substitueix el seu nom actual pel Grup Municipal de Districte Demòcrata, i es té per 
canviat el Cartipàs. 

La presidenta 

Bé, moltes gràcies.  

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

Doncs, passem a l’aprovació de l’acta de la sessió anterior.  

Tots els consellers i conselleres l’han rebut, hi ha hagut dues esmenes a l’acta, que 
han estat incorporades i l’acta ja ha estat penjada, tal qual constarà. 

B) Part informativa:  

1. Despatx d’ofici 

El despatx d’ofici, per motius tècnics, no s’ha pogut fer arribar fins fa poca estona; per 
tant, els consellers i conselleres tenen fins demà a la mateixa hora de l’inici del Plenari, 
o sigui, a les set de la tarda, per fer arribar aquelles coses, doncs, que considerin. 

2. Informe de la regidora 

I ara sí, passem a l’informe de la regidora, de la senyora Andrés. Quan vulgui, 
regidora. 

La regidora 

Moltes gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom. Bé, en aquest informe, en primer lloc, 
començaré amb els projectes d’inversió en obra més destacats en el districte, i 
donarem compte des de l’últim Plenari, que va ser fa dos mesos. 



  

En primer lloc, doncs, comentar que al mes de març s’iniciaran les obres de 
construcció de l’edifici de reallotjats a l’entorn de Casernes, pel Consorci de la Zona 
Franca; que també durant el mes de febrer-març s’estan fent les feines per inscriure la 
reparcel·lació dels solars de Casernes propietat del Consorci de la Zona Franca, tal 
com se’ls va explicar a la comissió de seguiment de Casernes; que el dia 27 de febrer 
es van licitar les obres del parc Santiburcio, amb una inversió de 3,6 milions d’euros i 
amb una previsió d’inici d’obres al mes de maig-juny; que al mes de maig també 
s’iniciaran les obres del carrer Lanzarote, que estan previstes per a un any, i que 
també l’Institut Barcelona Esports ha encarregat ja a Bimsa començar les feines de 
redacció del projecte executiu del PAD III de Casernes.  

Així mateix, doncs, dir que començaran les obres al mes d’abril, abans del proper 
Plenari –esperem–, de la instal·lació provisional del mercat de Sant Andreu. I també es 
posarà en marxa simultàniament la prova pilot de pacificació del carrer Gran de Sant 
Andreu. Que tenim prevista ja l’obertura de la rambla Onze de Setembre, entre el 
carrer Gran i Santa Coloma, on s’ha fet la nova pavimentació. I que tenim dotació 
pressupostària –aquesta obra és una obra feta pel Districte–, tenim dotació 
pressupostària prevista per començar el següent tram, que serà entre el carrer Santa 
Coloma i Josep Soldevila, doncs, abans d’acabar l’any veurem feta aquesta 
pavimentació. També hem signat, ha passat per la Comissió de Govern Municipal i 
hem signat el conveni amb el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per redactar el 
Pla director sobre el conjunt de finques delimitades del carrer Pont, Segre i Cinca, i 
que, per tant, el col·legi oficial ja encarrega i treu les bases de concurs per a la 
redacció d’aquest pla director que ens ha de permetre preservar aquest conjunt. 

En el barri de la Trinitat, doncs, ja tenim el projecte guanyador que ha de fer la direcció 
tècnica d’obres i ha d’elaborar el projecte executiu del casal de barri i del centre de 
serveis socials de Porta Trinitat, que recordem que és una obra amb una inversió 
prevista de 5.100.000 euros. I que pensem que al primer trimestre del 2018 ja tindrà 
redactat el seu projecte per iniciar obres en aquell trimestre. Que de la reforma de la 
plaça de la Trinitat Vella ja s’han resolt les al·legacions presentades al projecte 
provisional i que podrem iniciar les obres quan estigui tota la tramitació definitiva feta, 
que, per no interferir les obres…, per no interferir –perdó– les festes major, serà passat 
l’estiu. I té una inversió prevista d’1,7 milions d’euros. I que també, doncs, s’han reprès 
els contactes amb els afectats del PERI Madriguera, i s’estan fent els contactes 
persona a persona per tal de buscar solucions per resoldre les càrregues que tenen i 
permutar-les per sostre.  

I també informar, doncs, que hem aprovat, justament s’aprova demà a la Comissió de 
Govern Municipal, el projecte executiu de l’enderroc de l’espai d’accés actual a la llotja, 
amb un import de 600.000 euros, per tal d’executar el nou accés, que també té un 
import previst d’inversió de 600.000 euros, i que això forma part del projecte d’obra del 
nou poliesportiu Camp del Ferro, que està aprovat definitivament. I recordem que té 
una inversió importantíssima de 14 milions d’euros, perquè es tracta no només del 
poliesportiu, sinó també de tot l’entorn: aquests accessos, el col·lector corresponent i 
més obres d’urbanització de l’entorn. 

També està en marxa el projecte executiu del nou casal de gent gran del Bon Pastor, 
que s’ha presentat ja als veïns, el primer projecte. I que continuem amb les obres del 
mercat del Bon Pastor sobre el calendari previst.  

Així mateix, s’ha presentat als veïns del Baró de Viver l’avantprojecte del camp de 
futbol municipal.  



  

I també, doncs, podem dir que s’ha fet l’acord verbal amb els propietaris dels dos 
locals on s’ubicarà el nou casal de gent gran de la Trinitat Vella, a la carretera de 
Ribas, i que aquest acord verbal té un import d’uns 600.000 euros, més o menys, eh? 
Ara s’ha de fer tota la feina per part de Patrimoni per tal d’adquirir aquests locals. 

Quant als serveis a les persones, podem dir que s’han incrementat les dotacions de 
l’Oficina d’Habitatge del Districte amb dues persones en el servei de suport a les 
comunitats i també amb una persona i mitja, diguéssim, una i mitja jornada més, del 
CIFO. Que també s’ha incrementat amb catorze dotacions, amb catorze guàrdies la 
Guàrdia Urbana en el torn de tarda i quatre agents en el torn de matí. La Guàrdia 
Urbana del districte. I que també, doncs, s’ha posat en marxa –i parlem de serveis a 
les persones– el nou projecte «Sóc gran, i què?», en col·laboració amb la Xixa Teatre i 
la Lira, per tal de trencar estereotips sobre les persones grans. I també aquí hi ha una 
consellera que hi participa molt i ens agrada que ho faci d’aquesta manera. 

Felicitar a totes les entitats que van participar –no vam tenir ocasió de fer-ho perquè és 
el primer Plenari de l’any– a la Cavalcada de Reis del districte, i també a tots els grups, 
entitats, persones que han participat en els Carnestoltes dels nostres barris. 

I fer, doncs, també un agraïment i una menció a la tasca que aquests dies ha fet la 
nostra Guàrdia Urbana en relació amb el Bailódromo Caña Dulce, on ha fet diligències 
i actuacions per tal de comprovar, doncs, totes les llicències d’aquest local i també 
informar sobre la infracció que suposava la publicitat feta els últims dies, infracció de la 
Llei de publicitat, en el seu article 22, i l’article 16 de l’Ordenança de convivència. És 
un tema que ens hagués agradat tractar en aquest Ple, no ha pogut ser perquè no s’ha 
apreciat la urgència, però, en tot cas, que quedi clar que el Districte ha actuat i ha 
actuat a través dels serveis corresponents i també de la Guàrdia Urbana. 

La presidenta 

Gràcies, senyora Andrés. És el torn del portaveu de la CUP Capgirem. Senyor Altimira, 
quan vulgui. 

El Sr. Ivan Altimira Miralles 

Bé, bona tarda. Doncs, bé, m’alegro que l’informe de la regidora sigui una mica més 
ampli que el que hem rebut, i que hem rebut només en qüestió d’un dia d’anterioritat. 
Amb això processar a fer un argumentari, doncs, és una mica complicat. 

Dintre d’aquesta síntesi, l’informe de la regidora es dividia en diverses parts, eren tres 
parts. La primera, una d’elles era sobre els drets socials: esperem que aquests 
projectes tant a la Trinitat Vella com al Bon Pastor del casal de joves…, ai –perdó–, de 
gent gran sigui i tingui l’efectivitat amb aquest nou projecte. També el que volia dir és 
que a veure si també comencem a treballar amb l’efectivitat i amb nous projectes cap 
als infants i els joves i els casals de joves, inexistents pràcticament en aquest districte. 

Després, que es treballi sobre la construcció d’estereotips amb efectivitat sobre la 
nostra gent gran, que tinguin aquests espais també dintre d’aquests projectes que 
s’emmarquin també en espais intergeneracionals, dintre dels seus mateixos ambients i 
territoris, que ja s’ha demostrat que aquests projectes, per anteriors resultats, donen 
resultats molt positius en anteriors projectes. 

També creiem que dintre el casal de gent gran de la Trinitat Vella, esperem que també 
es compleixi la demanda que teníem des de les associacions de veïns i des dels 



  

col·lectius de gent gran de la Trinitat Vella de l’obertura a l’agost, i així també com que 
la gestió del mateix casal passi a ser de gestió pública. 

També demanar al Govern que faci un informe de les possibles irregularitats de la 
construcció de l’edifici del carrer Portugal, número 53, que fa divuit anys buit –divuit 
anys buit–, em refereixo des que es va construir en ple pelotazo immobiliari, ja que 
veiem que hi ha una efectivitat i una rapidesa per desnonar qualsevol durant més de 
cinc vegades durant aquests anys diverses vegades que la “vivenda» ha estat 
ocupada o per gent que ha patit desnonaments o per moviments socials, etcètera. 

També voldríem parlar que està molt bé l’ampliació de la dotació de personal al servei 
de l’habitatge, però creiem que a part d’aquesta ampliació de personal, que tot i així la 
veiem minsa, que creiem que encara hauria de ser més la necessitat de censar, 
començar a censar i recuperar totes les cases buides que existeixen a la ciutat, al 
nostre districte i a la ciutat. I començar veritablement a aturar aquesta xacra que són 
els desnonaments oferint alternatives a les nostres famílies i mesures perquè no 
incrementi el lloguer de les “vivendes» i marcar un topall amb mesures dissuasòries.  

També ens alegrem de la recuperació, per fi ja, després d’onze anys, d’una petita part 
de la zona de les Casernes, que és aquest gran parc. També ens agradaria saber per 
què finalment se li ha posat el nom de Santiburcio, si s’estava parlant de tanta 
participació ciutadana en molts dels consells i les comissions, amb una participació 
ciutadana, i de la feminització dels noms dels nostres espais del poble, exactament 
creiem que és un nom possiblement partidista. No tinc clar si ja va ser en l’anterior 
legislatura o va ser a l’altra, que governava el Partit Socialista; Santiburcio era 
socialista, suposo que deu venir d’això. 

I, a part d’això, m’alegro també, ja dic, de la recuperació d’aquests equipaments de les 
Casernes, però el que tenim fa molt més temps són onze anys que s’està patint i que 
estan patint els veïns d’aquella zona i tot el districte i el poble sencer els retards en tots 
els equipaments que hi ha i que hi ha d’haver. 

A més a més, també han dit que entrarà ja el carrer Pont, les bases de concurs i el 
projecte de les cases del carrer Pont, de les cases de l’oficial…, la casa de l’oficial. A 
part d’aquestes bases de concurs de rehabilitació d’aquests espais, ens agradaria 
saber quan seguirem endavant treballant per no només les pedres, sinó pel projecte 
que cal encabir allà dintre, perquè el projecte encara no està clar. Sembla ser que ara 
s’obren les bases de concurs de les obres, però els ocupants que hi havia han anat 
fora i correm el perill de passar com ja a l’anterior legislatura, de quan no hi havia els 
ocupants, fer-se cada vegada més malbé aquestes cases patrimonials del poble. 

Moltes gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Altimira. És el torn de la portaveu del Partit Popular. Quan vulgui, 
senyora Santana. 

La Sra. Carmen Santana González 

Gracias, señora presidenta. Yo solamente en la síntesis del informe de la regidora voy 
a comentar varias cosas y felicitar por fin a un barrio que lleva así como ocho o diez 
años esperando todo lo que usted nos ha pasado en este informe, como puede ser 
Porta Trinitat, como puede ser el casal de yayos… Una serie de cosas que 



  

verdaderamente usted acaba de llegar y lo tiene, pero esto viene de hace, pues, ocho 
o diez años o más que han entrado todo esto. Y, entonces, pues, bien, como dice 
aquel, la «Trini» existe.  

Ya me gustaría también que en el barrio del Congreso, que también tenemos un 
pequeño retraso con el canódromo, tuviéramos también esta oportunidad de esos 
equipamientos que estamos esperando, que por una cosa o por otra se han ido 
retrasando. Ahora parece ser que lo único que está en proyecto es la escuela, pero 
hay otra serie de cosas que están ahí y sería interesante, porque es uno de los barrios 
donde menos equipamientos hay y verdaderamente donde hay poca actividad a nivel 
de cumplir lo que estaba pactado en los PAD 2008-2012 y toda esta cosa. 

También quiero comentar un par de cosas que hace usted. También, por ejemplo, han 
comentado la calle Portugal; hay un edificio que ya salió en la Audiencia Pública y que 
pertenece a la Pegaso, bueno, al parque de la Pegaso, que eso verdaderamente es un 
peligro y pertenece al Ayuntamiento. Eso el día que pase algo puede haber una 
desgracia. 

También comentar…, ahora ya voy a hacer mi presentación, lo que yo me he 
preparado. Primero, celebrar, aunque ya se pasó, que ayer se celebró el Día de las 
Enfermedades Raras. Y mi pregunta es: ¿para cuándo un consell de discapacitados 
en el distrito? El último se hizo en enero del 2016. 

Ocupas, ¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno municipal ante el aumento 
ocupacional ilegal producido en el distrito de Sant Andreu? En el año 2015, el total de 
ocupaciones era de 129 y en el primer semestre del 2016 pasamos a 178, con un 
incremento del 38 por ciento. 

El tema del Canódromo ya lo he tocado, lo tacho. 

Luego, también, me ha llamado la atención que ha salido una campaña de 
sensibilización ciudadana y comercial para la mejora de la limpieza de las calles y 
plazas de la ciudad que se presentó en el Ayuntamiento y que se inicia el 6 de febrero 
y con duración hasta el 30 de enero del 2018. Decirle que una vez leído con atención 
el artículo que se presentó sobre la limpieza y cuidado del espacio público, también 
quisiera recordarles que hay un espacio público, que yo ya lo he comentado varias 
veces, que es el tema de la bajada de la Sagrera, donde hay una ocupación, donde 
hay un problema que el día que haya un incendio, haya algo, porque aquí hay una 
nave donde hay muchísima cantidad de recogidas, hay niños también, y me gustaría 
saber qué pasa con esto, si esta campaña que nos la dedican a los ciudadanos 
también la van a poner en marcha en esa parte que tienen ustedes que es del 
Ayuntamiento. 

Me hace gracia porque dice que…, bueno, una parte para que los ciudadanos 
limpien…, y yo he de comentar que en mi época escolar, que ya hace mucho tiempo, 
había una asignatura que se llamaba urbanidad, a respetar todo lo que formaba parte 
de nuestro entorno, es decir, personas, medioambiente y todo lo que debe ser 
respetado. Agradecemos el interés que se toman ustedes para de alguna manera 
recuperar aquellas asignaturas perdidas. 

También esta campaña me recuerda un poco a la presentada en otro ayuntamiento de 
España, en la que se pretendía poner deberes a los niños, a los jóvenes y a las 
mamás. 



  

Bueno, por último, también he de decir y aquí hay un tema que me ha llamado mucho 
la atención: el tema referente a las terrazas, por el que tanto interés se toma el 
Gobierno. Quisiera que nos informara de la legalidad de la terraza que ocupa La 
Harmonía en el recinto de la Fabra i Coats, y que al parecer no tiene ni límites ni 
espacio ni mesas. ¿Cumple esa asociación la reglamentación aplicada a cualquier otro 
establecimiento de nuestro distrito? 

Gracias.  

La presidenta 

Gràcies, senyora Santana. És el torn del portaveu del Grup Municipal de Ciutadans. 
Senyor Rodríguez, quan vulgui. 

El Sr. Marcos Rodríguez Hernández 

Gracias, presidenta. Regidora. Bueno, y un saludo a todo el público que se ha 
acercado en directo a vernos hoy, el Pleno de Sant Andreu, y a los que nos siguen en 
streaming. 

Siguiendo su discurso, comenzaremos por derechos sociales. Ya estamos de acuerdo 
en que se inicien nuevos proyectos para la gent gran, como el citado «Sóc gran, i 
què?». Nos alegra saber que la propuesta que hicimos en el 2015 de poner en marcha 
un casal de gent gran en Trinitat va viendo la luz y, como quería la asociación de 
vecinos, finalmente se haga en el edificio verde de UGT. 

Creo que los vecinos del Congrés verán con ilusión el nuevo centro cívico de Can 
Clariana Cultural, y que dará impulso a la actividad asociativa. 

Que se amplíe el personal de la Oficina d’Habitatge está bien, pero echamos de 
menos actuaciones para reforzar el parque de vivienda protegida del distrito. Han 
pasado casi dos años de mandato ya y la necesidad de tener una oferta de vivienda 
pública para familias en riesgos de exclusión social es todavía muy alta y no vemos 
grandes progresos en este área. 

También se echa en falta una mayor convocatoria del Consell de Joventut del Districte. 
Por lo que sé, solo se ha reunido una vez en casi dos años. 

En obras, constatamos el seguimiento de diferentes niveles de ejecución: PERI 
Lanzarote, parc Santiburcio, Centre de Serveis Socials de Trinitat Vella, mercat de 
Sant Andreu, rambla Once de Setiembre. 

Respecto a la reforma de la rambla Once de Setiembre, que se pedía desde hace 
tiempo, he escuchado numerosas críticas: es verdad que la rambla Once de Setiembre 
no es la Diagonal, no creo que nadie quiera baldosas de diseño, pero de eso a 
pavimentarla con asfalto como la vía pública hay una gran diferencia. 

Celebramos el incremento de la plantilla de la Guardia Urbana, que tan demandado 
era en ciertos barrios del distrito. E igualmente, para finalizar, también el desarrollo de 
las actividades de Navidad, Reyes y carnestoltes, y en especial a todas las 
asociaciones que han hecho posible estas actividades. 

Gracias. 



  

La presidenta 

Gràcies, senyor Rodríguez. És el torn del representant del Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana, senyor Rodríguez Escuredo. 

El Sr. Carlos Rodríguez i Escuredo 

Regidora; regidors; conselleres, consellers; veïns i veïnes. Bona tarda i benvinguts al 
primer Ple de l’any. El primer que volem fer és tornar a agrair i felicitar els 
organitzadors i participants de les cavalcades de Reis, dels Tres Tombs i de les rues 
de Carnestoltes de tot el districte per fer-nos gaudir dels carrers dels nostres barris 
amb el seu savoir-faire i encomanable il·lusió. Un savoir-faire que sembla no és 
contagiós per al Govern del Districte. 

Darrerament, està de moda parlar de nova i vella política, però per nosaltres aquest no 
és el debat, sinó entre fer bona o dolenta política. Quan la política serveix per 
solucionar problemes, tensions i disfuncions, esdevé l’eina més potent per gestionar i 
transformar l’esfera pública que compartim; quan la política el que fa és generar 
frustració, pèrdua de temps i insatisfacció als ciutadans, llavors, esdevé un jou massa 
pesat per a qualsevol societat. 

La setmana passada, arran de la supressió de la línia 20 de bus, mal anunciada pels 
mitjans de comunicació, i que té els veïns del Congrés-Indians en peu de guerra des 
de fa quatre mesos –aprofito per saludar l’Associació de Veïns del Congrés–, vam 
assistir a una nova mostra d’això: els veïns, després de tallar dos cops el passeig 
Maragall i d’omplir el barri de pancartes amb el lema «El 20 no es toca», varen ser 
convocats a una assemblea veïnal per oferir-los una alternativa i donar-los 
explicacions. Què es van trobar, però? Una xerrada tecnicofilosòfica dels tècnics de 
Mobilitat de l’Ajuntament parlant-los més de quaranta minuts sobre la mobilitat a tota la 
ciutat i a la resta de barris del districte; una xerrada idèntica a la que vàrem poder 
sentir feia menys d’una setmana a Can Fabra, i cinc minuts, només cinc minuts per dir-
los que el 20 es treia perquè es posava un bus de barri i perquè el metro que ja 
tenen…, vull dir, i per un metro que ja tenen. 

Des del nostre grup no entrarem a valorar la qualitat i la tasca dels serveis tècnics 
municipals –excel·lents en tots els sentits–, però sí que creiem que com a 
administració més propera als veïns i veïnes la gestió d’aquesta assemblea no s’ha de 
repetir: el temps dels veïns és sagrat i com a polítics que estem de pas ens hem de 
comprometre a ser diligents i respectuosos amb els béns més preuats de les nostres 
veïnes i veïns, el seu temps. Regidora, segui amb els veïns, passi tota una tarda amb 
ells, expliqui’ls, escolti’ls, faci’ls sentir importants, segur que es posaran d’acord. Les 
veïnes i veïns del Congrés i els Indians li ho agrairan. 

Un altre bé a tenir ben present en política, segur que hi estem tots d’acord, és la 
coherència. El mestre Cruyff ho expressava amb allò del «dinero al campo y no en el 
banco».  

L’abans regidora Janet Sanz, ara tercera tinenta d’alcaldia, ens deia: «El diner ha 
d’estar als barris i no als bancs.» Per segon any consecutiu –dos de dos, senyores i 
senyors– el Govern tornarà a tenir superàvit, un superàvit que fa quatre anys el nostre 
grup ja demanava que es posés al servei per combatre els efectes de la crisi i 
promoure la recuperació econòmica i la lluita contra l’atur. Fa només tres o quatre anys 
la culpa era de la gestió d’en Trias, avui ens han dit que la culpa és del Montoro; 
vostès mai són culpables de res?  



  

Nosaltres seguirem coherentment insistint que Barcelona ha de voler i ha de poder, i la 
seva capacitat financera ha de servir per fer front a l’emergència d’habitatge i a la 
consegüent bombolla que viu el districte i la ciutat. Creiem que cal invertir com a mínim 
el 25 per cent del PIM, això són uns 63 milions d’euros. Ja els ho demanàvem per 
donar suport al Pla d’habitatge. Ens van dir que era una bogeria impossible. I aquest 
curs tornem a tenir superàvit: 97,5 milions d’euros. Els tornem a posar sobre la taula 
aquesta xifra. 

Tenen marge i opcions, comprin l’edifici del carrer Portugal…  

(Se senten tambors de fons.) 

La presidenta 

Pari una estona i quan acabi la tabalada, continuarem. 

(Pausa i tall de l’enregistrament al minut 27.) 

(Es reprèn al minut 28.20.) 

Bé, doncs, la sardina ja l’han enterrat, sembla. Sí, avui és la celebració del Dimecres 
de Dendra, em sembla, per tant, s’enterra la sardina. Ja la deuen haver enterrat, 
podem continuar. Quan vulgui. 

El Sr. Carlos Rodríguez i Escuredo 

Els deia, tenen marge i opcions. Comprin l’edifici del carrer Portugal, 58; desenvolupin 
immediatament tot l’habitatge de Casernes, incloent la peça F d’aquests terrenys, com 
els demanem al nostre prec; inverteixin en els barris; no oblidin el poliesportiu del 
canòdrom, ni l’escola bressol de la Sagrera; facin un ús definitiu de les naus industrials 
del carrer Espronceda; tirin endavant l’equipament esportiu públic a Sant Andreu, i si 
poden, també facin també l’escola La Maquinista, si us plau. 

Els diners als barris…  

(Aplaudiments.) 

La presidenta 

Si us plau, als plenaris no podem aplaudir. 

El Sr. Carlos Rodríguez i Escuredo 

Els diners als barris, no al banc, ens deia. 

Estem a les portes del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, un dia que ens 
recorda un cop més que la meitat de la població del planeta continua reclamant els 
seus drets i la seva lluita per una societat justa de dones i homes lliures i iguals en 
drets i deures. 

Ens queda molta feina per fer per acabar amb el patriarcat, com ens ho demostren els 
fets dels darrers dies amb la publicitat masclista i mercantilitzant del cos de les dones 
a una discoteca del districte. 



  

Avui, 1 de març, Dia de la Discriminació Zero vers el VIH, i cada dia seguirem lluitant 
contra l’estigma i la discriminació; totes les persones som iguals en drets. 

Acabarem avui…, acabem ja, avui fa vuit anys que ens va deixar el Pepe Rubianes, un 
galaicocatalà, exactament igual que jo, amb el qual no podem sinó tancar aquest 
informe amb una frase seva molt escaient sobre la nostra intervenció avui i que ens 
recorda la importància de tenir ben present el sentit de l’humor a la vida, tant personal 
com política, ja que al final, regidora, «la opinión es como el culo, todo el mundo tiene 
uno». 

La presidenta 

Gràcies, senyor Rodríguez Escuredo. És el torn del Grup Municipal Demòcrata. Quan 
vulgui, senyora Satorra. 

La Sra. Anna Satorra Sansano 

Gràcies, presidenta. Regidores; regidors; veïnes i veïns. Des del Grup Municipal 
Demòcrata volíem començar parlant del nostre rebuig a la publicitat masclista que fa 
una discoteca que hi ha al nostre districte. Atès que el Grup Municipal de Barcelona en 
Comú és l’únic grup municipal que no ha apreciat la urgència per debatre una 
declaració institucional contra la publicitat masclista i sexista, des del Grup Municipal 
Demòcrata volem expressar el nostre rebuig unànime a qualsevol publicitat masclista 
al districte de Sant Andreu, que considerem un atac a la dignitat de les dones, i donar 
el màxim suport i reconeixement a les víctimes de violència masclista veïnes de Sant 
Andreu. 

Volem saber, senyora regidora, si l’imprès d’iniciatives i programes a qui s’ha adjudicat 
la dinamització de Can Fabra i l’espai Josep Bota, Inipro, és l’empresa implicada en el 
cas Inipro de Tarragona; cas de corrupció. Si és així, senyora Andrés, volem que deixi 
en suspens el contracte fins que s’aclareixi. 

Senyora regidora, agraïm el canvi d’actitud envers el primer grup municipal de 
l’oposició, la reunió amb la portaveu i la convocatòria de la visita a la Torre de la 
Sagrera, tot i que creiem que hi ha encara molt marge per millorar, tal com va dir la 
síndica de greuges a la presentació de l’informe de l’any 2016. 

Des del Grup Municipal Demòcrata volíem valorar l’informe de la síndica: regidora, 
esperem que atengui les recomanacions que ha presentat la síndica en el seu informe, 
com, per exemple, l’excés d’activitats lúdiques desproporcionadament sorolloses a la 
plaça Can Fabra sense que s’observi en els responsables municipals una actitud 
decidida per afrontar aquests conflictes. Cito textualment l’informe de la síndica. Com 
altres valoracions com que Sant Andreu és un dels districtes on destaca més que els 
infants es troben en una situació de més risc de vulnerabilitat. I també demana millorar 
la planificació de les places escolars i millorar la resposta als veïns i veïnes del 
districte. 

Per altra banda, des del Grup Municipal Demòcrata, creiem que al districte de Sant 
Andreu no hi ha lideratge, senyora regidora, li demanem que lideri el seu Govern, que 
doni solucions als veïns i veïnes del barri del Congrés-Indians, que volen que no 
desaparegui la línia de bus línia 20. 



  

Senyora regidora, com pot ser que el conseller del barri del Congrés-Indians i el 
president del seu partit al districte de Sant Andreu es dediquin a manifestar-se en 
contra de vostè? 

Com bé sap vostè, la direcció de TMB és política, la presidenta de TMB és companya 
seva i regidora del seu Govern. Per què vostè no fa de mediadora entre els veïns i 
veïnes i la direcció de TMB? Senyora Andrés, li demanem que prengui decisions, lideri 
el seu Govern i prengui i doni una solució als veïns. Si de lideratge es tracta, pot 
començar a buscar una solució per a l’escola de la Maquinista; recordi que van ser 
vostès amb el Govern del PSC i el d’Iniciativa, ara Barcelona en Comú, que van fer 
l’escola en barracons. Nosaltres, en el nostre govern, vam donar una solució, potser 
als pares no els va agradar, però vam donar una solució i vostè l’ha paralitzat 
totalment.  

(Comentaris de fons.) 

(La presidenta diu: «Silenci, si us plau.») 

També voldríem parlar de la situació en què es troben els veïns de la Trinitat Vella, 
que es van manifestar a l’última Audiència Pública. Senyora regidora, convoqui 
novament la Taula de Convivència del Barri de la Trinitat Vella.  

Seguint al barri de la Trinitat Vella, celebrem la signatura del conveni entre la 
Generalitat i l’Ajuntament, basat en el protocol signat en el seu dia pel president Artur 
Mas i l’alcalde Xavier Trias per treure la presó de Trinitat Vella. 

Per finalitzar, volem felicitar totes les entitats del districte que han participat a la rua 
dels Reis Mags, els Tres Tombs i la rua del carnestoltes. 

Gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, senyora Satorra. Senyora Andrés, és el seu torn. 

La regidora 

Sí, moltes gràcies, presidenta. Contestaré un per un a veure si puc i tinc temps. 

Bé, al Grup Municipal de la CUP, dir que treballarem, efectivament, per millorar el 
contingut de la síntesi que arriba als grups, la síntesi de l’informe de la regidora que 
arriba als grups per tal que [us] pugueu preparar millor, no?, amb dades més 
concretes. 

Després, dir que, efectivament, estem treballant en el Pla d’equipaments juvenils de la 
ciutat. Just estem abordant i encetant el Pla jove. Hem parlat amb tots els grups 
aquesta setmana passada en la taula política. I començarem a treballar per veure com 
prioritzem i com revisem també el model, si és que cal revisar-lo, juntament amb els 
joves i tots els grups, sobre l’actual model que tenim d’equipaments juvenils. 

Després, dir que, efectivament, garantirem, ja ho vam dir, i de fet, ho vam intentar 
l’estiu passat, però aquest sí que serà una realitat obrir un equipament municipal a 
cada barri com a mínim durant el mes d’agost per tal, doncs, de donar una oferta 
municipal, sobretot per a aquells col·lectius especialment més sensibles, com són les 
persones grans, no?, i en alguns dels nostres barris on hi ha menys oferta, diguéssim, 



  

de tot tipus, com és Bon Pastor, Baró de Viver o la Trinitat Vella. S’està treballant, 
però, a la ciutat sobre els cens de pisos buits, de fet, el nostre districte és un dels 
primers en què es va treballar en aquest cens. I tenim dades bastant actualitzades. 

I un altre tema és com resolem aquest tema d’aquests pisos buits, que també s’estan 
duent a terme algunes mesures. I, de fet, les persones que s’han incorporat a l’Oficina 
d’Habitatge són per fer mediació i acabar fent lloguers socials; mediació amb les 
entitats financeres propietàries dels pisos, no? 

Dir, quant al nom del parc, que és un nom que ja fa anys que es va posar, i suposo 
que es va tractar degudament en el seu moment institucionalment. 

I el carrer Pont, doncs, totes les accions que [anem] al conjunt del carrer Pont van 
encaminades justament a avançar i no a deixar-ho aturat, sinó a tenir aquest conjunt 
preservat. I per això, hem fet aquesta acció i moltes més, també amb el Centre Ignasi 
Iglesias i amb la resta de grups, i ho farem. 

Al Grup Popular, del Partit Popular, doncs, dir que, efectivament, al Canòdrom està 
prevista la inversió per a l’escola bressol i que ens agradaria avançar en més 
inversions en aquest conjunt.  

Tenim el Pla d’inversions que s’està, doncs, movent; després explicaré en relació amb 
el superàvit, que s’hi ha fet referència, com es pot moure aquest Pla d’inversions en 
funció dels tancaments pressupostaris de cada any.  

I que, efectivament, i això serveix també per al Consell de la Joventut, el Consell de 
Persones amb Discapacitat, s’hauria de reunir i el reunirem i farem una revisió de les 
sessions que estan programades dels diferents consells de participació sectorial del 
nostre districte, perquè es tracta que funcionin de manera regular i adequada, no? 

Les ocupacions, torno a reiterar que s’ha incrementat la dotació de personal de 
l’Oficina d’Habitatge per tal d’incrementar aquest servei de mediació. I, per tant, doncs, 
estem en la línia. És imprescindible fer-ho. 

I quant a la campanya, sí que podem tractar aquesta campanya d’una manera en una 
sessió, si convé, la campanya de sensibilització cap a la neteja i la convivència dels 
nostres carrers d’una manera puntual i, bé, gràfica. Jo crec que estaria molt bé fer-ho. 

La terrassa de l’Harmonia està en procés de regularització. I la baixada de la Sagrera, 
doncs, està prevista la seva recuperació per BSAV. 

Quant a Ciutadans, i deia temes d’habitatge. Efectivament, temes d’habitatge se n’han 
anunciat alguns, farem un monogràfic exclusivament per a Casernes i també, doncs, 
vindran els responsables d’habitatge, polítics i tècnics, per veure la previsió que tenim 
en el districte, perquè sí que és imprescindible. A més de noves actuacions de nova 
promoció de construcció, també s’estan fent compres de pisos buits, eh?, dins el marc 
aquest de programa d’ocupació de pisos. I, per tant, estem en la línia. 

I la pavimentació d’Onze de Setembre respon al projecte que vam fer d’ordenació de 
les terrasses, on volíem distingir molt bé el que era el paviment de vianants del que era 
el paviment de terrassa, diguéssim, forma part d’aquest projecte d’ordenació. I, 
efectivament, s’ha produït alguna disfunció que hem intentat arreglar. 



  

Al Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, nosaltres també ens afegim a la 
felicitació dels Tres Tombs, que va ser modèlica.  

I dir en relació amb el bus 20 que la mobilitat és fonamental al nostre districte, que el 
Govern del Districte està també, doncs, alineat amb el Govern de la ciutat per tal de 
recuperar el trajecte i l’itinerari d’aquest bus, perquè és una demanda veïnal i perquè 
és racional i perquè és d’utilitat pública. I, per tant, doncs, estem treballant per tal de 
poder-ho fer d’aquesta manera.  

I quant al superàvit, doncs, avui justament s’ha fet una explicació del superàvit que ha 
tingut l’exercici 2016, que s’ha fet un tancament de l’exercici amb un 97,6 [per cent] de 
pressupost executat. Parlem d’un pressupost de 2.700 milions d’euros i que, 
efectivament, s’ha produït aquest superàvit perquè hi ha hagut un increment de 
recaptació de l’impost de plusvàlues que no estava previst d’aquesta manera, però que 
ha sigut de 36 milions més que no estaven previstos; d’uns ajustos de l’execució de la 
sentència de l’1 per cent, que, efectivament, ha generat més superàvit del que teníem 
previst, o sigui, més restes, i de devolucions que no teníem previstes també dels PIE 
de l’Estat. I, per tant, s’ha produït aquest escreix, aquest superàvit, que es destinarà 
majoritàriament i preferentment a polítiques d’habitatge, a incrementar el parc protegit, 
a fer millores a les xarxes de busos, a millorar l’espai públic, a incrementar els punts 
verds i a la transformació digital de la nostra ciutat, tal com ha anunciat avui el primer 
tinent d’alcalde.  

I a Convergència i Unió dir-los que a nosaltres ens sumem al rebuig a les conductes 
masclistes, que té l’encàrrec la gerent de fer una explicació sobre aquesta empresa, 
que entenc que no és la mateixa. I sobre l’informe de la síndica, que és un informe 
sobretot de la ciutat, no només del districte de Nou Barris, és un informe…, ai, Sant 
Andreu –perdó–, no és per al districte, és de tota la ciutat, doncs, evidentment, 
intentem fer les recomanacions. I, de fet, l’ordenació d’activitats a la plaça de Can 
Fabra s’està fent i des de fa mesos i treballant amb el moviment veïnal, que és com 
s’ha de fer, no? 

I quant als lideratges que vostè reitera, doncs, efectivament, nosaltres ens sumem a la 
recuperació de l’itinerari d’aquest bus 20; s’ha expressat des d’aquest Govern, des del 
conjunt de l’equip de govern a Mobilitat. I les manifestacions o el que puguem prendre 
qualsevol de qualsevol partit mai és personalment contra ningú, sinó que és una 
defensa d’alguna cosa que es considera justa en un territori. I que a vostè li sembli 
inaudit que això passi quan un mateix partit governa i ho fan membres del seu partit, 
això nosaltres ho fèiem i fa bastant temps. 

I quant a La Maquinista, doncs, el seu grup també té responsabilitat sobre això, perquè 
va vincular l’ampliació del centre comercial a la construcció de l’escola. I, per tant, aquí 
«cada palo que aguante su vela». 

(Comentaris de fons.) 

Sí, sí. Nosaltres estem treballant per a la solució, estem treballant intensament 
intentant desfer unes negociacions que el vostre grup, que el seu grup va tancar amb 
els propietaris de La Maquinista i que són bastant difícils de revertir i que ens porten a 
aquesta situació tan difícil que tenim actualment. 

Quant a la Trinitat Vella, convocarem la Taula de la Convivència quan les persones 
expertes facin la recomanació corresponent. 



  

La presidenta 

Gràcies, senyora Andrés. Té pocs segons, senyor…, però si vol intervenir. Sí, sí, ja 
l’avisaré. 

El Sr. Ivan Altimira Miralles  

Doncs, sí, crec que sí que el model d’equipaments juvenils en aquesta ciutat 
veritablement s’ha de revertir i s’ha de canviar. Que els nostres joves no se’ls tracta 
amb els seus casals o amb els seus espais com a guarderies; són joves, autònoms i 
capaços de gestionar els seus propis espais. 

La presidenta 

Senyor Altimira, ja ha acabat el temps. Gràcies. Senyora Santana. 

La Sra. María del Carmen Santana i González  

Gracias por toda la información que me ha dado. Lo único, que quiero que me explique 
el proceso de regularización para poner unas mesas sin permiso, porque yo sé de 
gente que les ha tocado quitar las mesas, se han quejado y todo. Y aquí veo que hay 
pum. Solamente quiero que me explique eso. 

Y en el servicio territorial no sabían nada. Cuando nos informaron en la Comisión de 
Urbanismo, que salía el tema de terrazas, yo pregunté, y ellos mismos se quedaron 
sorprendidos, porque ya lo habían visto y no tenían idea de nada. 

Simplemente, legalidad para todos. 

La presidenta 

Gràcies, senyora Santana. Senyor Rodríguez, vol tornar a intervenir? 

El Sr. Marcos Rodríguez Hernández 

Regidora, le tomo la palabra. Creo que en el tema de la vivienda sería necesario tener 
una reunión, aunque fuera anual, bueno, para verificar un poquito el tema de la 
vivienda, la vivienda pública en Sant Andreu. 

Muchas gracias. 

La presidenta 

Gràcies. Té molts pocs segons. 

El Sr. Carlos Rodríguez i Escuredo 

Bé, ràpid. Jo no li he parlat de les ofertes, regidora, li parlava de la gestió de la reunió. 
Segon, voldríem saber si… 

La presidenta 

Ha acabat el temps. Gràcies. El Grup Municipal Demòcrata, senyora Satorra. 



  

La Sra. Anna Satorra Sansano 

Senyora regidora, li recordo que el PSC va ser qui va aprovar l’ampliació de 20.000 
metres quadrats de La Maquinista. Sí, sí, van ser vostès. I a sobre van a construir 
l’escola en un sòl privat. Aquí l’important, a part que van ser vostès qui van ampliar La 
Maquinista, són els nens i les nenes; no, a veure qui... les baralles. No, no, perquè 
queda clar que l’important són els nens i qui va construir l’escola en un sòl privat van 
ser vostès. 

També li volia recordar que menys pancarta, menys manifestacions i ajudi els veïns i 
les veïnes del Congrés-Indians a trobar una solució: ja no estan a l’època de la 
pancarta i de les manifestacions, ara estan al Govern, governen vostès. No mirin el 
retrovisor, no governem nosaltres; governen vostès i hi han de trobar una solució. 

I la seva companya de govern, la senyora regidora, que és veïna d’aquí de Sant 
Andreu, és la presidenta de TMB i la seva companya de govern. Que trobi una solució, 
si us plau. 

Gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, senyora Satorra. Bé, doncs, donem per acabat l’informe de la regidora. 

(La Sra. Carina Mejías s’incorpora al Consell Plenari.) 

També donem la benvinguda a la senyora Carina Mejías, que s’ha incorporat ara al 
plenari, la regidora de Ciutadans. I excusem l’assistència de la tinenta d’alcaldessa, la 
senyora Laia Ortiz. 

3. Donar compte dels serveis socials 2016 

Continuem, doncs, amb el donar compte dels serveis socials 2016. Per part del 
Govern, senyora Port.  

La Sra. Blanca Port Gimeno 

Bona tarda a totes i a tots. L’informe de serveis socials ja va ser presentat a la 
Comissió de Serveis a les Persones, a la comissió consultiva. I ara des del Govern 
voldríem destacar tres dels aspectes més rellevants de l’informe. 

El que és molt important és l’augment de professionals de serveis socials, perquè 
aquest reforç vol donar resposta a l’augment de la demanda de serveis socials, que 
s’ha vist incrementat entre un 10 per cent i un 30 els últims anys per l’augment del 
nombre d’ajuts i per l’increment de pressupost en atenció social. 

En concret, al centre de Serveis Socials del nostre districte de Sant Andreu hi ha hagut 
un augment de deu professionals: dos l’any 2015 i vuit l’any 2016. 

També hi ha hagut una ampliació molt substancial de la renda infantil, justament 
perquè tenim cura, sobretot amb molta atenció, de la infància i joves vulnerables. 

L’Ajuntament de Barcelona ha atorgat el 2016 un total de 18.952, gairebé 8.000 més 
que l’any 2015, amb un import de 22,6 milions d’euros. Al districte de Sant Andreu en 



  

concret d’aquests ajuts s’han beneficiat 7.489 infants, per un import de 2.500.000 
euros. 

Per al Govern d’aquesta ciutat és una prioritat pal·liar situacions de vulnerabilitat 
d’infants i adolescents en situacions de necessitats, de manera que la situació 
econòmica familiar no comporti impediments per cobrir necessitats bàsiques, 
imprescindibles en matèria d’alimentació, higiene i material escolar. 

I també volem destacar que el servei d’Àpats en Companyia aquest estiu 2016 es va 
ampliar i es va obrir el menjador del Bon Pastor per poder donar servei a la gent gran 
que utilitza aquests serveis de menjadors per a Àpats en Companyia. I també que 
s’han augmentat places en alguns dels menjadors que tenim aquí al nostre districte. 

Bé, simplement jo volia remarcar una mica aquests indicadors més rellevants. I ara, si 
voleu fer alguna pregunta, després, amb el temps que em quedi, respondré. 

Gràcies. 

La presidenta 

Senyor Altimira, quan vulgui. 

El Sr. Ivan Altimira Miralles  

Sí, bé, ens trobem una mica…, sí que va ser presentada també la informació dintre la 
comissió de l’altre dia, però tampoc no hem pogut treballar amb les dades fins a l’últim 
moment, és a dir, avui. 

Creiem que sí que és veritat que s’han incrementat les partides cap als serveis socials, 
però creiem que encara no són suficients per garantir a les famílies amb vulnerabilitat 
i/o exclusió social. Creiem que hi ha un col·lapse dins els mateixos Serveis Socials, 
s’han creat uns col·lapses; això és ja informat per les mateixes treballadores, que es 
veuen col·lapsades per l’allau de persones i de famílies amb necessitats i amb temes 
de vulnerabilitat. 

Els menjadors que hem parlat sí que s’han incrementat, efectivament, s’han 
incrementat amb un nombre de places, però encara en segueixen faltant. Falten, de 
fet, al districte més de trenta places, com era remarcat per les treballadores tècniques 
l’altre dia a la comissió. 

Creiem també que encara falten els efectius sobretot per a la infància i l’adolescència i 
la joventut, i parlaríem del que seria la franja Besòs, Baró de Viver, Bon Pastor i la 
Trinitat Vella.  

I, després, tot i que les nostres treballadores fan un gran esforç, s’haurien de donar 
encara més medis, tot i que ja va ser una de les preguntes sortides a dins de la 
comissió i les respostes de les tècniques és que s’estava encarant, perquè hi havia un 
cert problema amb les dones –no amb les dones com a tal, com a elles– i que es 
treballava en la feminització dintre d’aquests mateixos Serveis Socials. Creiem que 
encara han de tenir moltes més eines i més medis per poder treballar sobre aquesta 
feminització i aquest problema de la solució social sobretot que recau a sobre de les 
dones. 

Res, que segueix augmentant el nombre de persones vulnerables i sense llar i amb 
risc d’exclusió social. I, llavors, ja ho ha dit abans el nostre company, però també ja ho 



  

havia dit Ada Colau, la nostra alcaldessa, i Janet Sanz, que si hi ha 200 milions de 
superàvit en dos anys, creiem que els diners no han d’estar als bancs i sí a les 
persones i han de retornar als barris i a les butxaques i sobretot a les famílies més 
vulnerables i que més han patit aquesta suposada crisi, mal dita, sinó estafa. 

Gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Altimira. Senyora Santana. 

La Sra. María del Carmen Santana i González  

Bueno. Gracias. En primer lugar, solamente dar las gracias a Blanca, bueno, a Blanca 
o lo que es…, porque en la propuesta que presentamos fue una pena que no nos 
dieran apoyo, aunque al final nos han pasado la información que nos dijeron que no 
nos la daban porque ellos no gobernaban, pero nos la han pasado. Y, entonces, doy 
las gracias en este sentido. 

Y, luego, en la Comisión de Servei a les Persones también nos lo explicaron bastante 
bien; lo que pasa que quedaron varios puntos sin aclarar y yo ahora quisiera… Bueno, 
no sin aclarar o no me los apunté bien o no los entendí bien, ¿eh? Una de las dos 
cosas. 

Entonces, teníamos el problema en el que veíamos el incremento en el Centro 
Garcilaso cómo se había aumentado la plantilla que de diecisiete habían pasado a 
veintitrés. Entonces, mi comentario personal fue que en el centro de la franja del 
Besós, que normalmente entran tres barrios, esa plantilla no se había tocado, se había 
quedado igual y todo esto. 

Yo más o menos voy a ir leyendo lo que fui apuntando. 

Luego, también quiero que me aclare por qué la lista de espera o el tiempo que se 
tardaba en el 2015 era de treinta días; en el 2016, entendí, sesenta días, o lo apunté 
mal, una de las dos cosas. También es verdad que hay datos del 2016 que todavía no 
están colgados en la página. Bueno, también la personas atendidas en el 2016, se 
incrementaba un poco la plantilla y todo esto. 

Entonces, luego había otra cosa que también me llamó mucho la atención: el servicio 
de atención a domicilio, los datos del 2016 todavía no estaban colgados. ¿Para 
cuándo? 

Y, luego, otra cosa…, bueno, los Àpats en Companyia también estaba bien, se había 
aumentado la plantilla. 

Lo que quiero que también me explique, lo de la Ley de la dependencia, que me quedé 
un poco yo como fuera de sitio. En 2015, la lista de espera era de ochenta y cinco 
personas…  

La presidenta 

Senyora Santana, se li ha acabat el temps. 



  

La Sra. María del Carmen Santana i González  

¿Se me ha acabado? Vale. 2016, ochocientos y pico. 

La presidenta 

Gràcies. Senyor Obón. 

El Sr. Jordi Obón Cabré 

Gràcies, presidenta. Primer de tot, agrair l’informe dels serveis a les persones que ens 
fan a cada comissió, és bastant complet i eficaç. 

També hem de celebrar l’augment de places de llocs de menjador en els diferents 
barris de Sant Andreu. I sempre quedarem curts per la demanda que hi ha de falta 
d’aliment per a la gent pobra de Sant Andreu. 

I també agafar que és una demanda bastant àmplia d’obrir els torns de cap de 
setmana de certs menjadors a certs barris de Sant Andreu.  

I també buscar una solució, com hem dit abans a l’informe de la regidora, d’augmentar 
l’habitatge social a Sant Andreu, si fos possible, per la demanda de gent amb [realitat] 
d’exclusió social. 

Res més, simplement això. Moltes gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Obón. Senyor Rodríguez Escuredo. 

El Sr. Carlos Rodríguez i Escuredo 

D’entrada, dir –com ja ha apuntat algun company– que costa fer una valoració sense 
les dades, que sí és cert, de manera excel·lent, ens van exposar els tècnics de Serveis 
Socials del Districte a la Comissió [del Servei a] les Persones. Pregaríem que per a 
properes vegades se’ns fes arribar abans per poder-ho treballar adequadament. 

Per tant, la nostra intervenció serà una miqueta més general. [Per a] cada servei o ajut 
que atorga l’Ajuntament es necessita fer un paper o un tràmit diferent. Davant d’això, 
ens trobem amb un sistema que no està compactat i que acaba fent que els 
peticionaris hi hagin d’anar moltes vegades, provocant la consegüent saturació de 
Serveis Socials, que, d’altra banda, han acabat esdevenint en molts casos urgències 
per la manca de recursos per fer seguiment i treball comunitari. Estem segurs que amb 
una feina planificada de seguiment i treball comunitari moltes d’aquestes urgències no 
arribarien a ser tal i l’atenció milloraria exponencialment. 

Ens preocupa aquesta saturació i ens preocupen molt els drets laborals i psicosocials 
que aquesta saturació comporta per al col·lectiu de treballadors i treballadores socials, 
que es visualitza en més baixes d’estrès i depressió que mai. Creiem que cal una 
reestructuració dels Serveis Socials de l’Ajuntament per tal d’evitar que no facin tanta 
feina administrativa i puguin fer més feina de seguiment i treball comunitari, evitant en 
gran mesura l’emergència social i que no impedeixi la gestió del dia a dia de tots els 
serveis i ajuts municipals. 



  

I entrant en concret, ens agradaria preguntar quan tenen previst que entri en 
funcionament el centre de Serveis Socials de la Trinitat Vella. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Rodríguez Escuredo. Senyora Satorra, quan vulgui. 

La Sra. Anna Satorra Sansano 

Des del Grup Municipal Demòcrata, volíem valorar l’augment de la llista d’espera dels 
tres centres de Serveis Socials. Potser per això, els centres de Serveis Socials del 
districte de Sant Andreu són els segons pitjor valorats de l’Ajuntament de Barcelona. 

Des del Grup Municipal Demòcrata volem reconèixer la gran tasca que fan els 
treballadors municipals, però volem destacar que les baixes no se substitueixen i que 
tenen dos-cents casos, aproximadament, cada treballador municipal. Dos-cents casos 
de gent de Sant Andreu que estan en un risc alt de vulnerabilitat i de pobresa. Com 
poden suportar aquests treballadors aquest estrès i aquesta tensió amb dos-cents 
casos cada treballador municipal? 

Actualment, a l’Ajuntament de Barcelona hi ha 100 milions d’euros de superàvit aquest 
2016. Des del Grup Municipal Demòcrata ho considerem un escàndol i una indecència. 
L’actual tinenta d’alcalde Janet Sanz quan estava en campanya va considerar que era 
criminal tenir 19 milions d’euros, el Govern Trias; ara què fem amb aquests 100 milions 
d’euros? [En] podríem dedicar a l’ampliació de plantilla dels treballadors municipals 
dels Serveis Socials de Sant Andreu i així tindríem millors serveis socials cap a la gent 
que més ho necessita i millor valoració dels Serveis Socials en general. 

També volíem destacar l’augment d’ajuts i de l’import d’aquests ajuts entre l’any 2012 i 
2016, un gran augment que hi va haver entre el 2012-2016 que va coincidir amb el 
Govern Trias, que vam impulsar els ajuts a la infància i els ajuts a serveis socials a la 
gent més vulnerable. Això que no se li oblidi. 

Gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, senyora Satorra. Senyora Port, quan vulgui. 

La Sra. Blanca Port Gimeno 

Intentaré respondre a tot, vejam si tinc temps. 

Referent a l’increment de l’import, l’import del 2016 ha estat de… –aquí a Sant Andreu 
parlo, eh?, només–, és a dir, del 2014 al 2016 s’ha incrementat un 735 per cent sobre 
el que hi havia l’any 2014. El 2014 es van destinar aquí 419.000 euros i el 2016, 3 
milions d’euros. 

A nivell de ciutat, l’any 2016 van ser 293 milions, amb un augment del 15 per cent 
sobre el 2015, i l’any 2017 es preveu un augment de l’11 per cent i hi haurà una 
inversió de 323 milions d’euros a nivell de ciutat. 

Referent a la [manca de places] de menjador, és cert, ja es va comentar a la Comissió 
de Serveis a les Persones, que de les vint-i-set de Navas, com que també està limítrof 
amb Sant Martí, del districte de Sant Andreu eren deu persones i de Mossèn Clapés, 



  

sis. És veritat que hi ha aquest dèficit de places, que intentarem pal·liar i augmentar-
les. 

Quant als treballadors –referent a la pregunta que deia la senyora Santana, del Partit 
Popular–, ja vàrem dir a la Comissió de Serveis a les Persones que aquest 2016 no hi 
ha hagut un augment de professionals al centre de Besòs perquè ja es va fer l’any 
2015. Dels dos treballadors del 2015, un va ser del Garcilaso i l’altre va ser de Bon 
Pastor. 

Obrir els caps de setmana és una proposta que ja van fer a la Comissió de Serveis a 
les Persones, es va dir que es recolliria i que s’estudiaria sense cap problema. 

I, bé, és veritat que…, això de la Llei de la dependència, l’augment per a la valoració 
dels PIA, és veritat que hi ha aquest augment –que ara no el trobo per aquí, però, bé, 
és cert–, però és referent que ara ha entrat a valoració –i ja vam dir-ho a la Comissió 
dels Serveis a les Persones– el grau I. Clar, ara entren a valorar-se moltes més 
persones, amb la qual cosa hi ha aquest augment de llista d’espera de valoracions del 
PIA.  

La presidenta 

Senyora Port, ja se li ha acabat el temps. 

La Sra. Blanca Port Gimeno 

D’acord. Gràcies. 

La presidenta 

Bé, doncs, acabem aquesta part. El Partit Popular? 

(Tall de l’enregistrament.) 

El Sr. Jordi Obón Cabré  

A favor. 

La presidenta 

Esquerra Republicana? 

El Sr. Carlos Rodríguez i Escuredo 

Sí, a favor. 

La presidenta 

Partit Demòcrata? 

El Sr. Josep Vilà i Servià 

Sí, a favor. 

(Tall de l’enregistrament.) 



  

I ara ja Congrés-Indians. 

(Tall de l’enregistrament.) 

C) Part decisòria 

Informar favorablement assignar el nom Centre Cívic Can Clariana Cultural a 
l’equipament situat al carrer Felip II, núm. 222 

D) Part d’impuls i control 

1. Proposicions 

1.1. Proposició presentada pel GMDCUP-PA 

Que a la zona de Sant Andreu - la Sagrera, que pertany a la catalogació 4, on 
estaven previstes fins a 3.000 places turístiques més, siguin renegociades, i 
aquest mateix terreny sigui inclòs com a zona 3 dins el mateix PEUAT. 
Revertint així el nombre de l’actual xifra de 4.050 places a les 1.050 previstes 
dins el mateix Pla 

El Sr. Ivan Altimira Miralles  

…d’alerta i preocupació d’una part important del veïnat amb el trasllat d’un turisme 
massiu i massificador del centre de Barcelona cap al nostre districte, proposem que la 
zona de Sant Andreu - Sagrera, que pertany a la catalogació 4, on estaven previstes 
fins a 3.000 places turístiques més, siguin renegociades, i aquest mateix terreny sigui 
inclòs com a zona 3 dins el mateix PEUAT. Quan dic «siguin renegociades» –és que 
no s’ha posat– era dintre del PGM, però és que no s’ha posat. Revertint així el nombre 
de l’actual xifra de 4.050 places a les 1.050 previstes dins el mateix Pla. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Altimira. És el torn dels grups municipals. Senyora Santana, quan 
vulgui. 

La Sra. María del Carmen Santana i González  

(Inici de la intervenció lluny del micròfon.)  

No se entiende la (...) de frenar (...) establecimientos turísticos tanto en nuestro distrito 
como en toda Barcelona, cuando el turismo es uno de los motores más importantes de 
la economía de nuestra ciudad, tanto desde el punto de vista de ingresos como el de 
creación de puestos de trabajo. 

Como es un tema que ya se llevó, ya se aprobó, nuestro voto sigue siendo –como en 
su momento– no. 

La presidenta 

Senyora Santana, ha votat que no? 



  

La Sra. María del Carmen Santana i González  

No. He dicho que no. 

La presidenta 

D’acord, és que no l’havia escoltada. Gràcies. 

La Sra. María del Carmen Santana i González  

Perdona. Es que como me han estado jugando con el interfono… 

La presidenta 

Ara és el torn del Grup Municipal de Ciutadans. Quan vulgui. 

El Sr. Marcos Rodríguez Hernández 

El turismo para Ciudadanos es una fuente de economía y de creación de empleo, de 
riqueza que se manifiesta en impuestos para que este Ayuntamiento pueda llevar a 
cabo sus políticas de atención social. 

En Sant Andreu, actualmente apenas tenemos cien plazas hoteleras para una 
población que casi llega a 150.000 habitantes. Actualmente, no hay en el distrito 
presión hotelera ni turismo masivo y, por tanto, nos parece ridículo querer limitar esta 
situación de una zona que es de desarrollo urbano especial. 

Ojalá tuviéramos más turistas para beneficio de la economía de Sant Andreu, 
especialmente del comercio, de los restauradores, sin dejar de mencionar que todavía 
tenemos una tasa de paro en el distrito que hace falta combatir. 

Votaremos en contra. Gracias. 

La presidenta 

Gràcies. És el torn del Grup Municipal d’Esquerra Republicana. 

El Sr. Carlos Rodríguez i Escuredo 

Fa just un mes Barcelona en Comú, PSC i Esquerra anunciaven un acord per tirar 
endavant el PEUAT, un acord que incloïa canvis en els criteris de zonificació, canvis 
en els criteris de mobilitat, concentració en edificis únics, possibilitats de grans 
rehabilitacions per afavorir el decreixement de places, la ubicació de nous hotels a les 
grans avingudes protegint les trames urbanes més denses, un pla de xoc per lluitar 
contra els pisos turístics il·legals, amb un horitzó clar d’acabar el 2023 amb els HUT 
il·legals, la incorporació de Poblenou, Vila Olímpica, Sant Martí, Hostafrancs com a 
zona 1 de restricció d’HUT, i finalment aconseguir posar sobre la taula tres projectes 
que tothom donava per perduts i amb gran rebuig veïnal: con l’alberg de Vila Olímpica, 
l’Hotel Pràctic i l’hotel del Rec Comtal, perquè siguin els veïns que acabin decidint què 
s’hi ha de desenvolupar. 

Per tot això exposat, conscients que la moratòria indiscriminada a tota la ciutat era una 
mesura dolenta que l’únic que feia era cronificar un problema, des del nostre grup 
municipal vàrem treballar per millorar aquest PEUAT, i creiem fermament que ens 
n’hem sortit. Per tant, votarem no a aquesta proposta, tenint en compte que el PEUAT 



  

s’ha de desenvolupar i desplegar, i que, evidentment, caldrà en un temps revisar-ne el 
compliment i les conseqüències. Però no podem estar d’acord a modificar-ho tot just 
un mes després i sense que s’hagi tingut possibilitat de desplegar. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Rodríguez Escuredo. Senyor Vilà. 

El Sr. Josep Vilà i Servià 

Gràcies, senyora presidenta. En primer lloc, el nostre vot serà contrari, perquè no és 
que estiguem en contra de redistribuir el turisme a fi i efecte que se’n puguin beneficiar 
tots els barris; del que [no] estem en contra és de reduir les places, perquè és una de 
les principals fonts d’ingrés de l’Ajuntament. 

Llavors, per l’exposat, el vot és contrari. Gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Vilà. Per part del PSC, consellera, quan vulgui. 

La Sra. Arantzazu González i Campo 

Gràcies, senyora presidenta. El nostre vot serà no. El passat mes de gener es va 
aprovar el PEUAT, en el qual nosaltres, els socialistes, vam intentar fer aportacions 
per tal de tenir un PEUAT que la ciutat necessitava i amb el major consens possible, 
amb la incorporació d’altres formacions polítiques. 

Creiem que hi va haver temps per poder incloure modificacions abans de la seva 
aprovació en el plenari de ciutat i que ara mateix no és el moment de tornar a fer 
modificacions, sinó que es comenci a implementar. Per tant, el vot serà no. 

La presidenta 

Gràcies, consellera. Per part de Barcelona en Comú. 

La Sra. Elvira Juncosa i Román 

Intentaré donar resposta, atès que a l’ordre del dia hi ha hagut una modificació que no 
havia vist fins a última hora amb relació a això de la Modificació del PGM. D’acord? 

Vejam, nosaltres a la proposició direm que no, perquè el PEUAT va ser aprovat 
definitivament. No és el PEUAT del Govern, sinó que entenem que ha estat fruit d’un 
intens procés de negociació i debat amb els diferents grups municipals, els veïns i 
agents implicats.  

Tot i que es manté la filosofia inicial del document, hi ha hagut uns canvis en la 
regulació per zones i ajustament a la zonificació i no entenem que es posi sobre la 
taula després de la negociació tot el que s’ha portat al document final. 

També recordar que el PEUAT és un instrument regulador de turisme que exclou la 
regulació de zones com la zona de l’àmbit de la Sagrera. I que la Modificació del PGM 
a què fa referència el sostre hoteler de 3.000 places va ser aprovada el 2004, també 
fruit d’una sèrie de consensos, i que això implicaria una modificació puntual parcial 
d’aquesta Modificació del PGM, [que] també hauria ser fruit de consensos, d’estudis 



  

previs, i això implicaria un llarg procés, que entenem que tampoc és tema d’aquest 
Consell Plenari. 

La presidenta 

Gràcies, consellera. És el seu torn, senyor Altimira, una altra vegada. 

El Sr. Ivan Altimira Miralles  

Sí, veig que no s’ha entès gaire bé la meva proposició, però ho direm, no parlava del 
PEUAT, que definitivament és el mal menor, que ha sigut aprovat, i s’ha tallat, com si 
poguéssim, contra els lobbys turístics el barra libre que tenien actualment. Ja fa temps 
ningú parlava de l’especulació, què significava, només van ser uns moviments socials 
que van començar a ocupar pisos que van començar a treure sobre la palestra què era 
l’especulació. Ens està passant exactament sobre la gentrificació als nostres barris. La 
gentrificació i la bombolla turística faran el mateix que ha fet la bombolla immobiliària 
dintre dels nostres barris. 

El 2004, efectivament, es va aprovar el PGM, aprovat amb consensos en plena 
bombolla immobiliària per tots els consensos especulatius dels governs de Barcelona 
que havien governat des del començament de la suposada democràcia. 

Doncs, sí, nosaltres el que demanem és la revisió del PGM; no la revisió del PEUAT, i 
posteriorment que sigui inclòs dintre el PEUAT. Però veient que tothom ja ha votat i 
que no s’ha entès, moltes gràcies per dir no tots. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Altimira. Senyora Santana, vol tornar a intervenir? 

La Sra. María del Carmen Santana i González  

(Intervenció lluny del micròfon.) 

No, me da las gracias y yo le digo «de nada». 

La presidenta 

El Grup Municipal de Ciutadans vol tornar a intervenir? Esquerra Republicana? El 
Grup Municipal Demòcrata vol tornar a intervenir? No, senyor Vilà? Partit Socialista, 
vol tornar a intervenir? Barcelona en Comú? 

La Sra. Elvira Juncosa i Román 

Bé, en relació amb el que deia l’Ivan Altimira de la Modificació del PGM, evidentment, 
estem en un altre escenari, però tot això no només s’ha de veure en clau del sostre 
hoteler, sinó s’hauria de mirar tot el que suposa la zona de transformació de l’àmbit de 
la Sagrera. I que, evidentment, això no és cosa ni d’un dia ni de dos i que es pot 
treballar, però que, òbviament, no es pot decidir en un consell plenari del Districte, 
perquè això implica… (Comentaris de fons.) O sigui, sí que es pot decidir, però, vull 
dir, ja saps que és un procediment lent i que els agents implicats no només són 
municipals, d’acord? 



  

La presidenta 

Gràcies, consellera. Si vol tornar a intervenir el ponent? 

El Sr. Ivan Altimira Miralles  

Sí, només per acabar de dir-li: efectivament, als consells plenaris no es pot decidir res, 
perquè no es decideix res, no serveixen per a res. 

(Algú diu: «Què fas aquí?») 

La presidenta 

Gràcies, senyor Altimira. 

Bé, doncs, la proposició de la CUP queda refusada, amb el vot favorable del grup 
proposant i amb els vots contraris del Partit Popular, Ciutadans, Esquerra 
Republicana, Grup Municipal Demòcrata, Partit Socialista i Barcelona en Comú.  

1.2. Proposició presentada pel GMDPPC 

Que el Gobierno municipal del Distrito inste a la Generalitat de Cataluña a 
presentar un calendario del cierre de la prisión de Trinitat Vella, que incluya 
el presupuesto y fecha de inicio de la transformación del entorno, incluyendo 
las nuevas viviendas protegidas de realojo de la calle Pérez del Pulgar y del 
resto de viviendas protegidas y equipamientos previstos 

Passem a la proposició presentada pel Grup Municipal del Partit Popular. Quan vulgui, 
senyora Santana. 

La Sra. María del Carmen Santana i González  

Gracias. Solamente un pequeño comentario: en este plenario las propuestas, el ruego 
y preguntas que se van a hacer, tanto unos grupos políticos como otros, ya entraron 
en el año 2013 en temas, por ejemplo, cárcel Trinitat, escola Maquinista y mercado 
esto… 

Entonces, paso a leer mi propuesta. Considerando que se ha firmado un convenio 
entre la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento que comporta el cierre del centro 
penitenciario de la Trinitat, así como la compra de los solares propiedad de la 
Generalitat por parte del Ayuntamiento para la construcción de vivienda de protección 
oficial, esta consellera formula la siguiente propuesta: «Que el Gobierno municipal del 
distrito inste a la Generalitat de Cataluña a presentar un calendario del cierre de la 
prisión de la Trinitat Vella que incluya el presupuesto y fecha de inicio de la 
transformación del entorno, incluyendo las nuevas viviendas protegidas de realojo de 
la calle Pérez del Pulgar y el resto de viviendas protegidas y sus equipamientos 
previstos.» 

Gracias. 

La presidenta 

Gràcies, senyora Santana. Senyor Altimira. 



  

El Sr. Ivan Altimira Miralles  

Sí, que no serveixi de precedent, però hi votarem a favor. (Rialles.) Perquè sí, perquè 
volem tancar la presó, volem tancar totes les presons des de fa molt temps i, 
efectivament, la presó de la Trinitat és una d’elles. 

Ens agradaria que aquesta fermesa des del Partit Popular també i aquesta, entre 
cometes o no cometes, hipocresia de la defensa del Govern central també es pogués 
instar els seus, és a dir, el Govern espanyol a tots els seus compromisos: el tren d’alta 
velocitat, tots els seus compromisos d’infraestructures a nivell de països catalans i, a 
tots els nivells, compromisos que l’Estat té amb les suposades nacions sense estat. 

Gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Altimira. Senyor Rodríguez, quan vulgui. 

El Sr. Marcos Rodríguez Hernández 

Hemos escuchado varias veces a la regidora hablar de los trámites y refuerzos que se 
están realizando para iniciar el cierre de la prisión de la Trinitat. Por supuesto, desde 
Ciutadans apoyamos el cierre de este centro penitenciario que lleva décadas en medio 
del barrio. 

Aquí se están planteando dos temas: la prisión y el realojo de las casas de Pérez del 
Pulgar. Siendo conscientes de que el cierre de la prisión es un tema que depende de 
la Generalitat, en el fondo votamos sí a que el Distrito siga con los trámites y 
conversaciones para favorecer el cierre. 

Respecto al realojo de las casas protegidas de Pérez del Pulgar, aquí sí que el 
Ayuntamiento debería formalizar un calendario que incluya nuevas viviendas sin 
pérdida de tiempo. 

Votamos a favor. 

La presidenta 

Gràcies. Per part d’Esquerra Republicana, quan vulgui, senyor Pañart. 

El Sr. Joaquim Pañart Sánchez 

Bé, bona nit a tothom. El primer que ens cal dir és que el nostre vot a aquesta 
proposició serà per recordar-li el mateix que li ha recordat el company de…, pel que fa 
a altres compromisos. En aquest cas, el vot és positiu.  

Votarem que sí perquè resulta més que evident la necessitat i la urgència de 
transformació a la zona nord de Trinitat Vella. I votarem que sí, tot i que ens consta 
que a hores d’ara aquest tema ja té dates concretes i signades per part del 
Departament de Justícia de l’Ajuntament. 

Des d’Esquerra Sant Andreu hi hem treballat i creiem que hem aconseguit aportar 
també el nostre gra de sorra. 



  

El passat dia 9 de febrer vam participar, junt amb representants d’entitats de la Trinitat 
Vella, en una reunió a la seu del Departament de Justícia, en què el conseller Carles 
Mundó ens va donar detalls del conveni signat entre les dues administracions, 
Ajuntament i Departament de Justícia. 

Creiem que és, el tema de la presó, una molt bona notícia, no només per a la gent de 
la Trinitat Vella, que és qui en pateix la realitat actual, sinó també i sobretot pel que 
suposa d’inici de col·laboració entre institucions que estan justament per això, per 
posar-se a la feina i solucionar problemes concrets. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Pañart. Per part del Partit Demòcrata. Quan vulgui, senyora Gadea. 

La Sra. Maria Ximena Gadea Pintos 

Gràcies, presidenta. Bona nit a tothom. Atès que la informació sobre aquesta actuació 
tan esperada pels veïns i veïnes del barri de la Trinitat Vella ha estat, com a mínim, 
polititzada, amb tinentes d’Alcaldia fent mítings en lloc de sessions informatives de 
govern, des del Grup Municipal Demòcrata valorem positivament la proposta i 
emplacem la regidora Andrés a no fer només reunions tancades, sinó donar la 
informació tan desitjada per tot el barri en el calendari previst real, ja que lamentem 
que no s’hagi realitzat una sessió informativa o un consell de barri extraordinari. 

Gràcies.  

La presidenta 

Gràcies, senyora Gadea. Entenc que el vot és favorable. Gràcies, senyora Gadea. Per 
part del Partit Socialista, quan vulgui. 

La Sra. Arantzazu González i Campo 

Gràcies, senyora presidenta. Realment, aquest conveni és una molt bona notícia per al 
barri de la Trinitat Vella i com a consellera d’aquell barri i veïna d’aquell barri, realment 
el barri necessita més bones notícies en aquest sentit. 

És veritat que s’ha signat un conveni que l’Ajuntament comprarà aquests terrenys, 
però és veritat que la Generalitat té un deute molt gran amb l’Ajuntament, que, per 
tant, podria haver fet un canvi de terrenys i no haver una altra vegada, l’Ajuntament, de 
pagar a la Generalitat més diners, que suposadament seran –esperem– perquè 
construeixin la presó que farà que el tancament sigui definitiu de la Trinitat i que no 
sigui molt més tard que el de la Model, que s’ha prioritzat en aquest sentit. 

Diem que els veïns d’aquella part necessiten que es tanqui la presó, que es comenci la 
remodelació. I sobretot desvincular la construcció de les “vivendes» de reallotjament 
del que és el tancament de la presó, atès que sí que s’ha dit abans que hi havia un 
conveni previ entre l’alcalde Trias i Artur Mas, però que realment no va servir per a res 
i sembla que era inviable. I, per tant, esperem, i des del Districte s’està treballant 
perquè així en aquest cas es puguin començar a realitzar els habitatges que tant es 
necessiten. 

També puntualitzar que fins ara només es pot treballar amb els habitatges i 
construcció d’aquests, ja que el que parla aquesta proposta dels equipaments depèn 



  

del tancament de la presó i que això és només exclusivament de la Generalitat. I que 
esperem que sigui aviat també que es pugui fer. 

Per tant, evidentment, el nostre vot serà que sí a aquesta proposta i que seguirem 
treballant. 

També sabem que s’han estat fent reunions amb els propietaris de les «vivendes» des 
del Districte, des de la regidora, perquè creiem que els que són prioritaris en aquest 
sentit són els propietaris d’aquelles «vivendes». I es va fer una sessió informativa per 
tal de mantenir informats del que sap la regidora i sap el Districte amb els propietaris 
exclusivament i no oberta a tots els veïns. 

Per tant, el vot és sí. Gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, senyora González. Per part de Barcelona en Comú, quan vulgui, conseller. 

El Sr. Josep Alberjón Fumanal 

Gràcies, presidenta. Nosaltres votarem a favor, no pot ser d’una altra manera. Però 
també voldria manifestar que des de l’equip de govern no esperarem cap contestació 
per començar a actuar. D’acord? Entenem que tal com està l’acord i el que se’ns ha 
explicat ja es pot començar a actuar. 

Amb els veïns ja s’ha començat a actuar explicant –Arantzazu ho explicava–, també hi 
ha hagut un acte d’informació que comptava amb la presència de les dues tinents 
d’alcalde, la Laia Ortiz i la Janet Sanz; la Carmen Andrés, com a regidora, també va fer 
una sessió informativa. I la idea és no esperar la contestació per començar a actuar. 
Ja començarem a actuar. Està previst convocar a les properes setmanes la comissió 
de seguiment d’aquells acords de fa nou anys i revisar-los i mirar si es pot millorar, si 
no es pot millorar, convocar la gent del barri que hi vulgui participar, recuperar la gent 
que ja hi havia participat. I la segona línia d’actuació és que ja comencem a parlar que 
es pot començar a pensar a construir un primer edifici que sigui per reallotjar veïns 
dels pisos, que ja no només són del Patronato, alguns ja són de propietat particular. 

Evidentment, a favor. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Alberjón. Senyora Santana. 

La Sra. María del Carmen Santana i González  

Yo, en primer lugar, dar las gracias a todos y, como ya he dicho, esto que ahora 
estamos llevando aquí en el año 2013 hubo otro acuerdo en el que los vecinos nos 
pidieron que todos los grupos nos pusiéramos de acuerdo. Tú no estabas, por lo tanto, 
no firmaste, ¿entiendes? (Rialles.) 

Y, entonces, en este sentido, pues, bien, es una cosa que se lleva mucho tiempo.  

También a ti te comento que llamaré enseguida para que te tengan en cuenta todo lo 
que has pedido, ¿eh? Llamaré, no te preocupes. 



  

Quim, en el sentido de lo que tú has dicho, los datos y las cosas ya sé que tenéis, pero 
hay partidos, por ejemplo, yo tengo lo que he ido leyendo, el acuerdo que me han 
pasado, pero sé, primero, Barcelona en Común hizo una reunión en la que explicó 
esos acuerdos que se firmaron, vosotros quisisteis hacer una, pero no la pudisteis 
hacer, porque no sé lo que pasó, que me parece que hubo problemas a nivel de la 
cárcel de la Modelo. Pero también tuvisteis una reunión con el de Justicia, con todo 
esto, que está bien. 

El resto de grupos, por mucho que tú comentas que tienes, yo no tengo nada, pero me 
gustaría saber cómo va, qué tienen.  

Y ahora va por ti –como decía aquel–: dices convocar comisión, lo que está muy bien, 
¿entraremos los grupos de los partidos…, nos dejaréis entrar? Porque yo me acuerdo 
que hace años la de veces que me echaron, pero ahí estaba. ¿Entiendes? 

Y solamente dar las gracias a todos. Y como hemos dicho antes, la «Trini» lo necesita 
y la «Trini» existe, y esperemos que el congreso también dentro de poco. 

La presidenta 

Gràcies, senyora Santana. Senyor Altimira, si vol tornar a intervenir. Bé, té un minut, 
aproximadament, un minut. 

El Sr. Ivan Altimira Miralles  

Efectivament, no hi era, no era aquí; era allà. Porque –como dicen– los niños malos 
vamos a todas partes. 

Sí, segueixo dient el mateix, que sí, que clar, que la gent de la Trinitat Vella ja fa molt 
temps que hauria d’estar vivint en unes «vivendes» dignes i no de les maneres que 
s’està vivint. El tancament de la presó hauria i fa molt temps que s’hauria d’haver 
exercit ja. I que, bé, espero que sí que faci una trucada al senyor Mariano i a veure si 
ja a l’estació de Sant Andreu Comtal la gent amb cadira de rodes pot baixar, la gent 
que porti maletes pot baixar i ens tanquen d’una vegada tota aquesta ferida oberta del 
districte. 

Moltes gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Altimira. Senyor Rodríguez, Ciutadans, vol tornar a intervenir? Senyor 
Pañart?  

El Sr. Joaquim Pañart Sánchez 

Bé, molt breument. Sobre el tema aquest que comentava el PSC dels milions i tot això, 
podríem recordar simplement això, que l’Ajuntament en aquests moments té 97 milions 
de superàvit; pensem que era un tracte al qual han arribat les dues administracions 
perquè s’han posat d’acord. 

Després, recordar també que precisament avui s’ha donat a conèixer que a la Model 
un dels projectes que sembla que tirarà endavant serà, precisament, una escola. 



  

I pel que fa al tema de la informació, doncs, podem referir-la, podem enviar-la a la 
pàgina web del Departament de Justícia, on hi ha tota la informació de la qual he fet 
esment. 

Moltes gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Pañart. Per part del Grup Municipal Demòcrata, quan vulgui, senyora 
Gadea. 

La Sra. Maria Ximena Gadea Pintos 

Bé, les sessions van ser informatives tancades amb dirigents polítics, no? Hi havia un 
dirigent polític del PSC; no té cap càrrec institucional de l’Ajuntament. L’acte de les 
tinentes d’alcalde era totalment polític, la pancarta, i el primer que van dir la senyora 
Sanz i la senyora Ortiz era que era un acte de partit. O sigui, que no era una sessió 
informativa de l’Ajuntament. 

Ivan, hi ha molts pisos que són dignes, estan a la Trinitat Vella, però hi ha un bloc de 
veïns que s’han preocupat tota la vida perquè el seu habitatge sigui digne. No tots són 
com has dit. 

I, per últim, senyora González, no sé si s’ha llegit el conveni, però el mateix document 
diu que està inspirat en el protocol signat pel president Mas i l’alcalde Trias, així que 
d’alguna cosa segur que ha servit.  

Gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, senyora Gadea. Senyora González, si vol tornar a intervenir. 

La Sra. Arantzazu González i Campo 

Sí, jo volia dir que [que] es tanqui la Model és molt important, però també que no es 
trigui gaire a tancar la de la Trinitat, perquè el conflicte social i tot el procés de 
renovació que necessita la Trinitat depèn també molt del tancament de la presó de la 
Trinitat. 

Quan parlo del deute és perquè l’Ajuntament de Barcelona també està fent moltes 
coses que haurien de ser responsabilitat de la Generalitat, i si en aquestes coses que 
són responsabilitat de la Generalitat encara l’Ajuntament ha de pagar més diners, 
aquests diners sí que es poden utilitzar, per exemple, per fer tots els equipaments que 
han d’anar allà a la presó de la Trinitat. 

La presidenta 

Ja ha acabat el temps, senyor González. Gràcies. Senyor Alberjón. 

El Sr. Josep Alberjón Fumanal 

Sí, la contestació a Carmen Santana és òbvia: recordo que aquella va ser una de les 
polèmiques; evidentment, els partits polítics estaran convidats, com la mateixa 
regidora contestant una pregunta a l’Audiència Pública ho va manifestar.  



  

I sobre Altimira, ja enteníem que és Trinitat nord, que Trinitat té «vivendes» tan dignes 
com qualsevol altre lloc; ja entenem que està parlant del desastre de Trinitat nord, de 
les «vivendes» de l’antic Patronato. 

La presidenta 

Senyora Santana, si vol acabar la seva intervenció. 

La Sra. María del Carmen Santana i González  

Gracias a todos y a seguir trabajando, que es lo importante. 

La presidenta 

Gràcies, senyora Santana. 

Doncs, la proposició presentada pel Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
queda aprovada per unanimitat. 

1.3. Proposició presentada pel GMDCs 

Que el Gobierno del Distrito de Sant Andreu junto a la Associació Catalana 
de Víctimes d’Organitzacions Terroristes (ACVOT): 
1 - Rinda un homenaje el 19 de junio de 2017 a las 21 personas asesinadas en 
el atentado de Hipercor en conmemoración y recuerdo de ese 19 de junio de 
1987 
2 - Que durante ese día todas las banderas institucionales del distrito ondeen 
a media asta 
3 - Instale un monolito o monumento en la plaza de la Tolerancia cerca de 
donde se cometió el atentado con una referencia a lo sucedido en ese día e 
instar a CEVASA a negociar el lugar exacto de su colocación. La 
conmemoración, elección del monumento y homenaje deberán estar 
consensuados con ACVOT 

Passem a la següent proposició, la presentada pel Grup Municipal de Ciutadans. Aquí 
hi ha dues paraules demanades; per tant, si ens poden acostar un micròfon, si us plau.  

La primera paraula per al president d’ACVOT. Els recordo que tindran dos minuts i mig 
per fer la seva intervenció. Ara li atansen el «micro». 

El Sr. José Vargas Rincón (en nom de l’Associació Catalana de Víctimes 
d’Organitzacions Terroristes) 

Bona tarda. Regidora; consellers; i veïns de Sant Andreu. En nombre de la Associació 
Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes quiero agradecer especialmente al 
Grupo de Ciudadanos por tener o darme la oportunidad –como al resto de grupos– de 
poder venir aquí y decir algunas cosas. 

Y esto es debido también a que el día 11 se va a celebrar y se celebra el Día Europeo 
de las Víctimas del Terrorismo. No es la primera vez que venimos, habida cuenta que 
este distrito acoge el escenario en el que se produjo la mayor barbarie de la banda 
terrorista ETA en el atentado de Hipercor, con 21 fallecidos y 46 heridos, entre los que 
me encuentro. 



  

Creemos que este distrito tiene un déficit de memoria y recuerdo de lo que pasó aquel 
fatídico día aquí en Sant Andreu. Y es hora, después de treinta años, de reparar esta 
dejadez. Porque os recuerdo que el monumento que hay está en el distrito de Nou 
Barris, no en el distrito de Sant Andreu. 

Somos víctimas porque nosotros, o nuestros familiares, tuvimos el infortunio de estar 
en el lugar equivocado el día equivocado, porque el terrorismo es fruto de la 
irracionalidad, de quien quiere sembrar el terror. Y todos, desgraciadamente todos, 
podemos convertirnos en víctimas. A nosotros solo nos queda una cosa: luchar por la 
memoria de todas ellas. 

El terrorismo es un ataque frontal a los esenciales valores democráticos y de 
convivencia, ya que son los pilares básicos de nuestra vida colectiva. Celebramos la 
desaparición de todos los grupos violentos que han pululado por Cataluña, aunque 
algunos aún les den todavía «vivas» a algún otro grupo terrorista. Pero aún falta que 
ETA dé el último paso y que se disuelva de una vez. De todas formas, era evidente 
que la labor policial y judicial les iba a erosionar hasta el final.  

Tristemente, hoy vivimos pendientes de los yihadistas, que tienen el claro objetivo de 
atemorizar a la ciudadanía. 

La violencia es el recurso de la incompetencia. Y acabo con una frase de mi admirado 
amigo Álvaro, que ya no está entre nosotros, que él perdió a su mujer y a sus dos hijas 
en el atentado de Hipercor. El decía: «No somos más que la historia de una 
desvergüenza, la imagen viva de una villanía y unos indefensos que piden justicia y no 
la encuentran. Somos lo que nadie quiere que exista y por eso molestamos.» 

Gracias a todos. 

La presidenta 

Gràcies. És el torn ara de l’Associació de Veïns de la Sagrera, que també havia 
demanat intervenir. 

El Sr. Oleguer Méndez (en nom de l’Associació de Veïns de la Sagrera) 

Gràcies, presidenta. Regidora; regidors. Estic aquí en nom de l’associació de veïns per 
manifestar que donàvem per superada ja aquesta situació. Fa uns quants anys es va 
tenir aquesta mateixa discussió i es va arribar a un acord; es va arribar a un acord de 
posar un monòlit a la Sagrera. Per motius que mai es van explicar, el monòlit es va 
acabar posant al lloc més proper, que, per causalitat, està a la frontera, a l’altre costat. 

Des de la Sagrera no volem que s’oblidin ni les víctimes del terrorisme ni els fets: des 
de la Sagrera sempre hem considerat que amb allò que es va produir els fets s’ha de 
recordar, més que les víctimes, el fet que es va produir perquè mai es torni a produir.  

Nosaltres no volem a la Sagrera que sigui un lloc singular per res, sinó res més [que] 
per la seva gent. En aquell moment ja es va decidir on es volia un monòlit, considerem 
que al monòlit va ser posat el nom de les víctimes del terrorisme i es va posar en el 
lloc en què definitivament va decidir l’Ajuntament en el seu moment. Considerem que 
és una etapa que ja no hauríem de tornar a passar. No sé per què donem tantes voltes 
a la mateixa cosa i en el mateix moment. 



  

Manifestem que hi estem d’acord, i més que la Sagrera ningú volem que a l’Hipercor, a 
l’espai de l’Hipercor, hi hagi un record, però creiem que el monòlit ja s’ha posat en el 
seu dia. 

Moltes gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Méndez. Bé, doncs, comencem amb la intervenció del Grup Municipal 
de Ciutadans. Quan vulgui, senyor Obón. 

El Sr. Jordi Obón Cabré 

Gràcies, presidenta. El 19 de junio de 1987 tuvo lugar un ataque terrorista perpetrado 
por ETA mediante la colocación de un coche bomba en el centro comercial Hipercor, 
que provocó la muerte a veintiuna personas e hirió a otras cuarenta y seis.  

En recuerdo del treinta aniversario de este atentado, […] que el Gobierno del Distrito 
de Sant Andreu, junto a la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones 
Terroristas, ACVOT, rinda un homenaje el 19 de junio de 2017 a las veintiuna 
personas asesinadas en el atentado de Hipercor, en conmemoración recuerdo de ese 
19 de junio de 1987; que durante ese día todas las banderas institucionales del distrito 
hondeen a media asta, y se instale un monolito o monumento en la plaza de la 
Tolerancia, cerca de donde se cometió el atentado, con una referencia a los sucedido 
ese día, e instar a CEVASA a negociar el lugar exacto de su colocación. 

La conmemoración, elección del monumento y homenaje deberán estar consensuados 
con ACVOT. 

Gracias. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Obón. Senyor Altimira, quan vulgui. 

El Sr. Ivan Altimira Miralles 

Sí, bé, nosaltres ja vam parlar una vegada d’una cosa similar. Primer de tot, sí creiem 
que ja hi havia un monument, efectivament, que ja s’havia decidit en el seu moment i 
consensuat en el seu moment amb tota la gent que rebien els representants i amb les 
associacions que hi havia en el seu moment, que després també han estat dividides i 
s’han anat dividint en més grups diferents. 

No entrarem i seguim sense voler entrar en el joc partidista ni en la instrumentalització 
de les víctimes, perquè aquí el dolor i el terror el patim totes –totes–, i el van patir totes 
les veïnes i veïns de Sant Andreu. I no volem que es torni a instrumentalitzar les 
víctimes; volem que això acabi. Perquè són molt més enllà d’ideologies i de partits 
polítics. Molt més enllà. Per tant... 

(Comentaris de fons.) 

La presidenta 

Si us plau, vostès ja han tingut el seu torn de paraula, ara li toca al conseller. 



  

El Sr. Ivan Altimira Miralles 

Per tant, no volem entrar en aquest conflicte. Votarem que no. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Altimira. Senyora Santana. 

La Sra. María del Carmen Santana i González  

El Partido Popular siempre recordará a las víctimas del terrorismo y estará al lado de 
sus familias.  

Simplemente, quiero hacer…, en la redacción de la propuesta, en el punto 1, cada año 
se celebra un homenaje en memoria de las víctimas del terrorismo junto al monumento 
situado en la avenida Río de Janeiro, al que asisten tanto miembros de la Asociación 
Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas y las familias como los cuerpos y 
fuerzas de la seguridad, representantes políticos de Nou Barris y de Sant Andreu, 
asociaciones y vecinos. Mi punto de vista, que ya se ha comentado cada vez que se 
celebra, quizá sería necesario dignificar el monumento ya existente y colocar la placa 
que actualmente está en el suelo en un lugar más visible y poner algo que proteja la 
placa y el monumento. 

Nuestro voto es afirmativo. 

La presidenta 

Gràcies, senyora Santana. Quan vulgui, senyor Rodríguez Escuredo. 

El Sr. Carlos Rodríguez i Escuredo 

Informats de les diferents accions que durà a terme l’Ajuntament de Barcelona, 
mitjançant el comunicat al Comissionat de Memòria Històrica i al comissari de 
l’exposició que es durà a terme al mes de desembre al districte, trobem adequat el 
tractament i les accions a desenvolupar per al trenta aniversari de l’atemptat 
d’Hipercor. 

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya creiem que no s’ha de fer ús 
partidista del dolor de les víctimes d’actes terroristes, cal un respecte absolut envers 
les víctimes com a col·lectiu i el compromís de totes les forces polítiques per preservar 
la seva pluralitat, aliena a les lluites partidistes, i, per tant, el nostre vot és negatiu.  

La presidenta 

Gràcies, senyor Escuredo. Per part del Grup Municipal Demòcrata, senyora Gadea. 

La Sra. Maria Ximena Gadea Pintos 

Gràcies, presidenta. Des del Grup Municipal Demòcrata opinem que és important 
recordar totes les víctimes que han vist les seves vides trencades pel terrorisme. Els 
fets a què fa menció la proposta va ser un cop molt dur a la nostra societat, és tant el 
dolor que aquest atemptat va fer a Sant Andreu que tot homenatge és poc. Ens agradi 
o no, l’atac va ser perpetrat al nostre districte, en un establiment comercial on 
qualsevol de nosaltres podia ser-hi aquell dia. 



  

Aquest any commemorem el trenta aniversari, és un bon moment per recordar-ho. 
L’Ajuntament ha fet públic que vol celebrar un acte el desembre, però l’atac terrorista 
va ser el 19 de juny, per això, creiem adient la realització d’un acte en record de les 
víctimes el mateix dia que van succeir els terribles fets. 

(Algú diu: «És que ja n’hi haurà un.») 

No volem que es faci un ús partidista de les víctimes i el seu dolor, però creiem que és 
important fer aquest homenatge. 

Votarem que sí. 

La presidenta 

Gràcies, senyora Gadea. Senyor Marzá, quan vulgui. 

El Sr. Ivan Marzá Viola 

Primerament, condemnem rotundament tots els actes de terrorisme, igualment que 
ens solidaritzem amb totes les víctimes i famílies, ja que hem patit les conseqüències 
del terrorisme directament a la nostra organització política. 

Per reconèixer les víctimes d’actes terroristes, actualment existeix el monument 
inaugurat el 2003 al parc de Can Dragó, fruit del consens polític i social. I que la 
darrera Comissió de Presidència de Casa Gran, el Comissionat de Memòria Històrica 
va acceptar millorar i modificar la placa commemorativa. 

A més, cal tenir en compte que l’emplaçament que es demana per al nou monument 
és una propietat privada, en aquest cas CEVASA; per tant, s’hauria de comptar amb el 
seu vistiplau, tant per a la ubicació com per a la posterior conservació.  

Tot i això, també estaríem disposats a treballar per un record a prop d’on es van 
succeir els fets si genera consens polític i social. 

Dit això, nosaltres, actualment no podem donar suport a la proposició, ja que existeix 
un monument fruit del consens polític i social, i el reconeixement institucional es farà al 
mes de desembre i l’entorn on s’ha d’ubicar el nou monument és privat, i no tenim 
constància d’acord actualment polític i social.  

La presidenta 

Gràcies, senyor Marzá. Per part de Barcelona en Comú, qui farà…? Senyor 
Aranguren. 

El Sr. Felipe López-Aranguren Quiñones 

Sí, bé, aquí ja s’han donat diverses raons. Evidentment, a Barcelona, el Comissionat 
de Memòria Històrica ha estat obert a fer unes accions el desembre. Pel que jo sé, la 
lògica de desembre és perquè es vol fer això també molt a prop de les escoles i dels 
instituts i no només el juny, que és un temps molt complicat. I és per això que es van 
donar aquestes dates. En qualsevol cas, això també es podria treballar en algun 
moment. 

En qualsevol cas, el monument actual, que és de totes les víctimes del terrorisme, va 
ser consensuat, inclús també per l’antic partit de Convergència i Unió, va ser 



  

consensuat per tots els partits d’aquell moment. Les víctimes estan reconegudes. Jo 
crec que no és qüestió de fer enfrontaments utilitzant víctimes del terrorisme, no és el 
tema que ens agradaria. No podem consensuar d’aquesta manera una posició. I, a 
més a més, si hem de parlar d’on es posaria una placa, tenim ja una placa a les 
víctimes del terrorisme, fem-la nostra, arreglem-la i treballem per a això. 

El nostre vot serà negatiu. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Aranguren. Senyor Obón, si vol tornar a intervenir. 

El Sr. Jordi Obón Cabré 

Primer de tot, agrair als partits que han votat a favor de la proposta. 

Començaré pel PSC i per Esquerra, conjuntament, i per la majoria de grups: han dit 
que hem utilitzat aquesta proposició com un instrument partidista; Esquerra 
Republicana no sé què parla d’instrumentalització partidista quan feien reunions –
recordarem– Carod-ETA a certs llocs per pactar, etcètera. 

Senyor Altimira, de la CUP, ja sabem vostès a quins tipus de personatges es recolzen i 
donen suport: Otegis, etcètera. No ens sorprèn el vostre vot negatiu.  

(Comentaris de fons.) 

La presidenta 

Silenci, si us plau. 

El Sr. Jordi Obón Cabré 

I ja sabem que el monument està a Nou Barris. La [pregunta] és: no volem canviar 
d’allà el monument existent; volíem ficar una placa commemorativa o un monòlit o el 
que fos per recordar el trenta aniversari d’aquest fet lamentable d’Hipercor i fer pressió 
a l’empresa que té la propietat privada per poder fer aquest acte homenatge que tant 
es mereixen aquestes víctimes. Que qualsevol acte serà sempre poc i insuficient per 
recordar aquest tipus d’actes. 

Res més. Moltes gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Obón. Senyor Altimira. 

El Sr. Ivan Altimira Miralles 

Amb aquestes paraules, és al que em referia, la instrumentalització de les víctimes. 
Això és, efectivament. I jo em rodejo de la meva família i dels meus amics.  

(Comentaris de fons.) 



  

La presidenta 

Si us plau, vostè ha tingut ocasió de parlar en el seu torn, ara no ho és. Senyora 
Santana. 

La Sra. María del Carmen Santana i González  

Yo, como cada año, siempre estoy allí. Y no tengo nada más comentar. 

La presidenta 

Gràcies, senyora Santana. Senyor Rodríguez Escuredo? Gràcies. Senyora Gadea? 
Senyor Marzá? 

El Sr. Ivan Marzá Viola 

Sí, senyor Obón, només que escolti quan m’explico: no he dit en cap moment que sigui 
una utilització política. 

La presidenta 

Senyor Aranguren? 

(Comentaris de fons.) 

Ara tindrà vostè oportunitat de tornar a parlar. Senyor Aranguren? Senyor Obón, quan 
vulgui. 

El Sr. Jordi Obón Cabré 

No, res més a dir. 

La presidenta 

Gràcies. 

Doncs, la proposició presentada pel Grup Municipal de Ciutadans no ha estat 
aprovada, amb els vots favorables del partit proposant…, del grup proposant, Partit 
Popular i Grup Municipal Demòcrata, i amb els vots contraris de la CUP Capgirem, 
Esquerra Republicana, Partit Socialista i Barcelona en Comú. 

(Veus de fons del públic.) 

Si us plau… 

1.4. Proposició presentada pel GMDERC-AM 

Instar el Govern municipal del Districte a dur a terme la connexió entre els 
barris de Sant Andreu i Sant Martí mitjançant una passera provisional o un 
pas alternatiu que uneixi l’avinguda Onze de Setembre i la rambla Prim fent 
possible travessar les obres del tren d’alta velocitat a Sant Andreu de 
Palomar, a fi d’evitar la incomoditat que des de fa anys pateixen els veïns i 
veïnes de la zona 



  

Passem a la proposició presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana. Quan 
vulgui, senyor Escuredo. 

El Sr. Carlos Rodríguez i Escuredo 

La nostra principal tasca com a representants públics és almenys aspirar a fer la vida 
més fàcil als nostres veïns i veïnes, conscients d’això, presentem la següent proposició 
davant l’aturada de les obres de l’AVE, de les quals ja se’ns han acabat els adjectius i 
tot per qualificar, amb les dificultats que això ha provocat, provoca i continuarà 
provocant sine die als nostres barris. 

Davant de la necessitat de cosir els nostres barris i districtes, reactivar-ne l’activitat, 
generar sinergies i crear complicitat entre ells; davant dels greuges diaris que suposa 
conviure amb una enorme cicatriu que «cercena» el nord de la ciutat sense pietat; 
davant de la necessitat de facilitar la mobilitat de vianants entre Sant Andreu i Sant 
Martí, districtes i barris que comparteixen moltes vivències, experiències i lluites i que 
en l’actualitat veuen com el que abans es connectava amb cinc minuts ara s’ha 
convertit en quaranta minuts d’enllaç, formulem la següent proposició: «Que el Govern 
municipal del Districte insti Adif a dur a terme la connexió entre els barris de Sant 
Andreu i Sant Martí mitjançant una passera provisional o un pas alternatiu que uneixi 
l’avinguda Onze de Setembre i la rambla Prim fent possible travessar les obres del tren 
d’alta velocitat a Sant Andreu de Palomar, a fi d’evitar la incomoditat que des de fa 
anys pateixen els veïns i veïnes de la zona.»  

La presidenta 

Gràcies, conseller. Senyor Altimira. 

El Sr. Ivan Altimira Miralles 

Sí, després de l’últim canvi de la proposició que ens ha arribat, en un primer moment 
ens anàvem a abstindre, però creiem que ara hi votarem a favor, perquè sí creiem que 
s’ha d’instar Adif, no només amb aquesta passarel·la que es deu a la gran cicatriu que 
ha fet en aquest districte i amb el que no es mereixen aquests veïns, que és les 
fronteres que han posat entre diferents barris i pobles del territori. Que insti Adif i 
seguim instant-lo.  

(Comentari de fons de la Sra. Santana.) 

La presidenta 

Senyora Santana…  

El Sr. Ivan Altimira Miralles 

Per això mateix hi votem a favor. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Altimira. Senyora Santana. 

La Sra. María del Carmen Santana i González  

Bueno, yo es que una vez escuchado a Ivan…, bueno, yo ya tenía hecha mi valoración 
y cuál iba a ser mi postura, bueno, el partido, en esto. Luego, Carlos me ha pasado 



  

una nueva propuesta, y como ya estoy tan cansada de que siempre la culpa de todo lo 
que pasa siempre es el Gobierno, el Gobierno, el Gobierno, el Gobierno, pues, 
entonces, la verdad, ahora estoy entre la espada y la pared, o me abstengo o voto sí. 

He de reconocer que los vecinos sí que necesitan una forma y que ese puente ya 
estaba y conectaba. Y yo más de una vez, cuando me dedico a andar, me toca 
meterme por unos caminos bastante raros. Entonces… No te rías, Ivan, presta 
atención, oye, que yo te respeto a ti. Entonces, a ver, tengo entre… Carlos me ha 
dicho que no se me va a meter con el Gobierno, ¿entiendes? Entonces, 
verdaderamente te voy a dar… apoyo a la propuesta (rialles i aplaudiments), pero ya 
te lo digo –ya te lo digo–, ojo como me digas…, no solamente la bronca tuya, también 
la puedo tener del partido de mi grupo, ¿no?, en el sentido de esto. Pero considero 
que los vecinos necesitan, yo también soy de las que me gusta andar y paseo. Y 
damos apoyo a la propuesta. Ahora, prepárate, ¿eh? 

(Rialles.) 

La presidenta 

Gràcies, senyora Santana. Per part de Ciutadans, senyor Obón. 

El Sr. Jordi Obón Cabré 

Gràcies, presidenta. Nosaltres tot el que sigui connectar veïns entre si, entre 
Barcelona i apropar-los més a la ciutat i interconnectar-la i tal, sempre hi mostrarem el 
nostre suport i sempre hi estarem d’acord.  

I també per part del Govern, que posi les piles a Adif i d’una vegada per totes 
construeixi l’estació de l’AVE a la Sagrera, que ja comença a ser una cosa lamentable. 

Gràcies. Hi votarem a favor. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Obón. Per part del Grup Municipal Demòcrata, senyor Mestre. 

El Sr. Roger Mestre Fàbregas 

El Grup Municipal Demòcrata recolzem aquesta proposta perquè creiem que és una 
mesura que pot millorar la qualitat de vida dels veïns i, a més a més, unir dos barris i 
dos districtes que estan molt a prop i que, per tant, podrem gaudir d’una bona 
passejada per la rambla Onze de Setembre i per la rambla de Prim. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Mestre. Per part del Grup Municipal Socialista, senyor Marzá. 

El Sr. Ivan Marzá Viola 

Gràcies, presidenta. Sí, donarem suport a la proposta, després d’acceptar també la 
transacció que vam fer i que també ens servirà per carregar arguments de cara a la 
propera reunió amb Adif que tenim des del Districte. 



  

La presidenta 

Gràcies. Per part de Barcelona en Comú, senyora Port. 

La Sra. Blanca Port Gimeno 

Carmen, me sabe mal. Des de l’Ajuntament continuem exigint de manera prioritària al 
Ministeri de Foment la reactivació dels treballs a la Sagrera i la licitació de l’estació de 
Sant Andreu Comtal, alhora que seguim denunciant l’incompliment reiterat dels 
compromisos adquirits en aquest àmbit, que perjudiquen greument els veïns i veïnes, 
que fa anys que suporten una ferida urbana. 

Per tal d’atenuar aquestes deficiències, des del Govern impulsarem un seguit 
d’actuacions similars en aquest entorn. L’Ajuntament ha fet un pas endavant i ha 
proposat un acord amb Barcelona Sagrera Alta Velocitat per a la redacció de projectes 
i execució d’actuacions urbanístiques i d’obres d’urbanització al voltant de la llosa que 
cobreix la infraestructura ferroviària. 

Per Barcelona en Comú, propostes que millorin i dignifiquin aquest entorn, que ja fa 
massa temps que està oblidat, seran benvingudes, i per això hi donem suport. 

Gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, senyora Port. Senyor Rodríguez Escuredo. 

El Sr. Carlos Rodríguez i Escuredo 

Simplement, agrair a tots els grups. Crec que tots em perdonareu si agraeixo 
especialment a la Carmen, que sé que venia amb una instrucció de Casa Gran i l’ha 
canviat; per tant, moltes gràcies. 

I només dir-li a la regidora que té una proposició aprovada per unanimitat, vagi a Adif 
amb ella a sota el braç i pressioni tot el que sigui possible per aconseguir aquesta 
passera que ha de facilitar la vida dels veïns i veïnes de la zona. 

Gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Escuredo. La CUP Capgirem, vol tornar a intervenir? El Partit Popular 
vol tornar…? Sí? Intervingui. 

La Sra. María del Carmen Santana i González  

Esto va para Blanca. Bien, has dicho exigir; yo creo que la que era la antigua ministra, 
Ana, con la que es ahora la segunda teniente de alcalde, Janet, se ha reunido varias 
veces, han tenido reuniones, se han hecho cosas, ha habido acuerdos y ha habido 
cosas. Entonces, ahora vamos a conseguir que con esto que se ha aprobado por 
unanimidad no solamente tenga la culpa Fomento, que también un poquito el resto de 
los que gobernáis. ¿Entiendes? Por ejemplo, como puede ser la teniente de alcalde 
Janet, que tiene conversaciones, que tiene todo, que exija, y si es necesario, ya le 
firmaremos un papelito desde aquí para que lo presente. 



  

La presidenta 

Gràcies, senyora Santana. Segur que amb la seva signatura al paperet, la senyora 
Ana (rialles) ho farà de seguida. 

Senyor Rodríguez, quan vulgui. Ja està, no vol intervenir? El Grup Municipal de 
Ciutadans? El Grup Municipal Demòcrata, vol tornar a intervenir, senyor Mestre? 
Senyor Marzá, vol tornar a intervenir? 

El Sr. Roger Mestre Fàbregas 

Señora Santana, tuteando a la exministra, tendrá que venir a la siguiente reunión, 
porque esto está hecho. 

(Rialles.) 

(La Sra. Santana intervé lluny del micròfon.) 

(Rialles.) 

La presidenta 

Una mica d’ordre, si us plau, que això no és l’Hola, és el plenari del Districte de Sant 
Andreu. 

Senyora Port? 

La Sra. Blanca Port Gimeno 

Res més –res més–, perquè anava a repetir a la senyora Santana el perquè de les 
reunions de l’Ajuntament de Barcelona amb la ministra de Foment: per insistir que 
facin el que han de fer. 

Ja està. Gràcies. 

La presidenta 

Gràcies. Senyor Rodríguez Escuredo, vol tancar? No? 

(Rialles.) 

Bé, doncs, la proposició presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana ha 
estat aprovada per unanimitat. 

1.5. Proposició presentada pel GMDDemòcrata 

Que des de la direcció política i executiva del Pla de barris es tinguin en 
compte totes les entitats i institucions del territori per tal que les seves 
activitats i els seus projectes, actuals o futurs, es puguin beneficiar dels 
recursos que comportarà el Pla de barris i que a tal efecte es constitueixi una 
comissió de seguiment i d’avaluació en la qual també tinguin presència els 
grups municipals 



  

Anem ja a la proposició presentada pel Grup Municipal del Partit Demòcrata. Quan 
vulgui, senyora Satorra. 

La Sra. Anna Satorra Sansano 

Atesa l’existència del Pla de barris per a la franja Besòs, que beneficia els barris de la 
Trinitat Vella, Baró de Viver i el Bon Pastor; atès que una part important dels recursos 
previstos han de revertir en projectes socials; atesa l’existència d’entitats i institucions, 
centres educatius, clubs esportius, entitats culturals, etcètera; atès que aquestes 
entitats desenvolupen una tasca en el territori i que reverteix directament en els veïns i 
veïnes dels barris beneficiats del Pla de barris, davant d’aquesta situació, formulem la 
proposta d’acord: «Que des de la direcció política i executiva del Pla de barris es 
tinguin en compte totes les entitats i institucions del territori per tal que les seves 
activitats i els seus projectes, actuals o futurs, es puguin beneficiar dels recursos que 
comportarà el Pla de barris i que a tal efecte es constitueixi una comissió de seguiment 
i d’avaluació en la qual també tinguin presència els grups municipals.» 

Gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, senyora Satorra. Senyor Altimira. 

El Sr. Ivan Altimira Miralles 

Sí, bé, creiem que és una mica estranya aquesta proposta, no l’hem acabat de lligar 
molt. Creiem que li falta una mica de contingut. Al mateix temps, sí que creiem que 
possiblement seria un òrgan reiteratiu ja, perquè existeix el que diríem el grup 
impulsor, que tot i que sigui un òrgan reiteratiu, també aquí una queixa al funcionament 
d’ell: igual que molts dels òrgans o comissions o grups impulsors, doncs, el tema 
participatiu deixa o comença a arribar a deixar bastant d’esperar, perquè no funciona, 
perquè no hi ha parts decisòries, perquè simplement són informatives o de passar 
comptes, igual que l’òrgan del grup impulsor.  

I, bé, acabem arribant una miqueta al mateix: clar que sí que les entitats tenen tot el 
dret que reverteixi sobre elles el Pla de barris, i més les que estem parlant, la franja 
Besòs, de Trinitat Vella, de Baró de Viver i del Bon Pastor, però creiem que seria un 
òrgan reiteratiu, com hem dit, no decisori. I, bé, a vegades també per a això tenim 
aquest plenari, per no ser decisori. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Altimira. Senyora Santana. 

La Sra. María del Carmen Santana i González  

A ver, yo como en la propuesta esta hay cosas que no las veo…, bueno, no las 
entiendo, no las veo, he estado buscando todos los consells que hemos tenido cuando 
se presenta el Plan de barrios. El 11 de abril hay un consell de barrio en Baró de Viver, 
se hizo la presentación de este Plan 2016-2020, que se había presentado en la 
Comisión de Gobierno del 3 de abril. En el mencionado consell de barrio se nos 
explicó cuáles serían los ejes principales de Plan de barrio, entre ellos, el compromiso 
de actuación y la rendición de cuentas. 



  

Dado que considero que existen las medidas y órganos para el seguimiento de los 
planes de barrio, me parece poco oportuna la creación de la comisión por ustedes 
propuesta. Simplemente, nosotros nos abstenemos. 

La presidenta 

Gràcies, senyora Santana. Senyor Rodríguez. 

El Sr. Marcos Rodríguez Hernández 

Sí, nuestro grupo municipal está de acuerdo con que se lleve a cabo una fiscalización 
del Pla de barris y un seguimiento por parte de los grupos de la oposición. La labor de 
seguimiento de la actuación del Govern por parte de la oposición creo que debería 
estar presente en todos los planes de actuación. Y, por tanto, votaremos que sí. Que 
se tenga en cuenta a todas las entidades e instituciones para que su labor y proyectos 
puedan beneficiarse de los recursos que comporta el Pla de barris, no esperamos 
menos. Para que dichos planes funcionen, por supuesto que el Distrito debe contar 
con las entidades y también apoyarlas. 

Muchas gracias.  

La presidenta 

Gràcies, senyor Rodríguez. Senyor Pañart. 

El Sr. Joaquim Pañart Sánchez 

Bé, el nostre vot, pel que fa a aquesta proposta, serà negatiu. Hi votarem que no 
perquè creiem que malgrat que la intenció de la proposta és positiva, en el sentit 
d’assegurar la presència de les entitats, s’acaba concretant en la creació d’un nou 
òrgan que temem acabaria complicant i enterbolint encara més els mecanismes de 
participació de les entitats a què es fa referència. 

Cal assegurar la participació de les entitats en el disseny i les accions que pugui tirar 
endavant el Pla de barris, però creiem que cal fer-ho enfortint els mecanismes que ja 
existeixen i dotant-los del pes que necessiten, especialment a la franja del Besòs. 

Tenim dubtes que la creació d’un nou òrgan serveixi per incentivar la participació de 
les veïnes i veïns; creiem que cal donar als òrgans que ja existeixen el pes necessari 
per assegurar la implicació de les diverses associacions, entitats, veïns i també dels 
diversos partits que per la via dels consells de barri, dotant-los així de més contingut i 
pes polític. 

Tenim ja el grup de pilotatge, al qual els diferents grups polítics i les entitats del territori 
tenim accés, i pensem que sobrecarregar el calendari de reunions de diferents òrgans 
que hagin de discutir sobre els mateixos temes no ajuda a fer el procés més dinàmic i 
eficient, sinó que més aviat pot complicar-lo i enterbolir-lo encara més. 

Insistirem sempre a dotar els òrgans que ja existeixen de més pes específic i sobretot 
de dotar-los de la informació necessària en els terminis correctes. 

Creiem que el que sí que és importantíssim és poder donar més eficàcia als 
mecanismes de comunicació per tal que les informacions que necessiten els diversos 
agents, entitats, associacions, grups polítics i veïnes i veïns per tal de poder prendre 
decisions sigui realment eficaç. 



  

La presidenta 

Gràcies, senyor Pañart. Senyora González, quan vulgui. 

La Sra. Arantzazu González i Campo 

Sí, gràcies. Com han anat dient els diferents partits polítics, la veritat és que també 
aquesta proposició per nosaltres és una mica confusa, ja que en el Pla de barris que 
està implantat a Baró de Viver i Bon Pastor i que s’està començant i es començarà a la 
Trinitat les entitats estan totalment convidades i s’està fent participació. 

Després, crear altres organismes quan en teoria ja en la mesura de govern del juliol 
del 2016, per exemple, ja existeix un òrgan que farà un seguiment i avaluació, és una 
altra vegada posar més reunions i no crear res.  

Per tant, nosaltres també votarem que no a aquesta proposició. 

La presidenta 

Gràcies, senyora González. Per part de Barcelona en Comú. 

El Sr. José M. Fanlo Ruiz 

Bona tarda a tothom. La proposta que presenten ja està recollida a la mesura de 
govern del Pla de barris del districte del mes de juliol de l’any passat, concretament els 
punts 7, 8 i 9. 

Pel que fa a la participació de les entitats, és una de les línies estratègiques 
bàsicament del Pla de barris i es participa al grup impulsor del Pla de barris, als grups 
de treball i als processos concrets. 

Pel que fa a la participació dels grups municipals, cal recordar que a nivell de ciutat es 
va decidir amb tots els grups que el Consell d’Administració de Foment de Ciutat seria 
l’espai de seguiment polític de tots els plans de barris, que es convoca cada tres 
mesos, i que en la seva composició hi ha tots els grups municipals. 

I una altra cosa diferent és si el funcionament de traspàs d’informació dels seus 
representants els arriba als consellers dels territoris; això és una altra cosa. 

Des del punt de vista del districte, també està recollit a la mesura de govern del Pla de 
barris un espai on els grups municipals i entitats faran seguiment i avaluació. I el que 
cal és fer aquest espai més àgil. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Fanlo. (Algú diu: «El sentit del vot és…?») Negatiu. Senyora Satorra, 
quan vulgui. 

La Sra. Anna Satorra Sansano 

Jo solament volia comentar que el dia 9 de març hi ha convocada una jornada que ens 
hem assabentat per la premsa i no ens han convocat, als partits polítics. Els partits 
polítics que votaran que no o s’abstenen dient que ja hi ha un grup de treball i que hi 
participen, m’agradaria saber si és així de veritat o no, perquè, la veritat, ens hem 
assabentat per la premsa d’una jornada de treball i no estem convidats. 



  

També volia dir que la participació de totes les entitats no està garantida, perquè hem 
passejat per la Trinitat i ens han dit algunes entitats que no estan incloses en el Pla de 
barris. 

Solament hem fet aquesta proposició per això, per la queixa d’algunes entitats que no 
estan incloses i perquè hi ha reunions en les quals no estan convidats els grups 
polítics. 

Gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, senyora Satorra. Senyor Altimira, si vol tornar a intervenir. 

El Sr. Ivan Altimira Miralles 

Bé, tornar…, sí, la reiteració…, sí que és veritat que no arriben a moltes entitats, o 
sigui, aquí hi ha un problema, que els òrgans on han de participar les entitats i les 
associacions conjuntament amb els grups polítics no arriben. Si és que a vegades no 
ens arriben ni a nosaltres tampoc. Llavors, hem de veure, i crec que el que hem de fer 
no és crear una comissió nova o un grup nou, sinó a veure si d’una vegada comencen 
a funcionar i tenen un funcionament bastant més eficaç, pràctic i dinàmic les mateixes 
comissions. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Altimira. Senyora Santana. 

La Sra. María del Carmen Santana i González  

Bueno, yo he de comunicar o he de decir que cuando se ha presentado el plan y todo 
tipo de cosa he sido convocada, he estado. Sí que es verdad que algunas cosas no te 
llegan. En el último consell de barrio se nos explicó lo de Trinitat. Me parece que fue 
en febrero cuando se reunieron con todas las asociaciones, vecinos y escucharon 
todas las propuestas de esto. 

Ahora, en marzo, creo que…, supongo que cuando tengamos el consell se nos dirá, 
porque había un calendario donde se informaría de cómo funcionaría este proceso, 
que me parece que fue el veinte y pico de marzo o algo lo van a hacer. Estaremos a la 
espera, si no, pues, habrá que pedir. 

La presidenta 

Gràcies, senyora Santana. Per part de Ciutadans, senyor Rodríguez, vol tornar a 
intervenir? Senyor Pañart? 

El Sr. Joaquim Pañart Sánchez 

Sí, molt breument. La nostra idea era votar que no a aquesta proposta, però també 
insistir que el tema de tant la comunicació com aquests mateixos òrgans que ja 
existeixen, i que no considerem que calgui crear-ne un de nou, funcionin molt més 
eficientment de com ho estan fent. 



  

La presidenta 

Gràcies, senyor Pañart. Senyora González. 

La Sra. Arantzazu González i Campo 

Sí, a veure, respecte al Pla de barris de la Trinitat, va haver-hi una jornada de 
participació oberta a tothom en què es van posar cartells a tots i hi van poder 
participar. El tècnic està intentant convocar totes les entitats i està obert que participin 
–el tècnic de Pla de barris– i s’està augmentant el nombre d’entitats que hi estan 
participant. 

És veritat que hi ha un grup impulsor, que hi ha unes entitats o hi ha unes persones, 
però el que és seguiment i avaluació està obert a tot i els processos de participació, 
com s’ha fet posant cartells, són oberts a tothom, siguin entitats o no, fins i tot a veïns.  

Per tant, és tot més... és obert. 

La presidenta 

Gràcies, senyora González. Senyor Fanlo. 

El Sr. José M. Fanlo Ruiz 

Bé, jo una sorpresa molt agradable que es valori per part del grup que fa la proposta la 
importància que tenen els plans de barris. A mi, no ho sé, m’hagués agradat que la 
proposició aquesta hagués estat instar el Govern de la Generalitat que faci un pla de 
barris, que posi el 50 per cent dels 18 milions que posa l’Ajuntament, i si no posa el 50 
per cent, que posi el 25, el 20, el 10, el 5 o el tant per cent que sigui. De moment, no hi 
ha res de res. Com diu algun senyor: al Pla de barris, la Generalitat ni está ni se le 
espera. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Fanlo. Senyora Satorra, si vol tancar. 

La Sra. Anna Satorra Sansano 

Sí, jo volia recordar al senyor conseller Fanlo que això li ho diu al conseller Junqueras, 
que és actualment qui porta l’Àrea d’Economia, d’acord?, si es vol queixar del Pla de 
barris, que es queixi al vicepresident Junqueras. 

També volia dir que esquerra ha jugat a la puta i a la Ramoneta en aquest tema… 
(Comentaris de fons.) Sí, sí, perquè és veritat que no totes les entitats estan participant 
actualment en el Pla de barris, i hem volgut demanar aquesta proposició perquè es 
contemplin totes les entitats que hi volen participar. 

Ja està. 

La presidenta 

Gràcies, senyora Satorra. 

Bé, doncs, la proposició presentada pel Grup… Si us plau, silenci. La proposició 
presentada pel Grup Municipal Demòcrata no ha estat aprovada, amb els vots 



  

favorables del grup proposant, Ciutadans; amb les abstencions de la CUP Capgirem i 
el Partit Popular, i els vots contraris d’Esquerra Republicana, el PSC i Barcelona en 
Comú.  

2. Precs 

2.1. Prec presentat pel GMDCUP-PA 

Demanem al Govern la compra dels terrenys del local actualment ocupat per 
la Hermandad de Antiguos Legionarios, per ubicar un equipament públic i 
revertir la situació actual d’equipament privat en mans de Sant Andreu - la 
Sagrera, que en vistes el vist de les seves obres a districte, podria perpetuar 
la situació actual 

Entrem ara a l’apartat de precs amb el primer prec, presentat pel Grup Municipal de la 
CUP Capgirem. Quan vulgui, senyor Altimira. 

El Sr. Ivan Altimira i Miralles 

Bé, atesa la informació de la rebuda a la passada Comissió de Seguiment de les 
Casernes, on un representant del Consorci de la Zona Franca va ser preguntat per la 
situació actual de la concessió a precari del solar i el local utilitzat per la Hermandad 
de los Antiguos Caballeros Legionarios i es va mostrar la nul·la predisposició de 
rescindir la cessió tant del solar com del local, i on la regidora tampoc va mostrar molt 
d’interès per veure com es pot solucionar, tot i que era un compromís electoral de 
govern, demanem al Govern la compra dels terrenys del local actualment ocupat per la 
Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios per ubicar-hi un equipament públic i 
revertir la situació actual d’equipament privat en mans de Sant Andreu - la Sagrera, 
que, en vistes el vist de les obres a districte, podria perpetuar la situació actual. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Altimira. Senyora Port. 

La Sra. Blanca Port Gimeno 

Gràcies, presidenta. Tal com hem manifestat en diverses ocasions i a la mateixa 
Comissió de Seguiment de Casernes del passat 7 de febrer, hem sol·licitat al Consorci 
de la Zona Franca la suspensió de la cessió a precari del solar de 5.000 metres 
quadrats a la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios. I ho va fer la mateixa 
alcaldessa en nom del consistori municipal, però el president del Consorci de Zona 
Franca ha desestimat aquesta demanda. 

Dit això, el sòl que ara ocupa el local de la Hermandad està qualificat d’habitatge i no 
es farà equipament privat. I els equipaments previstos a les Casernes de competència 
municipal estan a les parcel·les, que una vegada feta la reparcel·lació per part del 
Consorci, tindrem el sòl disponible per començar a executar-los. 

Dit això, no acceptem el prec, perquè el local no està en sòl d’equipaments, sinó en sòl 
d’habitatge privat. 

Gràcies. 



  

La presidenta 

Gràcies, senyora Port. Senyor Altimira. 

El Sr. Ivan Altimira i Miralles 

Sí, a part de ser un compromís electoral, que sabíeu que suposadament es podria 
comprar després de ser desestimada pel Consorci de la Zona Franca, va quedar molt 
clar i claríssimament quin és el seu punt de vista. 

Sí, quan vam començar i tot el veïnat i diversos del veïnat aquí a preguntar quina seria 
la manera o com podria ser la manera efectiva de treure’ls, una manera era, 
precisament, comprar aquests terrenys. Tot i que siguin edificables, es podria, jo crec, 
fer una reversió si es compra. 

El mateix senyor del Consorci de la Zona Franca ja va dir que si no ens tiraríem per 
llarg, perquè no serien ni enderrocats ni no enderrocats. No només és la cessió i 
demanar que la cessió a precari que tenen dels locals al costat, sinó la compra del 
mateix local per començar a fer o un equipament públic, i, si no, si està fet per a 
habitatges, doncs, anem-hi a fer habitatges socials, que fan falta també. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Altimira. Senyora Port. 

La Sra. Blanca Port Gimeno 

Les previsions d’habitatge social, les promocions de Casernes, en tenim dues, i les 
començarem en aquest mandat. Ja sabem les previsions d’habitatge públic i també ja 
estan definits tots els equipaments consensuats de fa més de deu anys amb el 
moviment veïnal dels equipaments on han d’estar. 

La presidenta 

Senyor Altimira, ja està. Gràcies. No, no es pot tornar…, és una vegada i una altra. Em 
sap greu. 

Bé, doncs, el prec no s’ha acceptat. 

2.2. Prec presentat pel GMDPPC 

Instar al Gobierno municipal del Distrito a que informe en qué estado se 
encuentran las negociaciones con el centro comercial La Maquinista para la 
ubicación definitiva de la escola La Maquinista y la desaparición de los 
barracones 

El següent prec, presentat pel Partit Popular de Catalunya. Quan vulgui, senyora 
Santana. 

La Sra. María del Carmen Santana i González  

Gracias. Exposición de los motivos: ante la información aparecida en la prensa diario 
Línia Sant Andreu sobre hartazgo que tienen los padres de la escuela La Maquinista 
referente al retraso que lleva la construcción de dicha escuela y la existencia todavía 



  

después de nueve años de los barracones, y dado que este centro formaba parte del 
Plan de equipamientos educativos 2008-2011, y con la previsión de eliminar los 
barracones del comedor y labores administrativas en setiembre-octubre del 2016, 
ruego: «Instar al Gobierno municipal de distrito a que informe en qué estado se 
encuentran las negociaciones con el centro comercial para la ubicación definitiva de la 
escola La Maquinista y la desaparición de los barracones.» 

La regidora-presidenta en funcions 

Sí, té la paraula la senyora Blanca Port. 

La Sra. Blanca Port Gimeno 

Gràcies, regidora, presidenta, no sé ara quina funció fa. Les negociacions del Govern 
municipal amb Unibail Rodamco no són fàcils davant la complexitat que l’aprovació de 
la Modificació del Pla general metropolità en el subàmbit II del sector IV de la 
Maquinista suposa. 

Valdria la pena recordar, però, que va ser aprovat pel seu grup municipal i el de 
Convergència i Unió l’any 2014 i que aquesta aprovació condicionava el futur de 
l’escola, ja que depenia de l’ampliació del centre comercial i l’aparcament que havien 
de fer al subsòl d’aquest. Durant l’any 2016, hem mantingut diverses reunions amb la 
comunitat educativa de La Maquinista i hem anat informant dels avenços de les 
negociacions. 

Aquest mes de març tenim una nova reunió i esperem tenir bones notícies. Al Govern 
del Districte ens preocupa tant o més que a vostè el futur de l’escola. I sobretot volem 
que els infants de l’escola La Maquinista i tota la comunitat educativa gaudeixin al més 
aviat possible d’una escola definitiva. 

Dit això, no acceptem el prec, perquè ara no li podem donar més informació i la 
donarem quan fem la reunió amb la comunitat educativa al mes de març.  

Gràcies. 

(La regidora-presidenta en funcions dona la paraula a la Sra. Santana.) 

La Sra. María del Carmen Santana i González  

Vale. A ver, que no acepte el ruego lo encuentro…, lo único que la pregunta es: ¿qué 
va a pasar? ¿Adónde irá a parar la escuela esta? Esa es mi pregunta y eso es lo que 
ahora va a tener dos preguntas nuevas, porque aquí en este distrito, entra un ruego, 
entran dos preguntas con el mismo tema. 

Ya sabemos que hubo unos acuerdos con el Gobierno anterior, a los que dio apoyo el 
Partido Popular, en los que había la modificación de los terrenos de La Maquinista. 
Todo eso quedó, pues, fuera, se suspendió. También es verdad que se hizo una 
pasarela, que se gastó un dinero para poder esos barracones trasladarles en las vías. 
Mi pregunta es eso: ¿dónde irá y cuándo? 

¿Que no acepta el ruego? Pues, bueno, lo que quiero saber es dónde y cuándo 
simplemente. 



  

La presidenta 

Gràcies, senyora Santana. Senyora Port. 

La Sra. Blanca Port Gimeno 

Es un ruego y no lo aceptamos, porque hoy no le podemos dar respuesta de dónde y 
cuándo irá. He comentado que hay reunión con la comunidad educativa de la escuela 
La Maquinista, en función de las negociaciones con Unibail Rodamco, entonces, en 
esa reunión es cuando daremos y concretaremos con ellos cómo y cuándo. En función 
de la respuesta de las negociaciones de Unibail Rodamco. 

La presidenta 

Gràcies, senyora Port. 

Doncs, el prec presentat pel Partit Popular no està acceptat. 

2.3. Prec presentat pel GMDCs 

Que el Distrito de Sant Andreu incluya en su página web, para mejor difusión 
de la comunicación, los idiomas español e inglés, como ya constan en la web 
del Ayuntamiento de Barcelona  

Passem al prec presentat per Grup Municipal de Ciutadans. Quan vulgui, senyor 
Rodríguez. 

El Sr. Marcos Rodríguez Hernández 

Dado que la página del Ayuntamiento de Barcelona ya muestra toda su información en 
catalán, español e inglés, ruego que el distrito de Sant Andreu incluya en su página 
web, para mayor disfrute de la comunicación, los idiomas español e inglés, como ya 
constan en la web del Ayuntamiento de Barcelona. 

Bueno, es un poco, yo creo, de sentido común: si en la Casa Gran la página web está 
en los tres idiomas, yo creo que en el distrito no tenemos que ser menos y tenemos 
que tener en los tres idiomas también la información que surja. Si hubiera algún 
impedimento técnico, bueno, pues que se resuelva, pero simplemente tan fácil como 
hacer lo mismo que se hace en el Ayuntamiento de Barcelona y, bueno, poner los 
idiomas español e inglés. 

Muchas gracias. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Rodríguez. Senyor Marzá, quan vulgui. 

El Sr. Ivan Marzá Viola 

Gràcies, presidenta. Li acceptem el prec, però fem la puntualització que no correspon 
al Districte fer això, sinó que correspon a Comunicació Central. L’únic que podem fer 
és traslladar el prec a Comunicació Central, perquè no depèn de nosaltres. 



  

A tots els districtes només està activat el català, i s’ha de donar traspàs d’aquest prec 
a Comunicació Central.  

La presidenta 

Gràcies, senyor Marzá. Senyor Rodríguez. 

El Sr. Marcos Rodríguez Hernández 

Pues, muchas gracias por las explicaciones y, bueno, dentro de sus posibilidades, por 
haber aceptado el prec. 

Muchas gracias. 

La presidenta 

Gràcies. 

2.4. Prec presentat pel GMDERC-AM 

Que el Govern municipal compri la peça F dels terrenys de Casernes per 
començar a tirar endavant els projectes que es considerin urgents i que, 
d’aquesta manera, les veïnes i els veïns de Sant Andreu nord puguin 
començar a veure resoltes algunes de les mancances que pateixen 

Passem al prec presentat pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana. Quan vulgui, 
senyor Pañart. 

El Sr. Joaquim Pañart Sánchez 

Bé, atesa la gran necessitat d’equipaments que pateix la zona nord de Sant Andreu; 
atès el posicionament del Consorci de la Zona Franca de no rescindir la cessió a 
precari a l’Hermandad de Legionarios fins a la venda dels terrenys; atès l’ampli 
consens al barri per a la recuperació d’aquests terrenys i la fi de la cessió a aquesta 
Hermandad, el prec que fem és el següent: «Que el Govern municipal compri la peça 
F dels esmentats terrenys per començar a tirar endavant els projectes que es 
considerin més urgents i que, d’aquesta manera, les veïnes i veïns de Sant Andreu 
nord puguin començar a veure resoltes algunes de les mancances que pateixen.» 

Voldria afegir també demanar que se’m confirmi si finalment s’ha fet la reparcel·lació, 
el dia 27 de febrer, que confirmaria aquestes dades en les quals es basa el prec. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Pañart. Senyora Port. 

La Sra. Blanca Port Gimeno 

Gràcies. Compartim amb vostès la necessitat de començar a fer equipaments i 
habitatges a la zona de Casernes, tal com he manifestat anteriorment. Els 
equipaments que estan previstos en els solars de Casernes tenen la seva parcel·la 
definida, tal com he dit abans, i en breu ja seran de titularitat municipal. I això ens 
permetrà desenvolupar els habitatges previstos a la parcel·la C, juntament amb el 
casal de joves. Els habitatges a la parcel·la J, tots habitatges socials públics, amb 



  

escola bressol. I fer el projecte executiu del poliesportiu, que no teníem previst fer-lo 
en aquest mandat, però per la situació de l’ampliació de l’escola de La Maquinista i el 
desplaçament del poliesportiu de Sant Joan de Mata ens accelera avançar-lo. 

Per a totes aquestes intervencions o futurs equipaments planificats amb el moviment 
veïnal i associatiu, no són necessaris més sòls d’equipaments en aquests moments al 
solar de Casernes, amb la qual cosa no acceptem el prec. 

La resposta en concret de si ja està feta la reparcel·lació, en aquest moment no tinc 
les dades, les hi farem arribar tan aviat les conegui. 

Gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, senyora Port. Senyor Pañart. 

El Sr. Joaquim Pañart Sánchez 

Entenem que, a part de fer referència de nou a les necessitats de la zona nord de Sant 
Andreu, enteníem que aquesta peça F, que és on en l’actualitat els legionarios desfilen 
i tal, formava part d’aquest pla, i, per tant, la proposta venia per aquí. El que ens 
interessaria saber és si això és possible i si hi ha interès o si hi ha la intenció de 
començar a treballar sobre aquesta peça en qüestió, la peça F, que és tots aquells 
terrenys on en l’actualitat s’estan fent desfilades, etcètera. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Pañart. Senyora Port. 

La Sra. Blanca Port Gimeno 

Torno a repetir que al Govern del Districte i de la ciutat tampoc ens agrada i no 
compartim la cessió dels 5.000 metres quadrats de sòl a la Hermandad de Antiguos 
Legionarios.  

Una cosa és: en aquesta parcel·la que estan utilitzant no està planificat cap 
equipament públic, ni que hagi de fer l’Ajuntament ni que hagi de fer la Generalitat, 
com és la residència, que quan la tinguem reparcel·lada, ja la cedirem a la Generalitat. 
És a dir, els equipaments de titularitat municipal i de competència municipal no estan 
en aquesta parcel·la; estan en altres, que és on els anirem desenvolupant. 

Vull dir, que no són necessàries aquestes parcel·les per desenvolupar els 
equipaments que estan projectats a Casernes i pactats amb el moviment associatiu i el 
moviment veïnal. No és necessària. Per això no és objecte haver-la de comprar per 
poder desenvolupar aquests equipaments. 

La presidenta 

Gràcies, senyora Port.  

El prec d’Esquerra Republicana no està acceptat. 

2.5. Prec presentat pel GMDDemòcrata 



  

Que el Govern del Districte de Sant Andreu insti el Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona a realitzar una reforma integral dels parcs infantils del Districte de 
Sant Andreu que estan malmesos. Concretament, fer una actuació urgent als 
parcs infantils com, per exemple: el parc infantil de la plaça CAN 
PORTABELLA (Sant Andreu), el parc infantil del PARC DE LES AIGÜES amb 
l’avinguda Meridiana (Trinitat Vella) i el parc infantil de la PLAÇA HISPANO 
SUÏSSA (La Sagrera) 

Passem al prec del Grup Municipal Demòcrata. Quan vulgui, senyora Satorra. 

La Sra. Anna Satorra Sansano 

Atès que la informació que la plana web de l’ajuntament de Barcelona i del Districte de 
Sant Andreu sobre el nombre de parcs infantils no coincideix amb la realitat, ja que hi 
ha parcs infantils nous que no consten a la base de dades, per tal de contribuir a la 
millora i la qualitat d’un servei municipal dirigit exclusivament a infants i a les seves 
respectives famílies, creiem convenient que s’hauria de fer una reforma integral dels 
parcs infantils del districte de Sant Andreu que estan malmesos.  

Per això, el nostre grup municipal formulem aquest prec: «Que el Govern del Districte 
de Sant Andreu insti el Govern de l’Ajuntament de Barcelona a realitzar una reforma 
integral dels parcs infantils del districte de Sant Andreu que estan malmesos. 
Concretament, fer una actuació urgent als parcs infantils com, per exemple, el parc 
infantil de la plaça Can Portabella, de Sant Andreu, el parc infantil del parc de les 
Aigües amb l’avinguda Meridiana, a Trinitat Vella, i el parc infantil de la plaça Hispano 
Suïssa, de la Sagrera.» Tanmateix, instem el Govern del Districte a actualitzar la base 
de dades del nombre de parcs infantils que hi ha al districte de Sant Andreu. 

Gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, senyora Satorra. Contesta…, qui contesta? (Algú diu: «Jo.») Quan vulgui, 
consellera. 

La Sra. Elvira Juncosa i Román 

Acceptem el prec. De fet, nosaltres també hem detectat cert deteriorament en les 
àrees de joc infantil. Al nostre districte ja comptem amb una calendarització dels parcs 
a reformar. El 2016 es van reformar…, es van remodelar –perdó– set àrees de joc; 
l’any 2017 n’hi ha previstes sis.  

Pel que fa les àrees de joc esmentades, la del parc de les Aigües, la de la plaça de 
Can Portabella i la plaça Hispano Suïssa, han passat revisió i certificat de compliment 
de seguretat aquest any. La plaça de Can Portabella, l’àrea 1, l’agost del 2016; l’àrea 2 
de Can Portabella, l’octubre de 2016; el parc de les Aigües, l’agost de 2016; la plaça 
Hispano Suïssa, el gener de 2017. Aquests certificats tenen una validesa d’un any. 

Pel que fa a l’àrea de la plaça Hispano Suïssa, es remodelarà durant l’any 2017; el 
parc de les Aigües i les dues zones de Can Portabella, durant el 2018. 

També volem dir que estem treballant perquè en aquestes àrees infantils s’incorporin 
jocs per a discapacitats a nivell de ciutat. I al parc que farem ara aquest estiu del 2017 



  

a la plaça dels Jardins d’Elx, s’hi incorporarà un espai mixt amb jocs infantils adaptats i 
regulars. 

I pel que fa a l’actualització de la base de dades, això correspon a Parcs i Jardins. De 
totes formes, el Districte ens comprometem a traslladar aquesta demanda a fi que ho 
actualitzin. 

La presidenta 

Gràcies, consellera. És el torn de la senyora Satorra. Quan vulgui. 

La Sra. Anna Satorra Sansano 

Bé, agrair que acceptin el prec. I, bé, solament era per…, hem portat fotografies, ja 
que el nostre grup municipal hem revisat tots els parcs infantils del districte i hem elegit 
els tres més urgents. Perquè, bé, a part que el de Can Portabella està molt malmès i hi 
ha rates, també el de la plaça Hispano Suïssa està molt malmès, com pot veure en 
aquestes fotografies. D’acord? Solament li faré arribar. 

Gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, senyora Satorra. Consellera, si vol tornar a intervenir. 

La Sra. Elvira Juncosa i Román 

No, ja està. 

La presidenta 

Bé, doncs, el prec presentat pel Grup Municipal Demòcrata queda acceptat. 

3. Preguntes 

3.1. Pregunta presentada pel GMDCUP-PA 

Quina és la data definitiva per a la construcció de l’escola La Maquinista, 
complint les promeses incomplertes reiteradament i sense que això suposi 
un xantatge a l’interès públic del Districte i al dret a una escola digna de la 
nostra canalla? 

Acabat l’apartat de precs, passem a l’apartat de preguntes amb la primera pregunta, 
presentada pel Grup Municipal de CUP Capgirem i la demanda de paraula de la 
representació de mares i pares de l’escola La Maquinista. Per tant… 

La Sra. XXX (en nom de mares i pares de l’escola La Maquinista) 

Bona tarda. Som un grup de pares i mares de l’escola La Maquinista, cada família 
d’alumnes té la seva opinió sobre la mobilitat a Barcelona i sobre l’ampliació del centre 
comercial La Maquinista, però nosaltres representem els interessos de cada criatura, 
que mereix una escola en condicions.  



  

No entrem, ni ho farem, en què i com es negocia un tema que és entre l’Administració i 
un ens privat. Nosaltres aquí som part perjudicada, oblidada i menystinguda. Volem 
l’escola promesa al lloc promès, que no estigui rovellada, que no s’esquerdi, que el 
pati dreni bé i no se negui, que tingui clavegueram en condicions, que les criatures 
estiguin segures i guarides, perquè de personal docent de qualitat ja en tenim. 

No estem disposades a veure com s’esgota una altra legislatura mentre esperem una 
resposta que ens consta ja ha arribat. Estem farts d’esperes i faltes de la classe 
política que ens dona llargues; volem una solució ja, aquí i ara. 

(Aplaudiments.) 

La presidenta 

Gràcies. 

La Sra. XXX 

Estem a les vostres mans: 475 alumnes ho estan. I per a molts d’ells ja feu tard i 
marxaran de l’escola coneixent-ne només una que ha passat de provisional a precària. 

Veniu a l’escola, mireu quines són les infraestructures precàries on la canalla passa 
tantes hores al dia. 

La senyora Janet Sanz, el 14 de febrer, ens va dir: «Els alumnes no han d’assumir el 
cost de millorar un projecte urbanístic i que l’escola és una prioritat.» La senyora 
Carmen Andrés va dir el mateix dia que «és indigne que hi hagi una escola de 
barracons durant tant de temps». La senyora Carme Turégano, el 23 de febrer, ens va 
dir: «Vosaltres heu d’anar als terrenys provisionals amb barracons nous i aquí s’ha de 
fer l’escola definitiva ja.» I ara, després d’exposar tot això, i mirant la canalla als ulls, li 
direu que no fareu res per ella? 

(Aplaudiments.) 

La presidenta 

Moltes gràcies. Si us plau, ja està, ja està. Bé, doncs, quan vulgui, conseller. No, no, 
primer ha de fer la pregunta el conseller. 

El Sr. Ivan Altimira Miralles 

Després de nou anys d’espera i desesperació, l’escola La Maquinista ha lluitat per la 
seva dignitat, han escoltat promeses incomplertes per diferents governs i colors del 
Districte i s’han convertit en moneda de canvi i xantatge a causa de l’ampliació del 
centre comercial de La Maquinista, aprovada per un silenci administratiu del més 
sospitós.  

Quina és la data definitiva per a la construcció de l’escola La Maquinista, complint les 
promeses incomplertes reiteradament i sense que això suposi un xantatge a l’interès 
públic del districte i al dret a una escola digna de la nostra canalla? 

La presidenta 

Gràcies, senyor Altimira. Senyora Port. 



  

La Sra. Blanca Port Gimeno 

Gràcies. En primer lloc, m’adreçaré a la comunitat educativa de l’escola La Maquinista. 
Des del Govern del Districte compartim els vostres neguits, compartim la situació que 
esteu vivint, sabem [pels] vostres companys i companyes amb els quals mantenim les 
reunions l’estat de les instal·lacions actuals, i hi ha compromís per part del Consorci de 
millorar-les mentre no puguem fer l’escola definitiva. 

Dit això, la resposta encara no ha arribat. És veritat que vam dir que la resposta la 
tindríem… (Comentaris de fons.) Bé, escolta, us estic…  

(Comentaris de fons.) 

La presidenta 

Si us plau… 

La Sra. Blanca Port Gimeno 

Bé, doncs, és la veritat, hi ha hagut una resposta i hi ha reunió dilluns. Hem pres el 
compromís de fer una reunió al mes de març, en la qual hem de vindre amb una 
proposta tancada. Ja la farem, però hi ha una reunió aquest dilluns vinent. No els haig 
de dir una cosa que no és. 

Dit això, està clar que ens trobem davant d’un projecte… –més que res en referència a 
la pregunta del conseller de la CUP–, i referent que això no suposi un xantatge a 
l’interès públic del districte. No sabem exactament a què es refereix, perquè sabem 
que pot arribar el moment que puguem acordar aquestes negociacions de la millor 
manera possible i haguem de votar alguna ampliació que potser no tots compartim, 
nosaltres tampoc, però hem de posar pel davant un valor… Quan arribi aquest 
moment, ja ho farem. 

El que sí s’està fent l’esforç des del Govern de la ciutat és minimitzar al màxim els 
impactes negatius i evitar totes les actuacions que no s’ajusten a llei amb l’aprovació 
d’aquesta ampliació. 

La presidenta 

Se li ha acabat el temps, senyora Port. 

La Sra. Blanca Port Gimeno 

D’acord. 

La presidenta 

Quan vulgui, conseller. 

El Sr. Ivan Altimira Miralles 

Nou anys, fa nou anys des que la canalla, la primera canalla que va entrar i que sortirà 
aquest any només ha vist barracons. Nou anys. 

Quan van posar el centre comercial La Maquinista, des de fa nou anys es van posar 
els barracons, els van posar el Partit Socialista, que governava aquest Ajuntament, 



  

aquí del plenari i de Barcelona. Van dir tres anys. Governava conjuntament amb 
Iniciativa per Catalunya. Després ve, seguim i segueixen en barracons els nostres 
nens. 

El pelotazo de La Maquinista amb Convergència. Entre Convergència, que ve del 
Partit Socialista, i que s’aprova quan ja està aquest Govern amb un silenci 
administratiu. Això és l’hòstia. O sigui, passen nou anys, tres suposats governs, que és 
torna o no torna, i els nostres nens segueixen estant en barracons. Ens sembla una 
mica vergonyós, perquè mentre nosaltres ens estem jugant i estem dient és una 
vergonya –és una vergonya, és una vergonya, és una vergonya–, resulta que som 
nosaltres els que ho hem posat. 

I em referia al xantatge, precisament, a això, als que van posar que l’escola pública –
que l’escola pública–, a la qual nosaltres com cada persona i cada ciutadà paga amb 
els nostres impostos no es pot cedir a poder econòmic, no es pot cedir que d’un centre 
comercial depengui l’educació dels nostres nens, mai. Ni les nostres nenes poden 
estar dignament jugant amb escoles com estan jugant allà. I això ha anat passant per 
diversos governs. 

Llavors, aquí tothom s’espolsa les puces, però aquí els pares i les mares i la canalla 
són els que ho estan patint. I vergonya farà perquè entraran a l’institut amb barracons. 

La presidenta 

Ja està, ja ha acabat, senyor Altimira. 

(Aplaudiments.) 

Si us plau, si us plau. 

3.2. Pregunta presentada pel GMDPPC 

¿Tiene previsto el Govern municipal del Distrito presentar un calendario de 
inicio y finalización de las obras de construcción del mercat provisional de 
Sant Andreu? 

Bé, passem a la pregunta presentada pel Partit Popular de Catalunya. Quan vulgui, 
senyora Santana. 

La Sra. María del Carmen Santana i González  

Dado que ha sido publicada en el boletín oficial del 3 de febrero del 2017 la 
convocatoria de concurso para la construcción del mercado provisional de Sant 
Andreu, esta consellera formula la siguiente pregunta: «¿Tiene previsto el Gobierno 
municipal del distrito presentar un calendario de inicio?» Que aquí en el informe de la 
regidora ya me ha dicho cuando empieza, digamos que una parte ya la tengo 
contestada. Me falta la segunda: inicio y finalización de las obras de la construcción 
del mercado provisional de Sant Andreu. 

La presidenta 

Gràcies, senyora Santana. Senyora González, quan vulgui. 



  

La Sra. Arantzazu González i Campo 

Sí, bé, com ha comentat la regidora…, comienzan las obras en abril, ¿vale? Y que ya 
está licitado y en setiembre se tiene prevista la entrada de los paradistas en lo que 
sería el provisional. 

Se están haciendo reuniones ya con los paradistas…, i properament se’n tindrà una 
altra…, y siempre con el Instituto Municipal de Mercados de Barcelona. O sea, siempre 
se va informando. 

Lo que tenemos es esto, la entrada prevista en setiembre. 

La presidenta 

Gràcies, senyora González. Senyora Santana. 

(Intervenció de la Sra. Santa lluny del micròfon i, per tant, inaudible.) 

La presidenta 

Carmen, Carmen, el «micro». 

La Sra. María del Carmen Santana i González  

Vale. Que normalmente en 2013 entró un ruego que el señor regidor Raimond nos lo 
aceptó en el tema también de este mercado, porque este mercado tiene una existencia 
de cien años y lleva como seis años también, cinco o seis años, con el tema del 
traspaso, con el tema de arreglos y con el tema de esto. 

Solamente –ya han contestado– también hacer un pequeño comentario: que de treinta 
y pico puestos, cuando llegue el momento, creo que solamente irán dieciocho, porque 
la gente por el precio o por lo que hay que pagar o por lo que sea no llegarán. Y solo 
esto. 

Gracias. 

La presidenta 

Gràcies, senyora Santana. Senyora González, vol afegir alguna cosa? D’acord. 
Gràcies. 

3.3. Pregunta presentada pel GMDCs 

¿En qué fase estamos de la remodelación de todos los parques infantiles del 
distrito de Sant Andreu? 

Passem a la pregunta presentada pel Grup Municipal de Ciutadans. Quan vulgui, 
senyor Obón.  

El Sr. Jordi Obón Cabré 

Gràcies, presidenta. Encara que en el prec que ha presentat la companya, la 
consellera Satorra, ja ens han contestat en part, li formularem igualment la pregunta. 



  

Dado el peligro que puede conllevar el tener zonas de juegos no adaptados para niños 
en el distrito que cumplan con las normativas vigentes de seguridad; dado que cuando 
llueve esas zonas de juego infantil no se pueden disfrutar, y tal y como se 
comprometió el Gobierno del Distrito de Sant Andreu a reformar y a adaptar los 
parques infantiles atendiendo a las normativas vigentes de seguridad: «¿En qué fase 
estamos de la remodelación de todos los parques infantiles del distrito de Sant 
Andreu?» 

Muchas gracias. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Obón. 

La Sra. Elvira Juncosa i Román 

Cada any fem la revisió dels parcs i fem la remodelació d’un determinat nombre de 
parcs, fent una dotació pressupostària prèvia. 

Òbviament, la priorització d’aquestes remodelacions i adequacions es basa en el 
compliment de les mesures de seguretat d’aquests espais perquè siguin aptes per al 
joc infantil. No ho tenim en fases, sinó que comptem amb un calendari de previsions 
que va atenent les necessitats i adaptacions més necessàries i urgents.  

La presidenta 

Gràcies, senyora Juncosa. Senyor Obón, vol tornar a intervenir? 

El Sr. Jordi Obón Cabré 

Estaria bé si ens poguéssiu facilitar el calendari aquest d’actuacions dels parcs 
infantils. 

La Sra. Elvira Juncosa i Román 

En prenem nota. 

La presidenta 

Gràcies. Ha acabat la intervenció, senyora Juncosa? 

3.4. Pregunta presentada pel GMDERC-AM 

En quin estat es troba el projecte d’ampliació del centre comercial La 
Maquinista i quina afectació té sobre la construcció de l’edifici definitiu de 
l’escola La Maquinista? 

Bé, ara hi ha la pregunta presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana. 
Quan vulgui, senyor Rodríguez Escuredo. 

El Sr. Carlos Rodríguez i Escuredo 

Atès que el proppassat mes de desembre de 2015 l’Ajuntament va aturar el projecte 
d’ampliació del centre comercial La Maquinista; atès que, entre altres conseqüències, 



  

l’aturada comporta un nou endarreriment en la construcció de l’escola Maquinista, la 
pregunta d’aquest grup municipal és: «En quin estat es troba el projecte d’ampliació 
del centre comercial i quina afectació té sobre la futura construcció de l’edifici definitiu 
de l’escola La Maquinista?» 

La presidenta 

Gràcies. Senyora Port. 

La Sra. Blanca Port Gimeno 

Aquesta contesta és la darrera vegada que intervinc avui. Aprofitaré que nosaltres, el 
Govern del Districte i el Govern de la ciutat, també estem molt i molt preocupats i 
defensem l’escola de La Maquinista tant com tots vosaltres. Sí. Estem treballant i 
dedicant molts i molts esforços per poder desllorigar tot aquest entramat que ens hem 
trobat o aquest pastís, o no sé com explicar-ho, no?, per arribar a una solució 
satisfactòria que s’adapti, s’adeqüi a llei el Pla de millora urbana que s’ha de 
desenvolupar. Que, com molt bé sabeu vosaltres, a sota l’escola no hi hagi 
aparcament, perquè el que no és tolerable –i això penso que tothom ho hem de 
compartir– és que en un sòl públic on ha d’anar una escola a sota l’ús sigui privat, i 
això estigui condicionat a l’ampliació del centre comercial de La Maquinista. 

No feu buf, aquesta és la realitat. Hi estem treballant... (Comentaris de fons.) No, no, hi 
estem treballant perquè això no sigui així i poder-la fer abans. És a dir, estem 
treballant i dedicant molts i molts esforços, i és el que tenim. I és cert, altres governs 
aquests esforços no s’hi han dedicat, perquè, si no, no ens trobaríem amb aquesta 
situació actual. 

Ara aprofitaré, perquè també parlarem d’ensenyament, perquè ja de l’escola La 
Maquinista ja no sabem què més explicar, dir, perquè em repetiria. És cert, ara 
començarem a l’institut Martí Pous també amb mòduls provisionals, però teníem una 
opció: o començàvem amb mòduls provisionals o no teníem cinquanta places 
d’ensenyament públic per als nois i noies del barri de Sant Andreu. És a dir, tenim 
dues opcions: o fem equipaments públics…  

(Comentaris de fons.)  

La presidenta 

Si us plau… 

La Sra. Blanca Port Gimeno 

…–sí– o fem equipaments amb mòduls provisionals i augmentem l’oferta de places 
públiques o…  

(Comentari de fons.) 

La presidenta 

Si us plau, si us plau… 

La Sra. Blanca Port Gimeno 

Perdona. Sí, sí. 



  

La presidenta 

Senyora Port, ha acabat el temps ja, dos minuts i mig. No hi ha debat amb la 
consellera. Gràcies. 

La Sra. Blanca Port Gimeno 

Potser altres governs no han planificat bé. 

La presidenta 

Senyora Port, s’ha acabat el seu temps d’intervenció. Quan vulgui, senyor Rodríguez. 

El Sr. Carlos Rodríguez i Escuredo 

Esquerra Republicana de Catalunya estem convençuts que la política no és blanca o 
negra; la política té colors i té matisos, i amb l’escola La Maquinista aquí tenim un 
exemple clar d’això. 

Reduint el debat a blanc o negre, bons i dolents, el que tenim és una escola que fa 
nous anys que està en barracons. Fent política binària, acabem amb una escola en 
uns barracons que de tan provisionals han acabat sent obsolets i precaris, molt 
precaris. 

L’escola no pot ser mai un dany col·lateral; l’educació de la nostra canalla mai pot 
deixar de ser una prioritat, per això els demanem responsabilitat i menys dogmatisme. 
No ens parlin dels d’abans una altra i una altra i una altra vegada, si us plau; no ens 
parlin de responsabilitats dels que vindran després, no tirin la pilota endavant. Ara són 
vostès els que governen, deixin la punyetera pancarta. Aquest és un problema, 
governen i han de gestionar. Arreglin-lo, si us plau. 

Des del novembre del 2016 que ens diuen que ja és caixa o faixa. Jo era el novembre 
a la reunió al gimnàs en precari de l’escola, i es va dir això: és caixa o faixa, espereu 
un mes. Se’ls va donar un mes, van reunir-nos el gener; els van donar un altre mes, 
els han tornat a reunir el febrer; els han donat un altre mes, estem al març, ens tornen 
a dir que el 13 de març. Si us plau, si us plau, una solució: caixa o faixa, però ja. Donin 
una solució, governen, deixin la pancarta, collons! 

(Aplaudiments.) 

La presidenta 

Perdoni. Perdoni. Prou, si us plau, no es pot aplaudir als plenaris. Gràcies, senyor 
Escuredo. 

Digui? No, ha acabat els dos minuts i mig. Però sap què passa? Que hem d’aprendre 
tots a controlar-nos el temps. 

3.5. Pregunta presentada pel GMDDemòcrata 

S’ha realitzat algun estudi de mobilitat a la zona compresa entre els carrers 
Sant Adrià, Pare Manyanet, Gran de Sant Andreu i Josep Soldevila per tal de 
reduir al mínim possible l’impacte que tindrà en aquesta zona la circulació de 
vehicles i així causar el mínim de molèsties als veïns? 



  

És el torn de la pregunta del Grup Municipal del Partit Demòcrata. Quan vulgui. 

El Sr. Roger Mestre Fàbregas 

Sí, atesa la futura pacificació de l’avinguda Meridiana i del carrer Gran de Sant Andreu 
i atès que previsiblement aquest fet provocarà un augment de trànsit a la zona sud de 
Sant Andreu, la nostra pregunta és si s’ha realitzat algun estudi de mobilitat a la zona 
compresa entre els carrers Sant Adrià, Pare Manyanet, Gran de Sant Andreu i Josep 
Soldevila per tal de reduir al mínim possible l’impacte que tindrà en aquesta zona la 
circulació de vehicles i així causar el mínim de molèsties als veïns. 

La presidenta 

Gràcies. Senyor Mestre. Quin conseller contesta? Bé, conseller, quan vulgui. 

El Sr. José M. Fanlo Ruiz 

Hi ha estudis més generals que engloben aquesta zona. A la Modificació del Pla 
general metropolità, l’àrea del nucli antic del barri de Sant Andreu, del gener del 2013, 
està inclòs un informe de mobilitat que fa un estudi de l’impacte de la mobilitat en el 
barri. 

Amb la pacificació del carrer Gran de Sant Andreu i la instal·lació de la carpa del 
mercat, el Districte contractarem una empresa que faci un projecte de mobilitat que 
tingui en compte el barri de Sant Andreu i no només aquests carrers, tal com ja vam 
informar la setmana passada a la Comissió Consultiva d’Espai Públic i a la Taula de 
Treball del Carrer Gran de Sant Andreu. 

Aquesta zona que vostè diu és una zona que es veurà molt afavorida pel transport 
públic: a més del metro de la línia 11, d’Onze de Setembre, i del bus actual de l’H8, 
s’afegeixen dues línies noves de la xarxa ortogonal: l’H6, que s’ampliarà fins al principi 
de la rambla Onze de Setembre, i el B31, que substituirà el 40. Per tant, aquesta zona 
tindrà tres busos de la xarxa ortogonal i el metro. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Fanlo. 

El Sr. Roger Mestre Fàbregas 

Però, per tant, per ser concrets, un estudi específic en aquests moments no hi és? 

El Sr. José M. Fanlo Ruiz 

A veure, he dit a la comissió consultiva de la setmana passada i a la taula de treball 
que es contractarà una empresa perquè faci un estudi de mobilitat del carrer Gran, que 
tindrà en compte la mobilitat no només del carrer Gran, sinó de tota la zona de Sant 
Andreu. A més de la Modificació del Pla general metropolità del gener del 2013. I la 
voluntat que aquesta zona estigui molt ben servida per transport públic. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Fanlo. 



  

4. Seguiment de prec  

4.1. Seguiment de prec presentat pel GMDERC-AM 

Que en el plenari del 5 de maig del 2016 se’ns va acceptar la següent 
proposta: 

1. Crear una xarxa d’equipaments culturals (públics i privats) al districte que 
permeti la coordinació i l’intercanvi d’activitats i actuacions, i que articuli un 
circuit d’activitats culturals compartit i gaudit per tots els barris del districte. 

2. Aprofitar la creació d’aquesta xarxa de gestió pública per donar cabuda a 
espais destinats al desenvolupament de «vivers d’empreses culturals» que 
permetin el naixement de projectes professionals en l’àmbit cultural. 

3. Que a través d’aquesta xarxa es dinamitzin i s’insereixin dins d’aquest 
circuit altra mena d’activitats culturals, com ara la presentació de llibres, 
realització d’exposicions (pintura, escultura, etc.), donant especial 
protagonisme als autors i creadors del mateix districte. 

D’acord amb el que estableixen els articles 54.1, 60.2, 64.3 i 101 del 
Reglament orgànic municipal, formula la següent demanda de seguiment de 
proposta. 

Que el Govern informi de en quin estat es troba l’execució de la proposta 
aprovada en el plenari del dia 5 de maig de 2016 

Bé, passem als seguiments de prec amb el seguiment presentat pel Grup Municipal 
d’Esquerra Republicana. Quan vulgui, senyor Pañart.. 

El Sr. Joaquim Pañart Sánchez 

Bé, es tracta d’una proposta que vam presentar el dia 5 de maig i que tenia com a 
objectiu la creació d’un circuit, d’una xarxa d’equipaments culturals, tant públics com 
privats, a partir de la qual els diferents grups de teatre aficionat, pintors, la diferent 
activitat que es fa de manera aficionada sense costos poguessin circular per tot el 
districte.  

Alhora, també es proposava la possibilitat d’aprofitar aquests centres per tal de fer-hi 
vivers d’empreses culturals que permetessin que els projectes culturals amb una 
mirada de futur poguessin tirar endavant. 

La pregunta és com està aquest tema, que, ja ho dic, va ser aprovat el 5 de maig de 
l’any passat, 2016. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Pañart. Senyor Aranguren, quan vulgui. 

El Sr. Felipe López-Aranguren Quiñones 

Sí, a veure, nosaltres hem fet el següent: primer vam fer tota una comprovació de les 
associacions culturals que hi ha a tot el districte; vam trobar una llista de més de tres-
centes. Vam haver de comprovar les que estaven vives, les que no, les que havien 
arribat de nou. Per tant, ara tenim un llistat nou amb associacions –que si voleu està a 



  

la vostra disposició– que és totes les associacions vives de cultura en aquest moment 
del districte. 

Per un altre costat, vam treballar amb els vuit centres cívics per fer una radiografia de 
cada centre cívic, quins eren els treballs i implementacions que tenien dintre de 
l’equipament i quines eren les possibilitats. 

A més a més, hem portat també no només amb els centres cívics, sinó que també hem 
fet un seguiment del que seria l’Àrea de Coordinació de la Fabra i Coats, el Centre 
Municipal de Cultura Popular, l’Espai Jove Garcilaso, el casal de barri Ateneu 
l’Harmonia i el Centre Cultural La Lira. I a més a més, amb les quatre biblioteques 
també del districte. 

És a dir, vam tindre una reunió amb totes aquestes associacions… –perdona–, 
aquests equipaments, directors d’aquests equipaments per veure de portar 
directament ja a la taula de cultura. 

Vam trobar la primera necessitat que era tindre un bloc comú d’intervenció entre 
aquests equipaments només; per tant, ara mateix tenim dues persones que estan 
implementant un bloc per treballar dintre dels mateixos equipaments, és a dir, no serà 
públic, sinó que serà intern als equipaments. 

Hem fet un calendari. El calendari significa que es faran les reunions individuals. Jo ha 
he fet reunions individuals amb… un, dos, tres, quatre, cinc casals. I, a més a més, 
també L’Harmonia. 

I hem ampliat no a l’espai purament privat encara, però sí en equipaments culturals 
que hi ha dintre del districte que no ens corresponen a nosaltres, com seria el Muhba, 
la Llotja… 

La presidenta 

Senyor Aranguren, se li ha acabat el temps. Gràcies. 

(El Sr. Pañart diu: «Fem un cafè…») 

El Sr. Felipe López-Aranguren Quiñones 

És que hem fet molt de treball. 

La presidenta 

Si vol tornar a intervenir, senyor Pañart. 

El Sr. Joaquim Pañart Sánchez 

Bé, li deia que podíem fer un cafè i que m’ho acabaria d’explicar. Però com em penso, 
desitjo que ens interessi a tots, miraré de… Celebro que hi hagi hagut passes 
concretes. I des d’aquest punt de vista, m’agradaria remarcar simplement, doncs, que 
el fet cultural, que és un fet positiu i que té una existència molt sòlida a tot el nostre 
districte, pensem que val la pena fer l’esforç de donar-li una empenta, donar-li més 
visibilitat. I d’alguna manera, com s’està fent des de la cultura tradicional i popular, 
crear aquests circuits que permetin a tothom accedir a la feina que es fa en diferents 
entitats, barris, etcètera. 



  

La presidenta 

Gràcies, senyor Pañart. 

5. Declaracions institucionals 

5.1. Declaració institucional presentada pel GMDBComú 

1. Donar suport a la campanya «A la Sagrera fem institut» impulsada pel 
col·lectiu #instialasagrera, per l’Associació de Veïns i Veïnes de La Sagrera i 
la Coordinadora d’AMPA del Districte de Sant Andreu, que reivindica la 
creació d’un nou institut públic al barri de La Sagrera 

2. Instar el Consorci d’Educació de Barcelona a planificar la creació d’aquest 
nou institut públic per al curs 2019-2020 

3. Instar l’Ajuntament de Barcelona a posar a disposició de la Generalitat de 
Catalunya el sòl necessari per a la construcció de l’edifici definitiu d’aquest 
nou institut, així com a habilitar l’espai per a la instal·lació provisional de 
mòduls per acollir l’institut durant el procés de construcció de l’edifici 

4. Instar el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a 
dotar pressupostàriament els recursos econòmics necessaris per garantir la 
posada en funcionament d’aquest nou institut per al curs 2019-2020 i per a la 
construcció del seu edifici definitiu 

I ara ja passem a la part final del plenari, amb la primera declaració institucional. Té la 
paraula l’Associació de Veïns de la Sagrera. 

El Sr. XXX (en nom de l’Associació de Veïns de la Sagrera) 

Gràcies, presidenta. Regidores, regidors, des de l’Associació de Veïns de la Sagrera, 
en primer lloc, volem agrair la declaració que es faci a favor d’un institut a la Sagrera. 
A la Sagrera portem molts i molts anys demanant un institut i no és que l’hàgim 
demanat, sinó que l’hem justificat amb números i que es necessita. 

Estava pensant de felicitar els senyors de La Maquinista, que, com a mínim, diuen que 
estan mirant per treure els barracons d’una vegada. A la Sagrera ens els han posat 
l’han passat i estem patint perquè arribarem tard. 

Des de l’associació de veïns recolzem la demanda de l’institut i exigiríem qui sigui que 
es prenguin mesures i es comenci a fer l’institut, perquè un institut no es fa d’una nit 
per una altra. 

Moltes gràcies. 

La presidenta 

Gràcies. Bé, doncs, si volen fer lectura de la declaració. 

La Sra. Blanca Port Gimeno 

Molt bé.  



  

«El Consell Municipal del Districte de Sant Andreu, per unanimitat de tots els grups 
municipals, fa la següent declaració institucional: 

»Donar suport a la campanya “A la Sagrera fem institut”, impulsada pel col·lectiu 
#instialasagrera, per l’Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera i la Coordinadora 
d’AMPA del Districte de Sant Andreu, que reivindica la creació d’un nou institut públic 
al barri de la Sagrera. 

»Instar el Consorci d’Educació de Barcelona a planificar la creació d’aquest nou institut 
públic per tal que entri en funcionament el curs 2019-2020. 

»Instar l’Ajuntament de Barcelona a posar a disposició de la Generalitat de Catalunya 
el sòl necessari per a la construcció de l’edifici definitiu d’aquest nou institut, així com 
habilitar l’espai per a la instal·lació provisional de mòduls per acollir l’institut durant el 
procés de construcció de l’edifici. 

»Instar el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a dotar 
pressupostàriament els recursos econòmics necessaris per garantir la posada en 
funcionament d’aquest nou institut per al curs 2019-2020 i per a la construcció del seu 
edifici definitiu a la major brevetat possible. 

»Barcelona, 1 de març de 2017.» 

La presidenta 

Gràcies, senyora Port.  

5.2. Declaració institucional presentada pel GMD ERC-AM 

 No a l’autobús d’Hazte Oir 

La següent declaració institucional… És una declaració que s’ha presentat avui 
d’urgència. Si volen començar la lectura.  

El Sr. Carlos Rodríguez i Escuredo 

Declaració institucional de rebuig al bus Hazte Oir. 

«El Consell Plenari del Districte de Sant Andreu acorda que l’Ajuntament de Barcelona 
emprengui les accions necessàries per denunciar i aturar la campanya que 
l’Associació Hazte Oir preveu realitzar el proper dia 3 de març a Barcelona sota el 
lema “Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen”, pel seu 
missatge homòfob i transfòbic.  

»Instar la Generalitat de Catalunya a donar compliment a la Llei 11/2014, comunicant 
aquesta campanya a la fiscalia de delictes d’odi, amb l’agreujant de menors d’edat, per 
si constitueix causa de delicte, i a obrir expedient, a banda de recollir denúncies de 
persones o col·lectius afectats. 

»Sol·licitar al ministeri fiscal que actuï en cas que aquesta campanya vulneri la legalitat 
vigent i al Govern espanyol a iniciar el procediment de revocació de la declaració 
d’utilitat pública a l’entitat Hazte Oir, ja que aquesta associació no compleix les 
finalitats que marca la llei per ser considerada com a tal. 



  

»Instar la Generalitat a impedir la distribució a espais escolars del Libro prohibido, amb 
un fort contingut homòfob.» 

El Sr. Ivan Altimira Miralles  

«Treballar conjuntament les entitats LGTBI per a la deconstrucció social del binalisme 
de gènere i la seva despatologització. 

»Declarar l’associació Hazte Oir i la seva campanya com a non grata a Barcelona, tal 
com reclamem les associacions LGTBI de la ciutat. 

»Fer arribar aquesta declaració al Govern de la Generalitat, al Síndic de Greuges, al 
Govern espanyol i a les associacions LGTBI de la ciutat, així mateix, reclamar al 
Govern de l’Estat espanyol que retiri la condició d’entitat d’utilitat pública concedida pel 
Ministeri d’Interior durant l’etapa del ministre Jorge Fernández Díaz i que es manté 
vigent avui en dia.» 

La presidenta 

Gràcies, senyor Altimira. 

I ara queda una lectura, d’un manifest que ens han demanat les famílies de la 
plataforma de l’institut de la Sagrera. (Comentaris de fons.) Molt bé. 

Així donem per finalitzat aquest plenari. Ens veiem al mes de maig. 

Gràcies per l’assistència. 

 

 

El Secretari del Consell   Vist i Plau 

      La Presidenta 
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