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Desenvolupament de la sessió 

La presidenta obre la sessió.  

Tot seguit, expressa la seva il·lusió pel fet que a la sala de plens hi hagi assistit una gran 
quantitat de nois i noies, els quals considera el futur del districte i la ciutat. Anuncia que 
més endavant els estudiants de l’Escola Turó Blau llegiran el pregó que la Sra. Laia Ortiz 
va elaborar per a la festa major. D’altra banda, afegeix que els joves que van participar en 
la darrera Audiència Pública repetiran el manifest sobre persones refugiades. 

La regidora del Districte dóna la benvinguda a tots els presents, especialment als alumnes 
i les famílies de l’Escola Turó Blau. Agraeix també la presència dels joves i les famílies de 
l’Institut Príncep de Viana, l’Escola La Gavina, l’Institut Comas i Solà i l’Escola de 
l’Esperança, que van participar a l’Audiència Pública i van redactar un manifest sobre les 
persones refugiades. 

Tot seguit, els alumnes de l’Escola Turó Blau llegeixen el pregó: «Els nens i nenes de 

l’Escola Turó Blau manifestem que els refugiats que arribin al nostre districte tinguin 

cobertes les necessitats bàsiques: habitatge, menjar, escola per als seus fills, amb la 

col·laboració de l’Ajuntament per tot el que faci falta. I que també tinguin oportunitats per 

refer la seva vida després de les males experiències que han hagut de passar fins arribar 

fins aquí.  

»Que el nostre districte ha de buscar pisos i cases per a les famílies que ho necessitin. 

Alguns d’aquests pisos podrien servir també per a les famílies refugiades. Que 

l’Ajuntament coordini totes les organitzacions del districte amb finalitats solidàries. Així 

tindrem l’oportunitat de donar suport a una campanya d’acollida dels refugiats oferint 

recursos humans, voluntaris i materials. Que les escoles que rebin refugiats i refugiades 

facin una campanya informativa sobre les històries que han viscut per fomentar la 

solidaritat entre tota la població. També volem que l’Ajuntament ens tingui puntualment 

informats, als alumnes de les escoles, de tots els passos que s’estan fent per col·laborar 

en una millor acollida als refugiats al nostre país, a la nostra ciutat i al nostre districte i 

dels progressos que es vagin aconseguint en aquest tema. Es podria obrir un blog o un 

web per centralitzar tota la informació important.  

»Moltíssimes gràcies per escoltar-nos tan atentament. Ens il·lusiona pensar que algunes 

de les nostres propostes les portareu a debat als plens i intentareu posar-les en marxa. 

Ens acomiadem amb ganes de treballar plegats, ja que estem segurs i segures que això 

farà que la nostra ciutat sigui un espai on viure feliços, segurs i amb oportunitats per a 

tothom. Adéu i fins ben aviat, els nens i nenes de l’Escola Turó Blau.» 

A continuació, els alumnes de les escoles que van redactar el manifest exposen que un 

refugiat és una persona que marxa del seu país com a conseqüència de la guerra, 

l’homofòbia, la transfòbia, els problemes econòmics o personals, les màfies, les ideologies 

polítiques i religioses, la desigualtat de gènere i la inseguretat entre d’altres, amb l’objectiu 

de viure dignament i amb tranquil·litat. Indiquen que anteriorment consideraven un refugiat 
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com una persona pobra, malalta i sense casa, si bé actualment han après que tenen les 

mateixes necessitats que la resta de gent, tot i que amb unes prioritats diferents en aquell 

moment, com ara la família, les relacions socials, un habitatge, uns estudis, i l’accés a la 

sanitat i a la seguretat. 

Expliquen que a classe han portat a terme activitats relacionades amb el tema, com ara 

mirar vídeos explicatius en què es veia que certs refugiats han de deixar la seva família al 

país d’origen. Afegeixen que han elaborat pòsters per reflectir els seus sentiments sobre 

les vivències d’aquestes persones i els han penjat als passadissos dels instituts perquè la 

resta d’alumnes del centre els puguin veure. 

Així mateix, assenyalen que van visitar l’Espai Jove Garcilaso, on van participar en 

diverses activitats que tenien per objectiu posar-se a la pell d’un refugiat, com ara 

construir una casa amb materials, travessar una frontera simbòlica, jugar al joc de taula 

Fronteres Invisibles, fer un mannequin challenge i cantar un rap sobre refugiats. Informen 

que van entrevistar una refugiada per sentir un testimoni de primera mà que no procedís 

dels mitjans de comunicació. D’aquesta manera, doncs, van aprendre que no tots els 

refugiats fugen de la guerra de Síria ni que arriben amb pastera, sinó que cada situació és 

altament complexa. Apunten que els refugiats confien que una part dels recursos del país 

d’acollida estiguin destinats a ajudar-los. 

En aquest sentit, exposen que, a partir d’aquest aprenentatge, s’han adonat de les 

necessitats del barri respecte a aquesta problemàtica i han adquirit els compromisos 

següents: formar parelles lingüístiques, aprofitar el temps lliure per incloure un refugiat a 

la seva vida quotidiana amb l’objectiu d’integrar-lo, ajudar-lo a aprendre l’idioma, i iniciar 

una cadena de favors per sensibilitzar la població sobre la situació de les persones 

refugiades. Matisen que la cadena requerirà que cada alumne expliqui la problemàtica a 

tres persones, i que aquestes tres persones ho expliquin a tres persones més, de manera 

que el missatge arribi a molta gent. En la mateixa línia, proposen organitzar tornejos de 

futbol i bàsquet a les pistes i camps lliures del seu barri en què participin refugiats per 

contribuir a teixir una xarxa de contactes. 

D’altra banda, traslladen el seu agraïment a la regidora pel suport que els ha brindat a 

l’hora d’exposar els projectes i manifesten el convenciment que la seva opinió es tindrà en 

compte. En el cas de les accions que, com a joves, no tenen competència per impulsar, 

demanen al Districte o a l’Ajuntament que els ajudi a portar-les a terme. En aquest sentit, 

proposen que l’Ajuntament elabori una campanya de difusió amb anuncis breus penjats a 

Youtube per crear interès en els internautes i instar-los a consultar una pàgina web amb 

entrevistes i històries de refugiats, el joc Fronteres Invisibles, documents i pel·lícules 

relacionades. Afegeixen que en aquests vídeos també es podria anunciar la cadena de 

favors esmentada.  

També proposen que es creï un programa de ràdio amb entrevistes a refugiats, i que al 

metro i a l’autobús es projectin curts a les pantalles per tal que els passatgers prenguin 

consciència que els refugiats no són persones dolentes. D’altra banda, suggereixen que 

als solars abandonats es creïn centres de refugi que es puguin fer servir com a habitatge 
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de transició entre l’exili i el retorn a la vida normal, tot i que no per un temps indefinit, sinó 

fins que els refugiats disposin de solvència econòmica, amb la finalitat que no se sentin 

aïllats. A més a més, demanen que s’elabori un pla per tal que els estudiants que viuen en 

pisos i residències puguin acollir persones refugiades i així crear un intercanvi de suports. 

Una altra de les propostes és la d’organitzar campanyes de sensibilització a les pantalles 

dels estadis durant les prèvies i les mitges parts dels partits de futbol mediàtics. Reclamen 

que l’Oficina d’Atenció al Ciutadà ampliï l’horari per poder ajudar els ciutadans a agilitzar 

els seus tràmits burocràtics. Així mateix, demanen que l’Ajuntament organitzi xerrades a la 

plaça d’Orfila en què alguns refugiats expliquin la seva experiència i les entitats puguin 

oferir el seu voluntariat. Finalment, reprodueixen l’enregistrament del rap que van 

compondre els alumnes de totes les escoles implicades. 

La presidenta agraeix als alumnes, famílies, professorat i tècnics de l’Espai Jove 

Garcilaso l’inici emotiu de la present sessió.  

Tot seguit, dóna la benvinguda al senyor Jaume Ciurana, regidor adscrit del 

GMDDemòcrata, i a la tercera tinenta d’alcalde de Drets Socials de l’Ajuntament de 

Barcelona, la senyora Laia Ortiz. Abans de donar pas a les intervencions dels portaveus, 

els demana brevetat en les seves intervencions. 

El senyor Ivan Altimira Miralles, del GMDCUP-PA, considera que els joves són 

l’esperança, ja que estan comprenent conceptes de solidaritat, generositat, absència de 

fronteres i dret a una vida digna en qualsevol part del món. Els agraeix la lluita contra el 

racisme, la xenofòbia, l’homofòbia i la transfòbia. Finalment, mostra la seva esperança 

que els governants estiguin a la seva alçada. 

La senyora María del Carmen Santana i González, del GMDPPC, expressa la seva 

emoció per la manera en què els estudiants han parlat de la feina feta a l’escola. Els 

demana que mantinguin la il·lusió, segueixin treballant i facin tot el possible a l’escola i a 

casa. 

El senyor Marcos Rodríguez Hernández, del GMDCs, manifesta la seva emoció i agraeix 

als alumnes la seva presència al Ple. Considera que han portat a terme una tasca 

magnífica a l’hora de treballar les condicions que han d’afrontar els refugiats cada dia. 

El senyor Ivan Marzá Viola, del GMDPSC-CP, dóna les gràcies a tots els alumnes, tant 

per la lectura del pregó com pel manifest i el rap conjunt. Els informa que Ciutat Refugi ha 

presentat una petició per penjar-lo a Internet. 

El senyor Carlos Rodríguez Escuredo, del GMDERC-AM, dóna les gràcies als alumnes i 

lloa la seva capacitat per fer obrir els ulls als adults i ensenyar-los que cal continuar 

aprenent i empatitzar amb els altres. 

La senyora Maria Ximena Gadea Pintos, del GMDDemòcrata, mostra el seu orgull pel fet 

que els joves presents a la sala siguin el futur del barri i de la ciutat. 
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El senyor Antoni Corbella i Jané, del GMDBComú-E, reconeix en nom dels consellers 

totes les tasques que els estudiants han portat a terme respecte a la situació crítica dels 

refugiats que han estat víctimes de la guerra, la pobresa o qualsevol situació dificultosa. 

Demana que ningú no oblidi les paraules que s’han pronunciat per tal que es deixin 

d’acceptar situacions com aquesta. Dóna les gràcies als alumnes, als professors i als 

tècnics. 

La regidora fa un agraïment especial a la presidenta del Consell del Districte i a tots els 

grups polítics per haver-se sumat a la proposta d’haver convidat els estudiants a 

l’Audiència Pública anterior. Seguidament, afirma que els joves els han donat una gran 

lliçó i corrobora que per ser polític cal tenir cor per solucionar els problemes; en aquest 

sentit, considera que els estudiants ja han demostrat tenir-ne, de manera que es 

compromet a aprendre de la seva lliçó i transmetre-la. Afirma que el manifest i el pregó es 

convertiran en acció política per tal d’arribar als acords que s’hi demanen. 

Tot seguit, anuncia que es tornaran a veure en altres presentacions i demana permís als 

nois i noies per difondre el rap. Finalment, expressa el seu orgull cap als joves del 

Districte de Sant Andreu. 

La presidenta comenta als joves que, si volen, poden abandonar la sala de plens i reprèn 

la sessió. 

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

S’aprova per unanimitat. 

B) Part informativa:  

1. Donar compte de les modificacions de cartipàs 

La presidenta dóna la benvinguda al nou conseller del GMDPSC-CP, el senyor Antonio 
Fortes, i li desitja sort i encerts. 

El secretari del Consell exposa que, en relació amb les modificacions de cartipàs, es dóna 
compte al Consell de Districte del Decret d’Alcaldia de data 31 de març de 2017, pel qual 
es disposa nomenar el senyor Antonio Fortes Gutiérrez, adscrit al GMDPSC-CP, com a 
membre del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu en substitució de la senyora 
Arantzazu González Campo, del mateix grup. Indica que el 4 d’abril de 2017, el senyor 
Fortes va prendre possessió i va jurar el càrrec de conseller davant de la il·lustríssima 
presidenta del Consell, la senyora Montserrat Benedí, i davant d’ell mateix, el secretari 
delegat. 

En aquest sentit, manifesta que la incorporació s’ha traduït en diverses modificacions de 
cartipàs, ja que a partir d’ara el senyor Fortes s’uneix a la Comissió de Govern en l’Àrea 
de Comerç, Mercats i Gent Gran, i també s’incorpora com a conseller de barri de Trinitat 
Vella. Així mateix, comunica que el portaveu del GMDPSC-CP passarà a ser el senyor 
Ivan Marzà i Viola, mentre que el senyor Fortes en serà el portaveu adjunt. D’altra banda, 
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informa que el senyor Fortes assumeix la presidència de la Comissió Consultiva de 
Serveis a les Persones i Drets Socials. Comunica que també s’han modificat els consells 
sectorials de la Dona de Gent Gran, de Medi Ambient, de Sostenibilitat, de Comerç, 
d’Esports, de Solidaritat i Cooperació i el Consell Escolar, així com els consells de barri de 
Bon Pastor, Baró de Viver i Trinitat Vella. Finalment, indica que es modifiquen també els 
consells d’equipament en relació amb el Centre Cívic Trinitat Vella, el Centre Cívic la 
Sagrera, el Centre Cívic Baró de Viver, l’Espai Jove Garcilaso, el Casal de Barri 
l’Harmonia, el Centre Esportiu Municipal Bon Pastor, el Centre Esportiu Municipal Trinitat 
Vella, el Centre Esportiu Municipal Sant Andreu, el Casal de Gent Gran Mossèn Clapés, el 
Casal de Gent Gran Baró de Viver, el Casal de Gent Gran Bascònia i el Casal de Gent 
Gran Trinitat Vella. 

El Consell se n’assabenta. 

2. Despatx d’ofici 

La presidenta indica que els presents han rebut el despatx d’ofici i pregunta si cal fer-hi 
alguna esmena. 

El Consell se n’assabenta. 

3. Informe de la regidora del Districte 

La regidora del Districte dóna compte de les novetats en projectes i obres més 
destacades que s’han produït des del Plenari anterior. En aquest sentit, anuncia que des 
de Drets Socials s’ha constituït la Taula de Salut Mental del Districte, formada pel 
Districte, entitats de persones amb discapacitats, el Consell d’Educació de Barcelona, el 
Consell de Serveis Socials de Barcelona, la Fundació Vidal i Barraquer, la Fundació 
Eulàlia Torras de Bea i l’Institut de Persones amb Discapacitat. 

D’altra banda, informa de la propera celebració al districte de l’Altre Festival Internacional 
d’Arts Escèniques i Salut Mental, entre els dies 8 i 11 de juny, que compta amb la 
participació de nombroses entitats i persones. Afirma que es tracta d’un festival pioner 
amb l’objectiu de portar als escenaris altres realitats i aconseguir desterrar l’estigma de les 
malalties mentals. En aquesta mateixa línia, destaca la declaració d’especial interès i 
utilitat municipal de les obres del nou edifici de la Fundació Guttman, a la Sagrera, que ha 
estat bonificat per l’Ajuntament en un 65% com a quota de l’ICIO pel seu caràcter social. 

Pel que fa a la inauguració de la pista d’skate de Baró de Viver, indica que es va celebrar 
el mes passat i que s’hi va organitzar el primer festival d’skate, amb gran afluència de 
públic jove, en què es va poder presenciar una mostra de patinatge per la igualtat de 
gènere i l’absència de fronteres entre els barris. Matisa que aquest projecte està 
monitoritzat per un grup de joves que són coneixedors de la importància de l’esport i de la 
inclusió social a partir de l’esport. Exposa que la inversió total de la pista va ser de 
410.000 euros, per la qual cosa espera que la utilitzin joves de tots els barris. 

Quant a cultura, recorda que a l’anterior Ple es va informar que les obres de Can Clariana 
Cultural estaven pràcticament acabades. En aquest sentit, corrobora que ja estan 
correctament recepcionades i que s’ha adjudicat la gestió a l’Associació de Veïns i Veïnes 
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Congrés-Indians, amb una inversió total d’1.655.000 euros. Recalca que s’està pendent 
d’una inauguració imminent. 

Tot seguit, informa de la propera finalització de les obres del casal de barri de Torre de la 
Sagrera, la data de la qual ja consta en calendari. Afegeix que s’han definit els continguts 
de la gestió cívica que permetrà l’organització de l’equipament des de la plataforma 
veïnal. Apunta que, en aquest cas, la inversió total ha estat de 2.779.000 euros. 

També manifesta que, juntament amb el Districte i la Direcció General de Patrimoni de 
l’Icub s’ha organitzat la producció d’una exposició, Torre de la Sagrera, sobre les 
importants restes arqueològiques trobades en aquest mateix barri. Destaca, d’altra banda, 
la reobertura de la Casa de l’Aigua de la Trinitat Vella el proper dissabte, en col·laboració 
amb el Muhba i amb una inversió de 29.000 euros per actualitzar l’exposició. 

Respecte a l’apartat d’obres, esmenta l’inici de les obres per finalitzar la urbanització de la 
plaça de Jardins d’Elx, a la Sagrera, amb un cost d’obra de 622.000 euros. Anuncia també 
un projecte executiu del col·lector dels carrers Clariana i Campins, al Baró de Viver, una 
obra que pretén resoldre les acumulacions d’aigua de pluja a la plaça. Puntualitza que es 
preveu iniciar el projecte executiu al juliol per tal de finalitzar les obres a finals del 2017, 
amb una inversió de 790.000 euros. Finalment, comunica que s’ha obert la licitació de les 
obres de reforma de l’accés a l’Escola de la Llotja amb un pressupost de 613.000 euros, 
el projecte de la qual s’ha passat el mateix dia del Plenari a la Comissió de Govern 
Municipal. 

Pel que fa a les expropiacions, exposa que s’han executat les previstes al carrer de Sant 
Narcís, a Sant Andreu, amb el posterior enderroc i urbanització provisional. Concreta que 
la inversió total ha constat de 117.000 euros. Així mateix, esmenta la recuperació de la 
parcel·la al carrer de Foc Follet, al Bon Pastor, la qual permet completar la futura plaça de 
Mossèn Cortinas. 

Comenta que les obres del Consorci i Normalització Lingüística, a la primera planta de 
l’edifici administratiu de Fabra i Coats, es troba en fase d’acabament, cosa que permetrà 
complir el conveni amb l’associació de pares i mares del centre Pont del Dragó, pel qual 
se li cedeix la planta baixa amb finalitats formatives i ocupacionals dirigides als fills amb 
discapacitats d’aquestes famílies. 

També assenyala que s’ha mantingut la reunió prevista amb el veïnat per abordar el 
trasllat de la presó de la Trinitat Vella. En aquest sentit, indica que la definició dels 
projectes que han d’ocupar els terrenys de la presó es debatrà primer amb els afectats i, 
posteriorment, amb totes les entitats i plataformes veïnals. 

D’altra banda, apunta que s’han obtingut dues dotacions de la taxa turística que 
permetran portar a terme el pla director del conjunt històric del carrer del Pont, 2-12, i la 
posada en marxa del Centre d’Interpretació d’Història de Sant Andreu i del Rec Comtal. 

Quant a la prevenció, comunica que s’incrementarà fins a quinze integrants la plantilla 
d’agents cívics. 

Finalment, felicita el barri de la Sagrera, ja que ha estat el primer de celebrar les festes de 
la primavera i així obre el cicle de festes majors. Per avançat, desitja a tothom que tingui 
molt bones festes. 
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El senyor Ivan Altimira Miralles, del GMDCUP-PA, dóna la benvinguda a la Taula de Salut 
Mental i mostra la seva esperança que les malalties mentals perdin estigmatització i 
guanyin visibilitat en favor de la inclusió en l’àmbit de tota la societat, des de l’ocupació 
fins a la cultura i la quotidianitat. 

Respecte a la pista d’skate de Baró de Viver, expressa el seu desig que la gran afluència 
no es limiti al dia de la inauguració, sinó que l’autogestió de l’espai i l’equipament es porti 
a terme amb correcció, especialment tenint en compte la visió i les condicions dels 
patinadors. Per aquest motiu, demana que s’escoltin les seves crítiques sobre el 
funcionament del parc i expressa la seva esperança perquè el parc duri més que d’altres 
que s’han construït a la ciutat. 

Tot seguit, pregunta per les obres de la carpa del mercat provisional de Sant Andreu i vol 
saber si la instal·lació dels serveis –amb les obres aparentment iniciades– segueixen el 
calendari previst i si s’ha avisat el servei d’arqueologia sobre les troballes de l’antic mur de 
la riera de Sant Andreu, descobertes a la banda que ja s’ha obert per col·locar-hi part dels 
serveis. 

Així mateix, demana quins han estat els passos seguits per celebrar el festival del Palo 
Alto Market a la Fabra i Coats, amb un preu de nou euros l’entrada per accedir a un espai 
i uns carrers d’ús públic. Denuncia que es va tancar l’accés als carrers de la Fabra i 
Coats, on moltes entitats tenen problemes per realitzar les seves activitats. Opina que 
privatitzar l’espai amb un preu que considera excessiu és inacceptable, ja que a més a 
més han provocat queixes del veïnat. Recorda que les taquilles envoltaven gairebé tot el 
recinte, cosa que dificultava l’entrada a les entitats, als residents, als artistes i a l’espai de 
l’Ateneu L’Harmonia. 

D’altra banda, felicita l’equip de govern per la gestió de Can Clariana i Torre de la 
Sagrera. Valora positivament que l’Ajuntament aposti per les gestions comunitàries, per la 
qual cosa expressa el seu reconeixement a la Plataforma per a la Gestió Comunitària de 
Barcelona. En aquest sentit, demana que aquesta filosofia s’estengui a casals de barris i 
ateneus, entre d’altres. 

Pel que fa al conjunt de cases del carrer del Pont i la nau F del centre d’interpretació del 
treball, pregunta si la dotació econòmica sortida de la taxa turística s’invertirà en turisme. 
En aquest sentit, demana que es destini al districte i a la ciutat. Culpa el Palo Alto Market i 
el turisme cada cop més palpable de la gentrificació de Sant Andreu. 

Finalment, pregunta per l’estat de les persones refugiades de la Casa Bloc, ja que a la 
premsa ha llegit que en quinze dies se n’ha expulsat unes quantes famílies. Demana 
autocrítica i una reflexió sobre un possible fracàs en el mecanisme d’acollida als refugiats. 

La senyora María del Carmen Santana i González, del GMDPPC, considera una bona 
notícia la implementació de la Taula de Salut Mental i puntualitza que es tracta d’un pla 
pioner a Barcelona. 

Respecte al Festival Internacional d’Arts Escèniques de Salut Mental, indica que al 
Consell de Dones del passat 2 de maig, un dels punts informava que s’organitzaria un 
cicle de cinema sobre salut mental a la biblioteca de Marina Clotet el proper dia 5 de maig. 
Pregunta si està relacionat amb el Festival o no. 
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Amb relació al festival d’skate, considera que va ser molt entretingut i que els consellers 
van poder pintar un mur. 

D’altra banda, mostra la seva alegria per l’obertura de la Casa de les Aigües de la Trinitat 
Vella. En aquest sentit, vol saber si tindrà connexió amb l’altra casa de les aigües de Nou 
Barris, aprofitant les obres que hi ha. 

Expressa la seva satisfacció per l’acabament de les obres de Can Fabra, propera a 
l’Escola Pegaso, de manera que la planta baixa quedi lliure per a les famílies. 

També critica que no hi ha gaire activitat al mercat del Bon Pastor malgrat que recentment 
s’hi va posar la primera pedra. 

Manifesta que al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, del 10 d’abril de 2017, es 
publica un anunci per declarar desert el concurs d’adjudicació d’un mercat. Pregunta 
quines conseqüències portarà això, si es tornarà a obrir el concurs o si quedarà desert. 

A continuació, demana a l’equip de govern que li traslladi l’informe de la reunió que es va 
mantenir amb els veïns afectats pel trasllat de la presó de Trinitat. 

Pel que fa a l’increment d’agents cívics, pregunta quants començaran a exercir les seves 
funcions i en quins barris. 

Tot seguit, passa a parlar de les ocupacions. Exposa que el dissabte anterior al Plenari hi 
va haver rebombori a la Trinitat Vella per la qüestió de les ocupacions, i indica que la 
present setmana la regidora i la gerent han visitat la zona. Així doncs, pregunta quines 
mesures es pretén prendre perquè els pisos no es tornin a ocupar. 

Denuncia que el cap de setmana anterior al Plenari es van perpetrar actes incívics i posa 
especial èmfasi en la pintada de bancs. Vol saber quines mesures prendrà el Districte per 
evitar que un fet així es repeteixi. 

A continuació, pregunta si es convocarà una reunió per a la reactivació del polígon 
industrial del Bon Pastor, si es tornarà a activar la comissió i les taules que van quedar 
paralitzades, i si el Districte disposa d’un test actualitzat dels locals i els espais buits que 
hi ha distribuïts en els diversos barris del districte. Per acabar, corrobora les queixes del 
senyor Altimira sobre el Palo Alto Market i sobre el cobrament d’entrades per a un recinte 
públic. 

El senyor Jordi Obón i Cabré, del GMDCs, denuncia la problemàtica de la brutícia de Sant 
Andreu, especialment ocasionada per excrements de gossos i deixalles. Indica que a les 
audiències, els consells i les associacions de veïns sempre es critica la problemàtica dels 
gossos, malgrat que l’Ajuntament no hi pren mesures. Proposa que la Guàrdia Urbana 
apliqui sancions als actes incívics d’aquesta mena. 

Expressa la seva preocupació per la qüestió de les persones ocupes de la Trinitat Vella, 
una zona que l’equip de govern ha visitat. Informa que els habitants són membre de 
màfies –persones que ocupen un pis i el relloguen–, i demana que l’Ajuntament actuï. 
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Insisteix que el barri del Baró de Viver es mereix ser digne de Sant Andreu. En aquest 
sentit, considera que les places estan abandonades, els pisos es troben en situació 
precària i les façanes cauen a terra, davant de la indiferència del Govern. 

Exposa que l’empresa que gestiona l’escola La Maquinista ha presentat un recurs contra 
l’Ajuntament i demana que es pari de jugar amb les famílies i els infants. Per aquest 
motiu, pregunta per què no es va acceptar el Pla de l’anterior Govern i així evitar 
renegociacions. D’altra banda, denuncia la manca de places a les escoles de Sant 
Andreu, especialment al barri de la Sagrera. 

Per acabar, felicita el barri de la Sagrera per les festes de la primavera. 

El senyor Carlos Rodríguez i Escuredo, del GMDERC-AM, felicita la comissió de festes de 
la Sagrera, així com tot el veïnat del barri, per haver donat el tret de sortida a les festes 
majors d’estiu dels barris del districte. Destaca que el llistó ha quedat molt alt. 

A continuació, felicita la regidora pel seu informe tècnic, el qual titlla d’«impecable 
administrativament i tècnicament parlant», si bé manifesta que esperava més contingut 
polític en comptes d’un despatx d’ofici. Denuncia que el canvi promès per l’actual Govern 
ha quedat en els anuncis de premsa, ja que no s’aprecien en la realitat. Recalca que, 
després de dos anys de govern, a Sant Andreu no es percep la diferència respecte l’equip 
de govern anterior, tenint en compte que es continua sense full de ruta per als barris i no 
es disposa de PAM ni PAD. Pel que fa al PIM, indica que només el coneix l’equip de 
govern i que no s’ha aprovat en Ple. A més a més, critica que el Pla de barris sigui un 
calaix de sastre on tot té cabuda, sense que se n’apreciïn els fruits. Reconeix que hi ha 
hagut molts anuncis, com el de l’aturada de les obres de la plaça de les Glòries, però 
sense consens polític i sense plantejar-se l’efecte de l’aturada en la pacificació de la 
Meridiana. En aquest sentit, pregunta si quan es va redactar el projecte es comptava que 
un dels principals nodes de comunicació i mobilitat de la ciutat quedaria a mitges com a 
mínim un any. 

Afegeix que tampoc no s’aprecien els fruits a Casernes i destaca que després d’onze anys 
es continua sense parc. D’altra banda, denuncia que el poble de Sant Andreu, amb més 
de 60.000 habitants, es quedarà sense pavelló esportiu públic en un futur proper. Afegeix 
que encara es resta a l’espera de l’habitatge i la resta d’equipaments pendents en aquesta 
zona. Pel que fa a la Sagrera, indica que el president del Govern va prometre grans 
inversions, si bé l’actuació de Rodalies de Sant Andreu Comtal continua sent de difícil 
accés per als usuaris. 

També assenyala que al passat Consell de Barri de la Sagrera es va presentar una sèrie 
d’actuacions al barri, les quals considera que seran benvingudes. Tot i així, demana un 
calendari i una priorització de les accions i vol saber si s’ha demanat l’opinió dels veïns 
per ampliar els carrils de circulació de Garcilaso i posar-hi una mitgera. 

Malgrat tot, considera que, tot i la inacció i la manca de lideratge de l’equip de govern, el 
veïnat del districte és reivindicatiu. Així, fa un esment especial al veïnat del Congrés i els 
Indians, que després d’una gran quantitat de mobilitzacions i assemblees, aconseguiran 
un principi d’acord per no deixar el barri incomunicat. Mostra la seva esperança perquè 
l’acord no s’aturi i el veïnat pugui gaudir del servei de bus que necessita. 
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Quant a la situació del manteniment de les escoles del districte, especialment les del barri 
del Congrés, recorda que el desembre del 2015 es va acceptar un prec del GMDERC-AM 
en què es demanava el manteniment urgent d’una sèrie d’escoles, entre les quals hi havia 
els lavabos i la pintura de l’Escola Doctor Ferran i Clua, cosa que encara continua 
pendent. 

Felicita l’Associació de Veïns Congrés Indians per l’adjudicació de Can Clariana Cultural, 
un espai del qual assegura que tindrà èxit, com a coneixedor del projecte i la il·lusió del 
veïnat. De la mateixa manera, informa que queda pendent la inauguració del casal de 
barri de la Sagrera i la pròxima adjudicació. En aquesta mateixa línia, pregunta pel tercer 
Ple consecutiu sense resposta sobre el futur ús de la Torre del Fang i el seu manteniment 
actual. 

A mode de conclusió, fa un recordatori de la revolta que es va produir a Haymarket, 
Chicago, un 4 de maig de 1886, i que va ser la conseqüència final de la vaga general per 
aconseguir la jornada laboral de vuit hores que havia començat tres dies abans. Indica 
que el dilluns anterior al Plenari es va celebrar la vaga al carrer, tal com es fa anualment. 
Insisteix que cal continuar lluitant pels drets de la ciutadania, conscients que les lluites de 
temps passats obliguen a no cedir en les reivindicacions que es considerin socialment i 
nacionalment justes. Puntualitza que segurament Salvador Seguí, el noi del sucre, en el 
discurs que va pronunciar fa noranta-vuit anys a l’ateneu de Madrid, va expressar millor 
aquesta voluntat de lluita. Corrobora que els treballadors no perdrien res en una 
Catalunya independent, sinó ben al contrari, ja que els que mai no han tingut res, no tenen 
res a perdre. 

La senyora Maria Ximena Gadea Pintos, del GMDDemòcrata, dóna la benvinguda al 
senyor Fortes i li desitja sort i encerts. Aprofita per fer una reflexió a la penalització que 
significa ser dona i observa que, en el Consell Plenari, entre els dinou consellers només hi 
ha cinc dones, i dels set grups només tres tenen una portaveu dona. Defensa que no es 
pot donar exemple i complicitat a uns barris plens de dones compromeses si el Consell no 
segueix la mateixa línia. 

Adverteix l’equip de govern que es troba a l’equador del mandat i que encara gaudeix de 
la inèrcia del mandat del senyor Trias. Per aquesta raó, manifesta que espera noves 
propostes de govern. D’altra banda, felicita la regidora pel seu informe, si bé critica que no 
faci referència als problemes actuals dels barris. En aquest sentit, destaca que la regidora 
de Mobilitat, la senyora Mercedes Vidal, va presentar l’informe final sobre la implantació 
de la cinquena fase de la nova xarxa de bus, en què es va constatar la pèrdua del bus de 
la línia 20. Acusa la màxima responsable política de no haver-se llegit l’informe, ja que el 
document tenia errades sobre les dades d’un bus. 

A més a més, destaca que no s’han abordat les greus problemàtiques de convivència de 
la Trinitat Vella i el Baró de Viver, les quals s’acaben convertint en problemes de 
seguretat. A tall d’exemple, esmenta l’ocupació il·legal i les baralles amb armes. Demana 
mesures més radicals que la d’ampliar la dotació d’agents cívics en aquesta matèria, i 
recorda que fa divuit mesos que no es convoca el Consell de Seguretat del Districte. En 
aquest sentit, recorda que la regidora es va comprometre a convocar-lo fa sis mesos. 

Pel que fa a Trinitat Nord, comunica que s’està esperant la convocatòria de la sessió 
oberta al veïnat i pregunta si, tal com van anunciar les tinents d’alcaldia Ortiz i Sanz al 
juliol, les obres d’urbanització s’iniciaran. 
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Vol saber per què s’informa de la bonificació de l’ICIO referent a les obres del nou edifici 
de la Guttman, tenint en compte que és una pràctica habitual. Pregunta per què, en 
comptes del 65%, la inversió no és del 95%. 

Demana una còpia del projecte de les obres de la plaça Jardins d’Elx i critica que no se’ls 
fes arribar el dels mercats de Sant Andreu i el Bon Pastor quan es van demanar. 
Considera que la inversió és substancial, de manera que pregunta quin percentatge 
representa del total de la inversió que es fa al districte en relació amb aquesta obra. 

Quant a la Casa de l’Aigua, fa un reconeixement a Trinijove per la seva tasca en la 
rehabilitació i conservació de l’edifici. 

Finalment, s’adhereix a les felicitacions envers la comissió de festes de la Sagrera i a les 
entitats que van organitzar la tercera setmana de la convivència a Trinitat Vella per 
afavorir l’intercanvi cultural. 

La regidora agraeix les intervencions i les valoracions dels projectes socials presentats. 
Recorda que l’informe de la regidora, segons s’estableix al ROM, consisteix a donar 
compte de les accions que executa el Govern per tal que els consellers i el veïnat es 
puguin assabentar de les novetats que s’han produït entre ple i ple. 

Pel que fa a les qüestions sobre el Palo Alto Market, indica que es tracta d’un festival que 
va organitzar l’Institut de Cultura de Barcelona i que el Districte va complir tota la 
tramitació de la llicència d’ocupació de l’espai públic, a més de posar algun requeriment 
per evitar sorolls i molèsties al veïnat. Assegura que les queixes del veïnat sobre les 
entrades i les taquilles s’han traslladat a l’Icub. En aquesta línia, comunica el seu desig 
d’allotjar esdeveniments que posin en relleu el districte amb activitats culturals de qualitat, 
però que alhora permetin el màxim accés a tothom. 

Respecte a la intervenció del senyor Altimira referent a la nau F, corrobora que la 
recaptació de la taxa turística revertirà en projectes del centre d’interpretació i les cases 
del carrer del Pont, ja que aquests generaran interès al veïnat de Barcelona que els 
visitarà. No pot confirmar si aquesta inversió tindrà un impacte en el turisme, si bé defensa 
que no es podrà restringir l’entrada a certs grups de persones. 

Tot seguit, afirma que ha traslladat la seva preocupació per la Casa Bloc a la Generalitat a 
través dels serveis municipals. Assenyala que la Generalitat és la responsable 
institucional, política i gestora de la Casa Bloc i comunica que s’encetarà un debat rigorós 
sobre aquest assumpte tan bon punt es disposi d’informació. 

Quant a la intervenció de la senyora Santana, aclareix que l’Altre Festival és un festival de 
teatre, desvinculat del cicle de cinema de la biblioteca. D’altra banda, reconeix que pintar 
el mur del parc d’skate va ser una activitat molt agradable. 

En relació amb el mercat del Bon Pastor i el fet que el concurs quedés desert, afirma que 
es tornarà a organitzar un altre concurs per construir una gran superfície, seguint el model 
de ciutat. Informa que alguns experts corroboren que les grans superfícies ajuden el 
mercat i la dinàmica de venda. Lamenta que es relacionés el fet del premi desert amb la 
conflictivitat del barri de Baró de Viver. 
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Fa referència a la Trinitat Vella i afirma que s’hi han executat unes quantes actuacions 
respecte a les ocupacions pernicioses com a prioritat per evitar malestar al veïnat. Agraeix 
la intervenció de la Guàrdia Urbana, en col·laboració amb els Mossos i amb l’UCER dels 
Serveis Socials del Districte. Expressa un agraïment especial al veïnat que ha patit les 
ocupacions, actualment inexistents. Tot i això, diu que prefereix reservar certa informació 
sobre aquesta problemàtica, ja que encara es troba en tractament. 

Tot seguit, es remet a la intervenció del senyor Obón sobre la brutícia i els gossos per 
negar la inactivitat del Districte en aquest sentit. De fet, anuncia que s’està preparant una 
campanya sobre aquesta qüestió que es presentarà en un futur proper. 

Pel que fa a La Maquinista, afirma que l’escola està pressupostada dins el Pla 
d’inversions del Districte. Adverteix que ha requerit un treball substancial, executat i liderat 
des de la Tinència d’Alcaldia de Drets Socials i des de la Tinència d’Urbanisme, amb 
l’acompanyament del Districte. Per tant, mostra la seva esperança que l’escola sigui aviat 
una realitat, ja que la voluntat política, la gestió i la inversió hi són presents. 

Respecte a la intervenció del senyor Rodríguez sobre la impecabilitat del seu informe, 
respon que la rèplica política des de l’oposició també ha estat implacable, si bé amb 
manca de rigor, ja que ell disposa de més informació de la que ofereix. Indica que no ha 
tingut en compte que qui gestiona les places docents i, per tant, es fa responsable de 
l’educació, és la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb el Consorci d’Educació de 
Barcelona. Assegura que l’Ajuntament està invertint molts esforços en solitari per impulsar 
el pla de manteniment, reforma, ampliació i construcció de centres. 

Quant a la intervenció de la senyora Gadea, admet que la lògica de gènere ha fallat, si bé 
des del seu grup s’ha intentat resoldre. D’altra banda, assenyala que no tots els grups 
municipals tenen resolta aquesta qüestió. 

Es compromet a enviar-li els projectes que demana. A més a més, assegura que s’està 
treballant intensament en les problemàtiques de convivència mitjançant un increment de la 
dotació de la Guàrdia Urbana, tal com es va informar al Ple anterior. Insisteix que 
actualment s’ha augmentat la plantilla d’agents cívics i que s’està treballant en projectes 
socials dels quals espera que resolguin aquesta mena de conflictes. 

El senyor Altimira respon que l’Icub depèn de l’Ajuntament de Barcelona, per la qual cosa 
és l’Ajuntament el que en última instància permet el funcionament del Palo Alto Market i 
dóna permís per privatitzar els espais públics. Pel que fa a la nau F, corrobora que no es 
pot discriminar els visitants pel seu origen, si bé insisteix que els projectes es poden 
enfocar cap al turisme o cap a un altre tipus de públic. 

La senyora Santana retreu a la regidora que no li hagi respost les preguntes sobre 
l’increment dels agents cívics al districte i sobre la convocatòria de reunió per reactivar el 
polígon industrial. 

El senyor Obón puntualitza que en la seva intervenció ha parlat d’una demanda, si bé 
aclareix que es referia a la presentació d’al·legacions. 

El senyor Rodríguez acusa la regidora de barrejar els temes sobre educació i de culpar el 
Consorci quan sorgeixen problemàtiques per no haver d’afrontar responsabilitats. Matisa 
que la docència i la construcció dels RAM són competència de la Generalitat, a diferència 
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del manteniment, que depèn de l’Ajuntament. Indica que només s’han executat dues 
accions d’arranjament. 

La senyora Gadea denuncia que sembla que l’equip de govern oblidi que el senyor 
Collboni és el regidor de Cultura, ja que qualsevol dels consellers dels partits del Govern 
afirmarien que s’està privatitzant l’espai. Finalment, insisteix que les documentacions 
demanades no se li envien mai, de manera que no es creu la promesa de la regidora. 

La regidora respon que l’Ajuntament ha fet un gran esforç pràcticament en solitari en el 
manteniment de centres, una situació que s’estén a les escoles bressol municipals. Indica 
que, entre aquestes accions, assumeix construccions de centres escolars com La 
Maquinista. Per acabar, reitera que ha traslladat a l’Icub la preocupació sobre el festival. 

El Consell se n’assabenta. 

4. Donar compte del procés per a la definició dels criteris d’adjudicació dels 
habitatges sobrants de la fase III de les cases barates del Bon Pastor 

La presidenta indica que en aquest punt no intervindrà ningú per decisió de tots els grups 
a la Junta de Portaveus, ja que l’assumpte es va abordar en la comissió. 

El Consell se n’assabenta. 

5. Donar compte de la mesura de govern del Pla de barris de Trinitat Vella 

El senyor Antonio Fortes Gutiérrez, del GMDPSC-CP, manifesta que amb el Pla de barris 
de la Trinitat Vella, aquest barri es converteix en una prioritat per al Govern, amb una 
inversió extra per poder solucionar-ne les problemàtiques, especialment les relatives a 
drets socials, l’educació, l’activitat econòmica i l’ecologia urbana. Entre els projectes 
prioritaris, destaca els de recuperar la zona nord, arranjar el passadís o recuperar el camí 
de ronda i el casal de gent gran, entre d’altres. Assenyala que les propostes es van recollir 
durant les jornades de participació en la llei de barri, amb una gran influència del veïnat. 
Conclou informant que el pressupost total per a aquest Pla de barris és de 
6.067.242 euros, a banda d’una bossa comuna per rehabilitar els barris de la franja del 
Besòs. 

El senyor Ivan Altimira Miralles, del GMDCUP-PA, indica que és l’enèsima vegada que es 
presenta com a prioritari aquest Pla de barri i ho atribueix a anys de deixadesa, de 
desigualtat històrica entre els barris del districte i, concretament, en tot l’Eix Besòs, entre 
els quals s’inclou la Trinitat Vella. Matisa que no només es perceben diferències 
demogràfiques, sinó també socials. En aquest sentit, expressa el seu escepticisme envers 
el Pla. 

Exposa que l’aïllament turístic al qual ha estat sotmesa la Trinitat Vella és dels més 
radicals de tota la ciutat, i lamenta que encara no existeixi cap solució dins el Pla de barri 
per posar-hi aturador. Afegeix que aquest barri ha patit el centralisme de Barcelona 
envers els districtes més allunyats i les zones de l’Eix Besòs. 
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La senyora María del Carmen Santana i González, del GMDPPC, anuncia que al Consell 
de Barri de Trinitat Vella del passat 28 de març ja es va presentar el Pla de barris de 
Trinitat Vella per al període 2016-2020. Recorda que, entre les propostes i accions 
proposades, es va accentuar la qüestió de la qualitat de vida de la gent gran i un 
programa específic de rehabilitació per a finques d’alta complexitat. Pregunta, en aquest 
sentit, si els ascensors també consten dins del pressupost. 

Pel que fa a l’educació, indica que es va parlar de millores a l’escola de Ramón y Cajal, de 
nous equipaments, de programes de formació i foment del treball, i d’ecologia urbana. Vol 
saber detalls sobre aquestes propostes i pregunta quan es portaran a terme. Respecte als 
espais comunitaris, les instal·lacions esportives a l’aire lliure, l’espai públic i la zona nord, 
demana la data d’inici de les obres, ja que no s’han especificat. 

Quant al pressupost, anuncia que s’ha indicat la quantitat total, però sense desglossar el 
que correspondria a cadascuna de les propostes. 

El senyor Marcos Rodríguez Hernández, del GMDCs, opina que el Pla de barri presentat 
al Consell de Barri de la Trinitat Vella conté accions molt positives i necessàries per al 
desenvolupament social, educatiu i econòmic del barri dins del marc de l’Eix Besòs. 

Mostra la seva satisfacció pel fet que s’hagin inclòs algunes de les propostes presentades 
pel seu grup als plenaris, com ara el nou casal de gent gran. Afirma que ha notat una 
major concreció de dates d’inici i finalització de les obres respecte als plans de barri de 
Bon Pastor i Baró de Viver, sobre els quals no es va informar al darrer consell de barri. 

Finalment, adverteix que el seu grup farà un seguiment del desenvolupament i del Pla de 
barris amb l’esperança que els projectes i els calendaris d’obres es compleixin. 

El senyor Joaquim Pañart Sánchez, del GMDERC-AM, fa una valoració positiva al Pla, si 
bé demana més concreció, especialment en l’apartat d’activació econòmica, ja que el 
considera un dels aspectes fonamentals. Indica que aquest àmbit disposa d’un pressupost 
de 690.000 euros, però sense especificar en quines partides es destinaran dins dels 
programes de formació i foment de l’ocupació, iniciatives i viabilitat d’emprenedoria al 
territori. Demana que es reflexioni en quins projectes concrets es pretén treballar, de 
quina manera i en quins espais. Manifesta el seu desig perquè el Pla de barris esdevingui 
més que un simple projecte i tingui un ressò veritable en la realitat de la Trinitat Vella. 
D’altra banda, demana que aquesta petició s’estengui als projectes que s’estan executant 
a Baró de Viver i al Bon Pastor. 

La senyora Maria Ximena Gadea Pintos, del GMDDemòcrata, expressa el seu suport al 
Pla de barris. Demana que es faci arribar la informació sobre la participació per tal de no 
assabentar-se de les novetats per tercers mitjans. Pregunta si en les propostes d’educació 
s’inclou el col·legi Santíssima Trinitat, ja que malgrat que sigui una escola concertada, la 
realitat de l’alumnat presenta certa complexitat. La portaveu de l’equip de govern l’hi nega. 

El senyor Fortes recorda que en el desglossament dels pressupostos consta el que 
s’inverteix en drets socials, educació, activitat econòmica i ecologia urbana. D’altra banda, 
afirma que els ascensors entren dins el Pla. 

Finalment, recorda que s’està invertint en els barris de la franja nord contínuament, si bé 
insisteix que són zones que s’han hagut de recuperar d’una situació precària pels tipus de 
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construccions i la manca de planificació que s’hi percebia. Es compromet a enviar la 
informació pertinent als grups del Districte. 

El Consell se n’assabenta. 

C) Part decisòria 

1. Cartipàs: votació Vicepresidència del Consell Plenari del Districte 

La presidenta anuncia que preguntarà a cada grup municipal si disposen d’una 
candidatura per presentar a la Vicepresidència i que posteriorment el secretari del 
Consell, el senyor Orquín, citarà cada membre del consell per tal que dipositin el seu vot a 
l’urna amb el nom del candidat triat. 

El senyor Ivan Altimira Miralles, del GMDCUP-PA, informa que el seu grup no presenta 
cap candidat, ja que la decisió ja està presa des de l’Ajuntament. 

La senyora María del Carmen Santana i González, del GMDPPC, comenta que fa dies es 
van produir pactes entre Presidència i Vicepresidència, i apunta que el seu grup no 
presenta cap candidat. 

El senyor Marcos Rodríguez Hernández, del GMDCs, comunica que el seu grup no 
presenta cap candidat. 

El senyor Ivan Marzá Viola, del GMDPSC, anuncia que el seu grup presenta el senyor 
Antonio Fortes com a candidat. 

El senyor Carlos Rodríguez i Escuredo, del GMDERC-AM, manifesta que, en compliment 
dels acords de la ciutat, el seu grup no presentarà cap candidat. 

La senyora Maria Ximena Gadea Pintos, del GMDDemòcrata, exposa que en compliment 
de l’acord de ciutat, el seu grup no presentarà cap candidat. 

La senyora Blanca Port Gimeno, del GMDBComú-E, informa que, per respecte als acords 
de tots els grups municipals a l’Ajuntament, el seu grup no presentarà cap candidat. 

El secretari tecnicojurídic cita cadascun dels consellers perquè acudeixin a l’urna. Després 
de fer el recompte, el candidat escollit és el senyor Antonio Fortes, del GMDPSC-CP, amb 
17 vots a favor, una abstenció i un vot en blanc. Tot seguit, dóna l’enhorabona al senyor 
Fortes. 

2. Informar favorablement el Reglament de participació ciutadana 

El senyor Antoni Corbella i Jané, del GMDBComú-E, es proposa informar de les noves 
normes de participació, les quals responen a una demanda i una necessitat d’organitzar 
un reglament a l’Ajuntament en matèria de participació que disposa d’àrees de millora. 

Manifesta que aquesta tasca es va iniciar al mandat anterior i va quedar aturada per 
manca de suport polític, tot i que s’ha reprès en el present mandat, a partir del 2015. 
Apunta que en els darrers mesos s’ha organitzat un procés participatiu per treballar les 
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noves normes de participació. Indica que el procés ha estat ampli, amb la col·laboració de 
les entitats que ja hi havien participat el mandat anterior, a més d’altres que s’hi han afegit 
i els grups polítics. 

Així mateix, exposa que amb l’esmentat procés s’ha elaborat un document que estarà 
obert a al·legacions durant tres mesos, fins el 22 de juliol. Matisa que al document s’hi ha 
pogut afegir una quantitat substancial d’esmenes de diverses procedències. Informa que 
l’objectiu del document rau a regular millor els canals de relació entre els ciutadans i les 
institucions i garantir una participació més inclusiva i diversa. 

El senyor Ivan Altimira Miralles, del GMDCUP-PA, opina que aquesta reglamentació no és 
prou efectiva ni valenta, com si es tingués por de la participació. Considera que amb els 
instruments i canals de participació existents no sempre es compleixen els principis de 
transparència, publicitat, claredat, accés a la informació i neutralitat institucional, entre 
d’altres. Insisteix que els processos participatius segueixen sent deliberatius i poc 
decisoris en tots els seus àmbits, i encara menys els que impliquen territoris propers. 

En aquesta línia, afirma que no es fa efectiu l’exercici de competències dins de la Carta 
Magna de Barcelona. Tot seguit, expressa l’abstenció del seu grup. 

La senyora María del Carmen Santana i González, del GMDPPC, apunta que des de la 
legislatura anterior el seu grup ha defensat la necessitat de racionalitzar els òrgans de 
participació a Barcelona. 

Manifesta que ha participat activament al grup impulsor de la reforma del reglament que 
se sotmet a la consideració dels districtes. D’altra banda, indica que el text proposat 
ofereix flexibilitat a l’hora de crear òrgans de participació i abastar detalladament aspectes 
organitzatius i de funcionament dels òrgans de participació. 

Tanmateix, considera que és una proposta millorable, i per aquest motiu ha proposat 
esmenes al text original, algunes de les quals han estat acceptades. Adverteix que 
presentarà al·legacions, aprofitant que s’ha obert el període d’exposició públic, ja que 
troba necessària la reforma dels òrgans de participació i no té intenció de dificultar la 
tramitació de la reforma. A continuació, expressa l’abstenció del seu grup, a l’espera que 
s’estimin les seves al·legacions i es pugui llegir el text final. 

El senyor Jordi Obón Cabré, del GMDCs, indica que el reglament incorpora gran part de 
les condicions i iniciatives proposades pel seu grup, entre les quals hi ha el fet que se 
segueixi la llei i que sigui un reglament de competència municipal. Tot seguit, manifesta el 
vot favorable del seu grup. 

El senyor Carlos Rodríguez i Escuredo, del GMDERC-AM, exposa que, tal com va 
expressar el seu grup a la Comissió de Presidència del mes d’abril, en què es donava 
l’aprovació inicial de la reforma del Reglament de normes de participació ciutadana, el seu 
grup presentarà al·legacions en el procés d’exposició pública, les quals estaran 
relacionades amb la col·locació dels barris com a node principal de la participació 
ciutadana i l’enfortiment de les consultes de barri com a expressió bàsica de la 
participació ciutadana a la ciutat. 

Agraeix a les entitats, els partits, el Consell de Ciutat i al grup impulsor de les normes de 
participació ciutadana la seva feina tant en el mandat anterior, a través del comissionat 
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Carles Agustí i l’actual comissionat, el senyor Fernando Pindado, per impulsar la reforma 
a la qual tots els partits es van comprometre. A continuació, expressa l’abstenció del seu 
grup. 

El senyor Roger Mestre Fàbregas, del GMDDemòcrata, recorda que en l’inici del mandat 
anterior el seu grup va expressar la voluntat d’iniciar una reforma de la normativa de 
participació i va constituir una comissió política en què tots els partits van estar treballant 
més d’un any. Afegeix que el 2013 es va aprovar inicialment la proposta de reglament, si 
bé els grups del Partit Popular i Iniciativa per Catalunya van votar en contra del tràmit 
inicial. 

Així, manifesta que les normes es van presentar a exposició pública a demanda del 
Consell d’Associacions i de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona durant 
noranta dies. Indica que el procés participatiu va incloure sessions que es van fer 
públiques a tots els districtes, i aquelles normes van ser aprovades en set dels deu 
districtes. En aquest sentit, encara considera una prioritat la necessitat d’actualitzar la 
reforma normativa municipal. 

Tot i això, denuncia que no s’ha trobat el mateix entusiasme per part del Govern actual, 
que en tot el mandat no ha acceptat cap prec relacionat amb la participació a la Comissió 
de Presidència. A continuació, expressa l’abstenció del seu grup. 

S’informa favorablement amb l’abstenció del GMDCUP-PA, el GMDPPC, el GMDERC-AM 
i el GMDDemòcrata, i el vot a favor del GMDCs, el GMDPSC-CP i el GMDBComú-E. 

3. Informar favorablement sobre el Pla especial del subàmbit poble antic i nucli 
antic de Sant Andreu, aprovat inicialment per la Comissió de Govern en sessió 
celebrada el dia 24 de novembre de 2016 

La senyora Blanca Port Gimeno, del GMDBComú-E, anuncia que l’objectiu d’aquest Pla 
és conservar el patrimoni històric i les edificacions característiques del poble antic de Sant 
Andreu de Palomar, el qual conté la concentració més preservada i representativa del que 
era la morfologia urbana i el cens edificat abans de l’agregació de Sant Andreu de 
Palomar a Barcelona l’any 1897. 

Informa que es tracta d’una àrea que conserva l’herència del passat i de l’evolució física, 
social i urbana, cosa que la fa mereixedora de constituir un conjunt urbanísticament 
protegit. Destaca que el patrimoni cultural és un dels testimonis fonamentals de la 
trajectòria històrica i d’identitat d’un territori i una comunitat. Apunta que el veïnat que la 
integra constitueix una herència insubstituïble que cal transmetre en les millors condicions 
a les generacions futures. 

El senyor Ivan Altimira Miralles, del GMDCUP-PA, corrobora que en l’anterior mandat, 
després de l’intent d’esquarterament de Sant Andreu per part del senyor Blasi mitjançant 
la Modificació del PGM, amb els eixos cívics expropiats i la destrucció pràcticament total 
del patrimoni del poble de Sant Andreu de Palomar, el veïnat es va rebel·lar contra el 
PGM amb la plataforma «Salvem el casc antic». 

Afirma que es tracta d’una mesura demanada, si bé el seu grup considera que no 
s’acaben de complir les expectatives, ja que el territori queda tan esquarterat com quan 
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els districtes es van unir a Barcelona i es van redistribuir. Opina que el nucli antic de Sant 
Andreu és molt més ampli que el territori inclòs dins el recinte protegit, de manera que 
s’hauria d’eixamplar i protegir el nucli antic de Sant Andreu en tota la seva extensió. Tot 
seguit, expressa l’abstenció del seu grup. 

La senyora Maria del Carmen Santana i González, del GMDPPC, comenta que el Pla 
especial de protecció és conseqüència de la Modificació del Pla general metropolità de 
l’àrea del nucli antic del poble de Sant Andreu, que es va aprovar el 2013. A grans trets, 
explica que el pla de protecció que es discuteix li sembla bé, tot i que està a l’espera per si 
els propietaris privats o les entitats han presentat al·legacions, i diu que tindrà en compte 
quan es produeixi l’aprovació definitiva a l’Ajuntament. Tot seguit, expressa el vot a favor 
del seu grup. 

El senyor Marcos Rodríguez Hernández, del GMDCs, considera que el Pla especial de 
protecció del poble antic i nucli antic de Sant Andreu és positiu pel que fa la catalogació 
minuciosa mitjançant fitxes de protecció dels elements arquitectònics i escultòrics que 
defineixen la idiosincràsia del casc antic de Sant Andreu per a la seva conservació i 
protecció davant de possibles amenaces urbanístiques. Expressa el vot a favor del seu 
grup. 

El senyor Joaquim Pañart Sánchez, del GMDERC-AM, expressa el vot a favor del seu 
grup. Manifesta que el pla especial, tècnicament, està fet de manera molt estructurada, 
detallada i molt ben feta, amb molta feina i un projecte seriós. Malgrat tot, puntualitza que 
li agradaria que el projecte es pogués ampliar a tot el nucli antic de Sant Andreu en un 
futur. 

El senyor Roger Mestre Fàbregas, del GMDDemòcrata, expressa el vot a favor del seu 
grup; opina que el Pla és una continuació de la bona feina iniciada durant el mandat del 
seu grup per protegir el casc antic de Sant Andreu i el patrimoni. 

La regidora agraeix a tots els grups el seu posicionament, que permet tirar endavant el Pla 
amb el màxim consens. De la mateixa manera, se suma a l’agraïment als Serveis Tècnics 
del Districte de l’Ajuntament, perquè ha sigut costós, laboriós i han fet una feina 
impecable. 

S’informa favorablement amb l’abstenció del GMDCUP-PA i el vot a favor de la resta de 
grups. 

4. Informar favorablement el Pla especial escola bressol Canòdrom 

El senyor Felipe López-Aranguren Quiñones, del GMDBComú-E, informa que el Pla 
especial es va presentar el 25 d’abril de 2017 a la Comissió Consultiva d’Ecologia Urbana, 
Urbanisme i Obres, i que no s’hi han presentat al·legacions. Afegeix que es troba dins del 
pla de l’aprovació del Canòdrom. 

El senyor Ivan Altimira Miralles, del GMDCUP-PA, expressa el vot a favor del seu grup. 
Celebra la situació de l’escola bressol, si bé la situació de les escoles bressol públiques 
segueix sent minsa, i creu que hi falten més espais i espais verds per a tot el veïnat. 
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La senyora María del Carmen Santana i González, del GMDCPPC recorda que el 27 
d’abril de 2017 es va aprovar inicialment el Pla especial urbanístic per a la regulació de 
l’escola bressol del Canòdrom. Considera que es tracta d’una escola molt esperada i que 
entra dins del pla de construcció de noves escoles bressol presentades al Plenari del 20 
de maig de 2016, així que expressa el vot a favor del seu grup. 

El senyor Marcos Rodríguez Hernández, del GMDCs, manifesta el vot favorable del seu 
grup, ja que el Pla especial permet que el veïnat del barri del Congrés i els voltants de la 
Sagrera comptin amb un equipament molt esperat. 

El senyor Carlos Rodríguez i Escuredo, del GMDERC-AM, també expressa el vot 
favorable del seu grup, ja que considera que cal desenvolupar la Modificació del Pla 
general metropolità de l’àmbit del Canòdrom per donar compliment a allò acordat amb el 
veïnat i les entitats del barri. 

Respecte a la construcció de l’escola bressol, encoratja el Govern municipal a seguir 
desenvolupant i enfortint l’educació de zero a tres anys a Sant Andreu, tot accelerant la 
construcció d’aquelles escoles bressol pendents i necessàries. 

El senyor Josep Vilà i Servià, del GMDDemòcrata, expressa el vot a favor del seu grup. 

El senyor López-Aranguren dóna les gràcies a tots els portaveus. 

S’informa favorablement per unanimitat. 

5. Aprovar la constitució de la Taula de Salut Mental del Districte 

La senyora Blanca Port Gimeno, del GMDBComú-E, precisa que la Taula de Salut Mental 
també es va presentar a la Comissió Consultiva a les Persones l’abril del 2017. En aquest 
sentit, informa que el Govern municipal, a nivell de ciutat, ha posat en marxa l’estratègia 
en el camp de la promoció de salut mental, la prevenció i l’atenció dels problemes i les 
malalties mentals a Barcelona. Explica que, per aquets motiu, s’ha constituït un grup de 
treball que impulsarà la Taula de Salut Mental de Barcelona, que com a repte principal es 
plantejarà l’elaboració del primer pla de salut mental de Barcelona. 

Pel que fa al Districte de Sant Andreu, assenyala que també s’ha constituït la Taula de 
Salut Mental i exposa que al Districte són moltes les persones que es troben en risc de 
patir un trastorn de salut mental, entre d’altres motius atesa la crisi econòmica que serveix 
com a detonant de molts trastorns. 

Tot plegat, considera que calen projectes i plans d’actuació per abordar la salut mental 
des de la transversalitat amb eixos principals com l’educació, l’ocupació i la integració 
social, motiu pel qual s’ha constituït la Taula de Salut Mental del Districte, que 
s’encarregarà d’elaborar un pla de treball per abordar les necessitats detectades i les 
intervencions més adients. Detalla que la Taula és un espai tècnic de reflexió, intercanvi 
de recursos i treball col·laboratiu amb la missió de promoure, prevenir i millorar la salut 
mental de les persones del districte de Sant Andreu. 
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El senyor Ivan Altimira Miralles, del GMDCUP-PA, expressa el vot a favor del seu grup i 
celebra que per primera vegada es parli d’aquest tema i es visibilitzi per tal de trencar amb 
l’estigmatització d’aquestes persones. 

Així mateix, considera que cal aplicar solucions de caire social de manera molt més 
general a moltes de les malalties de salut mental que estan sorgint a la societat. 

La senyora María del Carmen Santana i González, del GMDPPC, expressa el vot 
favorable del seu grup i manifesta que es tracta de quelcom positiu per al districte. 

El senyor Jordi Obón Cabré, del GMDCs, també manifesta el vot a favor del seu grup. 

El senyor Joaquim Pañart Sánchez, del GMDERC-AM, expressa el vot favorable del seu 
grup i insisteix que s’estan vivint moments molt crítics que afecten la vida de les persones. 
Per això, considera que es tracta d’un molt bon projecte i desitja que tiri endavant. 

La senyora Maria Ximena Gadeo Pintos, del GMDDemòcrata, expressa el vot a favor del 
seu grup, tot i que recorda que al seu grup li agradaria participar a la Taula de Salut 
Mental. 

S’informa favorablement per unanimitat. 

D) Part d’impuls i control 

1. Proposicions 

1.1. Proposició presentada pel GMDCUP-PA 

Instar la regidora del Districte de Sant Andreu per tal de: la reurbanització del 
solar, cantonada carrer Gran de la Sagrera amb Garcilaso, que torni a ser d’ús 
col·lectiu i la reposició de l’emblemàtica font del Gaig 

El senyor Ivan Altimira Miralles, del GMDCUP-PA, recorda que el 2011, en plena època 
d’especulació immobiliària, l’Ajuntament de Barcelona va enderrocar la font d’en Gaig, a la 
Sagrera. Tot seguit, comenta alguns dels antecedents –que això va provocar diverses 
protestes veïnals que van ser desateses pel mateix Govern, que aquesta cantonada al 
carrer Gran de la Sagrera amb Garcilaso actualment és un solar en desús cedit a un 
particular, que té importància històrica i sentimental per al veïnat– i llegeix la proposició 
del seu grup. 

La senyora María del Carmen Santana i González, del GMDPPC, assenyala que en el 
Consell de Barri de la Sagrera el 4 d’abril ja es va fer un comentari sobre la font, i que la 
regidora es va comprometre a localitzar-la. A banda d’això, precisa que l’entorn de la font 
està pendent d’una reurbanització lligada a l’estació de l’AVE. Expressa l’abstenció del 
seu grup. 

El senyor Jordi Obón Cabré, del GMDCs, expressa els dubtes del seu grup pel que fa a la 
proposta de la font del Gaig, ja que malgrat que consti que es tracta d’una font històrica, 
no disposen d’informació sobre l’estat del solar ni la utilitat que li vol donar l’Ajuntament. 
Tot seguit, expressa l’abstenció del seu grup. 



 
 
 

22 

El senyor Carlos Rodríguez i Escuredo, del GMDERC-AM, repeteix que la font del Gaig va 
ser retirada el 2001; considera que és un dels darrers signes d’identitat del barri i apunta 
que té un valor sentimental important per a la gent de la Sagrera. 

Per això, expressa el vot a favor del seu grup, ja que és molt important respectar el 
patrimoni –puntualitza que és una de les quatre fonts històriques de Sant Martí–. Diu que 
cal retornar la font al barri i dignificar-la. En aquest punt, pregunta si s’ha comptat amb la 
instal·lació de la font i s’ha parlat sobre les actuacions que ha de desenvolupar en els 
propers mesos. Manifesta que no vol que passi com el Rec Comtal, quan a correcuita i a 
darrera hora es va cridar al Servei d’Arqueologia de la Ciutat a fer una tasca de 
catalogació i dignificació d’un tros que es va trobar molt a prop d’on teòricament estava la 
font. 

Dit això, aclareix que està d’acord que la font torni a la seva ubicació original –la 
cantonada del carrer Garcilaso amb el carrer Gran–, però també mostra la seva inquietud 
pel fet que al carrer Garcilaso, en aquell tram entre el carrer Gran i Berenguer de Palou, 
s’ampliï a tres carrils. Per això, vol saber com queda la vorera, per poder saber si la font 
quedarà dignificada o no. A continuació, expressa el vot a favor del seu grup. 

La senyora Anna Satorra Sansano, del GMDDemòcrata, recorda que l’any 2011 
l’Ajuntament de Barcelona va acordar emmagatzemar la font mentre urbanitzaven l’actual 
carrer Garcilaso i que es va acordar amb el veïnat de la Sagrera que quan s’hagués 
urbanitzat el carrer, la portarien i la instal·larien. Es mostra, doncs, d’acord a instal·lar la 
font del Gaig en els terrenys –actualment cedits a una escola per a ús dels infants– que 
fan cantonada entre el carrer Garcilaso i el carrer Gran de la Sagrera. Així, insta la 
regidora a posar-se en contacte amb la direcció de l’escola si aquesta no fa un ús adequat 
dels terrenys cedits. Finalment, expressa l’abstenció del seu grup. 

El senyor Antonio Fortes Gutiérrez, del GMDPSC-CP, està d’acord amb la reurbanització 
d’aquest petit espai i amb la reposició de l’emblemàtica font, històrica per a la Sagrera. 
Per això, considera que s’ha de buscar un lloc per a la mateixa zona, però que estigui 
acompanyat d’altres elements culturals. A continuació, expressa el vot a favor del seu 
grup. 

La senyora Elvira Juncosa i Román, consellera d’Habitatge, Feminismes i LGTBI i 
Urbanisme, accepta la proposició, ja que troba necessari cosir la frontera que hi ha al barri 
de la Sagrera a conseqüència de les obres. Coincideix que la font del Gaig és un element 
emblemàtic del barri i de l’antic poble de Sant Martí de Provençals, i apunta que des del 
barri sempre s’ha reivindicat la seva tornada a l’emplaçament de Gran de la Sagrera i 
Garcilaso, on era fins al 2001. En aquest sentit, comunica que, tal com es va informar al 
Consell de Barri del 4 d’abril, les actuacions d’urbanització de l’entorn de la Sagrera 
s’iniciaran en breu per tal de recuperar i dignificar l’espai actualment cedit a l’escola.  

Quant al fet d’ on es troba actualment la font, informa que està a un magatzem municipal 
a cura de Patrimoni al districte de Nou Barris, al barri de Canyelles, i constata la intenció 
del Govern de retornar la font a l’emplaçament desitjat pels veïns i les veïnes, dins del Pla 
director del Rec Comtal, per posar en valor la història i vida de la Sagrera i de l’antic poble 
de Sant Martí de Provençals. 

El senyor Altimira contesta que la font no té res a veure amb l’AVE, ja que el tren, de 
moment, no hi passa, i no sap si hi arribarà a passar mai. 
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Pel que fa al solar cedit a l’escola, puntualitza que es tracta d’un espai abandonat que 
l’escola no està utilitzant.  

La senyora Santana retreu al senyor Altimira que sempre vagi a l’atac amb les seves 
intervencions. 

La senyora Satorra diu que no s’està fent un bon ús dels terrenys municipals cedits a 
l’escola i demana que la regidora es dirigeixi a la direcció de l’escola i negociï la 
recuperació dels terrenys municipals per poder reurbanitzar-los i instal·lar-hi la font. 

La senyora Juncosa puntualitza que la cessió és en precari i provisional, de manera que 
un cop hi hagi un projecte definit, la cessió es rescindirà. 

El senyor Altimira confirma que és en precari i que no s’està fent ús dels terrenys, i que el 
solar hauria de passar a ser municipal i públic. 

S’aprova la proposició amb el vot a favor del GMDCUP-PA, el GMDERC-AM, el 
GMDPSC-CP i el GMDBComú-E, i l’abstenció del GMDPCC, el GMDCs i el 
GMDDemòcrata. 

1.2. Proposició presentada pel GMDPPC 

Instar al Gobierno municipal a que tome las medidas necesarias para garantizar 
a través del CatSalut que el Programa de fisioterapia domiciliaria continuada 
prosiga su desarrollo manteniendo y mejorando la calidad del servicio, 
facilitando a nivel burocrático las renovaciones, con el objetivo de que el tiempo 
de espera en recibir asistencia no sea interrumpido y así evitar que haya que 
solicitarlo de nuevo 

La senyora María del Carmen Santana i González, del GMDPPC, exposa que l’any 2006 
ASEM Catalunya va aconseguir que CatSalut posés en marxa un programa de fisioteràpia 
continuada per a persones amb malalties neuromusculars, que va suposar una millora en 
el tractament integral de l’atenció a les persones amb malalties neuromusculars. Tot 
seguit, llegeix la proposició. 

El senyor Ivan Altimira Miralles, del GMDCUP-PA, expressa els seus dubtes sobre el fet 
que s’insti el Govern municipal, ja que considera que qui cal instar és el Departament de 
Salut de la Generalitat. Està en contra del procés de privatització de la salut a Catalunya i 
demana al GMDPPC que s’aclareixi, perquè en el seu grup hi ha gent que destrossa la 
sanitat o la salva, i totes dues coses alhora no es poden fer. Expressa l’abstenció del seu 
grup.  

El senyor Marcos Rodríguez Hernández, del GMDCs, considera que els programes de 
fisioteràpia a domicili moltes vegades són indispensables per tal de garantir una bona 
recuperació de la salut i una bona qualitat de vida. Per tant, considera que mantenir-los és 
part de la tasca com a polítics. Expressa el vot a favor del seu grup. 

El senyor Joaquim Pañart Sánchez, del GMDERC-AM, expressa l’abstenció del seu grup, 
ja que exposa que l’Ajuntament no ha d’instar el Govern, perquè el Servei Català de Salut 
ja està treballant en l’elaboració de plans específics de millora de la rehabilitació 
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domiciliària per a les quatre grans àrees sanitàries de Barcelona: Barcelona litoral, 
Barcelona nord, Barcelona dreta i Barcelona esquerra. Així mateix, assenyala que el 
Consorci Sanitari de Barcelona, on està representat l’Ajuntament, ja compta amb una 
comissió tècnica específica sobre aquest tema. 

Tot plegat, considera que es tracta d’una proposició clarament redundant i innecessària.  

La senyora M. Ximena Gadea Pintos, del GMDDemòcrata, apunta que el seu grup ha fet 
consultes, i que l’Institut Català de la Salut els ha confirmat que estan treballant per evitar 
el tràmit burocràtic que dificulta les renovacions. Motiu pel qual, i per donar un vot de 
confiança als professionals de l’Institut Català de la Salut, expressa l’abstenció del seu 
grup. 

El senyor Ivan Marzá Viola, del GMDPSC-CP, manifesta que aquests programes són 
necessaris i que cal millorar l’atenció. Per aquest motiu, expressa el vot a favor del seu 
grup. Afegeix que també entén que la senyora Santana ha treballat amb algunes entitats 
de la proposta, i que aquestes hi estan d’acord. 

La senyora Blanca Port Gimeno, consellera de Drets Socials, expressa el vot a favor del 
seu grup, entenent que des del Govern municipal es treballa per la millora dels serveis 
dins de la sanitat pública. 

Reconeix que cal millorar el servei que actualment està donant l’empresa que té 
contractada la prestació de servei al districte de Sant Andreu, tant a les persones que 
pateixen malalties neuromusculars com a qualsevol veí o veïna. De fet, comenta que 
actualment hi ha una demanda de la Coordinadora SAP Muntanya per tal que el CatSalut 
no torni a prorrogar per al proper any l’adjudicació de contractació per prestació de serveis 
de rehabilitació a la UTE ACERF, que presta el servei de rehabilitació domiciliària als 
veïns i veïnes de Sant Andreu, ja que no ofereix un servei de qualitat i, a més, vulnera els 
drets dels treballadors, assumpte pel qual va rebre una sanció per part de la Seguretat 
Social. 

Tot plegat, considera que cal vetllar per la millora del servei. 

La senyora Santana agraeix el suport dels grups que han donat suport a la proposició i, tot 
seguit, justifica el motiu per presentar-la.  

S’adreça al senyor Altimira i li recorda que les competències en salut estan traspassades 
a la Generalitat, no al Govern central, i que la seva proposició afecta el veïnat del barri i 
persones que cada vegada necessiten més ajudes. Precisa que no vol entrar en 
polèmiques. 

El senyor Altimira diu que es remet a les seves paraules. I reitera que no està d’acord amb 
la privatització de la sanitat. 

La senyora Santana torna a donar les gràcies a tothom i felicita el Districte perquè fa 
moltes coses, però que cal incloure-hi tothom. 

S’aprova la proposició amb el vot a favor del GMDPPC, el GMDCs, el GMDPSC-CP i el 
GMDBComú-E, i l’abstenció del GMDCUP-PA, el GMDERC-AM i el GMDDemòcrata. 
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1.3. Proposició presentada pel GMDCs 

Que el Gobierno del Distrito inste a que se establezca como infraestructura 
prioritaria de la ciudad la construcción y puesta en servicio de la nueva estación 
de ferrocarril de cercanías de Sant Andreu Comtal, estableciendo los acuerdos 
necesarios con el resto de administraciones competentes. 

Que el Gobierno del Distrito planifique adecuadamente las actuaciones 
urbanísticas de su competencia, en relación con los accesos y movilidad en el 
entorno de la estación. 

Que, independientemente de los puntos anteriores, el Gobierno del Distrito haga 
las gestiones oportunas para que en el periodo hasta la construcción de la 
nueva infraestructura, la estación actual cumpla con los requisitos mínimos 
legales en cuanto a accesibilidad. 

El senyor Marcos Rodríguez Hernández, del GMDCs, llegeix la proposició. 

A continuació, exposa que el mes anterior al Plenari el ministre de Foment es va reunir 
amb l’alcaldessa Colau, i que imagina que un dels temes tractats va ser la nova estació de 
Sant Andreu Comtal, junt amb les obres de l’estació de la Sagrera. D’altra banda, precisa 
també que les obres de la Sagrera estan paralitzades per ordre judicial. 

Continua dient que, d’una manera o una altra, tots els grups s’han manifestat alguna 
vegada a favor de tenir una estació digna amb accessos per a tothom, i entén el 
cansament de gran part de la ciutadania pel que fa a aquest tema. 

Recorda que Adif va dir que no valia la pena fer un nou ascensor o accés a Sant Andreu 
Comtal perquè la nova estació ja estava en construcció, però lamenta que encara es 
continuï sense ascensor. Malgrat tot, afirma que vol ser positiu i manifesta que s’han 
anunciat inversions milionàries a la xarxa de rodalies pel proper any. 

En aquest sentit, explica que la seva proposta consisteix a insistir i instar el Govern que 
reclami contínuament al Govern central i a Adif que es desencalli la situació actual per tal 
de tenir una nova estació amb accessos que compleixin la normativa. 

Finalment, manifesta que segons el calendari del Govern de Barcelona, s’està a punt de 
realitzar una reforma a la Meridiana. Afirma que per tal de pacificar aquesta via, cal que la 
xarxa de rodalies funcioni correctament i millor. 

El senyor Ivan Altimira Miralles, del GMDCUP-PA, apunta que no té tanta fe com el senyor 
Rodríguez. Tot seguit, l’insta a preguntar al Govern central, el seu soci a les «espanyes», 
quina visió tenen sobre la situació de l’estació de Sant Andreu Comtal. 

Considera que l’estació necessita una reforma integral i recorda que ja estava tot pactat i 
licitat, amb partida econòmica. Acusa l’Estat i Adif de fer el que han volgut, és a dir, robar. 
Demana una investigació al respecte per empresonar els culpables. 

La senyora María del Carmen Santana González, del GMDPPC, creu que cal una nova 
estació de Sant Andreu Comtal i afirma que així ho ha traslladat al Ministeri de Foment, 
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que s’ha compromès a reanudar les obres de l’estació i intentar millorar l’accessibilitat de 
les andanes i posar-hi ascensors. Expressa el vot a favor del seu grup. 

El senyor Joaquim Pañart Sánchez, del GMDERC-AM, afirma que la proposició 
segurament està carregada de bona intenció per gent que pateix també les mancances de 
l’estació de Sant Andreu Comtal, però considera que la proposició està presentada al lloc 
equivocat, ja que segurament Adif té més coses a dir-hi, tot i que fa anys que no hi fa res 
al respecte. De fet, troba que seria bo que s’acabessin les obres d’una vegada, però dubta 
que el Districte, l’Ajuntament o la Generalitat puguin fer-hi res al respecte. Per això, insta a 
demanar-ho al Govern de l’Estat espanyol. Expressa l’abstenció del seu grup. 

El senyor Roger Mestre Fàbregas, del GMDDemòcrata, expressa el vot a favor del seu 
grup. Recorda que el seu grup ha presentat iniciatives semblants en altres plenaris, ja que 
és urgent resoldre la construcció i l’adequació de l’estació de Sant Andreu Comtal. 

A més, apunta que, coincidint amb la festa major, es va fer un acte on el seu grup i 
d’altres es van encadenar per reivindicar aquesta demanda, però que ni el GMDCs ni el 
GMDPPC hi eren. 

El senyor Ivan Marzá Viola, del GMDPSC-CP, recolza la proposta, si bé remarca que les 
competències del Govern acaben quan s’entra a l’estació. Tot i això, explica que el 
Govern està treballant per desencallar la situació. A més, manifesta que al Govern de 
Madrid s’està treballant per revisar la Llei de pressupostos generals de l’Estat per tal 
d’incloure la partida pressupostària per millorar l’estació de Sant Andreu Comtal. 

La senyora Elvira Juncosa i Román, consellera d’Habitatge, Feminismes i LGTBI i 
Urbanisme, accepta la proposició. Diu que des del Govern municipal s’ha instat 
reiteradament a reprendre les obres de la Sagrera i, de forma expressa, de l’estació de 
Sant Andreu Comtal. Continua explicant que la situació actual és que l’obra civil a nivell 
ferroviari està finalitzada a excepció de les vies, fet que provoca que no es pugui reposar 
el carrer de Sant Adrià i que continuï afectat després de set anys. Recorda que a finals del 
mandat passat es va acordar i redactar el projecte de l’edifici i d’accés a l’estació i la 
urbanització de l’entorn. 

Comunica també que, des d’Adif, s’ha comunicat que el projecte de l’estació de Sant 
Andreu Comtal està judicialitzat, i desbloquejar l’obra passa per un acord econòmic amb 
el contractista. Per això, informa que actualment s’està treballant en les possibles 
solucions. 

D’altra banda, incideix que s’està treballant amb Adif i que entre els acords establerts hi 
ha la implantació de dos ascensors per accedir a cadascuna de les andanes de l’estació 
de Sant Andreu.  

Finalment, aprofita per demanar a Ciutadans, que pacta pressupostos amb el Partit 
Popular, que faci complir amb el projecte i amb els compromisos de la Sagrera i Sant 
Andreu. 

El senyor Rodríguez agraeix el suport rebut. Coincideix amb el senyor Altimira que qui la 
fa la paga, i mereix anar a la presó. 
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Al senyor Mestre li contesta que el GMDCs no es va encadenar a l’estació, i defensa que 
cadascú ha de ser lliure de defensar les seves idees com vulgui. 

Finalment, diu que es farà un seguiment del tema de l’estació i que el seu grup ha pogut 
influir per tal que el Govern central faci grans inversions en Rodalies per a Catalunya. 

El senyor Altimira respon que se’ls ha enganyat amb el projecte de la Sagrera, i a sobre 
els han robat. 

El senyor Rodríguez torna a agrair el suport rebut i afirma que es treballarà plegats per 
continuar. 

S’aprova la proposició amb el vot a favor del GMDCs, el GMDPPC, el GMDDemòcrata, el 
GMDPSC-CP i el GMDBComú-E, el vot en contra del GMDCUP-PA i l’abstenció del 
GMDERC-AM. 

1.4. Proposició presentada pel GMDERC-AM 

Instar el Districte de Sant Andreu i a l’Ajuntament de Barcelona, dins del marc 
del Consorci d’Educació, a dotar pel proper curs 2017-18 amb més recursos el 
projecte +Educació per tal de fer un acompanyament i dinamització a tota la 
tasca d’acompanyament familiar i activitats que es generen des deis centres 
participants 

El senyor Carlos Rodríguez i Escuredo, del GMDERC-AM, exposa que el 20% dels nens i 
nenes d’estrat social baix no participen en activitats d’oci, i que les desigualtats socials 
d’origen condicionen la participació en l’activitat del lleure educatiu. 

Per això, el seu grup considera que cal augmentar l’accés a aquest tipus d’activitat, 
millorar l’oferta i garantir la inclusió de tots els infants i adolescents. En aquest sentit, 
constata que una de les principals feines que es poden fer és la coordinació i articulació 
de xarxes educatives de barri i districte mitjançant el treball col·laboratiu entre centres, 
famílies, entitats socioeducatives i equipaments de territori per ajudar a bastir ofertes 
integrades de lleure educatiu i d’educació a temps complet. 

Tot seguit, explica que per tot això es va engegar el projecte +Educació, amb la voluntat 
de generar una xarxa de col·laboració entre les diferents persones i institucions de la 
comunitat educativa a través de la posada en comú d’una major eficiència de recursos i 
una millora en l’aprenentatge dels infants, les famílies i el professorat. Informa que al 
projecte hi participen inicialment les escoles bressol El Caminet del Besòs i les Quatre 
Torres; l’Escola Bernat de Boïl, el futur institut escola Els Til·lers, el Baró de Viver, 
l’Esperança i La Maquinista; l’Institut Doctor Puigvert, el Centre de Recursos Pedagògics 
del Districte, el mateix Districte i professorat de la Universitat de Barcelona i de 
l’Autònoma. Tot i això, en la segona fase s’afegeixen també associacions de veïns, casals 
de barris, centres cívics de tot el districte, biblioteques, la Fundació Macosa, l’Espai Jove 
Garcilaso, Teleduca i altres. 

Finalment, llegeix la proposició. 
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El senyor Ivan Altimira Miralles, del GMDCUP-PA, creu que són necessàries les xarxes a 
les cultures, i el lleure per a la cultura i el lleure dintre de les escoles i els instituts, i 
sobretot dintre del districte. 

També creu en la necessitat d’implicar tots els familiars en l’àmbit educatiu, ja que les 
escoles i els instituts són espais on la família s’ha d’involucrar i involucrar en la mateixa 
educació dels infants i en els projectes educatius i de lleure que pot haver-hi en qualsevol 
activitat extraescolar. 

D’aquesta manera, també troba que són molt necessàries les relacions, interrelacions i 
interaccions entre les diferents escoles i instituts dels diferents barris, de les diferents 
realitats del districte per crear inèrcies conjuntament amb l’àmbit familiar i l’àmbit cultural i 
d’identitats socioeducatives i socioculturals, per crear una educació plena de valors i no 
pas de diners per crear valors. 

La senyora María del Carmen Santana González, del GMDPPC, indica que el projecte 
educatiu +Educació està orientat a millorar les oportunitats educatives en la població més 
desfavorida i que està inclòs en el Pla de treball per a l’èxit escolar del Districte de Sant 
Andreu 2014-2016, per tal d’aconseguir una millora educativa i social a través de la 
participació de tots els actors implicats. 

Així, es mostra a favor de les activitats i iniciatives que suposin una millora en l’educació 
des de la infància. Ara bé, vol saber el resultat i els beneficis d’aquest projecte des de la 
seva implantació fins ara, així com quants diners s’hi ha destinat i quines són les 
previsions de futur. Finalment, expressa el vot a favor del seu grup. 

El senyor Marcos Rodríguez Hernández, del GMDCs, expressa el vot favorable del seu 
grup, ja que recolza les iniciatives per coordinar recursos i projectes perquè tots els nois i 
noies del districte puguin accedir a activitats extraescolars i tenir igualtat de condicions. 

La senyora Anna Satorra Sansano, del GMDDemòcrata, comparteix la necessitat de lluitar 
contra la segregació escolar i està d’acord que cal unir esforços dels diferents agents que 
col·laboren en educació formal i no formal per fer-ho. Per això, recorda que en el mandat 
del seu grup es va elaborar el Pla de l’èxit escolar 2014-2016 des del Consorci i en 
col·laboració amb els districtes, per tal de recollir tot el que s’estava fent i poder establir 
prioritats en base a una estratègia compartida, ja que és l’única manera d’aconseguir-ho. 

Destaca que, al districte de Sant Andreu, la manera de fer-ho és mitjançant +Educació, i 
explorar i sumar així les possibilitats de participació i col·laboració entre totes les persones 
que formen part de la comunitat per incrementar les oportunitats educatives per a tothom. 
En aquest sentit, entén que correspon a l’Ajuntament de Barcelona liderar i donar suport a 
aquests projectes que sorgeixen al territori i que, tenint el 40% del Consorci d’Educació, té 
tot el sentit que sigui així. Per tant, expressa el vot a favor de la proposició. 

El senyor Ivan Marzá Viola, del GMDPSC-CP, reafirma que les activitats de lleure són 
imprescindibles per als infants i adolescents, sobretot als barris de l’Eix Besòs. Per això, 
manifesta el vot favorable del seu grup. 

La senyora Blanca Port Gimeno, consellera de Drets Socials, assenyala que des del seu 
grup comparteixen plenament que tots els infants del districte han de tenir l’oportunitat de 
gaudir d’activitats d’educació en el lleure fora l’horari lectiu de les escoles, ja que els 
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ofereix espais de creixement personal, d’adquisició de valors i d’hàbits per a la vida, de 
potenciació de les relacions personals d’aprenentatge i de la gestió de les emocions, 
afavoreix la integració dels nens i les nenes en la seva diversitat funcional i cultural, els 
aporta que puguin disposar d’espais personals per gaudir del joc amb els seus companys, 
i a la vegada afavoreix la conciliació de la vida familiar i professional, a més de ser un 
complement de primer ordre per a l’escola o l’educació de les famílies. 

Així doncs, manifesta que el Govern del Districte ja està treballant d’acord amb la 
comunitat educativa de dues de les escoles que formen part del projecte +Educació la 
proposta d’incorporar un professional que faci l’acompanyament i dinamitzi les 
associacions de famílies, amb la finalitat que els nens i nenes puguin gaudir i tenir 
aquesta oportunitat d’educació en el lleure per al curs 2017-2018. 

Valora molt positivament el projecte +Educació, i considera que en sortirà reforçat si les 
escoles que en formen part tenen suport i acompanyament en la seva participació i 
implicació. Precisa que es durà a terme, però com una acció del Pla de barris i no amb el 
Consorci d’Educació de Barcelona, ja que el Consorci no pot aportar recursos per a 
aquest tipus d’activitats. Expressa el vot favorable del seu grup sempre que es tingui en 
compte aquesta consideració. 

El senyor Rodríguez i Escuredo agraeix els vots positius de tots els grups. Tot seguit, 
recorda que a la darrera Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l’Ajuntament de 
Barcelona es va presentar l’Informe d’oportunitats educatives de Barcelona 2016, on 
quedava ben palesa la necessitat de no eixamplar les desigualtats entre els infants i evitar 
el perill de segregació que comporta l’educació en el lleure. Per tant, dóna la benvinguda 
a qualsevol iniciativa que contribueixi a combatre la segregació escolar i l’escletxa social 
entre els barris. 

En aquest sentit, aposta fermament per experiències com +Educació o el projecte «Teixint 
una xarxa d’oportunitats», que es desenvolupa a la biblioteca del Bon Pastor, igual que 
amb el projecte «Baobab», que també es desenvolupa al districte.  

S’aprova la proposició per unanimitat. 

1.5. Proposició presentada pel GMDDemòcrata 

Que l’Ajuntament de Barcelona presenti un pla on s’estableixin els equipaments 
de la zona contemplada en la Modificació del Pla general metropolita dels 
entorns del Canòdrom i s’estableixi un calendari d’execució d’aquests 

El senyor Enric Barris, en nom de l’Associació de Veïns Congrés-Indians, agraeix als 
grups municipals el suport al Pla especial de l’escola bressol el Canòdrom, de part de 
l’associació de veïns, i també aquells que han mostrat el suport a la gestió cívica i, en 
particular, a la gestió cívica Can Clariana. 

També exposa que l’associació de veïns no acaba d’entendre el que passa, ja que creu 
que el que exposa la proposició està pactat i establert a la Modificació del Pla general 
metropolità en l’àmbit dels entorns del Canòdrom, de novembre del 2014, que va estar 
exposat i va tenir al·legacions. Mostra la seva preocupació pel fet que no sigui cert i 
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justifica la seva intervenció per demanar que es digui si el que diu la proposició ja està 
pactat o no. 

El senyor Josep Vilà i Servià, del GMDDemòcrata, explica que a la proposta faltava 
definir-hi els equipaments que s’hi havia de fer. Així, atès que el Consell Plenari del 
desembre del 2014 va aprovar provisionalment la Modificació del Pla metropolità dels 
entorns del Canòdrom i que aquest planejament contempla la transformació dels terrenys 
limítrofs amb aquest edifici, de manera que en un futur esdevingui una zona amb amplis 
espais lliures per al gaudi ciutadà i nous equipaments per donar serveis als veïns de la 
zona, llegeix la proposició. 

El senyor Ivan Altimira Miralles, del GMDCUP-PA, coincideix que hi ha unes necessitats 
considerables pel que fa a equipaments, siguin decidits o no.  

També manifesta que està clar que cal la urbanització definitiva de tots els espais lliures al 
voltant de la plaça del Canòdrom. Per això, insisteix sobretot en la necessitat d’una millor 
interconnexió del Canòdrom, que està gestionat per l’Icub. Ara bé, denuncia que al 
Districte de Sant Andreu hi ha uns pressupostos de zero euros per moure temes a nivell 
cultural. Recorda també que a Barcelona l’Icub s’emporta pràcticament el 80% del 
pressupost de cultura. 

La senyora María del Carmen Santana González, del GMDPPC, exposa que mai no ha 
quedat gaire clar per part dels successius governs el tema del Canòdrom. Assenyala que 
a la comissió de seguiment del 26 d’abril es va demanar informació sobre l’estat del Pla, 
però que no s’ha arribat a cap conclusió.  

També manifesta que no entén gaire la proposició del senyor Vilà, perquè el que vol el 
veïnat és que d’una vegada es posin en marxa els equipaments, com ara el centre cívic, 
el poliesportiu, l’aparcament, la residència de gent gran, el centre de dia i la residència per 
a discapacitats. Tot seguit, expressa l’abstenció del seu grup. 

El senyor Jordi Obón Cabré del GMDCs, diu que li passa com al senyor Altimira i 
l’associació de veïns, i puntualitza que la moció està ja pactada i feta, motiu pel qual 
expressa l’abstenció del seu grup. 

El senyor Carlos Rodríguez i Escuredo, del GMDERC-AM, comenta que la proposició li 
genera dubtes, igual que a la resta de grups. Així, li sobta que es reclami un pla on 
s’estableixin els equipaments quan la Modificació del PGM és prou clara i concisa amb el 
què i el com s’ha de desenvolupar en els antics terrenys del Canòdrom, tal com es va 
aprovar en el plenari de l’Ajuntament el 19 de desembre de 2004.  

Vol saber la necessitat d’establir un calendari d’execució dels equipaments pendents –el 
pavelló i el centre cívic–, tot i que concreta que aquesta exigència té poc a veure amb 
elaborar un pla d’uns equipaments que tothom té clar que s’han de fer al Canòdrom. 
Comunica que expressarà el seu posicionament després d’haver escoltat el Govern. 

El senyor Ivan Marzá Viola, del GMDPSC-CP, manifesta que el PGM ja recull què es farà 
al Canòdrom. Expressa l’abstenció del seu grup. 
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El senyor Felipe López-Aranguren Quiñones, conseller de Cultura, Seguretat, Prevenció i 
Programes de Memòria, considera que tot el que s’ha dit està implementat i que cal un 
calendari final, tot i que remarca que no es pot fer en el mandat actual. 

En aquest sentit, assenyala que primer han implementat el Pla especial per a l’escola 
bressol, que ja s’està executant. D’altra banda, diu que hi ha el tema d’arranjar la plaça. 
També informa que actualment s’està redactant el projecte executiu del poliesportiu i que 
en un altre mandat, es podria passar al centre cívic i la finalització de la plaça. Expressa 
l’abstenció del seu grup. 

El senyor Vilà diu que potser no s’ha sabut explicar bé i precisa que la proposició pretenia 
conèixer l’estat i les prioritats del projecte. Reconeix que és difícil posar dates i que si hi 
hagués els diners que fan falta, tot seria més fàcil. Aclareix que la idea de la proposició és 
saber què es farà, com i quan i amb quina prioritat. 

El senyor Altimira expressa l’abstenció del seu grup fins que s’aclareixi tot. 

La senyora Santana reitera que hi ha una sèrie d’equipaments que el barri està esperant i 
que cal aclarir. Vol saber també quan es celebrarà el proper consell de barri del Congrés i 
demana al senyor López-Aranguren que hi porti una definició concreta. Reitera la seva 
abstenció. 

El senyor Obón demana si se’ls pot passar el calendari d’execució quan el Govern el 
tingui. 

El senyor Rodríguez agraeix al senyor López-Aranguren l’explicació i el calendari. Tot 
seguit, expressa l’abstenció del seu grup. 

El senyor López-Aranguren precisa que el Govern vol tenir un calendari d’allò que pot 
executar en el mandat, és a dir: escola bressol, projecte executiu del poliesportiu i 
adequació de la plaça. 

El senyor Vilà lamenta que, si a la Junta de Portaveus no s’havia entès la proposta, li 
haurien pogut dir, perquè l’hauria retirat o modificat. 

S’aprova la proposició amb el vot a favor del GMDDemòcrata i el GMDCs, i l’abstenció de 
la resta de grups. 

2. Precs 

2.1. Prec presentat pel GMDCUP-PA 

Així doncs que el Govern municipal continuï realitzant les avaluacions en el 
compliment dels plecs de contractació per part de l’empresa CLECE, en el servei 
de l’equipament integral Meridiana, incloent entre d’altres: la cobertura de les 
baixes, perfils professionals, relació de les categories laborals amb el sou 
corresponent i les hores realitzades per les treballadores. I en el cas que es 
detectin incompliments, adoptar les mesures previstes en el plec de condicions i 
en el si de la legislació per garantir la qualitat del servei i el dret de les 
treballadores 
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El senyor Ivan Altimira Miralles, del GMDCUP-PA, comenta que el prec es refereix a una 
zona limítrof entre Sant Andreu i el que ja no és Sant Andreu. Malgrat tot, explica que, 
atès que moltes de les treballadores i usuàries dels equipaments sí són del districte, que 
l’equipament està gestionat pel Districte de Nou Barris i que ja fa temps que les 
treballadores denuncien les greus trepitjades en drets laboral que pateixen i que 
l’Ajuntament fa poc va prorrogar la seva gestió a la mateixa subcontracta, Clece, a més 
que actualment s’incompleixen molts punts del plec de condicions, per aquests motius 
presenten el seu prec, el qual formula tot seguit. 

La senyora Blanca Port Gimeno, consellera de Drets Socials, desestima el prec perquè 
diu que no correspon al Districte de Sant Andreu, com ja va informar al senyor Altimira. 

El senyor Altimira afirma ser conscient que quedava desestimat, però justifica la 
presentació del prec pel fet que hi ha treballadores del Districte de Sant Andreu que 
treballen en aquest equipament, i que també hi ha usuaris i usuàries del districte. En vol 
deixar constància pública, atesa la manca de qualitat en què aquestes persones estan 
treballant i fent servir el servei. 

La senyora Port comparteix el malestar per les condicions laborals i del servei i comunica 
que això ja s’ha transmès a l’Ajuntament de Barcelona. 

La senyora Laia Ortiz Castellví, regidora adjunta del GMDBComú-E, informa que el prec 
es va fer per part del seu grup a nivell de la Comissió de Drets Socials, que es va 
demanar un informe i que també hi va haver una reunió amb les treballadores. Precisa 
que no es tracta d’una situació generalitzada, sinó d’una persona en concret que ha 
denunciat la situació, no avalada per altres treballadores. Per això, diu que se n’està fent 
un seguiment per veure si és cert o no. 

No s’accepta el prec. 

2.2. Prec presentat pel GMDPPC 

Que el Gobierno municipal del Distrito inste a la Generalitat de Catalunya a que 
aumente la dotación del personal de la residencia Bon Pastor, con tal de mejorar 
el servicio y la atención a las personas mayores y dependientes que están en la 
residencia 

La senyora María del Carmen Santana i González, del GMDPPC, exposa que la 
residència del Bon Pastor es va inaugurar l’any 2013 i que era una residència molt 
sol·licitada que va costar molt de posar en marxa. Malgrat tot, un cop en marxa, tots els 
familiars estaven satisfets amb els serveis; ara bé, des de fa un any, la situació ha canviat 
i ara hi ha descontent en les famílies i els residents estan patint problemes des que va 
canviar la gestió del centre a causa de la manca de recursos humans i materials. Tot 
seguit, formula el seu prec. 

El senyor Antonio Fortes Gutiérrez, conseller d’Infància, Comerç i Mercats, hi està 
completament d’acord i informa que ja s’està treballant en el tema per tal que la 
Generalitat solucioni les deficiències a la residència del Bon Pastor.  

S’accepta el prec. 
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2.3. Prec presentat pel GMDCs 

Que el Govern municipal apliqui l’Àrea Verda al barri del Congrés-lndians com 
reclama des de fa temps l’associació de veïns  

El senyor Enric Barris, en nom de l’Associació de Veïns Congrés-Indians, assegura que 
des de l’anterior mandat es demana que s’apliqui l’Àrea Verda. Afirma que es tracta d’un 
problema greu, donat per la implantació d’Àrea Verda i Àrea Blava a la Sagrera. 

Manifesta que es tracta de l’únic barri que queda aïllat, que és una bombolla no ja dels 
cotxes que hi pot haver dels veïns i veïnes, sinó de gran quantitat de vehicles industrials 
que cada dia aparquen malament al barri. Per això, afirma que no solament és un 
problema d’aparcament, sinó que és un problema d’obstrucció de via pública, d’obstrucció 
de voreres, de malmetre arbres pel fet d’aparcar damunt la vorera. 

Tot plegat, vol que el Govern es posi en acció i recorda que el dia anterior al Plenari 
també ho van manifestar al consell de barri. 

El senyor Jordi Obón Cabré, del GMDCs, explica que el seu grup ja va fer una proposta el 
desembre del 2015 en què demanava l’Àrea Verda a la Sagrera i al barri del Congrés i els 
Indians. Comunica que a la Sagrera ja s’ha fet, però al Congrés i els Indians no. Tot 
seguit, presenta el seu prec.  

El senyor Felipe López-Aranguren Quiñones, conseller de Cultura, Seguretat, Prevenció i 
Programes de Memòria, es mostra a favor de la implantació de l’àrea verda al barri del 
Congrés i els Indians i expressa la seva sorpresa pel fet que els informes antics de 
Mobilitat eren informes negatius respecte a la implantació de l’Àrea verda a aquest barri. 
Manifesta que no contemplava la projecció de futur que tindria el tema de la Sagrera i que 
tindrà probablement també si es fa una pacificació de la Meridiana. Per això, assenyala 
que s’ha encarregat un nou informe a Mobilitat per prendre una posició, no només tècnica, 
sinó també política.  

El senyor Obón demana que no es demori l’informe i que s’apliqui al més ràpid possible i, 
a poder ser, de manera consensuada amb l’associació de veïns. 

El senyor López-Aranguren informa que el Govern està contínuament en contacte amb 
l’associació de veïns. 

S’accepta el prec. 

2.4. Prec presentat pel GMDERC-AM 

Que en tota intervenció en l’espai públic del Districte de Sant Andreu es compti 
amb la participació de la plataforma Carrers per a Tothom per tal de crear un 
espai de deliberació i consens que generi propostes de millora d’accessibilitat 
universal en l’urbanisme i la mobilitat, garantint a totes les persones el dret a la 
ciutat 

El senyor Joaquim Pañart Sánchez, del GMDERC-AM, exposa que hi ha una necessitat 
de desenvolupar una ciutat més inclusiva i acollidora i que actualment es fa una aposta 
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generalitzada per implementar els carrers de plataforma única; també diu que cal garantir 
l’accessibilitat real als carrers de plataforma única a tots els col·lectius de persones amb 
diversitat funcional, tant física com visual i que per aquest motiu formula el prec, que 
llegeix transaccionat: que en les intervencions que contemplin plataforma única al districte 
de Sant Andreu es compti amb la participació de la plataforma Carrers per a Tothom per 
tal de crear un espai de deliberació i consens que generi propostes de millora 
d’accessibilitat universal en l’urbanisme i la mobilitat, tot garantint a totes les persones el 
dret a la ciutat. 

El senyor Jordi Gimeno Pérez, conseller d’Esports, Urbanisme i Persones amb 
Discapacitat, informa que, des de l’Àrea d’Urbanisme i Mobilitat, a l’hora de determinar i 
realitzar les seves actuacions a l’espai públic, s’aplica la normativa i reglamentació 
corresponents, entre la qual s’inclou la que fa referència a l’accessibilitat universal, 
donant-li l’aplicació, control i seguiment que és realitzat per les diferents àrees i l’IMPD. 

Tot i això, entén perfectament les inquietuds de les persones amb diversitat funcional 
respecte a les plataformes úniques i anuncia que s’està treballant conjuntament amb la 
plataforma Carrers per a Tothom per abordar i trobar quina solució aplicar a aquests tipus 
de carrers. 

Així mateix, constata l’existència d’espais de deliberació per planificar els projectes 
d’actuació a l’espai públic, inclosos els projectes que comportin implementació de carrers 
amb plataforma única. 

Quant al que diu el senyor Pañart que es compti en aquests espais de deliberació amb la 
participació de la plataforma Carrers per a Tothom, explica que han estat convocats en 
alguna ocasió com, per exemple, a la comissió de seguiment veïnal del procés d’adequar 
per als vianants el carrer Gran de Sant Andreu. 

Finalment, conclou dient que no hi ha cap problema pel fet que aquesta entitat i d’altres 
participin en els espais deliberatius que es convoquin des del Districte. Accepta el prec, 
malgrat que puntualitza que ja s’estan realitzant sessions deliberatives per definir els 
espais. 

El senyor Pañart se n’alegra i reitera la importància que té la participació, sobretot per tal 
que la gent amb disfuncions pugui participar en l’elaboració dels projectes. 

S’accepta el prec. 

3. Preguntes 

3.1. Pregunta presentada pel GMDCUP-PA 

Instar a la regidora del Districte de Sant Andreu per tal de: Quan es reobrirà 
l’entrada de la Fabra i Coats pel petit passatge restant del carrer Gran de Sant 
Andreu? 

El senyor Ivan Altimira Miralles, del GMDCUP-PA, exposa que fa uns anys ja va 
desaparèixer l’entrada principal des del carrer Gran de Sant Andreu a la Fabra i Coats per 
passar a ser un edifici privat. Per això formula la seva pregunta. 
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La senyora Blanca Port Gimeno, consellera de Drets Socials, admet que es tracta d’una 
situació complexa, ja  que des de l’any 1998 la llicència d’obres consistent en construcció 
d’un edifici d’habitatges atorgada per l’Ajuntament de Barcelona restava condicionada al 
fet que «a l’escriptura d’obra nova i a la seva inscripció al Registre de la Propietat es farà 
constar la servitud de pas a través del carrer Gran de Sant Andreu fins al futur parc, situat 
a l’interior de l’illa, concretant que aquest accés s’obrirà el dia que s’obri al públic el parc 
esmentat». Posteriorment, informa que hi va haver una compravenda entre privats i no 
varen escripturar aquesta servitud de pas. 

Des del principi de l’any 2016, el Districte de Sant Andreu es va posar en contacte amb la 
comunitat de propietaris amb l’objectiu d’executar aquesta servitud de pas i, davant la 
negativa de la comunitat de propietaris, explica que l’assumpte actualment està 
judicialitzat, la resolució del qual faran arribar a tothom quan hi sigui. 

Dit això, afirma que no pot donar dades més tècniques ni jurídiques, però que qualsevol 
persona interessada pot adreçar-se a la Direcció de Serveis Generals i allà els oferiran 
tota la informació tècnica jurídica de la situació de l’expedient que el Districte ha obert per 
poder solucionar aquest tema.  

3.2. Pregunta presentada pel GMDPPC 

¿Cuántas y qué deficiencias se han detectado en los pisos entregados de la 
tercera fase de remodelación de las antiguas casas baratas del Bon Pastor, a 
instancia de los nuevos propietarios y/o arrendatarios y cuántas se han 
solucionado o están en vía de solucionarse en poco tiempo? 

La presidenta informa que hi ha dues intervencions per part de veïns. 

Un senyor del públic, el qual no s’identifica, assenyala que cinc mesos enrere es va 
sol·licitar la transcripció del Ple del 15 o 14 de desembre de 2016, però que encara no 
s’ha rebut. 

A continuació, pregunta pels criteris de l’Ajuntament junt amb el Patronat pel que fa als 
pisos sobrants i critica que no es consulti la gent de la quarta fase. 

També assenyala que s’ha demanat l’informe mediambiental que no es va exposar 
públicament en el projecte de remodelació de la quarta fase, i denuncia que hi ha 
fotografies que demostren que hi ha productes perillosos a causa dels gasos d’efecte 
hivernacle provocats per neveres i aires condicionats. No li sembla normal la situació. 

Finalment, vol saber qui ha signat un proindivís i per què. Exigeix que s’extingeixin els 
proindivisos mitjançant escriptura pública per tal que cadascun dels cotitulars s’adjudiqui 
la totalitat dels drets de propietat i de lloguer de cadascun dels habitatges per separat.  

També informa que queden un total de 48 habitatges, tenint en compte que dels 167 pisos 
de la tercera fase 102 són de lloguer i 24 de compra. 

Recorda que el passat dia 25 es va informar que existien 126 habitatges per lliurar, però 
que el Departament de Patrimoni i Reallotjaments del Patronat va dir que eren 217, tot i 
que després de consultar-ho, al sorteig davant de notari a l’Ajuntament va sortir que n’hi 
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havia 131 per lliurar. Vol saber d’on va sortir la informació i quina metodologia es va fer 
servir per obtenir resultats tan diferents. 

També informa que el Patronat ha estat cobrant els lloguers d’abril a juny de 2016, un cop 
aprovat definitivament el projecte. 

La presidenta l’interromp per dir-li que la intervenció no té res a veure amb la pregunta de 
la senyora Santana, tot i que li permet acabar-la. 

La senyora María del Carmen Santana González, del GMDPPC, diu que pot ser que al 
llegir l’ordre del dia hi hagi hagut una confusió sobre on introduir la pregunta. A 
continuació, exposa que l’Ajuntament de Barcelona ha lliurat els habitatges dels tres blocs 
corresponents a la tercera fase de remodelació de les antigues cases barates del Bon 
Pastor, uns habitatges que els llogaters portaven temps esperant, malgrat que algunes 
cases presenten deficiències. Finalment, llegeix la pregunta. 

La regidora contesta els dos veïns i els diu que en aquest moment no disposa de les 
dades per contestar, ja que pensava que les intervencions estarien relacionades amb la 
pregunta de la senyora Santana. Per això, comunica que s’acordarà una reunió juntament 
amb els Serveis Tècnics i el Patronat, que és qui facilita les dades i fa les gestions. 

El senyor José M. Fanlo Ruiz, conseller de Mobilitat i Via Pública, en resposta a la 
senyora Santana, diu que després de la finalització de la construcció dels tres edificis de 
la tercera fase de l’execució de la urbanització i de la connexió de totes les xarxes de 
serveis, va iniciar-se el lliurament dels habitatges durant la tercera setmana del mes de 
febrer. És a dir, que durant dos mesos s’han anat lliurant tots els habitatges i s’ha anat 
fent el servei de postvenda habitual. A més, precisa que es preveu un període per 
repassar i corregir coses que surten després del lliurament, tasques que estan executant 
les tres empreses adjudicatàries de la construcció dels edificis d’acord amb el conjunt de 
responsabilitats, garanties i prestació del servei de postvenda vinculades als contractes 
d’adjudicació d’obres. 

A més, comenta que, com és habitual, els Serveis Tècnics del Patronat fan el seguiment 
del conjunt de la prestació i de la mateixa manera entomen certs aspectes més particulars 
i informa que les principals deficiències detectades han estat relacionades amb repassos 
de pintura, de persianes, d’aixeteria, de fusteria o de serralleria. També argumenta que la 
posada en servei de les instal·lacions de captació i producció solars es fa a l’espera de 
l’ocupació mínima, ja que si no fos així no serien eficients, i fa saber que s’ha posat en 
marxa el conjunt dels ascensors, i que s’han formalitzat el conjunt de contractes de 
manteniment vinculats a habitatges: extintors, ascensors, porters, electrònics o portes de 
garatges, entre d’altres. 

La senyora Santana denuncia el problema de les dutxes d’aquests habitatges, que estan 
mal fetes. També expressa la seva sorpresa per les portes, ja que n’hi ha que no es 
poden obrir, i comenta que té fotografies per demostrar-ho. 

D’altra banda, també explica que un parell de veïns la vam deixar visitar els seus 
habitatges, i que per això pot dir que són habitatges cars i amb deficiències tècniques. 

El senyor Fanlo diu que s’atenen tots els casos particulars, i que en poden parlar fora del 
Plenari. 
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3.3. Pregunta presentada pel GMDCs 

¿Qué terrenos está pensando adjudicar para la futura instalación del institut de 
la Sagrera? 

El senyor Marcos Rodríguez Hernández, del GMDCs, llegeix la pregunta i comenta que és 
en relació amb la declaració institucional que es va presentar en el Plenari anterior sobre 
l’institut de la Sagrera. A més, informa que el seu grup ja ha introduït el tema de l’institut 
de la Sagrera en una comissió al Parlament. 

La senyora Blanca Port Gimeno, consellera de Drets Socials, reconeix que hi ha una 
necessitat de nous equipaments educatius de secundària al districte de Sant Andreu i que 
no hi ha previsions sobre quan es faran. Per això, diu que fa mesos que l’equip de govern 
està valorant i buscant un sòl disponible on poder ubicar el nou institut. 

En aquest sentit, transmet que des de planejament de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament 
de Barcelona estan fent la valoració dels espais del sòl que han proposat, però que 
encara no disposen del resultat, tot i que esperen poder tenir-lo aviat. 

Afirma que el nou institut ha d’estar en funcionament el curs 2019-2020 i mostra la seva 
seguretat que així serà de manera provisional. 

El senyor Rodríguez dóna les gràcies a la senyora Port i apunta que dos mesos enrere es 
va presentar la declaració institucional, tot i que esperarà per veure si s’aconsegueix 
trobar el sòl per a l’institut de la Sagrera. 

La senyora Port afegeix que dos mesos enrere es va aprovar la declaració institucional, 
però que l’equip de govern feia més temps que buscava el sòl, ja que coneixia la 
necessitat de tenir aquest equipament. 

3.4. Pregunta presentada pel GMDERC-AM 

Quina és la situació actual del projecte d’habitatges a les antigues Casernes de 
Sant Andreu, la seva calendarització, característiques, col·lectius a qui 
s’adreçarà, model de tinença dels habitatges o de gestió dels equipaments, així 
com la implicació deis veïns i veïnes en la seva planificació? 

El senyor Joaquim Pañart Sánchez, del GMDERC-AM, exposa els antecedents per a la 
seva pregunta –que la situació dels terrenys de les antigues casernes continua 
bloquejada; que al Plenari de l’Ajuntament de Barcelona de juliol del 2016 es van aprovar 
una sèrie d’expedients de gestió patrimonial i de construcció; que el regidor d’Habitatge, el 
senyor Josep Maria Muntaner, va afirmar a la premsa que amb aquest acord es 
construirien 160 habitatges al número 143 del passeig de Torras i Bages, així com un 
casal de joves i un altre equipament encara per determinar; que se segueix sense saber la 
situació del projecte– i llegeix la seva pregunta. 

La senyora Elvira Juncosa i Román, consellera d’Habitatge, Feminismes i LGTBI i 
Urbanisme, informa que els habitatges previstos a la parcel·la C són 160 habitatges 
dotacionals i el seu inici d’obres està previst per al segon trimestre del 2018 i la finalització 
durant el segon trimestre del 2020. Aclareix que estava previst que els 160 habitatges es 
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destinessin a la gent gran, però apunta que s’està parlant amb la Gerència d’Habitatge 
perquè es destini al voltant del 30% a habitatge per a joves. 

Pel que fa als equipaments a la parcel·la C, informa que només hi ha actualment el 
projecte de casal de joves, que és annex, i que la construcció s’ha vinculat a l’habitatge 
dotacional de lloguer i serà obra del Patronat. 

Quant al casal de joves, apunta que el model de gestió recomanat és el de gestió 
comunitària, o que estarà vinculat a les propostes dels joves de Sant Andreu. 

Conclou dient que s’informarà dels detalls dels projectes, tant dels habitatges com de 
l’equipament, i que la participació a la Comissió de Seguiment de Casernes serà oberta. 
Puntualitza que la propera reunió serà un monogràfic d’habitatge. 

El senyor Pañart celebra que hi hagi dades concretes i espera ansiosament la propera 
reunió. 

La senyora Juncosa recorda que l’equip de govern també comparteix el neguit i que per 
això està molt a sobre del Patronat i de Gerència d’Habitatge. 

3.5. Pregunta presentada pel GMDDemòcrata 

Continua la voluntat del Govern municipal de cedir dos espais d’aquest edifici 
per els eixos comercials de Sant Andreu i Sant Andreu Nord? 

El senyor Roger Mestre Fàbregas, del GMDDemòcrata, sap que l’Institut Municipal de 
mercats s’instal·larà a l’antic edifici d’Hisenda del carrer Gran de Sant Andreu, número 
198, i tot seguit formula la seva pregunta. 

El senyor Antonio Fortes Gutiérrez, conseller d’Infància, Comerços i Mercats, afirma que 
la voluntat del Govern sempre ha estat cedir un espai de l’edifici a les dues entitats 
esmentades i que, si per algun motiu no pogués ser, es miraria un altre espai a prop. 

El senyor Mestre agraeix la bona predisposició i el compromís del Govern per tal de trobar 
una solució satisfactòria. 

El senyor Fortes corrobora que s’hi està treballant en aquest sentit. 

3.6. Pregunta presentada pel GMDDemòcrata 

El Districte de Sant Andreu ja té previst tant l’espai adequat per l’habilitació i 
instal·lació provisional en mòduls de l’institut de la Sagrera, com el sol per 
posar a disposició de la Generalitat de Catalunya la construcció definitiva? 

La senyora Anna Satorra Sansano, del GMDDemòcrata, exposa tots els antecedents: atès 
que el Consell Plenari del Districte de Sant Andreu de l’1 de març de 2017 va aprovar una 
declaració institucional per a la creació d’un institut públic d’educació secundària al barri 
de la Sagrera; atès que a partir del curs 2019-2020 s’incorporaran a la secundària els 
primers alumnes de l’Escola Congrés-Indians i alumnes de línies addicionals d’altres 
escoles dels barris de Navas i el Congrés i els Indians, la Sagrera i Sant Andreu, es 
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calcula aproximadament una mancança de 200 places d’educació secundària en aquests 
barris; atès que d’aquí a nou anys s’incorporaran els alumnes de la primera promoció de 
l’Escola Trenta Passos, de la Sagrera, de tres línies cada curs; atesa la responsabilitat de 
l’Ajuntament de Barcelona a posar a disposició de la Generalitat de Catalunya un espai 
habilitat per a la instal·lació provisional de mòduls per a un institut i la també 
responsabilitat de l’Ajuntament de Barcelona a posar a disposició de la Generalitat de 
Catalunya un sòl definitiu per a una futura construcció definitiva de l’institut de la Sagrera. 
Tot seguit, llegeix la seva pregunta. 

La senyora Blanca Port Gimeno, consellera de Drets Socials, considera que la resposta ja 
queda resposta amb la resposta donada al GMDCs, tot i que aprofita per fer alguns 
comentaris: comparteix que cal planificar i fer previsions de futur, i s’alegra que la senyora 
Satorra ho veig així, tot i que lamenta que el seu grup no hagués previst i planificat la 
necessitat d’un nou institut a Sant Andreu per al curs vinent 2017-2018, ja que llavors 
l’Institut Martí Pous no hauria de començar el curs amb mòduls provisionals i ja podria 
estar en funcionament en l’edifici definitiu. 

De la mateixa manera, diu que no hauria fet falta que l’actual equip de govern planifiqués 
la nova escola de la Sagrera al principi de l’any 2016 quan el GMDDemòcrata va estar al 
Govern del 2011 al 2015 i no va planificar ni l’Institut Martí Pous ni l’escola de la Sagrera. 
Per tant, dóna la benvinguda a la senyora Satorra al club que cal fer previsions i planificar 
equipaments educatius i d’altres àmbits al districte per donar servei a les persones que hi 
viuen. 

La senyora Satorra diu que no li ha contestat i que demana més concreció en el calendari 
del futur institut de la Sagrera i no d’altres instituts. Així mateix, la convida a parlar sobre la 
resta d’instituts fora del Plenari. 

La senyora Port respon que la pregunta era sobre l’espai adequat per a l’habilitació de 
l’institut i que això ja ho ha contestat al GMDCs: que estan pendents del planejament de 
l’espai i que en breu tindran la resposta. També assenyala el seu compromís que el curs 
2019-2020 l’institut de la Sagrera estarà en funcionament en mòduls provisionals.  

Recorda que hi haurà mancança de places, i que això és resultat de quatre anys de 
govern de Convergència, que durant aquests quatre anys hi va haver dues línies 
addicionals a les escoles de primària de Sant Andreu i la Sagrera. 

4. Seguiment de prec  

4.1. Seguiment de prec presentat pel GMDERC-AM 

Que el Gobierno municipal estudie la manera más eficiente para que en el cruce 
de av. Meridiana con Felipe II y calle Maria Claret no se cree tanto colapso por el 
estacionamiento momentáneo de los autobuses. Hecho que obliga a los demás 
vehículos girar por el carril que no deben y poner en peligro a peatones y demás 
vehículos 

El senyor Jordi Obón Cabré, del GMDCs, recorda que en el Plenari de desembre del 2016 
el seu grup va presentar un prec que es va acceptar on es demanava «que el Gobierno 
municipal estudie la manera más eficiente para que en el cruce de Meridiana con Felipe II 
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y Maria Claret no se cree tanto colapso por el estacionamiento momentáneo de los 
autobuses, hecho que obliga a los demás vehículos girar por el carril que no deben y 
poner en peligro a peatones y demás vehículos». Denuncia que el problema continua sent 
molt notable i continua augmentant, i que no hi veu cap tipus de moviment per part de 
l’Ajuntament. 

El senyor José M. Fanlo Ruiz, conseller de Mobilitat i Via Pública, respon que, segons 
l’informe de la Guàrdia Urbana, el perill de la cruïlla ve principalment perquè els 
conductors dels vehicles no respecten el pas de vianants degudament senyalitzat, i 
perquè fan un gir indegut o sense precaució. Així, explica que el gir a la dreta cap al carrer 
Felip II o en oblic cap al carrer Sant Antoni Maria Claret no està permès des del primer 
carril de la dreta de marxa i els vehicles giren des d’altres carrils no autoritzats. 

A continuació, comenta que des de la parada de bus de la Meridiana a Felip II hi ha una 
distància de 110 metres, dels quals 70 metres són amb línia discontínua per poder 
col·locar-se en el primer carril de marxa i poder continuar el sentit. 

Per això, des de la Guàrdia Urbana de Sant Andreu s’ha establert aquest punt com a punt 
prioritari de proximitat, és a dir, que matí i tarda les patrulles de la zona tenen establertes 
aturades de 10 o 15 minuts, en funció de les càrregues del treball, per intentar que no es 
produeixin infraccions que puguin ser causa d’accidents i per agilitzar les parades i 
desencotxament dels vehicles del transport públic. 

El senyor Obón creu que caldria preguntar-se per què els conductors fan les infraccions i 
que la resposta és que ho fan perquè els carrils estan col·lapsats. 

El senyor Fanlo apunta que la confluència de parades d’autobusos de diferents empreses 
de transport de passatgers, tant en l’àmbit de l’àrea metropolitana com de transports 
discrecionals, i la via referent per la que circulen a la Meridiana incrementa la 
problemàtica, i creu que s’ha de tractar en l’àmbit de ciutat més que de districte. 

Informa també que en el marc del projecte de la Meridiana, l’Àrea de Mobilitat de 
l’Ajuntament i la Generalitat està fent estudis que contemplen l’arribada de transport de 
passatgers a Barcelona tant pel que fa a les rodalies com pel que fa als autobusos. 

5. Declaracions de grup 

5.1. Declaració institucional presentada pel GMDERC-AM 

Que el Consell Plenari del Districte de Sant Andreu faci un reconeixement a la 
primera manifestació pels drets dels col·lectius LGTBI a la ciutat de Barcelona 
celebrada el 26 de juny de 1977, i a tracés d’ella, a totes i tots els lluitadors per la 
llibertat sexual i afectiva de la nostra societat 

Que el Consell Plenari del Districte de Sant Andrei faci un acte d’homenatge a 
tots i totes els que hi varen lluitar i participar 

El senyor Carlos Rodríguez i Escuredo, del GMDERC-AM, llegeix la declaració. 
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En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 22.12 hores.  

 

 

El secretari del Consell Vist i plau  
La presidenta 

 

 


