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Desenvolupament de la sessió 

Aprovació de l’acta de la sessió anterior: 

Acta de la sessió ordinària del dia 5 de juliol de 2017 

Aprovada per unanimitat.  

Part informativa: 

Despatx d’ofici: 

Adjudicacions de contractes per procediment obert i de contractes menors 
amb publicitat, dels mesos de juliol a octubre de 2017 

El Consell se n’assabenta. 

 Informe del regidor  

El regidor del Districte remarca que aquest és el primer plenari que es fa després de 
les vacances d’estiu i que es dona en una situació d’excepcionalitat. En aquest sentit, 
recorda que el 17 d’agost es va produir un atemptat terrorista a la Rambla i que des de 
fa un temps es viu un moment d’acceleració política històrica a Catalunya. Assenyala 
que podran debatre llargament sobre això en les proposicions que es tractaran 
després, però que vol expressar tant la voluntat del Govern com la seva com a regidor 
de propiciar el diàleg, fins i tot quan aquest sembla molt difícil. A més, afirma que 
tenen la ferma voluntat de defensar les institucions pròpies, tant les locals com 
l’autogovern de Catalunya, avui amenaçat de suspensió per l’aplicació de l’article 155 
de la Constitució. Manifesta que també volen expressar la seva solidaritat amb els 
dirigents socials empresonats Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i, sobretot, rebutjar la 
violenta actuació policial del dia 1 d’octubre a molts llocs de Catalunya, i 
lamentablement també a l’escola Els Horts de la Verneda. Assenyala que, atès que 
aquest serà el tema dominant de la sessió d’avui, ara procedirà a repassar les accions 
que s’han fet al districte en els darrers mesos, ja que la seva obligació envers la 
ciutadania és que la ciutat continuï funcionant i atendre les seves necessitats. 

En relació amb el turisme i l’estiu, explica que les dades de platja han estat positives, 
tot i l’excés de gent, i que aquest ha estat el primer estiu que s’ha aplicat la nova 
ordenança singular a la rambla del Poblenou, cosa que ha significat un millor 
funcionament d’aquest passeig. 

Pel que fa al front marítim, afirma que ja han aconseguit fer una primera fase del pla 
que s’està fent en relació amb el projecte per al front litoral, que es du a terme 
conjuntament amb Barcelona Regional i que es va presentar al Consell de Barri. 
Explica que ja han enretirat fileres de cotxes per guanyar espai per als vianants i els 
ciclistes al front marítim entre els carrers Selva de Mar i Josep Pla.  



 

 

Recorda que s’han celebrat les festes majors de la Vila Olímpica, la Via Trajana, el 
Poblenou i el Parc al setembre, i que també s’ha fet una part de les festes de la Mercè 
al districte. 

Pel que fa al 22@, manifesta que han posat en marxa un ambiciós procés participatiu 
que va arrancar el 7 d’octubre, just després que s’aprovés el nou Reglament de 
participació ciutadana.  

Explica que s’estan desplegant els nous carrils bici, una xarxa que s’inaugurarà a 
mitjan novembre, i que s’està a punt d’implantar la nova fase de la xarxa ortogonal, en 
la qual es mantindrà l’autobús 36, que passa a ser el 136 i que conserva el traçat i la 
freqüència. 

Pel que fa a Glòries, manifesta que ja s’han licitat les obres del túnel i d’una part de la 
canòpia, amb deu licitacions en total, i recorda que es van haver d’aturar les obres per 
fer net i començar les obres adequadament. 

Afirma que el Pla de barris continua avançant tant al Besòs i el Maresme com a la 
Verneda i la Pau.  

Pel que fa a equipaments, manifesta que ja s’ha inaugurat el casal de Ca l’Isidret i es 
preveu començar aviat les obres de la biblioteca García Márquez i la remodelació de 
l’antiga escola Pere Calafell. Assenyala que també s’està en procés de tornar a licitar i 
convertir en un equipament públic el conjunt industrial de Palo Alto.  

En relació amb l’habitatge, destaca la compra a finals d’agost del recinte de La 
Escocesa, on el que anaven a ser habitatges de luxe es convertiran en habitatges 
públics i, també, en l’ampliació de la part d’equipaments dedicats a la creativitat que ja 
té el recinte. 

Manifesta que el cooperativisme, que és un dels sectors que el Govern potencia, 
continua avançant. D’altra banda, explica que Biciclot inaugurarà la seva nova seu al 
novembre, i que Trinijove va inaugurar la seva nova seu de reciclatge al 22@ al 
setembre.  

Afirma que també continuen treballant en la revisió de la reordenació futura del Port 
Olímpic, i que estan acabant l’obertura dels carrers Marroc i Bolívia.  

Destaca que s’han produït canvis importants dins del nucli històric del Poblenou, ja que 
ha desaparegut el transformador del carrer Castella i s’ha enderrocat l’església de 
Sant Bernat Calbó per començar pròximament les obres d’ampliació de l’escola de la 
Mar Bella. A més, explica que les dues plantes de Can Saladrigas que estan lliures 
passaran a ser espais de suport a centres socials. 

Informa que encara queden unes dues-centes plaques franquistes al districte, però 
que abans del Nadal ja s’hauran retirat totes. 

Explica que la responsabilitat del Govern és no estar només obsessionat en una 
qüestió, que, tot i ser transcendental, no implica que com a Ajuntament i com a 
Districte hagin de deixar de banda la responsabilitat de resoldre els problemes diaris 
de la ciutadania, per tal de donar confiança, mostrar que la ciutat continua funcionant i 
afrontar la situació d’angoixa i incertesa que es viu actualment. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que, atès que des de 
l’estiu no hi ha hagut cap plenari, des del seu grup es volen solidaritzar amb tota la 



 

 

gent que va viure els atemptats del 17 d’agost a Barcelona. Destaca que la gent de 
Barcelona i de Catalunya es mobilitzés després tot desplegant un esperit pacifista i 
antimilitarista, que forma part de l’ànima de transformació popular de la societat 
catalana. Afirma que, en comptes d’agafar-se a l’odi, es va optar per denunciar la 
guerra, el militarisme, les intervencions armades i el comerç d’armes, així com un rei 
que comercia armes amb països que violen drets humans, com l’Aràbia Saudita, per 
mantenir la «indústria de la mort» espanyola, el capitalisme armat i el mercadeig de la 
vida.  

Es refereix a les persones que pateixen el terrorisme arreu del món. Recorda que el 14 
d’octubre Somàlia va patir un atemptat en el qual van morir més de 300 persones. En 
aquest sentit, assenyala que sovint s’oblida el mapa mundial de la violència armada i 
creuen que a vegades cal ampliar la mirada.  

Manifesta que en temps excepcionals calen fets excepcionals. Destaca que els barris 
de Sant Martí han demostrat estar a l’altura de les circumstàncies, i han mostrat 
determinació, resistència i solidaritat. Afirma que l’1 d’octubre, des de cada barri i des 
de cada carrer, s’ha encès la flama del poder popular. Subratlla que això no té a veure 
amb el nacionalisme ni la identitat, sinó amb el qüestionament dels fonaments dels 
poders establerts i la Constitució de la dictadura franquista, amb l’autogovern i amb el 
fet de destruir per construir col·lectivament. Destaca que sense el poble no és possible 
la independència ni el procés constituent, necessari per decidir què es vol ser. 

Afirma que el marc de la legalitat ha de respondre a les necessitats del poble i ha de 
ser desbordat quan el poble decideix que aquest marc deixa de tenir sentit per a les 
seves aspiracions. En aquest sentit, recorda que posar fi a l’apartheid sud-africà o 
demanar igualtat de drets per a la població negra dels Estats Units als anys seixanta 
suposava trencar amb la legalitat vigent. Remarca que la legalitat sovint és l’eina del 
poder i es fa servir per encotillar el moviment popular. Afirma que, davant d’aquesta, 
només queda la desobediència i l’autoorganització, sense les quals no s’haurien aturat 
el colonialisme i el racisme institucionals més salvatges al llarg de la història. Manifesta 
que la legalitat l’han de construir els pobles amb les seves reivindicacions per avançar. 
Afirma que cada vegada que a Barcelona les activistes van a aturar un desnonament 
estan dient que cal trencar amb la legalitat vigent, i d’aquesta manera s’avança cap a 
un món construït des de baix. 

Remarca que no hi ha evolució sense fricció social i sense qüestionament de l’ordre 
establert. Manifesta que, des de la CUP, lamenten profundament que Barcelona en 
Comú hagi preferit mantenir-se al costat del marc establert. Opina que aquesta força 
política ha renunciat a la possibilitat de ruptura, no amb els altres o amb la 
convivència, sinó amb models i fonaments estatals que cal qüestionar, perquè potser 
ara el poble català té l’oportunitat històrica de construir el que vol ser. Afirma que no es 
pot continuar compartint govern amb un PSC que vol que caigui tot el pes d’un article 
155 que emana de les estructures repressives de l’Estat espanyol. Opina que així no 
es pot capgirar res ni construir un altre model de ciutat. 

Manifesta que, des de la CUP, fan una condemna absoluta de tots els partits polítics 
que han fet servir i han legitimat la violència del Govern del PP a l’Estat espanyol, que 
ha comptat amb el suport polític i el vistiplau del PSC i Ciutadans. Afirma que, tot i així, 
s’ha demostrat que la força de la gent mobilitzada és més forta que la violència 
estructurada, pactada i descarnada. Opina que, ara més que mai, cal començar a 
construir la República, engegar el procés constituent i fer tot el possible per convertir 
Catalunya en una República que posi la vida al centre. 



 

 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, assenyala que, quan es tracti la 
proposició del GMDDemòcrata, del GMDERC-AM i del GMDCUP-PA, ja parlarà del 
tema que ocupa aquests partits, però que ara se centrarà en el districte.  

Manifesta que el regidor ha parlat de petites millores, però que la realitat és que el 
districte continua tenint barracons i que la participació que preocupa als veïns és la 
que protagonitzen els incívics i els delinqüents al districte. En aquest sentit, es refereix 
a l’increment d’ocupacions, de víctimes de robatoris i de màfies. Remarca que, fins i 
tot, hi ha màfies als menjadors per controlar aquests espais. Destaca que aquest tipus 
de problemes, que fan la vida impossible als veïns, són els que conformen la part més 
important dels que s’han de resoldre des del Districte. Demana al Govern del Districte 
que trobi alguna manera de pressionar per erradicar aquests grups mafiosos.  

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, explica que el seu grup pensa que el 
deure del regidor del Districte és representar tots els ciutadans, almenys en el seu 
informe. Manifesta que no comparteixen en absolut que l’activitat municipal, que és la 
més propera a la ciutadania, s’hagi de paralitzar per una situació política que queda en 
bona part fora de les seves competències com a consellers i que pretén saltar-se el 
marc de convivència del qual tots es van dotar democràticament al seu moment. Opina 
que justament l’Ajuntament de Barcelona hauria d’oferir els seus espais polítics per 
propiciar el diàleg que tant diu defensar, en comptes de tancar-los com a 
posicionament davant el que està passant. 

Manifesta que s’alegren de la finalització de les obres que es van fent al districte per a 
ús dels veïns, com Ca l’Isidret o l’antiga escola Pere Calafell, i de l’entrada en 
funcionament d’un tram del carrer Pere IV. Remarca, però, que són moltes més les 
obres que haurien d’haver finalitzat, com les dels carrers Marroc i Bolívia, o que en 
alguns casos ni s’han iniciat, com les de l’avinguda Icària. Opina que el problema de 
l’equip de govern rau precisament en el fet que la seva poca capacitat de gestió fa que 
moltes de les propostes de canvi que vol impulsar s’acabin convertint en malsons per 
als ciutadans. En relació amb això, assenyala que la superilla és una idea que pot 
funcionar als nuclis antics de les ciutats, però que esdevé un veritable problema quan 
s’implanta de manera unilateral, sense diàleg i d’esquenes als veïns a l’eixample de 
Barcelona, tenint en compte que no ha resolt els problemes de mobilitat i d’utilització 
de l’espai públic i, en canvi, n’ha creat de nous.  

En el mateix sentit, manifesta que els carrils bici, que són una proposta interessant per 
a una mobilitat sostenible a la ciutat, no poden ser una imposició generalitzada que 
bloquegi l’ús dels altres vehicles i col·lapsi la ciutat augmentant la contaminació. Opina 
que la utilització de les bicicletes ha de ser una proposta que sedueixi els veïns i que, 
juntament amb el metro i l’augment en nombre i freqüència dels autobusos, 
contribueixi a la reducció del trànsit privat en un 21%, tal com els exigeix la Unió 
Europea. 

Així mateix, afirma que la reordenació de la Meridiana, que és una petició històrica de 
molts veïns de la zona, no ha de ser la imposició d’un esquema rígid que acabi 
col·lapsant la ciutat, sinó que, atesa la seva gran dimensió, ha d’acollir tots els mitjans 
de mobilitat urbans, privats i públics. D’altra banda, manifesta que la pretensió legítima 
de l’equip de govern de definir tota una façana del litoral de la ciutat conjunta no pot 
deixar als veïns del districte, i especialment del Front Marítim i Diagonal Mar, amb un 
passeig que és poc més que un parterre al qual s’accedeix esquivant cotxes i on es 
barregen totes les activitats sense cap jerarquia. En la mateixa línia, opina que els 
dubtes fonamentats sobre l’adjudicació de les obres de la plaça de les Glòries en el 
mandat anterior i els conflictes no resolts amb la constructora no poden deixar la zona 
en un estat de provisionalitat durant més de cinc anys, en el millor dels casos. 



 

 

Afirma que, per tant, no es tracta d’un problema d’idees sinó de bona gestió i 
implantació. En relació amb això, opina que l’equip de govern, més preocupat per 
aplicar els seus principis que per gestionar la ciutat, està convertint el districte en un 
banc de proves que paguen tots els ciutadans i veïns, i que en molts casos no 
responen a demandes reals de la ciutadania, tal com es pot comprovar als consells de 
barri.  

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, manifesta que el seu grup se 
suma a la solidaritat ja expressada pel brutal atemptat que va patir la ciutat de 
Barcelona el mes d’agost. 

Assenyala que el seu grup sempre ha intentat no barrejar temes i portar qüestions de 
districte al Consell Plenari, però que avui per primera vegada, davant l’excepcionalitat 
del moment que viu el país, es vol centrar en aquest aspecte.  

Manifesta que, en primer lloc, volen fer un reconeixement de tota la ciutadania i tots els 
veïns i veïnes dels barris del districte que es van mobilitzar i van defensar la 
democràcia. Explica que, en segon lloc, volen fer un reconeixement de Jordi Cuixart i 
Jordi Sànchez, dues persones que afirma que han estat empresonades per motius 
polítics i que són dos ferms lluitadors per la llibertat des del civisme, el pacifisme, el 
respecte i el diàleg. Explica que, després de més d’una setmana del seu 
empresonament, fan seu el clam ciutadà i de la gent que avui els acompanya en el 
plenari pel seu alliberament. Expressa el ple suport a les seves famílies i afirma que, 
des d’ERC, no pararan fins que dormin a casa seva.  

Manifesta que també volen expressar el seu reconeixement i suport a la comunitat 
educativa, que ha estat qüestionada i fins i tot insultada des del Congrés dels Diputats 
i des del Govern espanyol. Opina que és indigne i lamentable el que s’ha dit d’una 
comunitat que fa una tasca excel·lent. 

Destaca que Catalunya viu moments excepcionals perquè s’està a les portes de la 
proclamació de la República Catalana i, també, per l’estat de setge antidemocràtic i 
violent que pretenen imposar el Partit Popular, el Partit dels Socialistes i Ciutadans, ja 
que aquesta setmana el Senat espanyol pretén liquidar l’autonomia de Catalunya. 

Assenyala que volen aprofitar aquesta intervenció per condemnar les detencions 
efectuades pels cossos policials espanyols el 20 de setembre i el fet que els processos 
es mantenen encara oberts. Manifesta que volen agrair el compromís en la defensa 
del Govern del país i les seves institucions a tothom que va sortir al carrer aquell dia. 
Recorda que el motiu pel qual hi ha a la presó dues persones és justament la 
concentració que va tenir lloc davant el Departament d’Economia, on van ser-hi moltes 
de les persones que avui són a la sala.  

Afirma que els repugna la violència desmesurada que van desplegar la Policia 
Nacional i la Guàrdia Civil l’1 d’octubre contra la ciutadania que exercia el seu dret a 
vot de manera pacífica, cívica i tranquil·la. Assenyala que, a Sant Martí, mereix 
especial menció l’atac contra l’escola Els Horts, que no només va causar danys 
materials, sinó també a veïns i veïnes.  

Finalment, explica que volen deixar clar que el seu partit només reconeixerà el Govern 
de la Generalitat i el Parlament de Catalunya escollit lliurement per tota la ciutadania, i 
no pas ningú que pretengui exercir la presidència de la Generalitat tenint menys del 
9% dels vots a Catalunya. Manifesta que els agradaria escoltar el Govern del Districte 
de Sant Martí pronunciar-se també en aquest sentit. 



 

 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, afirma que és evident que 
aquest ple és excepcional. Explica que podrien parlar de temes com el 22@, la 
urbanització del front marítim, les obres interminables del carrer Joncar, les queixes 
sobre el Pla de barris de l’Associació de Veïns del Maresme, o la cronificació dels 
problemes de neteja al districte, però que avui tots aquests temes passen a un segon 
pla perquè hi ha dues persones a la presó per intentar aturar una manifestació davant 
el Departament d’Economia el 20 de setembre. Subratlla que aquestes dues persones, 
a més de ser líders d’entitats socials, tal com ha dit el regidor, són també presos 
polítics. Explica que ell sap força de dret per dir que l’Audiència Nacional no és 
competent per imputar els delictes que imputa a aquestes persones i que no s’han 
comès els fets que es redacten en una interlocutòria que qualifica d’infame i de 
vergonya aliena.  

Manifesta que, per tant, encara que sempre han posat per davant de tot el que passa 
al districte, les competències de l’Ajuntament i dels consellers passen perquè 
l’Ajuntament sigui el primer a respectar els drets civils i la democràcia. En relació amb 
això, assenyala que a vegades alguns fan mofa del nom del PDeCAT (Partit 
Demòcrata Europeu Català), però que la posició de la «D» en segon lloc no és gratuït, 
sinó que es deu al fet que per davant de tot són demòcrates. 

Explica que fa molts anys els 11 de setembre amb prou feines omplien el tram que hi 
ha entre Via Laietana i Roger de Llúria, mentre que avui el país es manifesta de punta 
a punta, omplint la Diagonal, la Gran Via, el carrer Aragó i el passeig de Gràcia. Afirma 
que ell se n’alegra molt perquè és un radical independentista, però sobretot un radical 
democràtic. Manifesta que, com a radical democràtic, creu que avui toca fer un ple 
excepcional i amb continguts excepcionals perquè on avui hi ha persones d’una 
ideologia política demà no s’hi trobi ningú dels que són a l’altra banda. 

Afirma que treballarà insistentment perquè Catalunya aconsegueixi la independència, 
però també perquè aquella gent que vulgui formar un partit polític que es digui «Partit 
per Retornar a Espanya», o com es vulgui anomenar, pugui ser al Parlament de 
Catalunya i fer les seves manifestacions, i perquè mai cap jutjat del país pugui acusar 
els seus membres de delictes que no han comès i sotmetre’ls a una repressió brutal 
com la que s’està produint en els darrers temps a Catalunya. 

Assenyala que després parlaran de temes del districte i, sobretot, del que va passar l’1 
d’octubre, però que en aquest punt de l’informe del regidor el que pertoca fer és la 
reflexió que l’Ajuntament ha d’agafar la bandera de la democràcia, del respecte a les 
llibertats i del respecte als drets civils dels ciutadans, i, juntament amb això, 
condemnar de manera absoluta i radical tot el que està succeint a Catalunya 
darrerament. 

El regidor agraeix les intervencions, i insisteix que Barcelona en Comú, l’Ajuntament 
de Barcelona i ell mateix estan lluitant amb la mateixa intensitat per l’acció de govern i 
per reivindicar l’autogovern de Catalunya. Manifesta que, per tant, es referirà a les 
dues qüestions. 

Assenyala que només el GMDPPC i el GMDCs han parlat d’algunes qüestions de la 
ciutat. Diu al GMDPPC que, si vol, pot continuar anomenant «barracons» al que són 
mòduls prefabricats. D’altra banda, explica que hi ha hagut més de vint actuacions dels 
Mossos d’Esquadra al Besòs contra les màfies del tràfic de drogues i que aquest és un 
problema que tenen en compte. 

Pel que fa a la intervenció del GMDCs, afirma que les obres als carrers Marroc i 
Bolívia estan molt avançades, i que estan a punt de començar a l’avinguda Icària. 



 

 

Manifesta que segueixen dins els terminis previstos, tot i que a vegades hi ha retards 
que tenen a veure amb licitacions o, com ha succeït a Glòries, amb el fet d’evitar les 
irregularitats que s’estaven produint. 

En relació amb el tema que predomina en la sessió d’avui, afirma que la posició de 
Barcelona en Comú, de l’Ajuntament i d’ell mateix és clara, per molt que sigui 
complexa. Explica que ell està a favor de la República Catalana i que va ser, com 
moltes persones de Barcelona en Comú, a la rambla Catalunya amb Diputació quan es 
va entrar a la seu d’Economia de la Generalitat de Catalunya. A més, recorda que 
Barcelona en Comú va ser present a tots els districtes l’1 d’octubre per comprovar que 
no passés res i que tot funcionés bé amb la gent gran, amb els nens i amb els 
ordinadors, i que la majoria d’ells van votar. Afirma que el seu paper és difícil perquè 
estan a favor de la República Catalana, però no estan d’acord amb com s’ha dut a 
terme aquest procés. 

El president dona la paraula als grups que volen tornar a intervenir.  

El senyor Heredero reitera al senyor Montaner que és el regidor de tot el districte i que, 
per tant, no és al Districte per defensar les seves posicions personals. 

El senyor Boadella agraeix les paraules del regidor, i li pregunta si l’Ajuntament 
considera que Jordi Cuixart i Jordi Sànchez són presos polítics. Opina que no es tracta 
només de dir que són líders d’entitats socials i expressar indignació amb el que està 
passant, sinó de reconèixer si són presos polítics i com s’orienta l’acció política per 
evitar aquestes situacions. 

El regidor manifesta que el paper de Barcelona en Comú i de l’alcaldia és representar 
tothom i que, per això, han de fer equilibris i aturar l’acció municipal al mínim possible. 
Afirma que el paper de l’alcaldessa de Barcelona és representar totes les maneres de 
pensar de la ciutat i que, tot i que molta gent de Barcelona en Comú té una visió 
semblant al que s’ha expressat, han de tenir en compte que tota la ciutadania s’ha de 
sentir representada. 

Respecte a la pregunta que li ha fet el senyor Boadella, explica que ell no és advocat, 
però que com a mínim pot dir que Jordi Cuixart i Jordi Sànchez són persones que són 
a la presó per raons polítiques. Assenyala que, de tota manera, després el senyor 
Carmona aprofundirà més en aquest tema. 

El Consell se n’assabenta. 

Informes del Govern  

Mesura de govern sobre educació 

La senyora Carlota Falgueras Marsal, del GMDBComú-E, remarca que aquesta és la 
primera mesura de govern que han fet des que governen al Districte. Explica que han 
pensat que era important fer una explicació del que havien fet en matèria d’educació 
des de l’inici del mandat i del que preveuen fer d’ara endavant.  

Recorda que sempre han dit que consideren l’educació com una part molt important de 
la vida i com un pilar fonamental de l’acció del Govern. A més, manifesta que defensen 
una escola de qualitat i autònoma que sigui equitativa, igualitària i no segregada. 
Explica que tot això els ha portat a pensar com plantejar l’educació a mitjà i a llarg 



 

 

termini, d’acord també amb la petició d’alguns grups polítics i del Consell Escolar del 
Districte. 

Assenyala que no té temps de parlar de tots els aspectes que aborda l’informe, però 
que vol destacar els eixos prioritaris de la mesura: el suport a la planificació educativa, 
la millora dels entorns escolars i la participació de l’alumnat i de la comunitat 
educativa. Afirma que, a partir d’aquí, examinen tot el procés de matriculació, 
l’educació infantil i primària, l’educació secundària i l’educació al llarg de la vida, que 
és també un element molt important per al Govern, que insisteix molt en el fet que les 
persones tenen dret a continuar el seu procés educatiu al llarg de la vida. 

Manifesta que una part de l’informe que també és molt important és l’aportació del Pla 
de barris a l’educació, tant pel que fa a les anomenades «escoles enriquides», que són 
les escoles amb especials dificultats que el Pla de barris reforça tant des del punt de 
vista de les infraestructures com dels professionals, com pel que fa a la «caixa 
d’eines», que consisteix a facilitar una sèrie de qüestions en aquestes escoles 
enriquides. 

Assenyala que la mesura també aborda els camins escolars, els patis oberts, els 
casals d’estiu i el projecte Baobab, entre altres coses, així com la forma de participació 
de l’alumnat i del professorat. Afirma que es tenen en compte diversos elements de 
participació en l’alumnat i en el professorat, com ara potenciar les xarxes de 
professorat o fer jornades de continguts o de formació. En relació amb això, explica 
que, per exemple, el divendres passat es va fer una jornada al Districte en la qual un 
psicòleg va parlar amb les escoles sobre com plantejar als nois i noies la situació 
política del moment. Assenyala que això no figura a l’informe perquè va ser posterior a 
la seva elaboració. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, recorda que el seu grup va 
demanar a un plenari que es fes un mapeig escolar per detectar les futures necessitats 
que puguin sorgir a causa dels barracons i els «bolets» que han proliferat al districte. 
Observa, però, que la mesura no incorpora aquest element. 

Explica que, tot i agrair la feina feta en l’informe, troben a faltar com es poden impulsar 
des del municipalisme les reivindicacions per una educació en economia crítica, que 
és una cosa que demanen molts sectors i sindicats educatius per fer front a la incursió 
de la banca en l’educació, de la mateixa manera que l’informe parla de donar suport a 
les activitats relacionades amb l’educació per la pau i la interculturalitat. Assenyala que 
ja saben que es tracta de competències de la Generalitat, que al seu moment va 
apostar més per la segona qüestió, però que creuen que s’hi pot fer esment des de les 
institucions municipals i donar-hi suport explícit, així com facilitar eines que ho facin 
possible. 

D’altra banda, manifesta que el seu grup va presentar una esmena a les normes de 
participació ciutadana en el sentit que les escoles tinguin capacitat d’engegar 
processos participatius amb els nens i nenes per tal que participin en la millora del seu 
entorn. Explica que aquesta esmena no va ser acceptada per manca de competències, 
però que creuen que els tècnics de Democràcia Activa poden desenvolupar aquests 
programes. Observa que, de fet, a l’informe ja es desenvolupa un punt en aquest 
sentit. 

Afirma que el seu grup apostarà per aquestes i moltes altres propostes en el procés 
constituent de la República catalana. 



 

 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, lamenta que algunes actuacions 
de persones a escala individual facin que es tingui un concepte de la comunitat 
educativa diferent del real. També lamenta que algunes persones aprofitin que estan 
en l’ensenyament per manipular els escolars. 

El president, davant els crits de protesta que hi ha a la sala, demana al públic i als 
consellers que no interrompin la intervenció dels consellers i que es mantingui el 
respecte a la paraula. 

El senyor Gallardo afirma que no és bo jutjar tota la comunitat educativa per casos 
aïllats, però que cal denunciar aquests casos aïllats. Assenyala que n’hi ha hagut 
alguns al districte i que sempre que s’hi ha interessat li han dit precisament que havia 
estat un cas aïllat. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, recorda que ja han dit en diverses 
ocasions que no estan d’acord amb la tarificació de les escoles bressol, tenint en 
compte que hi ha famílies de classe mitjana molt afectades per tots els problemes 
econòmics que viu actualment la ciutat. Afirma que hi ha d’haver igualtat d’oportunitats 
en l’educació, i que aquesta és una assignatura pendent dels governs de la ciutat i de 
Catalunya.  

Destaca que, per al seu grup, l’educació és fonamental i constitueix la base de tota 
persona, ja que si es rep una bona educació segurament es tindran uns valors molt 
importants a la vida. 

Opina que el principal problema que té el districte en l’àmbit de l’educació és que no hi 
ha prou places per a tothom en totes les escoles públiques. Assenyala que, malgrat 
que hi ha la voluntat de fer-ho possible, els objectius són massa a llarg termini i no 
donen resposta a les necessitats actuals. Subratlla que, segons les dades aportades 
pel Consorci d’Educació, no es garanteix la totalitat de les places públiques quan es 
passa de primària a secundària. Opina que és molt important que el Govern deixi de 
queixar-se de l’herència rebuda, que tingui un projecte més ambiciós, que hi hagi 
alternatives per a les famílies que no tenen plaça i que les instal·lacions siguin iguals a 
tots els barris, ja que encara hi ha moltes desigualtats en aquest sentit. 

Recorda que el seu grup va presentar una proposta a l’Ajuntament de Barcelona sobre 
el projecte Baobab, que es va aprovar, en la qual demanaven que el projecte arribi a 
tots els barris on sigui necessari, que s’ampliï l’interval d’edat dels participants amb 
una franja de dotze a setze anys i que s’incloguin activitats del projecte durant la 
primera quinzena de setembre. Manifesta que esperen que el Govern sigui més 
ambiciós amb el projecte educatiu tant de ciutat com del districte, i que, sobretot, 
l’educació sigui una prioritat.  

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, explica que els ha sorprès molt 
que el Govern presentés una mesura de govern després de dos anys i mig de no 
presentar-ne cap. Manifesta que, tot i agrair la feina dels tècnics que hagin contribuït a 
desenvolupar-la, creuen que aquesta mesura arriba tard i malament. Explica que, atès 
que ara estan ocupats en una altra feina, ja examinaran el document i faran arribar al 
Govern les qüestions que siguin oportunes. 

La senyora Margarita Planas i Liébanas, del GMDDemòcrata, assenyala que, abans 
de fer una valoració general i de plantejar algunes preguntes concretes sobre certs 
punts de la mesura, vol dir unes paraules sobre el model educatiu català, que aquests 
dies és objecte de crítiques totalment injustificades i que es fan amb interessos 
partidistes. 



 

 

Destaca que el model d’escola catalana és un exemple de llibertat, convivència, 
democràcia i plurilingüisme, una de les principals vies d’integració de famílies 
nouvingudes i un autèntic ascensor social. Afirma que la professionalitat dels docents i 
l’autonomia de centre són el puntal del sistema i en garanteixen la pluralitat. En aquest 
sentit, opina que atacar la professionalitat dels docents és injuriar-los i intentar 
atemorir-los. 

Manifesta que l’escola catalana és convivència, la qual es garanteix i es treballa cada 
dia amb tots i cadascun dels membres de la comunitat educativa. Afirma que els atacs 
als quals s’ha referit intenten trencar aquesta convivència i afavorir interessos polítics, i 
no pas interessos pedagògics.  

En relació amb la mesura de govern, pregunta quin impacte econòmic han tingut en 
les famílies del districte les modificacions de les tarifes a les escoles bressol, i quina ha 
estat la demanda atesa de les escoles bressol aquest any. D’altra banda, observa que 
la mesura diu que la Guàrdia Urbana, juntament amb els tècnics del Districte, han 
elaborat una llista de necessitats i millores dels entorns educatius, que s’abordaran en 
funció del grau d’urgència. Demana que, com a consellera responsable de temes 
d’ensenyament, se li faciliti aquesta llista. Finalment, pregunta quan es preveu que 
tindrà lloc la propera trobada del Consell Escolar. 

El Consell se n’assabenta. 

- Informe sobre processos participatius 2017-2018 

El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, manifesta que presenten un informe 
sobre tots els processos participatius que s’han fet durant aquesta legislatura, després 
de l’aprovació del Reglament de participació ciutadana el passat 6 d’octubre.  

Explica que entenen la participació com el procés d’involucrar en els projectes les 
mateixes persones que en són destinatàries, considerant-les no com a simples 
usuàries sinó com a expertes coneixedores de l’entorn que habiten i les seves 
necessitats. Afirma que volen facilitar aquesta participació ciutadana en els processos 
de presa de decisions polítiques i en el funcionament dels serveis municipals, i 
potenciar l’acció ciutadana i la capacitat dels veïns i veïnes d’incidir en l’agenda 
política de la ciutat i del districte. Assenyala que l’Ajuntament assegura els recursos 
necessaris per tirar endavant aquests processos participatius mitjançant la creació de 
comissions assessores, de seguiment i d’empara, per donar-hi ple suport i garanties 
amb total transparència i amb la màxima pluralitat i diversitat de participació, tant en 
espais presencials com a l’espai digital decidim.barcelona. Afirma que cal permetre 
que la ciutadania pugui exercir un control més directe sobre l’acció dels representants 
polítics i que, per això, cal incorporar mecanismes de democràcia directa i de 
participació que assegurin una major implicació i incidència de la ciutadania en 
aquestes decisions. 

Explica que a l’informe es detallen set processos participatius del període 2016-2019, 
entre els quals n’hi ha alguns de ja engegats, com els de la Meridiana, Alfons el 
Magnànim, Via Trajana i Freser-Trinxant, i d’altres que es faran més endavant, com els 
de «Repensem el 22@», Sant Bernat Calbó i Palo Alto, sense oblidar el procés 
d’elaboració dels plans d’actuació municipal i del districte a l’inici de mandat, amb la 
participació de 30.000 persones. Assenyala que, amb la voluntat habitual del Govern 
de ser transparent i facilitar tota la informació possible, l’informe també ofereix una 
llista de les 53 actuacions d’urbanització i edificació que s’han fet, 46 de les quals 
s’han treballat amb els veïns en sessions informatives específiques i 25 de les quals 



 

 

s’han presentat en els corresponents consells de barri. Explica que, finalment, l’informe 
també exposa futures actuacions amb processos de participació, com la urbanització 
del front marítim, el model d’ús i gestió del cinema Pere IV com a propera seu de 
Districte i equipament sociocultural del Besòs-Maresme, el model d’ús i gestió del 
Centre Cívic de Sant Martí i la urbanització de l’antic transformador del carrer Castella. 

Manifesta que el Grup Municipal de Barcelona en Comú vol tirar endavant mesures per 
millorar la qualitat democràtica, actualment en perill per les actuacions irresponsables 
d’alguns líders polítics.  

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, afirma que consideren un avanç 
aquest desenvolupament i planificació dels processos participatius, tot i que troben a 
faltar un procés més avançat en el cas de la Meridiana i creuen que caldria una 
planificació més concreta de cara al futur. Explica que pensen el mateix sobre els 
processos engegats en relació amb el Pla de barris, ja que s’han fet sessions de 
caràcter més aviat informatiu o de debat, amb poca participació transversal i decisòria 
per part de les veïnes. 

Manifesta que també creuen que aquests processos no s’han de centrar només en els 
eixos urbanístics i han d’abordar també models de desenvolupament social i 
comunitari, tal com s’ha fet a la Taula Eix Pere IV. Així mateix, opina que seria 
interessant explicar alguns processos que encara continuen; per exemple, com es 
desenvoluparà el projecte de l’Eix Pere IV a la part que toca al Besòs i què es farà per 
integrar la gent del Besòs i el Maresme en aquest procés. D’altra banda, explica que 
també pensen que s’hauria d’haver fet un procés participatiu sobre l’ampliació de 
l’escola Mar Bella.  

Afirma que el que més els preocupa és el procés relatiu al 22@, ja que les veïnes 
reclamen que sigui realment vinculant i no una simple posada en comú de possibles 
propostes. Manifesta que creuen que el 22@ és cabdal per al desenvolupament dels 
barris del districte i els preocupa que els poders i els interessos econòmics tinguin més 
pes que les veïnes en aquest procés. A més, remarca que, mentre es fa aquest procés 
participatiu, el model actual de 22@ continua endavant, quan caldria aturar-lo per 
decidir el model que es vol. 

Finalment, agraeix la feina feta als tècnics de l’informe. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, afirma que el document que s’ha 
presentat és un bon informe i un magnífic «exercici de burocràcia», però que continuen 
tenint els mateixos problemes en relació amb la superilla, la rambla o el front marítim. 
En aquest sentit, manifesta que li semblen molt bé els processos participatius sempre 
que es donin solucions.  

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, recorda que, quan es va aprovar el 
Reglament de participació ciutadana, la senyora Gala Pin va dir que aquest era un dels 
instruments perquè els barcelonins poguessin donar la seva opinió i orientar sobre la 
presa de decisions de la seva competència. Manifesta que pensen que al llarg 
d’aquest mandat el Govern ha insistit que la participació ciutadana és imprescindible i 
ha d’orientar les decisions polítiques, però que s’ha demostrat que els processos 
participatius que s’han posat en marxa no han estat res més que una manera de 
desviar l’atenció en la presa de decisions o d’aturar queixes i dilatar-les en el temps. 
D’altra banda, explica que no entenen que el Govern, en comptes d’utilitzar el personal 
tècnic per dissenyar aquests processos, els externalitzi a empreses, en un intent 
d’orientar la participació política cap als seus interessos. 



 

 

Assenyala que en molts dels temes esmentats en la resposta a l’informe del regidor hi 
ha associats processos participatius, però que aquests processos no han modificat res 
substancialment ni han respost a les demandes dels veïns que no estaven d’acord 
amb les propostes iniciades. Opina, doncs, que els processos participatius s’han 
convertit sovint en la coartada perfecta per justificar actuacions que ja s’havien previst.  

Manifesta que esperen que en un futur els processos puguin convocar molts més 
veïns per escoltar l’opinió real dels ciutadans, i no només de grups organitzats, sovint 
afins al Govern, i que no serveixin per justificar les actuacions previstes.  

El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, diu al regidor que efectivament estan 
obsessionats pel fet que dues persones del país defensores de la pau, la llibertat, la 
cultura i la llengua estiguin empresonades per motius polítics des de fa vuit dies. 
Afirma que per això aquests dies són on toca ser, al carrer, al costat de la gent, per 
demanar la llibertat d’aquestes persones. Explica que, per tant, contestaran l’informe 
que s’ha presentat tan bon punt tinguin temps i el país es normalitzi. 

El senyor Fernando Gómez i Carvajal, del GMDDemòcrata, assenyala que, en primer 
lloc, vol dir al senyor Gallardo que la voluntat d’adoctrinar la té, en tot cas, el Govern 
espanyol, que ha expressat en reiterades ocasions el seu desig d’espanyolitzar els 
estudiants catalans. A més a més, manifesta que vol expressar el suport del PDeCAT 
de Sant Martí a l’escola dels Jesuïtes del Clot, que aquests dies ha estat víctima d’una 
campanya mediàtica de «l’espanyolisme més ranci». 

Explica que el tema dels processos participatius els va molt bé per recordar l’opinió del 
seu grup que les polítiques de Barcelona en Comú són focs artificials, en el sentit que 
enlluernen però tenen una durada efímera, després de la qual ve el no-res, la inacció i 
la ineficiència. Assenyala que l’exemple perfecte d’això és el consell de barri de 
Provençals del Poblenou i el del Besós i el Maresme que es va fer ahir, on les 
persones assistents no van ser informades per poder participar de manera correcta en 
el procés participatiu sobre el 22@ i la informació va ser totalment esbiaixada. A més, 
opina que quan la manera de participar està totalment controlada i dirigida des del 
Govern, i amb voluntat únicament de justificar el que ja s’ha decidit, aquests processos 
són absurds, com ho pot ser en el cas de l’antic cinema Pere IV, on ja s’ha decidit què 
es farà. Afirma que això fa que la capacitat de decisió de la ciutadania sigui 
pràcticament nul·la. Opina que, per tant, el Govern pot fer molts documents i fer 
treballar els funcionaris tant com vulgui, però que la veritat és que la ciutadania 
continua sense decidir i els problemes del districte es cronifiquen encara més.  

El senyor Martín agraeix a la CUP que estigui satisfeta que s’hagi fet aquest informe, 
ja que la resta de grups sembla que no es creuen que intenten fer participació amb el 
veïnat, tot i la dificultat que això té, atès que, com més àmplies són les possibles 
propostes, més dificultats hi ha per engegar-les totes. Remarca, però, que tots els 
processos que han detallat tenen fases d’informació, de debat, de retorn i de 
seguiment. Assenyala que, per exemple, en el cas de la reforma del carrer Alfons el 
Magnànim es va entregar l’informe als arquitectes perquè implementessin en el seu 
projecte la majoria de les propostes que arribaven del veïnat. 

Explica que a ell també el preocupa el procés del 22@, però que una diferència 
respecte al mandat anterior és que ara s’obre al veïnat. En relació amb això, manifesta 
que desconeix el nombre de processos participatius que es van fer en el mandat 
anterior, ja que no ha trobat cap informe sobre aquesta qüestió, sinó només una 
mesura de govern dotada amb 10.000 euros de pressupost. En aquest sentit, destaca 
que el Govern actual, a més d’incrementar els pressupostos de participació ciutadana 



 

 

considerablement, tracta d’arribar a tothom per poder escoltar moltes veus i tenir una 
visió més clara de les necessitats concretes. 

Explica que, quan van arribar a l’Ajuntament, no hi havia un equip tècnic propi per 
encetar totes aquestes polítiques i, per tant, calia crear-lo. Destaca que ara ja tenen 
aquest equip, que és Democràcia Activa, amb un tècnic que pot donar suport a tots els 
processos que es puguin engegar des del Districte o des de la mateixa ciutadania. 
Afirma que si les escoles necessiten alguna mena de procés, també poden veure com 
donar-los el suport que calgui. 

Assenyala que pot posar exemples que contradiuen el que diu el senyor Gallardo que 
aquests processos no serveixen per a res. Manifesta que, per exemple, el procés 
participatiu que s’ha fet al Besòs respecte a la plaça Palerm, que aviat portarà el nom 
d’una dona, va modificar el projecte amb les necessitats concretes dels veïns. 

El president pregunta si algun grup vol fer ús del segon torn de paraula. 

El senyor Gallardo precisa que el que ha dit és que el Govern ha fet un bon exercici de 
burocràcia participativa, ja que cada vegada que han sortit temes que no li convenien 
els ha tapat i no hi ha donat resposta. Assenyala, però, que ha reconegut que s’ha fet 
un bon treball. 

El senyor Gómez afirma que encara estan esperant que el Govern municipal compleixi 
algunes de les coses que la ciutadania trasllada en els processos participatius, mentre 
que el PDeCAT sí que fa efectius els resultats d’aquests processos. 

El Consell se n’assabenta.  

C) Part decisòria/executiva: 

a) Propostes d’acord:  

1. Informar sobre el Pla especial urbanístic i de millora urbana dels 
equipaments situats a l’illa delimitada pels carrers de Sancho de Ávila i de 
Llacuna, d’iniciativa municipal (Institut BCN Esports) 

Es retira. 

2. Informar sobre el Pla de millora urbana per a la modificació de les condicions 
edificatòries de la parcel·la situada al carrer Sancho de Ávila, 65-69, 
promogut per CONREN TRAMWAY UNO, SL 

S’informa favorablement la proposta amb l’abstenció del GMDERC-AM, el vot en 
contra del GMDCUP-PA i el vot a favor de la resta de grups. 

3. Informar el Pla especial urbanístic i de millora urbana per a l’ampliació de 
l’escola la Mar Bella, situada a la plaça Sant Bernat Calbó, promogut pel 
Consorci d’Educació de Barcelona 

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



 

 

4. Informar el Pla especial integral de preservació i reutilització per a ús 
d’habitatge no convencional de l’edifici situat al carrer Sancho de Ávila, 41-
45, districte d’activitats 22@, promogut per Mahir Investment, SL 

S’informa favorablement la proposta amb el vot en contra del GMDCUP-PA i del 
GMDERC-AM, i el vot a favor de la resta de grups. 

5. Informar el Pla de millora urbana per a la transformació de l’edifici industrial 
consolidat situat al carrer Almogàvers, 177-179 i 177-179 interior, promogut 
per MENIMA ITG, SLU 

S’informa favorablement la proposta amb el vot en contra del GMDCUP-PA i del 
GMDERC-AM, i el vot a favor de la resta de grups. 

D) Part d’impuls i control:  

a) Proposicions / declaracions de grup  

Presentada pel GMDCs: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

La presentació per part del Govern municipal en el termini de tres mesos 
d’un informe dels habitatges i equipaments de titularitat municipal ocupats 
il·legalment al districte de Sant Martí. Demanant la coordinació del Govern 
municipal amb el Govern de la Generalitat per tenir un informe del districte 
dels habitatges privats ocupats il·legalment 

En aquest informe hauria de constar: data d’inici de l’ocupació il·legal; 
actuacions fetes per part de l’Ajuntament de Barcelona; indicar-ne la 
titularitat, si és pública, bancs, grans tenidors, fons d’inversió i/o petits 
propietaris. Compromís per donar una solució: 

- En el cas de ser una família vulnerable, que es faci càrrec els Serveis 
Socials, i coordinar-se amb la resta d’administracions públiques i amb el 
compliment de la llei 24/2015 del Parlament de Catalunya per poder donar 
una resposta adequada a la necessitat d’habitatge social 

- En el cas de ser una ocupació il·legal de grups o col·lectius organitzats, que 
el Govern del Districte iniciï els tràmits per aconseguir el desallotjament al 
més ràpid possible 

El president recorda que el GMDBComú-E, el GMDDemòcrata, el GMDERC-AM i el 
GMDCUP-PA han presentat una sèrie de proposicions amb contingut de declaració 
institucional, que es tractaran al final. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, explica que presenten aquesta 
proposta atès l’augment de les ocupacions il·legals per part de grups col·lectius 
organitzats al districte de Sant Martí, entre les quals n’hi ha d’edificis de titularitat 
municipal. Tot seguit formula la proposició. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que es neguen a 
votar una proposta presentada per un partit que ha donat suport a la repressió violenta 



 

 

de les forces de l’Estat l’1 d’octubre i vol suspendre la sobirania que emana del poble 
de Catalunya, i que ara pretén donar una imatge de normalitat institucional. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, afirma que votaran a favor de la 
proposició, atesa la gravetat de la situació que viuen els veïns del Besòs i el Maresme, 
i del districte en general, pel que fa a les ocupacions. Remarca que les màfies s’han 
aprofitat de les institucions i de les formes de vida de la societat per fer de les 
ocupacions una forma de vida dins l’incivisme i crear un gran problema als barris.  

El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, manifesta que votaran en contra de la 
proposició pel seu contingut i pel partit que la presenta, que vol ocupar il·legalment la 
institució del Govern de Catalunya. 

La senyora Margarita Planas i Liébanas, del GMDDemòcrata, explica que han de votar 
a favor de la proposició per coherència, encara que el grup polític que la presenta 
estigui en contra dels seus ideals, ja que aquest problema és molt incòmode per a 
molts veïns i el seu grup està presentant precs i preguntes entorn d’això. 

La senyora Eva Campos Paladio, del GMDBComú-E, assenyala que és una mica 
irregular utilitzar una proposició per demanar informació una part de la qual està 
subjecta a la protecció de dades. D’altra banda, diu al senyor Gallardo que la màfia 
que aprofita les institucions, en aquest cas per callar la veu del poble català, és el 
Partit Popular. 

Manifesta que es pot informar sobre habitatges i equipaments municipals al districte, 
però que no es disposa d’informació en relació amb les finques privades ocupades. 
Explica que a hores d’ara no hi ha cap equipament municipal ocupat i que, en relació 
amb els habitatges ocupats il·legalment, el Patronat Municipal de l’Habitatge els ha 
informat que s’han instat set procediments judicials per aconseguir el llançament dels 
ocupants d’aquests habitatges i s’està completant la informació dels habitatges dels 
quals cal fer una regulació. Precisa que a aquestes finques (avinguda Meridiana 48, 
Ciutat de Granada 95, rambla Guipúzcoa 68, Agricultura 141 i Pamplona 126) s’hi ha 
d’afegir la de Pallars 217, on es va declarar un immoble com a infrahabitatge i se’n va 
ordenar el desallotjament immediat, com en les anteriors. Explica que a les persones 
vulnerables que viuen en immobles ocupats se’ls aplica el protocol d’assistència per a 
persones sense sostre dels serveis municipals i se’ls presta atenció d’emergència 
social. Afirma que també s’identifiquen els possibles drets que puguin tenir aquestes 
persones respecte a l’ocupació per tal de considerar i fer efectius els possibles drets 
d’accés a l’habitatge. 

La senyora Angulo manifesta que sembla que la senyora Campos no sap què és la 
protecció de dades, i remarca que estan demanant un informe i no pas dades 
protegides.  

Explica que els sap molt de greu que es torni a criminalitzar, quan estan parlant de 
problemes reals del districte que preocupen als veïns i que surten a tots els consells 
de barri. Afirma que sembla que això no importa i només té importància el 
«monotema». Manifesta que tots estan preocupats per la situació política actual, però 
que els mateixos problemes que hi ha avui ja hi eren la setmana passada, quan es va 
anul·lar el plenari, i l’altra, quan es van anul·lar consells, o l’altra, quan no es va voler 
treballar per estar al carrer. Opina que s’està faltant al respecte als veïns que estan 
preocupats per les ocupacions i que tenen cotxes de narcotraficants a la porta de casa 
seva.  



 

 

Finalment, demana a la senyora Campos que es posi d’acord amb el regidor, ja que té 
una informació que sembla que ella no té. 

El president dona pas a les intervencions dels grups que volen fer ús del segon torn de 
paraula. 

El senyor Puig manifesta que no seria inimaginable pensar que algun dia els grups de 
Ciutadans i del Partit Popular apliquin el 155 al Consell Plenari del Districte de Sant 
Martí i els facin fora a tots per fer el que els doni la gana, utilitzant una democràcia que 
no existeix a l’Estat espanyol. 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, expressa el vot en 
contra del seu grup. 

La senyora Campos afirma que el Govern treballa per al ciutadà, igual que el Grup de 
Ciutadans també treballa molt, sobretot donant suport a l’article 155. 

Manifesta que l’informe sol·licitat sobre els habitatges públics i privats del districte 
ocupats il·legalment no és possible ni viable, ni tampoc útil. Assenyala que això ja s’ha 
intentat fer amb anterioritat en molts àmbits i l’únic que s’ha aconseguit és una foto 
d’aquell àmbit en aquell moment concret. Afirma que conèixer l’estat d’ocupació dels 
habitatges en un àmbit i en un moment concrets, a part de tenir un cost econòmic i de 
recursos humans molt elevat, crea expectatives que no tenen cap garantia perquè la 
situació va canviant. Conclou que, per tant, voten en contra de la proposició. 

Es rebutja la proposició amb el vot a favor del GMDCs, del GMDPPC i del 
GMDDemòcrata, i el vot en contra del GMDCUP-PA, del GMDERC-AM, del GMDPSC-
CP i del GMDBComú-E.  

Presentada pel GMDPPC: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:  

Que la junta de Distrito de Sant Martí solicite al Gobierno municipal de 
Barcelona la ampliación al menos de un año de la moratoria de adecuación 
de lavabos fijada por la Ordenanza de Terrazas, hasta enero de 2019, con el 
propósito de evitar que las normativas supongan nuevos obstáculos para los 
comerciantes y facilitar la actividad de restaurantes y bares, ya que 
decisiones como retirar las terrazas lastra la actividad económica de nuestro 
distrito 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, recorda que, atesa la falta d’acord 
amb el sector de l’hostaleria, el Govern municipal va implantar la moratòria esmentada 
fins al 2018 amb la idea de tenir aleshores ja aprovada una nova ordenança de 
terrasses. Explica, però, que falten pocs mesos perquè finalitzi la moratòria i la nova 
normativa no ha estat aprovada, cosa que afectarà molts bars i restaurants petits, ja 
que l’adequació dels lavabos amb els paràmetres previstos fa inviable el negoci en 
alguns casos, atesa la superfície que aquests haurien d’ocupar. A continuació formula 
la proposició. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que no votaran una 
proposta presentada pel partit que està exercint la repressió a tot Catalunya. 

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, explica que consideren que la falta 
d’acord respecte a la nova ordenança de terrasses està produint una gran disfunció en 



 

 

els restaurants i els restauradors de la ciutat. Manifesta que, per tant, entenen que la 
pròrroga que planteja la proposició permetria donar un any més de temps per intentar 
arribar a un acord que inevitablement haurà d’arribar, motiu pel qual donen suport a la 
proposició. 

El senyor Sergi Alcon Gibert, del GMDERC-AM, manifesta que, ateses les 
circumstàncies del país, només vol recordar que els senyors Sànchez i Cuixart són a 
625 quilòmetres de casa seva. Remarca que, per tant, no només estan empresonats, 
sinó que ho estan molt lluny del seu lloc d’origen. Afirma que, per aquest motiu, no es 
posicionaran en aquest torn de paraula. 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, assenyala que, atès que el 
Govern s’entesta a anar a gestionar el dia a dia i a fer plenaris, si es porten coses que 
afecten els ciutadans, intentaran incidir en allò que pot ajudar les persones que s’hi 
veuen afectades, des de la discrepància ideològica absoluta amb qui presenta la 
proposició. 

Explica que a ells se’ls trobarà complint amb el referèndum i amb els resultats de l’1 
d’octubre, però també complint amb una caixa de solidaritat per pagar advocats i 
multes i per poder continuar fent el que s’han compromès a fer. Afirma que per fer això 
cal «aixecar la persiana», cosa a la qual ajuda aquesta proposta. Manifesta que, ja que 
el Govern no s’apunta a la reivindicació que demanen sistemàticament, almenys se li 
ha de demanar que faci la feina que li correspon. Afirma que, per aquest motiu, 
votaran a favor de la proposició, sense entrar en el fons de la qüestió. 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, assenyala que entenen 
que la proposició del GMDPPC parla dels dos articles de l’ordenança de terrasses que 
encara no han entrat en vigor i que es refereixen a la dotació de sanitaris accessibles i 
al front de façana. Manifesta que es tracta d’uns aspectes que caldrà abordar d’alguna 
manera si abans del 2018 no hi ha una modificació de l’ordenança, que recorda que va 
ser aprovada pels grups municipals de CiU i del PPC, però que creuen que abans 
d’acceptar una ampliació del termini cal continuar treballant per tenir una modificació 
integral de l’ordenança, i no un ajornament etern d’aquells aspectes del redactat 
anterior que no els acaben d’agradar i que ara es veuen incapaços de complir.  

D’altra banda, recorda que s’està analitzant quina és la situació de modificació de 
l’ordenança, sobre la qual hi ha un procés de debat obert a l’Ajuntament de la ciutat, al 
qual ara s’ha sumat una iniciativa ciutadana impulsada pel gremi de restauradors que 
sembla que podria rebre un suport ampli, fins i tot del grup proposant. 

El president manifesta que entén que el conseller Bañón ha substanciat també la 
posició del GMDBComú-E. 

El senyor Gallardo assenyala que un bar amb terrassa durant tres mesos podrà tenir, 
segons el nivell d’aforament, dos lavabos, un per a homes i un per a dones, i un altre 
per a persones amb discapacitat. Pregunta què haurà de fer aquest bar un cop hagin 
passat els tres mesos de terrassa. Afirma que cal buscar solucions lògiques perquè, si 
no, s’està abocant establiments de tota la vida a tancar.  

Manifesta que està completament d’acord amb el senyor Bañón que cal abordar les 
modificacions de l’ordenança, però que, mentre no es faci, cal donar solucions.  

El president dona pas a les intervencions dels grups que volen fer ús del segon torn de 
paraula.  



 

 

El senyor Heredero opina que al Govern ja li va bé la normativa existent, i que en les 
negociacions no es veu una voluntat de tirar endavant una nova ordenança. Manifesta 
que, per tant, troben imprescindible fer aquesta moratòria perquè els locals petits no es 
vegin perjudicats. 

El senyor Bañón recorda que, quan es va aprovar l’ordenança de terrasses, a la 
disposició transitòria segona es regulava que el termini màxim d’adaptació acabava el 
dia 1 de gener de 2017, però que, mitjançant acord del Consell Plenari d’1 d’abril del 
2016, es va ampliar aquest termini fins a l’1 de gener de 2018. Explica que un afegit de 
més anys en aquest període transitori comportaria un greuge comparatiu respecte a 
les llicències posteriors a l’entrada en vigor de l’ordenança de terrasses, l’1 de gener 
de 2014, que ja s’han adaptat a les noves condicions establertes pel que fa a la 
ubicació i al nombre de sanitaris. Recorda que és a l’annex cinquè de l’Ordenança 
municipal d’activitats i establiments de concurrència pública, aprovada pel Plenari del 
Consell municipal l’abril del 2003, on es concreta el nombre de sanitaris necessaris en 
funció de les dimensions dels locals. 

Reitera el compromís del Govern de continuar treballant per la modificació de 
l’ordenança i d’avaluar els impactes de l’entrada en vigor dels aspectes esmentats, si 
no hi ha modificació, per acompanyar els establiments en aquesta adaptació. 

Finalment expressa el vot en contra de la proposició. 

El president confirma que el GMDBComú-E també vota en contra de la proposició. 

El senyor Alcon remarca que la política entesa com a servei no són només solucions 
tècniques sinó també solucions socials, i a vegades morals, que opina que és el més 
difícil de la política.  

Manifesta que, a banda de dir que tots els lavabos han de tenir la màxima 
accessibilitat, el seu grup vol tenir un gest de solidaritat cap a l’Adrià i l’Aina, que van 
ser injustament apallissats per la Policia Nacional fa dos dies i van passar la nit entre 
reixes. 

Es rebutja la proposició amb el vot a favor del GMDPPC, del GMDCs i del 
GMDDemòcrata, i amb el vot en contra de la resta de grups. 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional  

Presentada pel GMDBComú: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

1. Condemnar l’actuació desproporcionada i violenta de la Guàrdia Civil i la 
Policia Nacional, que va provocar que hi hagués més de 300 persones ferides 
a la ciutat de Barcelona (prop d’un miler al conjunt de Catalunya) i, 
singularment, afectacions a persones i béns i equipaments públics del 
Districte de Sant Martí 

2. Reiterar la voluntat expressada pel Govern municipal de facilitar i garantir 
a tota la ciutadania el suport i acompanyament necessaris contra la 
vulneració dels seus drets civils i polítics. I garantir l’assistència psicosocial 
a aquelles persones afectades que la puguin necessitar 



 

 

3. Donar suport a la iniciativa del Govern de la Generalitat de personar-se 
com a acusació popular en aquells casos més greus de violació de drets 
fonamentals 

4. Exigir a l’Estat espanyol el rescabalament econòmic pels danys materials 
que es van produir durant les intervencions policials, tant a les persones 
individuals com als equipaments públics i privats, i reconèixer públicament 
els danys psicològics i morals que es van provocar a tantes persones 

5. Reprovar el Govern de l’Estat espanyol i, molt particularment, el seu 
president Mariano Rajoy, i exigir-ne la dimissió com a màxim responsable 
polític de l’estratègia de confrontació i de repressió violenta de les 
mobilitzacions pacífiques de la ciutadania de Catalunya i per la seva 
incapacitat manifesta i falta de voluntat de resoldre políticament els 
conflictes de caire polític 

6. Rebutjar la judicialització de la vida política amb què l’Estat espanyol vol 
donar resposta a un conflicte polític que requereix solucions democràtiques i 
exigir una efectiva separació de poders 

7. Defensar el dret a la llibertat d’expressió, de manifestació i de participació 
política 

8. Demanar la posada en llibertat dels presos polítics Jordi Sànchez i Jordi 
Cuixart, expressar la nostra solidaritat amb el seus familiars, amics i les 
entitats que encapçalen 

9. Instar totes les institucions implicades, tant a Catalunya com a l’Estat 
espanyol i, si escau per al diàleg, també a Europa, a dialogar i negociar una 
sortida política a la situació actual que reconegui tots els drets i llibertats de 
les persones i les justes i legítimes aspiracions democràtiques del conjunt 
del poble i la ciutadania de Catalunya 

10. Cridar la ciutadania a seguir defensant pacíficament els seus drets i 
llibertats 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, explica que van presentar 
una declaració institucional amb la voluntat que fos signada pels grups municipals del 
districte, però que no va prosperar com a tal i, per tant, la van convertir en una 
proposició / declaració de grup.  

Manifesta que, essencialment, aquesta proposició explica el punt de vista del seu grup 
sobre la situació d’excepcionalitat que viu Catalunya i els fets de l’1 d’octubre i les 
seves conseqüències. Afirma que, en primer lloc, condemnen l’actuació 
desproporcionada i violenta de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, que ha provocat 
300 persones ferides a la ciutat, i especialment danys a l’escola del districte Els Horts, 
on la repressió va ser brutal i va afectar tant persones com objectes.  

Explica que reiteren la voluntat de garantir el suport tant jurídic com d’assistència 
psicològica a totes aquelles persones afectades que ho puguin necessitar. Manifesta 
que també donen suport a la iniciativa del Govern de la Generalitat de personar-se 
com a causa popular en els casos més greus, i exigeixen a l’Estat espanyol el 
rescabalament econòmic dels danys materials que es van produir durant aquestes 
intervencions.  



 

 

Afirma que reproven el Govern de l’Estat espanyol i els seus màxims representants, en 
primer lloc el president del Govern, Mariano Rajoy, i demanen la seva dimissió per 
aquests fets. Manifesta que, a més a més, rebutgen la judicialització de la vida política 
amb què l’Estat espanyol vol donar resposta a un conflicte polític que requereix 
solucions democràtiques, i exigeixen una separació de poders efectiva. 

Explica que també defensen el dret a la llibertat d’expressió, de manifestació i de 
participació política, cosa que els porta a demanar la posada en llibertat de Jordi 
Sànchez i Jordi Cuixart, i a expressar solidaritat amb els seus familiars i amics i les 
entitats que encapçalen. 

Manifesta que també insten les institucions a negociar una sortida política a la situació 
actual per tal de donar resposta al conjunt de la societat catalana. Explica que creuen 
que el diàleg polític ha de servir per evitar tant la declaració unilateral d’independència 
(DUI) com l’aplicació de l’article 155 de la Constitució. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, afirma que el GMDBComú-E no 
només ha descafeïnat la proposta dels partits independentistes, sinó que els demana 
renúncies molt importants. Assenyala que, per començar, s’han suprimit mencions als 
resultats de l’1 d’octubre, quan ells ja van dir que no mercadejaran de cap de les 
maneres amb l’1 d’octubre. A més, explica que el grup proposant diu que no està 
d’acord amb la manera com s’estan fent les coses, quan des de la CUP creuen que no 
es podria haver fet millor per part de la població de Catalunya, del moviment popular i 
de l’autoorganització, ja que de cap altra manera la gent hagués sortit al carrer d’una 
manera organitzada per defensar el dret a votar en un referèndum per 
l’autodeterminació de Catalunya. Manifesta que, per al seu grup, el referèndum va ser 
un èxit des de tots els punts de vista, malgrat les eines i estructures repressives que va 
fer servir el Govern de l’Estat espanyol. 

Explica que la proposició també els demana renunciar a condemnar el Partit Popular, 
Ciutadans i el PSC/PSOE i a denunciar la repressió a la qual donen suport. Afirma que 
tampoc no poden mercadejar amb això, ja que la gent no va sortir al carrer l’1 
d’octubre per aguantar cops de porra.  

Opina que, amb aquesta proposició, Barcelona en Comú vol netejar la imatge del seu 
soci de govern. Afirma, però, que de cap de les maneres poden donar suport a 
aquesta «operació de maquillatge». 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, explica que votaran en contra de la 
proposició perquè no hi estan d’acord ni en la forma ni el fons. 

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, manifesta que lamenten 
profundament els enfrontaments entre ciutadans i agents de l’autoritat i entre diversos 
cossos de seguretat que es van produir l’1 d’octubre, especialment els que van tenir 
lloc al districte. Afirma que també lamenten la utilització dels centres d’ensenyament 
com a lloc per dur-se a terme un referèndum suspès i anul·lat, i que fos en aquests 
centres precisament on es produïssin els enfrontaments. 

Explica que creuen que la gestió d’aquesta crisi per part del Govern d’Espanya no ha 
estat correcta i exigiran al seu moment responsabilitats polítiques. Assenyala, però, 
que troben a faltar que la proposició reprovi també el Govern de la Generalitat i sol·liciti 
la dimissió del senyor Puigdemont per haver suspès la Constitució i l’Estatut a 
Catalunya, per haver-se saltat les normes del Parlament els dies 6 i 7 de setembre i 
per haver convocat la ciutadania a votar en un referèndum suspès i anul·lat.  



 

 

Afirma que entenen que Espanya és un estat de dret on, per tant, es compleix la 
separació de poders, de la mateixa que ho van entendre els càrrecs electes en 
prometre el seu càrrec i que ho fan la resta d’Europa i la comunitat internacional. 

El president, davant alguns crits i comentaris a la sala, demana que la sessió es 
desenvolupi amb respecte i que cadascú pugui expressar lliurement els seus 
posicionaments. Adverteix que aturarà el plenari cada vegada que s’interrompi 
inadequadament la intervenció de qualsevol dels consellers i conselleres que tinguin 
ús de la paraula. 

El senyor Heredero assenyala que en aquest plenari es posa de manifest que els 
grups polítics i la ciutadania tenen posicions diferents, però que l’únic que reclamen és 
respecte per poder expressar totes les idees. 

Reitera que Espanya és un estat de dret i que, per tant, hi ha separació de poders, que 
és una cosa que no es compleix en la llei de transitorietat que va aprovar el Parlament 
català i que, en canvi, la proposició no reclama. 

Manifesta que és evident que la llibertat d’expressió existeix. Afirma que, si no, els 
grups municipals del districte no podrien presentar algunes proposicions que queden 
fora del marc legal vigent. Remarca que a Espanya es pot defensar fins i tot la 
destrucció de l’Estat, cosa que no es permet en altres països europeus com França. 

Finalment, afirma que lamenten l’equidistància de la senyora Colau i de l’equip de 
govern, que proclama que ni DIU ni 155, però que sempre comparteix manifestacions 
amb els mateixos. 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, afirma que l’equidistància és 
trobar-se sol defensant una proposició i, pel que tot apunta, potser sense el suport dels 
socis de govern. Assenyala que el GMDBComú-E va presentar la proposició tard, com 
a reacció a les propostes que havien presentat prèviament el GMDCUP-PA, el 
GMDDemòcrata i el GMDERC-AM, a les quals el grup proposant s’hi hauria pogut 
afegir presentant-hi esmenes i negociant un text consensuat. 

Afirma que el GMDBComú-E presenta una còpia descafeïnada de les proposicions 
presentades pels tres partits esmentats i que ho fa tard i malament, amb el pretext que 
té molta feina, com si la resta no estiguessin treballant. Manifesta que només poden 
considerar aquesta proposta com una de les mostres habituals d’aquest partit de fer 
veure que fa i que pensa «no se sap què», per després fer tot el contrari d’allò que ha 
dit.  

Assenyala que el diàleg que es demana a totes les institucions implicades és un desig 
que aplaudeixen i comparteixen des d’ERC. Remarca que tant és així que, de fet, la 
Generalitat i els grups polítics amb representació al Congrés dels Diputats l’han 
demanat fins a divuit vegades. Opina que, per tant, s’hauria d’instar a dialogar els que 
han rebutjat fins a divuit cops aquest diàleg i que, en comptes d’això, pretenen aplicar 
l’article 155, quelcom que qualifica d’exercici de violència política sense precedents i 
de cop d’estat.  

Explica que troben a faltar que la proposició demani també que el Govern de la ciutat 
abandoni la seva posició d’imparcialitat, impossible de sostenir, i que l’alcaldessa 
Colau sigui fidel al país i a les seves institucions. Pregunta per què no s’exigeix també 
al soci de govern, el PSC, que defensi la voluntat del poble de Catalunya, que respecti 
els governs escollits democràticament, que impedeixi l’aplicació del 155 i que forci 
Mariano Rajoy a seure i dialogar amb el president Puigdemont, i com és que, en vista 



 

 

que no ho ha fet, no se’l fa fora del Govern de la capital de Catalunya. Es pregunta si 
el grup proposant no troba a faltar tot això a la seva proposició, o si aquesta només 
s’ha fet com a «postureig» per poder dir que s’ha presentat una proposició. A més, 
recorda que el partit del tinent d’alcalde de Promoció Econòmica de la ciutat, que és 
del PSC, ha votat a Madrid a favor de les mesures que faciliten la sortida d’empreses 
de Barcelona. 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, assenyala que a moltes de les 
persones que són presents a la sala els uneix el desig de llibertat per al país i per a 
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, que són a la presó injustament. Afirma que, no obstant 
això, en aquesta defensa de la llibertat i dels drets civils, dona suport al president del 
Consell Plenari en la seva tasca ingent d’intentar moderar, perquè també cal llibertat 
en l’expressió i la pluralitat dels grups polítics. Explica que està radicalment a l’altre 
extrem de determinats posicionaments ideològics de Cs i del PP, però que la llibertat 
d’aquests partits és alhora la llibertat dels altres a l’hora d’exposar els seus 
posicionaments. Manifesta que, en aquest context, també demana llibertat per a 
Barcelona en Comú, que opina que fa gairebé un exercici de filibusterisme 
parlamentari «digne dels millors premis anuals». Assenyala que el senyor Carmona té 
idees radicalment diferents de les seves, però que és un bon orador i ha fet grans 
intervencions en el Consell Plenari, excepte quan el que intenta dir no és el que 
realment pensa, tal com ha succeït avui.  

Opina que aquesta proposició és un «copiar i enganxar» de la que han presentat el 
GMDCUP-PA, el GMDDemòcrata i el GMDERC-AM, però que en aquest procés s’han 
perdut coses pel camí. Afirma que s’ha perdut reconèixer que l’1 d’octubre es va 
celebrar a Catalunya un referèndum en què hi va haver un resultat vinculant d’acord 
amb les lleis del Parlament de Catalunya, i només s’ha associat el diàleg a l’eina per 
evitar l’aplicació de l’article 155 i de la DUI, quan ells volen el diàleg com a solució i 
l’estaran demanant fins a l’últim moment.  

Manifesta que no votaran una proposició que, en última instància, demana que el 
diàleg serveixi per evitar la DUI i l’article 155. Afirma que el que ha de fer el grup 
proposant per evitar el 155 és parlar amb el Partit Socialista i demanar-li que no 
s’alineï amb la repressió democràtica que es viu aquests dies, i que la DUI no s’evitarà 
perquè estan compromesos amb el resultat de l’1 d’octubre, amb el president de la 
Generalitat i amb el Govern de Catalunya. 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, remarca que el senyor 
Jaume Collboni no és diputat a Madrid, i que el que està fent és intentar que les 
empreses no marxin de Catalunya. 

Manifesta que subscriuen totes i cadascuna de les paraules que ha dit el senyor 
Carmona i, per tant, votaran a favor de la proposició. 

El senyor Carmona explica que entén que és difícil reconèixer que el Procés ha 
fracassat i que algú ha d’aturar-lo d’alguna manera perquè, si no, es va cap al desastre 
col·lectiu com a país, un desastre que, a més, durarà molts anys.  

Manifesta que l’1 d’octubre hi va haver membres del seu grup a primera línia, però que 
cal admetre que no va ser un referèndum amb totes les garanties, que no va tenir 
reconeixement internacional i que no l’han reconegut ni els mateixos observadors 
internacionals. Afirma que va ser un gran esforç de la ciutadania i un fracàs contundent 
dels dirigents polítics de la Generalitat, que han rebut el suport d’una part molt 
important del poble en tot el procés que s’ha dut a terme, però que fins ara no s’ha 
demostrat que sigui realment tot el poble, tal com es diu.  



 

 

Manifesta que el que volen és un referèndum efectiu i una República catalana, però de 
debò. Afirma que, si no els deixen que això es produeixi, cal lluitar per fer-ho possible, 
però que una DUI sense reconeixement internacional, sense empreses i sense 
economia no porta enlloc. Explica que entén que això és difícil d’admetre, però que cal 
fer-ho perquè, com a país, no es poden permetre anar al fracàs col·lectiu. Opina que 
cal dialogar i que hi ha gent a l’altra banda que vol fer-ho. Conclou que cal intentar 
sortir d’aquest atzucac impossible, i acaba exclamant «Visca la República Catalana!». 

El president obre el segon torn d’intervencions.  

La senyora Ruiz opina que no es pot qualificar de fracàs col·lectiu la increïble 
mobilització i capacitat d’organització del poble de Catalunya el dia 1 d’octubre. Explica 
que sembla que Barcelona en Comú defensi en primera línia el que diu, però que 
després no ho defensa políticament i demana diàleg, quan l’única resposta a la petició 
de diàleg que ha plantejat la Generalitat ha estat més repressió. Manifesta que volen 
que aquest partit no els deixi sols i estigui al seu costat, tal com han dit moltes 
vegades.  

Afirma que la independència només és possible amb la mobilització del carrer, i que no 
vindrà d’un referèndum pactat perquè el Govern espanyol no donarà mai aquest dret.  

El senyor Gallardo opina que el senyor Carmona ha fet una explicació molt correcta. 
Remarca que la situació que s’ha generat ja va començar amb trampes als mateixos 
diputats al Parlament, on es van haver de retorçar les lleis. Assenyala que cal tenir en 
compte que només per modificar l’Estatut calen tres quartes parts del Parlament. 
Afirma que en aquell moment ja es va iniciar un gran desequilibri i la divisió entre els 
ciutadans. Opina que cal arreglar-ho amb l’entesa entre tots i no des de posicions 
radicals.  

El senyor Heredero explica que a, diferència del que pensa el senyor Boadella, a ell sí 
que li ha semblat que la rèplica del senyor Carmona era brillant, eloqüent i força clara. 
D’altra banda, opina que és una ironia que la senyora Arrando parli de cop d’estat 
després dels fets que van succeir al Parlament els dies 6 i 7 de setembre. 

Es rebutja la proposició amb el vot a favor del GMDBComú-E i del GMDPSC-CP, i el 
vot en contra de la resta de grups. 

Presentada conjuntament pel GMDERC, el GMDDemòcrata i el GMDCUP: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 

Felicitar i agrair a l’organització i a totes aquelles entitats, voluntariat i 
ciutadania que, de forma pacífica i exemplar, van participar en el referèndum 
d’autodeterminació de Catalunya convocat per al dia 1 d’octubre i el van fer 
possible tot i les agressions sofertes 

Mostrar la seva solidaritat amb les més de 300 persones ferides a la ciutat, i 
les 850 a tot el país, per l’actuació del Cos Nacional de Policia i la Guàrdia 
Civil 

Comprometre’s que l’Ajuntament de Barcelona, com a ciutat signant de la 
Carta europea de salvaguarda dels drets humans, faciliti i garanteixi a tots els 
ciutadans de Barcelona que ho precisin l’assistència jurídica i gratuïta i 



 

 

qualsevol altra mesura legal en defensa dels seus drets pels fets ocorreguts 
el diumenge dia 1 d’octubre de 2017 a la ciutat 

Denunciar i condemnar l’actuació dels responsables de l’operatiu desplegat 
pels cossos policials de l’Estat, Policia Nacional i Guàrdia Civil, així com tots 
aquells partits polítics i entitats que de forma directa o indirecta li han donat 
cobertura 

Demanar la dimissió i cessament dels màxims responsables polítics de 
l’operatiu desplegat pels cossos policials de l’Estat, Srs. Mariano Rajoy, Juan 
Ignacio Zoido, Enric Millo i Emilio Ablanedo, i el cessament immediat del 
responsable directe de l’operatiu, Sr. Diego Pérez de los Cobos 

Exigir la retirada immediata de tots els cossos policials i repressius que 
l’Estat espanyol manté a Catalunya 

Rebutjar l’escalada repressiva de l’Estat espanyol contra el poble català, els 
ajuntaments democràtics i el Govern de la Generalitat de Catalunya, tot 
constatant que la suspensió de l’autonomia de Catalunya i dels drets civils i 
polítics que s’està produint aquests dies és un cop d’Estat encobert 

Sol·licitar a l’Estat espanyol el rescabalament de tots els danys soferts, ja 
sigui a les persones o als equipaments i espais públics i privats, arran de les 
diferents intervencions dels cossos policials 

Instar el Govern espanyol a reconèixer i respectar el mandat democràtic que 
emana del referèndum d’autodeterminació de Catalunya de l’1 d’octubre 

Instar el Govern municipal que es posi a treballar per donar resposta a la 
voluntat expressada per la ciutadania de Barcelona el dia 1 d’octubre 

Reiterar el suport absolut de l’Ajuntament de Barcelona a les institucions 
catalanes i a totes les persones detingudes per donar compliment al mandat 
del poble de Catalunya, recollit pel Parlament i expressat al referèndum per 
l’autodeterminació de Catalunya 

Condemnar l’empresonament per motius polítics dels presidents d’Òmnium 
Cultural i Assemblea Nacional Catalana, el Sr. Jordi Cuixart i el Sr. Jordi 
Sànchez, i exigir de forma immediata la seva llibertat 

Notificar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat, al Consell d’Europa, al Tribunal Europeu de Drets Humans, a 
l’ONU, al Parlament Europeu i a les ambaixades i consolats d’arreu del món a 
l’Estat espanyol 

El president assenyala que aquest punt de l’ordre del dia són tres proposicions que 
s’han presentat per separat però que tenen un mateix contingut, i que es tractaran de 
manera conjunta, d’acord amb el que es va establir a la Junta de Portaveus. 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, afirma que la rèplica del 
senyor Carmona en el punt anterior ha estat molt més a l’altura que la seva primera 
intervenció quant a desimboltura i convicció. Remarca que, a l’hora de deixar per mort 
el Procés i culpabilitzar-ne els responsables de la Generalitat, no li ha fet falta ni mirar 
el paper, ja que és allò que realment té interioritzat. Assenyala, però, que igual que 
abans no ha enganyat ningú quan ha dit que el senyor Carmona és un bon orador, 



 

 

tampoc no enganya ara quan diu que la proposició bona és la que presentarà tot 
seguit. 

Afirma que aquesta proposició pactada pel PDeCat, ERC i la CUP dona cobertura i 
suport a tot el que va passar l’1 d’octubre i al que succeirà properament. Assenyala 
que el text diferencia tres estadis molt clars.  

Manifesta que, en primer lloc, hi ha la convocatòria del referèndum i el mandat 
democràtic que surt de l’1 d’octubre. Explica que no se’ls poden demanar més 
garanties de les que van oferir l’1 d’octubre perquè, si el referèndum es va fer com es 
va fer, va ser perquè l’acció de l’Estat per impedir-lo va ser brutal, tant des del punt de 
vista físic com des del punt de vista polític, ja que tan brutal va ser l’acció de l’Estat 
com els silencis que es van produir davant d’aquesta acció. Afirma que, des d’un bon 
començament, haurien volgut fer el referèndum amb totes les garanties i de la millor 
manera. Assenyala que amb això no vol dir que no tingués garanties, sinó que es 
podria haver fet millor si no s’hagués intervingut la Generalitat, no s’haguessin produït 
les càrregues policials que hi va haver i no s’haguessin fet atacs informàtics a tots els 
servidors de la Generalitat per evitar el cens electrònic universal.  

Afirma que, en segon lloc, hi ha la repressió i la retallada de drets que es produeix des 
d’abans de l’1 d’octubre. Manifesta que, entre demòcrates, la regla essencial de 
funcionament és escoltar l’altre i respectar els seus drets civils. Remarca que, en 
comptes d’això, hi ha hagut un operatiu policial ni justificat ni proporcionat, telèfons 
punxats, intervencions a domicilis, seguiment de persones i vaixells carregats de 
policies que costen una gran suma de diners a tots els ciutadans. Afirma que aquest 
és l’Estat que no volen i que els fa treballar en l’alternativa de la construcció de l’Estat 
català.  

Manifesta que, en tercer lloc, en aquest context la resposta ha estat dual: hi ha la 
resposta del 155 i dels presos polítics per part de l’Estat, que rebutgen en la 
proposició, i la resposta que volen també de la capital de Catalunya, que consideren 
que ha d’estar a l’altura i al costat del Govern de Catalunya i de tot el país. Explica que 
el model de ciutat de la senyora Colau no és el seu, però que l’alcaldessa està a prop 
de convertir-se en la màxima institució del país, segons quin tipus d’intervenció es faci 
de la Generalitat i del Parlament de Catalunya. Demana, doncs, a l’alcaldessa que 
lideri i accepti el repte d’estar al costat del Govern de la Generalitat de Catalunya i de 
tirar endavant el mandat democràtic que va sorgir dels ciutadans de Barcelona l’1 
d’octubre. 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, afirma que està horroritzada de 
les paraules que ha escoltat del GMDBComú-E, quan aquest partit prové del carrer i 
les places i es feia dir «el govern del poble». Opina que, tenint en compte els principis i 
la procedència d’aquest partit, no entén que pugui dir que l’1 d’octubre va ser un 
fracàs, amb tota la mobilització que hi va haver.  

Manifesta que ja fa anys que el Tribunal Constitucional va aniquilar la Constitució 
espanyola alterant l’Estatut d’autonomia de Catalunya, acordat entre el Parlament de 
Catalunya i el Congrés dels Diputats i ratificat pel poble de Catalunya amb totes les 
garanties. Destaca que la ciutadania ha expressat reiteradament, de manera pacífica, 
respectuosa, cívica i multitudinària, la voluntat d’exercir el dret d’autodeterminació, i 
que s’han fet manifestacions multitudinàries, una consulta ciutadana i un referèndum. 
Remarca que tot plegat és un fet únic que ha transcendit les fronteres i que és 
observat arreu del món.  



 

 

Afirma que el Govern espanyol i els seus aliats, PSOE i Ciudadanos, han decidit 
utilitzar l’aparell de l’Estat, la Fiscalia i els tribunals per reprimir violentament els anhels 
legítims de la ciutadania, i estirar al màxim les lleis per intentar justificar l’entrada a 
presó de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, que són a la presó per les seves idees. Opina 
que l’estratègia de l’Estat els recorda la brutal actuació dels cossos policials en els 
darrers anys de la dictadura franquista i els inicis de la Transició contra la ciutadania 
pacífica que exerceix els seus drets. Manifesta que ho va veure tot el món el dia 1 
d’octubre i que, per més que el PP ho vulgui negar, en el segle de la comunicació 
digital no es pot evitar que això s’escampi, malgrat la manipulació de la premsa escrita 
i les televisions espanyoles.  

Afirma que l’Estat ha suprimit la separació de poders i usa el poder judicial per 
perseguir tot aquell que no pensi com ells. Manifesta que l’Estat espanyol utilitza de 
manera il·lícita i barroera el Tribunal Constitucional i l’ha convertit en una mena de 
Tribunal de l’Ordre Públic del segle XXI.  

Opina que el PP, els Socialistes i Ciutadans ara han acordat el que només es pot 
qualificar de cop d’estat contra les institucions legítimes de Catalunya, atès que es 
tracta de la usurpació d’un poder vigent, ja que no el poden guanyar per la via 
democràtica. A més, manifesta que pretenen que els catalans i les catalanes 
determinats a construir una república i a defensar els seus drets tinguin un atac 
d’amnèsia, després de pegar-los i insultar-los, fer presos polítics i amenaçar d’usurpar 
les institucions i ocupar de forma il·legítima el Govern de la Generalitat. Assegura que 
això no passarà i que Espanya ja ha perdut Catalunya, que serà una república, sense 
que ni el PP, ni els Socialistes ni Ciutadans puguin evitar-ho.  

Afirma que si aquests partits conservessin una espurna de valors democràtics avui 
mateix alliberarien Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, aturarien l’aplicació de l’article 155 de 
la Constitució i acceptarien dialogar amb el Govern de la Generalitat, tal com els ho 
han demanat en reiterades ocasions. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, manifesta que l’1 d’octubre va 
ser una jornada de desobediència, de resistència pacífica, d’autoorganització, de 
solidaritat i de mobilització. Destaca que aquell dia es va votar gràcies a la gent dels 
barris, i que el poble, organitzat i determinat, va demostrar de què pot ser capaç. 
Afirma que durant tota la jornada va ser-hi present l’esperit pacifista i antimilitarista de 
Catalunya, que es remunta als primers insubmisos al servei militar, als desobedients 
històrics que van patir la repressió i la presó, al no a la permanència a l’OTAN i a les 
mobilitzacions contra la guerra. En aquest sentit, remarca que l’1 d’octubre va 
esdevenir un altre dia històric per a les mobilitzacions pacifistes de Catalunya.  

Destaca que les escoles del districte van esdevenir el centre de l’autoorganització 
popular, i que, des de la CUP, volen donar les gràcies als pares i mares i als nens i 
nenes que van protegir les escoles. Afirma que no se’ls acut un lloc millor que calgui 
protegir, ja que és on rau l’apoderament popular primari: el coneixement i el 
pensament crític, aquell que ha de permetre organitzar-se contra les eines pernicioses 
del poder. Expressa la plena solidaritat del seu grup amb l’escola Els Horts, que 
assenyala que va ser atacada com si fos un castell armat ple de soldats, quan només 
hi havia gent. Afirma que es va voler ferir els barris i només s’hi va trobar resistència i 
solidaritat.  

Opina que l’Estat espanyol demostra no tenir límits en l’abús de la repressió des de 
totes les estructures, amb la violència física desenvolupada pels cossos policials i el 
desplegament del 155 amb el suport d’altres partits. Afirma que la por és l’instrument 
de l’odi, del poder i de la violència, però que, afortunadament, ja l’han rebutjat. 



 

 

Expressa tota la solidaritat del seu grup amb les persones ferides l’1 d’octubre i amb 
tots els presos polítics del món i de la ciutat. Afirma que Cuixart i Sànchez no són els 
primers ni seran els últims, ja que les lluites són llargues i a vegades molt dures, però 
que s’ha demostrat que la capacitat de mobilització de la gent pot resistir els embats 
que puguin venir.  

Manifesta que han vingut a qüestionar els fonaments de l’Estat espanyol, les herències 
del franquisme i la Constitució del 78; a fundar una república, i a engegar un procés 
constituent per decidir com volen ser i estar al món, i destaca que s’estan construint ja 
les estructures del canvi. 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, manifesta que vol que se’l permeti 
discrepar, igual com milions de catalans discrepen del Procés.  

Afirma que, en primer lloc, vol lamentar els danys a les persones que es van produir l’1 
d’octubre i expressar el seu reconeixement als veïns que van patir aquests danys a 
l’escola Els Horts mentre defensaven les seves creences, unes creences que recorda 
que anaven en contra de la Constitució i de les mesures judicials.  

D’altra banda, manifesta que vol denunciar la conducta dels governants de la 
Generalitat, que des de fa anys governen només de cara a una part de la ciutadania, i 
mostrar la repulsa a la manipulació mediàtica d’un govern que enganya reiteradament 
la població fent-li creure que es viurà millor trencant Catalunya i la convivència de les 
persones. Assenyala que es poden defensar totes les idees en el marc del respecte 
als altres i de les normes de convivència de què s’han dotat, amb la llei com a garant 
d’aquesta, però que no tot s’hi val per defensar les idees. En aquest sentit, afirma que 
no es pot utilitzar els escolars per a fins polítics, tot i que creu que es tracta d’actes 
que no representen el conjunt de la comunitat educativa, i no es poden utilitzar les 
institucions per saltar-se el marc jurídic i adaptar les lleis al que un considera necessari 
en cada moment, tal com ha succeït al Parlament.  

Reclama el seny polític dels qui s’emparen en un acte il·legal i anticonstitucional com 
va ser l’1 d’octubre per reclamar una ruptura de la convivència de Catalunya i 
d’Espanya. D’altra banda, manifesta que vol fer un agraïment als fiscals i jutges que 
defensen la Constitució i les lleis, així com a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil pel 
seu treball, ja que són els garants que els ciutadans puguin expressar-se sempre en 
llibertat i en ordre. Expressa també l’agraïment als diputats del Parlament de 
Catalunya que han defensat la Constitució i els estatuts d’un Govern que ha retorçat el 
mateix Estatut i les mateixes lleis catalanes. Explica que creuen que s’ha trencat la 
convivència a Catalunya i que cal començar a posar els fonaments per reconstituir-la. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, manifesta que han contemplat amb 
molta tristesa tot el que ha succeït durant aquests dies a la ciutat i als districtes. 
Remarca, però, que s’ha arribat fins aquí perquè s’ha transgredit la llei, s’ha liquidat 
l’Estatut, s’ha segrestat el Parlament, s’ha silenciat l’oposició, s’ha desprestigiat els 
jutges, s’ha intimidat els fiscals i s’ha llançat ciutadans al carrer. Afirma que, de tot 
això, no en són responsables els ciutadans sinó alguns partits polítics. Assenyala que 
aquests partits han gosat dir que els militants de Ciutadans no són el poble de 
Catalunya, cosa que es veurà desmentida quan es posin les urnes de debò i parli tot el 
poble, ja que resulta que Ciutadans se situa com a segona força política de l’oposició 
al Parlament i la tercera a l’Ajuntament de Barcelona.  

Manifesta que no poden justificar tot el que han vist aquests dies, i que rebutgen els 
episodis d’assetjament i intimidació a les seus del seu partit, episodis que assenyala 
que no han estat condemnats pels grups proposants. Subratlla que Ciutadans no és 



 

 

adversari de ningú i que els seus votants són tan poble de Catalunya com qualsevol. 
Afirma que no permetran que se’ls silenciï, se segresti el Parlament, es trepitgin els 
seus drets democràtics i se’ls apliqui el «rodet parlamentari» contra la Constitució, les 
lleis, el reglament o els criteris dels lletrats. Manifesta que reclamen treballar 
conjuntament per a un futur millor i que estan disposats a fer-ho.  

Opina que parlar d’empresonaments polítics és desconèixer la resolució judicial que 
s’ha dictat i disfressar la veritat. D’altra banda, explica que lamenten que l’acció policial 
del Govern d’Espanya hagi estat tan matussera, en el sentit de manca de tècnica i de 
cura, i que, a més, hagi proporcionat l’excusa perfecta perquè els partits 
independentistes es facin les víctimes.  

Afirma que no pensen participar en la criminalització dels cossos policials, en la 
manipulació dels fets o en la utilització dels ferits. A més, assenyala que aquesta 
criminalització ha estat denunciada com a tramposa per la premsa estrangera. En 
aquest sentit, subratlla que els mateixos que avui volen criminalitzar els cossos 
policials nacionals són els que fa uns anys justificaven el desallotjament violent dels 
indignats que van donar suport al 15M a la plaça Catalunya, quan el comissari que va 
donar l’ordre va dir que «si un no vol que li passi res en una manifestació violenta, que 
no hi vagi».  

Afirma que els polítics independentistes són els únics responsables de donar 
compliment a un acte il·legal suspès pel Tribunal Constitucional i llançar la gent al 
carrer mitjançant els escamots de defensa del referèndum, quan eren coneixedors de 
la situació que es produiria.  

Opina que, quan els grups proposants fan referència a la llibertat d’expressió, 
demostren una vegada més que fan una lectura selectiva dels fets. A més, remarca 
que a l’article 19 sobre el dret a la llibertat d’expressió es diu que aquesta no és 
absoluta i pot ser limitada quan entra en conflicte amb altres ideals. En aquest sentit, 
afirma que és inadmissible que la llibertat d’uns signifiqui la pèrdua de llibertat d’altres.  

Manifesta que la societat està totalment fracturada i que no és just que mil tres-centes 
empreses mitjanes i petites hagin marxat de Catalunya, no per la por que tinguin des 
del punt de vista econòmic, sinó perquè se senten assetjades, cosa que no s’ha 
explicat correctament a la població.  

Opina que els grups proposants també parlen i interpreten la Carta europea de 
salvaguarda dels drets humans de forma selectiva segons els convé, ja que aquesta 
no reconeix l’assistència jurídica a qui vol coartar la llibertat dels altres. 

El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, manifesta que, en 
primer lloc, vol condemnar la desproporcionada i violenta actuació de la Policia 
Nacional i la Guàrdia Civil l’1 d’octubre, i recorda que el seu partit va ser el primer a 
condemnar-ho el mateix dia 1.  

Explica que no volen ni l’aplicació de l’article 155 ni una DUI, sinó diàleg entre els 
governs espanyol i català. Afirma que volen que els seus dirigents s’asseguin i es mirin 
als ulls, sense parlar del passat ni del present sinó del futur, perquè, si no, tots plegats 
perdran aquest futur.  

Manifesta que sempre ha cregut en la política com l’eina destinada a cercar solucions 
als problemes dels ciutadans o, almenys, a intentar-ho. En aquest sentit, opina que 
quan la política és incapaç de trobar solucions, o ni tan sols intenta cercar-les, i 
agreuja els problemes existents o en crea de nous, cal afirmar que es troben davant 



 

 

d’un fracàs col·lectiu, del qual tots són responsables, cadascú en la mesura que li 
pertoca. Afirma que volen construir ponts, i no pas destruir-los. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, manifesta que, en primer 
lloc, vol deixar clar que l’1 d’octubre va ser un èxit rotund, però de la gent, no del 
Procés. Afirma que la gent va votar, que era el que volia, malgrat la repressió i totes 
les mesures que va aplicar l’Estat espanyol. Remarca que, tot i això, el Procés ha 
fracassat, perquè ara se sap que la Unió Europea no reconeixerà un estat independent 
i que les empreses se’n van. Opina que, per tant, el referèndum, que malauradament 
no tenia prou garanties, no ha estat suficient per validar el Procés.  

A més, recorda que Junts pel Sí es va presentar a les eleccions pensant que només 
votant en aquelles eleccions n’hi hauria prou per declarar la independència. Assenyala 
que després es va adonar que no era possible i va convocar un referèndum, tal com el 
seu grup demanava des del principi. Afirma que el referèndum ja s’ha fet, però que no 
ha tingut prou garanties i cal demanar-ne un altre. Explica que ell ve d’una tradició en 
la qual les lluites són llargues, i que els drets de les persones s’aconsegueixen al llarg 
de molts anys, i no pas en divuit mesos.  

D’altra banda, afirma que, si es parla de brutalitat policia, cal condemnar totes les 
brutalitats policials, com ara les que s’han produït en casos de desnonament, per 
exemple no fa gaire al Clot.  

Manifesta que vol agrair el to de la CUP, grup amb el qual segurament comparteixen 
altres lluites i continuaran fent-ho, i també la ironia del senyor Boadella respecte a la 
seva persona. 

El senyor Boadella demana als grups no partidaris de la proposició que no facin servir 
l’argumentari oficial perquè fan grans «patinades». Assenyala que, per exemple, 
aquests grups parlen que s’han forçat les lleis, quan l’aplicació de l’article 155 és un 
clar exponent en aquest sentit, ja que el mateix article 2 que parla de la «indisoluble 
Nación española» és el que garanteix el dret a l’autonomia. Remarca que, quan la 
facultat de convocar eleccions només és del president de la Generalitat, no hi ha major 
vulneració del dret de l’autonomia que convocar-les des de Madrid. Assenyala que 
també s’ha fet referència a una sentència que parla de manifestacions violentes, quan 
no n’hi ha hagut, i al fet que la llibertat es pot restringir, quan això s’ha fet declarant 
l’estat de setge i fent que el Congrés dels Diputats aprovi una mesura excepcional.  

Opina que no està bé ficar-se en aquests terrenys amb l’argumentari de partit, però 
que sí que estan disposats a discutir arguments polítics, com pot ser reclamar que hi 
hagi urnes de veritat o dir que el Procés ha fracassat. D’una banda, remarca que les 
urnes de veritat no es respecten, ja que surten resultats electorals al Parlament de 
Catalunya que l’oposició sistemàticament diu que no els dona per vàlids. D’altra 
banda, opina que dir que el Procés ha fracassat no deixa de ser una estratègia política 
d’aquells que no s’han sentit mai còmodes amb el Procés. A més, afirma que la dació 
en pagament o determinades reivindicacions socials en l’àmbit de la pobresa 
energètica no han tardat anys a aconseguir-se.  

Explica que entén que a qui ve de la tradició històrica de Joan Herrera, que és un dels 
autors intel·lectuals de la doble pregunta del 9N, li costi entrar en el «blanc o negre», 
però que la política ha canviat i els temps de «la puta i la Ramoneta» s’han acabat. 
Afirma que ara les coses són «sí» o «no». 

La senyora Arrando manifesta que no oblidaran mai el que va passar al districte el dia 
1 d’octubre.  



 

 

Diu al GMDCs que ha aconseguit superar per la dreta al GMDPPC amb el discurs que 
ha fet avui, cosa que té molt mèrit. Diu al representant socialista que estan d’acord a 
demanar diàleg, però que l’han demanat fins a divuit vegades al Congrés i els ha estat 
negat. Explica que també els sobta que parlin de diàleg els qui han donat suport a 
l’activació del 155, que culminarà aquest dissabte al Senat.  

Pel que fa a la intervenció de Barcelona en Comú, manifesta que volen agrair la 
rectificació del senyor Carmona. A més, li diu que, durant la Transició, també van 
marxar moltes empreses del país, i pregunta si per això s’havia de continuar vivint sota 
un règim de dictadura. En aquest sentit, opina que el fet que les empreses canviïn la 
seu social no pot ser un motiu per dir que el Procés és un desastre. D’altra banda, 
explica que entén que al senyor Carmona li sembli que el temps de tot aquest procés 
és breu, però que el seu partit fa molts anys que lluita, no només divuit mesos. Afirma 
que es tracta d’un recorregut llarg en el qual s’han trobat amb Barcelona en Comú 
moltes vegades, i que està convençuda que, en algun moment o un altre, es trobaran 
en aquest camí. 

La senyora Ruiz diu a la senyora Angulo que la gent es llança al carrer tota sola i que 
qui està trencant cossos i segrestant les institucions són el PP, Ciutadans i el PSOE. 
Remarca que ells van ser al referèndum de l’1 d’octubre, igual que van ser a la plaça 
durant el 15M, per la qual cosa no se’ls pot donar lliçons respecte a la repressió i les 
conseqüències que té la repressió política a Catalunya.  

Destaca que el Procés té moltes vessants, és molt transversal i és de la gent, perquè 
sense la gent no hauria estat possible l’1 d’octubre ni és possible la independència ni 
cap altra cosa, ja que la política l’aconsegueix la gent lluitant al carrer.  

Afirma que tant és que marxi La Caixa, perquè faran banca pública, o que marxi 
Agbar, perquè remunicipalitzaran l’aigua. 

El president demana al GMDPSC-CP que, si no vol tornar a intervenir, almenys 
expressi el vot. 

El senyor Bañón manifesta que voten en contra de la proposició. 

El senyor Carmona diu a la senyora Ruiz que ells no necessiten que marxi cap 
empresa per remunicipalitzar l’aigua.  

El senyor Gallardo explica que durant tot el plenari han estat escoltant afirmacions 
rotundes sobre qüestions en les quals no entrarà i que no comparteixen ni el Grup 
Popular ni altres grups, ni sobretot milions de ciutadans catalans. 

Remarca que el seu missatge ha estat que s’ha trencat la convivència i que cal 
recuperar-la. Afirma que, per tornar a la convivència, no poden estar discutint sobre 
què s’ha fet malament, sinó que han de parlar de cap a on van i d’allò que volen tots. 
Opina que el problema és que un diàleg no es pot basar en la premissa que «si no em 
dones el que vull ja no hi ha diàleg», tot i que hi hagi unes reivindicacions dels 
ciutadans i de Catalunya que són molt legítimes, de la mateixa manera que n’hi ha en 
l’àmbit del districte. Explica que, per exemple, cada vegada que hi ha un consell 
plenari sol·liciten més pressupost i millores per al districte que van en contra del veí del 
costat, com quan ell diu que compartir la parella de la Guàrdia Urbana amb Ciutat 
Vella resta efectius al districte. Remarca, però, que això és molt diferent de voler 
trencar les relacions amb Ciutat Vella. Afirma que, per tant, cal replantejar-se les coses 
i començar a parlar de manera profitosa. 



 

 

El president assenyala que el GMDCs ha exhaurit el temps d’intervenció, i confirma 
que aquest grup vota en contra de la proposició. 

El senyor Carmona explica que han intentat transaccionar aquesta proposta, entre 
altres coses per suprimir allò que pensen que no és correcte i afegir-hi el rebuig a 
l’aplicació de l’article 155, però que no ha estat possible. Afirma que, per tant, hi 
votaran en contra. D’altra banda, reitera que remunicipalitzaran serveis sempre que 
sigui necessari, en particular l’aigua, que és de tots i totes. 

Finalment, manifesta que li agradaria que tots aquells sindicalistes que han patit 
represàlies per defensar el dret a vaga i contraris a la reforma laboral també puguin ser 
considerats una mena de presos polítics.  

El president obre un últim torn de paraula dels grups proposants per tancar el punt.  

La senyora Ruiz manifesta que pren nota de les paraules del senyor Carmona en 
relació amb la remunicipalització de l’aigua. D’altra banda, afirma que, sens dubte, el 
seu grup sempre donarà suport als presos polítics, i més si ho són per raons de lluita 
de classe obrera. 

La senyora Arrando constata que la proposició no tira endavant, tot i que assenyala 
que l’objectiu no era aquest, sinó fer el debat que han fet. Manifesta, però, que 
confiaven una mica més en la posició del GMDBComú-E.  

Afirma que a partir del proper dissabte caldrà sortir a defensar les institucions i ja no hi 
haurà opció al diàleg. 

El senyor Boadella opina que la tesi del regidor «d’anar navegant entre dues aigües» 
en aquest tema s’imposa en la majoria del plenari, i lamenta que la proposició no tiri 
endavant. D’altra banda, precisa que el model de societat del seu partit no consisteix a 
fer pública la banca ni municipalitzar l’aigua, però que, malgrat això, continua l’aliança 
entre la CUP, ERC i el PDeCat per fer la independència del país. 

Es rebutja la proposició amb el vot a favor del GMDDemòcrata, del GMDERC-AM i del 
GMDCUP-PA, i el vot en contra de la resta de grups. 

c) Precs 

Presentat pel GMDDemòcrata: 

Que el Districte de Sant Martí creï una comissió formada per les diferents 
associacions de veïns més properes a la zona (Zona Fòrum, Poblenou, Front 
Marítim, Besòs-Maresme i Diagonal Mar), partits amb representació 
institucional i associacions de veïns afectats de Sant Adrià de Besòs i 
Badalona, als efectes de crear un òrgan de seguiment de la problemàtica 
derivada de la incineradora de Sant Adrià de Besòs, amb l’encàrrec tant 
d’estudiar a fons la qüestió, com de publicar-se de forma absolutament clara, 
ordenada i transparent els estudis i informes tècnics existents 

La senyora Maria Arenillas Picañol, del GMDDemòcrata, manifesta que, tot i les greus 
circumstàncies de repressió i manca de democràcia que es viuen actualment a 
Catalunya, no han volgut esperar a expressar la seva preocupació per la irregularitat 
que afecta, possiblement de manera greu, la salut de les persones del districte, de la 
ciutat i de l’àrea metropolitana.  



 

 

Explica que el 2015 el doctor Domingo, de la Universitat Rovira i Virgili, va iniciar uns 
estudis per iniciativa pròpia sobre l’aire i les males olors que hi ha al districte, on va 
detectar fuites de dioxines que sobrepassen amb escreix tots els límits tolerables, 
provinents de la planta de Tersa i de la incineradora de Sant Adrià. Afirma que 
presenten aquest prec atès que el Govern, tot i conèixer el problema, no hi posa remei, 
i atès que les dioxines són un element altament cancerigen. Finalment formula el prec.  

El president dona pas a tres intervencions del públic. 

El senyor Enrique Navarro Martínez, en nom propi, explica que, des de fa més d’un 
any, s’ha estat realitzant un estudi pioner a la ciutat, titulat Avaluació de l’impacte 
odorífer en l’àmbit de la Zona Fòrum de Barcelona. Origen de les males olors. 
Assenyala que aquest estudi va ser encarregat per Barcelona Cicle de l’Aigua 
(BCASA) arran de les queixes per males olors que van exposar els veïns a 
l’Ajuntament de Barcelona, i va ser realitzat per la consultora Socioenginyeria, SL, amb 
la col·laboració dels veïns i veïnes dels barris confrontants de Barcelona i Sant Adrià 
de Besòs.  

Explica que l’estudi ha conclòs, entre altres coses, el següent: s’ha verificat 
quantitativament que l’impacte odorífer a la zona del Fòrum ha estat molt important en 
el període juny-octubre del 2016; s’ha confirmat la presència de compostos químics 
provinents d’almenys tres fonts: Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), 
Tractament Metropolità de Fangs (METROFANG) i Barcelona Cicle de l’Aigua 
(BCASA), dipòsit soterrat dels carrers Taulat i Eduard Maristany; i s’ha demostrat que 
les emissions d’aquestes fonts provoquen molèsties per olors i un grau d’exposició 
química que pot danyar el benestar de les persones afectades, provocant incertesa i 
preocupació per la salut.  

Manifesta que, atès que les citades fonts d’olors són competència de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i, col·lateralment, de l’Ajuntament de Barcelona, les 
associacions Zona Fòrum de Barcelona i Port Fòrum de Sant Adrià van sol·licitar el 
passat mes de maig una reunió amb la finalitat de trobar solucions per a aquesta 
problemàtica. Explica que, com que no s’han complert els compromisos adquirits en 
aquesta reunió i ja han transcorregut cinc mesos sense tenir cap altra notícia per part 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona o de l’Ajuntament de Barcelona, el passat 18 
d’octubre es va constituir AireNet, una coordinadora veïnal metropolitana integrada per 
onze entitats veïnals dels municipis de Badalona, Sant Adrià de Besòs i Barcelona, 
amb l’objectiu de manifestar i denunciar els riscos que suposa per a la salut viure en 
una àrea de gran contaminació ambiental i amb una qualitat de l’aire que pot provocar 
greus efectes en la salut a curt, mitjà i llarg termini. 

Informa que aquesta coordinadora realitzarà accions encaminades a eliminar aquest 
risc, amb la certesa que es pugui tenir un control adequat a les instal·lacions 
industrials de la zona (incineradora de residus urbans, planta d’ecogeneració i EDAR) i 
evitar la implantació de noves activitats previstes, com el crematori de Sant Adrià de 
Besòs, que elevarien el nivell de risc actual, ja que aquest crematori emetria dioxines, 
furans i metalls pesants com el mercuri que també afectarien el municipi de Barcelona. 
Manifesta que volen viure en un entorn amb una qualitat de l’aire que doni plenes 
garanties per a la salut dels ciutadans i que compleixi amb els paràmetres exigits per 
la Unió Europea.  

Explica que informaran i buscaran el suport de tots els veïns i veïnes per dur a terme 
una mobilització que conscienciï la gent d’aquest greu problema de salut. Afirma que 
exigeixen a les administracions públiques que vetllin per la salut dels seus ciutadans i 
ciutadanes i duguin a terme les accions oportunes per garantir-ho. Manifesta que, per 



 

 

això, demanen a l’Ajuntament de Barcelona i la resta d’administracions implicades que 
es duguin a terme, al més aviat possible, auditories externes a les infraestructures de 
serveis EDAR, METROFANG, Tersa i Endesa, per donar a conèixer públicament 
l’estat actual d’aquestes infraestructures.  

Conclou la intervenció afirmant que amb la salut no s’hi juga. 

La senyora Silvina Alejandra Frucella, en nom de Movimiento Diagonal Mar, manifesta 
que hi ha un problema de contaminació greu al litoral de Barcelona (Diagonal Mar, 
Zona Fòrum, Sant Adrià, Badalona…). Afirma que aquestes zones són avui de les més 
insalubres per viure-hi i tenen una qualitat de l’aire, l’aigua i el sòl que disten molt de 
l’objectiu de ciutat verda que es pretén per a Barcelona.  

Assenyala que són diverses les fonts de contaminació a la zona, però que en 
l’exposició que farà se centrarà en Tersa, la incineradora de residus. Recorda que es 
tracta d’una empresa pública, propietat de Barcelona Serveis Municipals en un 58,6% i 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en un 41,4%. Remarca que, per tant, és una 
empresa que pertany a l’Ajuntament de Barcelona, encara que estigui ubicada a Sant 
Adrià. Afegeix que la seva presidenta és la senyora Janet Sanz Cid, regidora i màxima 
responsable de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona; i 
el seu vicepresident, el senyor Joan Callau, alcalde de Sant Adrià de Besòs.  

Explica que Tersa té un benefici anual aproximat de 2 milions d’euros, i que l’11 de 
desembre de 2013 va signar, en un acte públic, la seva adhesió al Compromís ciutadà 
per la sostenibilitat de Barcelona 2012-2022. D’altra banda, assenyala que, en els seus 
informes anuals, Tersa diu que té més de 6.400 inspeccions que garanteixen el seu 
compromís mediambiental. Afirma que, no obstant això, estudis independents 
realitzats el 2014 i el 2017 per universitats i toxicòlegs de renom, basats en mostres 
d’aire preses als voltants de la incineradora, atès que no se’ls va permetre entrar a 
Tersa per mesurar les emissions a les xemeneies, mostren nivells de dioxines, furans i 
metalls pesants molt elevats que són preocupants per a la salut i molt superiors a 
nivells d’altres zones també properes a incineradores a ciutats com Girona, Tarragona 
i Mataró. A més, subratlla que els resultats dels estudis del 2017 són substancialment 
pitjors que els del 2014.  

Manifesta que tenen indicis de males pràctiques a Tersa, que podrien ser l’origen 
d’aquestes emissions desmesurades de material tòxic. Explica que des del 2009 hi ha 
hagut diverses denúncies contra Tersa, però que, malgrat això, no han aconseguit que 
s’adopti cap mesura correctiva. Afirma que saben que l’Ajuntament i els partits polítics 
presents al Consell de Districte dediquen molt esforç a reduir la contaminació per 
trànsit i a implementar mesures de sostenibilitat amb vistes a Barcelona 2030. 
Manifesta que, per això, els demanen que els ajudin a combatre la contaminació a la 
qual Tersa els exposa des de fa anys, i que cada vegada és pitjor, i que donin suport 
als esforços de veïns i experts per detectar i implementar possibles millores a la 
incineradora. 

La senyora María Begoña López, en nom de l’Associació de Veïns de Diagonal Mar, 
afirma que tenen un problema greu de salut a la zona i cal resoldre’l com més aviat 
millor. Assenyala que ho diu amb coneixement de causa, ja que és química i 
toxicòloga i ha llegit els estudis publicats sobre els nivells de dioxines i furans que hi ha 
a la zona de la incineradora de residus urbans.  

Explica que la Comissió Europea, a la seva pàgina Exposició a dioxines i salut, i 
l’Agència Americana de Protecció del Medi Ambient (EPA) identifiquen l’activitat 
d’incineració de residus urbans com a potencialment tòxica per l’emissió de metalls 



 

 

pesants i, sobretot, per l’emissió de dioxines i furans. Assenyala que, en concret, la 
dioxina TCDD, que és la que va causar l’accident de Seveso el 1976, està reconeguda 
per l’Agència Internacional d’Investigació sobre el Càncer com a cancerígena. 
Remarca que és la dioxina que identifica el professor Domingo en els seus dos estudis 
de 2014 i 2017 com a causant d’un alt risc de patir càncer a les persones que viuen a 
la zona. Precisa que aquest risc és 2,5 vegades superior al de la resta de la població 
que també viu a prop d’una incineradora de residus urbans a Catalunya a llocs com 
Girona, Tarragona i Mataró, on hi ha uns nivells acceptables d’aquesta dioxina. Explica 
que, a més, l’estudi del 2017 assenyala que el nivell trobat a les mostres d’aire és 
superior al trobat el 2014. Així mateix, indica que les mostres han estat preses en 
escoles i zones esportives de Barcelona i Sant Adrià properes a la incineradora, on hi 
ha una població especialment sensible, els nens i adolescents.  

Conclou que cal investigar si els sistemes de control i manteniment de la incineradora 
de residus urbans estan funcionant de manera adequada, i disposar d’una qualitat 
d’aire saludable en aquest entorn.  

La senyora Eva Campos Paladio, consellera de Salut, Medi Ambient, Neteja, 
Cooperació Internacional i Habitatge, explica que, als estudis que ha fet la UPC, les 
dioxines, els furans i els metalls pesants estan dintre dels paràmetres que marca la 
Junta de Residus, que és competència del Govern de la Generalitat. Afirma, però, que 
estarien plenament d’acord que el PDeCAT fes servir les seves competències per 
legislar i ser més restrictius quant a les proporcions emeses de dioxines, furans i 
restes de residus químics, tant pel que fa a la incineradora de Sant Adrià com pel que 
fa a Tersa i la depuradora, per tal de protegir més els veïns i veïnes. D’altra banda, 
explica que s’ha fet un estudi qualitatiu i quantitatiu sobre les olors, i ja tenen el 
projecte executiu redactat, però que ara estan buscant el finançament necessari per 
tirar-lo endavant. A més, manifesta que han tingut diverses reunions amb els agents 
implicats.  

Pregunta a la senyora Arenillas per què no crea aquesta comissió el Govern de la 
Generalitat, tenint en compte que és la seva competència. Manifesta que cal intentar 
treballar amb els veïns i les entitats, i que està disposada a parlar amb ells. Explica 
que, quan acabi el plenari, poden contrastar totes les dades i treballar conjuntament 
per pressionar la Junta de Residus i fer el que calgui. Afirma que, personalment, pensa 
que els nivells que permeten la Unió Europea i la Junta de Residus són massa alts i, 
per tant, està disposada a donar suport a les reivindicacions dels veïns i les entitats. 

La senyora Arenillas opina que és curiós que la senyora Campos pogués tenir una 
resposta escrita quan encara no havia escoltat els veïns. A més, li recorda que l’estudi 
de la UPC és anterior a l’estudi de la Universitat Rovira i Virgili, de manera que 
s’haurien de tenir els resultats del 2017 del doctor Domingo.  

Remarca que amb la salut de les persones no s’hi pot jugar. Explica que tots els que 
són a la sala respiren aquest aire, i si algun dia algú d’ells pateix conseqüències greus 
per aquest motiu la responsabilitat serà del Govern. Afirma que ella no pot crear cap 
comissió perquè no està al Govern, però que els veïns ja l’estan creant. Remarca, 
però, que hi falta el suport del Govern. 

La senyora Campos explica que ha preparat la resposta per al GMDDemòcrata, i que 
després d’escoltar els veïns els ha ofert treballar conjuntament. A més, assenyala que 
també poden parlar del nou estudi. Manifesta que ella ja ha dit que, personalment, 
rebaixaria més els nivells permesos, i reitera que la Junta de Residus, que és 
competència de la Generalitat, és qui marca aquests paràmetres juntament amb la 
Unió Europea.  



 

 

Assenyala que es tracta de treballar amb els veïns, ja que el fet que l’Ajuntament creï 
un òrgan formal no té gaire sentit, i menys si és supramunicipal. Remarca que no 
tenen la potestat de reunir associacions de veïns que no són del municipi. Afirma que 
qui hauria de crear aquesta comissió és la Generalitat de Catalunya, governada pel 
PDeCat. Finalment, reitera la voluntat de col·laboració amb els veïns. 

El president pregunta si s’accepta el prec. 

La senyora Campos respon que no l’accepten.  

No s’accepta el prec. 

Presentat pel GMDDemòcrata: 

Que el Govern del Districte convoqui de forma pública i notòria una sessió 
informativa al barri del Besòs per explicar als veïns les actuacions que en 
matèria de seguretat s’estan duent a terme i els seus resultats 

El senyor Fernando Gómez i Carvajal, del GMDDemòcrata, assenyala que aquest prec 
és conseqüent amb l’anterior consell plenari, en el qual el seu grup va presentar un 
prec en què demanava que el Govern del Districte liderés o demanés la col·laboració a 
la Generalitat per poder dur a terme un pla policial extraordinari al barri del Besòs i el 
Maresme, ateses les queixes veïnals. Recorda que el Govern del Districte s’hi va 
negar amb el pretext d’unes dades genèriques del districte que no representen el barri 
del Besòs i que no tenia competències respecte als Mossos d’Esquadra. Explica que 
creuen que aquesta excusa no és vàlida perquè, tot i així, es pot demanar aquesta 
col·laboració. A més, afirma que sempre faran costat al Govern en qüestions de 
seguretat.  

Manifesta que, no obstant això, pensen que cal debatre aquesta qüestió i ser 
transparent. Explica que per això demanen que, atès que no es fa cap acció, com a 
mínim es doni la informació en una sessió especial al barri del Besòs, tenint en compte 
les queixes veïnals i que la qüestió de la seguretat és un tema recurrent en tots els 
òrgans participatius del barri. 

El senyor Jordi Marzo i Fitó, conseller de Memòria Històrica, Seguretat i Prevenció, 
remarca que la competència de seguretat ciutadana pertany a la Generalitat. A més, 
recorda que en el plenari del juliol, arran d’una pregunta en què el senyor Gómez va 
qualificar el barri del Besòs de «gueto», ell va explicar que la policia comunitària de la 
Guàrdia Urbana i l’Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos estan en 
contacte permanent amb les entitats veïnals. Assenyala que, arran d’una proposta del 
Districte, es fan reunions trimestrals, i que la propera tindrà lloc al novembre. 

El senyor Gómez remarca que no és només ell qui diu que el Besòs s’està convertint 
en un gueto, sinó també la gent del barri. Diu al senyor Marzo que potser hauria d’anar 
més a aquest barri, ja que té una realitat molt complexa. A més, adverteix que hi ha el 
perill que la situació del Besòs s’estengui també a barris com la Pau, on últimament 
s’està produint un nombre d’ocupacions de locals considerable en comparació amb 
anys anteriors.  

Afirma que el que demanen és obrir aquest debat públicament i, amb l’esforç de tots, 
ajudar que el Besòs i el Maresme sigui un barri més digne. 



 

 

El senyor Marzo recorda que en el Consell de Barri del Besòs i el Maresme van deixar 
clar tot el que estan fent per millorar la situació. Conclou que no accepten el prec 
perquè ja es duen a terme actuacions en matèria de seguretat. 

No s’accepta el prec. 

Presentat pel GMDCs: 

Que el Govern prengui en consideració el seu pla del barri de la Verneda, 
perquè inclogui la dignificació de les placetes que hi ha entre carrer 
Santander i carrer Guipúscoa que donen a banda i banda de la rambla Prim i 
Ca n’Oliva 

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, recorda que a l’últim plenari ja es 
va parlar d’aquest tema. Explica que a la zona alta de la Verneda i la Pau, entre la 
rambla Prim i Ca n’Oliva, hi ha tres placetes que estan en un estat deplorable, tal com 
tots saben molt bé per les queixes dels veïns des de l’inici de la legislatura. Tot seguit 
formula el prec. Remarca que el presenten a petició dels veïns i que consideren que 
està més que justificat. 

La senyora Eva Campos Paladio, consellera de Salut, Medi Ambient, Neteja, 
Cooperació Internacional i Habitatge, explica que hi haurà inversions específiques a 
l’Eix Santander, amb implementació de carrils bici, i que fa setmanes que BIMSA està 
estudiant la dignificació d’aquesta zona en el marc del Pla de barris. Afirma que faran 
arribar aquest informe tan bon punt l’enllesteixin. Manifesta que, per tant, no accepten 
el prec. 

La senyora Angulo explica que espera que els ho facin arribar en breu i, així, poder 
donar una bona notícia als veïns. 

No s’accepta el prec. 

Presentat pel GMDCs: 

Que s’enviï als diferents grups municipals (abans del pròxim plenari) un 
informe amb: 

El protocol que es fa servir perquè les entitats demanin els espais dels 
equipaments municipals per poder fer els seus actes 

Informe amb tots els actes celebrats en els equipaments municipals, així com 
aquells que han estat rebutjats i els motius pels quals no han estat acceptats 

El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, explica que presenten aquest prec 
ateses les informacions que han rebut de diferents entitats que han patit problemes per 
poder organitzar els seus actes en equipaments i espais públics municipals del 
districte. Tot seguit formula el prec. 

La senyora Montserrat Barnils Santanach, consellera de Treball Digne, Cultura i 
Promoció Econòmica, afirma que els equipaments municipals no fan servir cap 
protocol especial per atendre les entitats. Explica que la norma general és atendre 
qualsevol persona o entitat que compleixi els requisits establerts reglamentàriament 
per utilitzar el servei, sense més limitacions que el pagament de les tarifes, la capacitat 
d’aforament i les característiques tècniques de l’equipament. Assenyala que en el cas 



 

 

de cursos, tallers i cessió d’espais, per exemple, els gestors cívics tenen l’obligació de 
lliurar, trimestralment, les sol·licituds d’espai i d’accés acceptades i denegades. Explica 
que cada equipament porta el control de les peticions i les respostes donades, i no es 
disposa d’un registre general de tots els actes celebrats als equipaments municipals.  

Manifesta que, si s’amplia la informació del prec pel que fa als equipaments on s’han 
produït els problemes al·legats i el marc temporal sobre el qual es demana l’informe, ja 
que no s’han fixat unes dates de referència, es valorarà la manera d’atendre el prec i el 
temps d’elaboració de la resposta. 

El senyor Heredero explica que, atès que no hi ha cap protocol, com a mínim demanen 
un llistat dels actes que han estat rebutjats durant aquest any i els motius pels quals 
han estat rebutjats. 

La senyora Barnils pregunta si es vol una llista de tots els equipaments o d’alguns en 
concret. 

El president suggereix que el grup proposant ho presenti per escrit i la consellera hi 
doni resposta a través dels instruments que té l’Administració. Manifesta que entén 
que, en tot cas, no s’ha acceptat el prec. 

La senyora Barnils afirma que l’anava a acceptar, però que els manca informació. 

El president explica que agrairà que, quan s’hagin de transaccionar precs, això es faci 
abans de la celebració del plenari. Demana a la senyora Barnils que li digui en quines 
condicions i en quins termes accepta el prec, de cara també a facilitar la redacció de 
l’acta de la sessió. 

La senyora Barnils manifesta que accepten el prec, però que no sap quan hi donaran 
resposta. 

S’accepta el prec. 

Presentat pel GMDCUP: 

Que es retiri la bandera espanyola de la seu del Districte en senyal de 
protesta 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, sol·licita fer una puntualització 
sobre aquest prec per una qüestió d’ordre. Afirma que, atès que és clarament il·legal i 
anticonstitucional, considera que no s’ha d’admetre aquest prec, a fi de no coaccionar 
l’equip de govern a manifestar-se sobre un tema il·legal. 

El president assenyala que aquesta observació també va quedar recollida a l’acta de la 
darrera Junta de Portaveus. Manifesta que, en qualsevol cas, deixaran que el grup 
proposant formuli el prec i que el Govern faci el posicionament que cregui oportú.  

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, afirma que ja saben que al PP li 
agrada intervenir en la sobirania dels altres, però que s’ha de deixar que el Govern 
decideixi què vol fer. A més, opina que és irònic que parli de legalitat un partit que està 
imputat per la trama Gürtel.  

Manifesta que volen que el Districte de Sant Martí despengi la bandera espanyola per 
rebutjar tota la violència i tota la repressió que es va viure l’1 d’octubre, així com tota la 
repressió que es pateix des d’aleshores. 



 

 

El senyor Francesc Carmona i Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, 
Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, opina que en el debat anterior ha quedat clar el 
posicionament dels dos grups de govern en contra de la repressió, tant la policial 
exercida el dia 1 d’octubre com altres de tota mena que s’estan produint. Afirma que, 
en aquest sentit, està totalment d’acord amb l’esperit del prec. Assenyala, però, que hi 
ha repressions de molts tipus, i que tindrien problemes si haguessin de retirar una 
bandera cada vegada que hi ha un tipus de repressió.  

Manifesta que, com a Govern municipal, no poden acceptar el prec. Afirma que no 
entraran en una guerra de banderes, quan n’hi ha d’altres més importants i més 
necessàries. 

La senyora Ruiz explica que consideren que les veïnes que van protegir les escoles l’1 
d’octubre es mereixen la valentia de fer aquest tipus d’accions simbòliques. D’altra 
banda, manifesta que estarien totalment d’acord a retirar la bandera europea quan no 
es vol acollir refugiats, o la bandera catalana quan el Govern català reprimeix, com el 
dia de la vaga del 2014.  

No s’accepta el prec. 

d) Preguntes 

Presentada pel GMDERC: 

 Quin és el capteniment del Govern del Districte de Sant Martí davant el 
resultat de la jornada de l’1 d’octubre? 

El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, formula la pregunta. 

El senyor Francesc Carmona i Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, 
Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, assenyala que abans ja han tingut un debat ampli 
sobre aquest tema i creu que ha explicat prou bé quin era el capteniment del Govern. 
Afirma que el resultat de la jornada va ser un èxit absolut per part de les persones que 
es van mobilitzar per votar i que, fruit d’això, creu que s’està un pas més a prop 
d’aconseguir el dret a decidir. 

El senyor Puig explica que, abans de res, vol fer un agraïment a totes les veïnes i 
veïns que van estar defensant els col·legis, que remarca que eren persones de 
diferent edat, sexe i gènere i amb ideologies polítiques molt variades que comprenien 
des de l’anarquisme fins al neoliberalisme. Manifesta que també vol fer una abraçada 
molt forta a les persones que van viure els incidents que es van produir a l’escola Els 
Horts, i expressar el seu agraïment als membres del Govern que van anar a votar i que 
van ser a les escoles per fer possible l’1 d’octubre.  

Assenyala que han escoltat la resposta del Govern, però no pas la de la sucursal 
catalana del Partit Socialista Obrer Espanyol, un partit que opina que ja fa temps que 
va dimitir del socialisme i de la lluita obrera, i que últimament també està dimitint de la 
dignitat i enfortint l’última lletra de les seves sigles, la «e» d’Espanya. Manifesta que, 
des d’ERC, demanen a aquest partit que, atès que ha dimitit de la dignitat que és 
defensar la democràcia al país, dimiteixi per dignitat. Explica que, com que saben que 
això no passarà, insten Barcelona en Comú a asseure’s a parlar d’un govern que 
estigui al servei de la ciutat, dels veïns i veïnes, del país i de la democràcia; un govern 
determinat a acabar amb el règim del 78, o un govern rupturista, tal com deia 
Barcelona en Comú en campanya. En aquest sentit, remarca que no hi ha res més 



 

 

rupturista que un procés constituent i una república catalana. A més, recorda que 
l’alcaldessa també va dir en campanya: «Fem fora a la màfia». 

El senyor Carmona reitera l’opció del diàleg, i manifesta que esperen tenir bones 
notícies entre dijous i divendres perquè el contrari significarà haver de defensar 
l’autogovern de Catalunya.  

Presentada pel GMDERC: 

Per quin/s motiu/s no van obrir el passat 1 d’octubre tots els espais de 
titularitat municipal que habitualment actuen com a col·legis electorals en 
d’altres conteses? 

El senyor Sergi Alcon Gibert, del GMDERC-AM, explica que el sorprèn bastant que el 
senyor Carmona respongui totes les qüestions sobre l’1 d’octubre, quan segurament 
haurien de fer-ho els seus socis de govern.  

Manifesta que el passat 1 d’octubre no es van obrir alguns espais de titularitat 
municipal que habitualment actuen com a col·legis electorals, com el Centre Cívic de 
Sant Martí, el Casal de Gent Gran Bac de Roda o el Casal de Barri Diagonal Mar, i que 
per això en volen conèixer els motius. També recorda que la majoria de centres 
municipals que van restar oberts ho van poder estar gràcies a les activitats que els 
usuaris o els veïns van mantenir durant gairebé tot el cap de setmana.  

Assenyala que el senyor Carmona ha parlat abans de divuit mesos de procés, però 
que, tal com ha dit la portaveu del seu grup, fa molts anys que lluiten. A més, opina 
que parlar de «fracàs de la Generalitat» és menysprear una institució que ha estat al 
costat de la gent en un dia com l’1 d’octubre. En aquest sentit, manifesta que s’ha 
endut una sorpresa amb la intervenció del senyor Carmona, que opina que avui ha fet 
una intervenció en la línia dels senyors Joan Boada o Joan Coscubiela.  

D’altra banda, explica que no entenen la incongruència que, d’una banda, el regidor no 
parli de presos polítics i, en canvi, la seva declaració institucional sí que hi faci 
referència. Opina que això només porta a fer el joc a determinats partits. 

El senyor Francesc Carmona i Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, 
Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, recorda que ell és el portaveu del GMDBComú-E 
i, per tant, se suposa que algú ha decidit que aquests temes els contesti ell.  

Assenyala que contestarà exactament la pregunta i no tornarà al debat que ja han 
tingut abans. Explica que, d’una banda, qui decideix els espais electorals en aquest 
cas és la Generalitat i que, de l’altra, l’alcaldessa de la ciutat va demanar al president 
de la Generalitat que sobretot no es posés en risc els funcionaris i treballadors 
municipals, atesa la imposició del Tribunal Constitucional. A més, recorda que una de 
les mancances d’aquest procés va ser no donar a conèixer els espais electorals. 
Explica que, com a Govern municipal, l’únic que van fer va ser advertir als treballadors 
municipals que aquest referèndum havia estat considerat il·legal pel Tribunal 
Constitucional, i que, a partir d’aquí, la gent que va voler obrir els locals se les va 
enginyar per fer-ho possible.  

Presentada pel GMDPPC: 

Recientemente en la nave número 426 de c/ Pujades se han realizado obras 
de derribo con una situación de gravísimo peligro de accidente por intrusión 



 

 

de personal ajeno a la obra para la obtención de chatarra. ¿Qué clase de 
vigilancia y control ejerce el Distrito para el cumplimiento de las normas para 
evitar el acceso del público a la obra? 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, explica que aquesta pregunta està 
relacionada amb el que s’ha viscut al solar del carrer Pujades 426, on, durant les obres 
d’enderroc, hi havia un grup de persones recollint ferralla contínuament, amb el perill 
que això comporta. Afirma que això ha generat situacions d’angoixa, i recorda que al 
districte ja es va produir un accident amb un adolescent en condicions semblants. 
Finalment formula la pregunta. 

El senyor Jordi Martín López, conseller de Participació i Transparència, Economia 
Social i Cooperativa i Turisme, manifesta que, per a ell, angoixa és el que es va viure a 
moltes escoles l’1 d’octubre.  

Explica que al setembre la Guàrdia Urbana va rebre informació, segurament a través 
de trucades de veïns, sobre la situació que hi havia en aquest solar, de manera que va 
comprovar-ne l’estat i va indicar al promotor que el tanqués correctament. Afirma que 
la constructora va actuar de seguida i que l’endemà es va fer una inspecció al solar, a 
petició de la Guàrdia Urbana. Assenyala que en aquesta inspecció es va comprovar la 
seguretat de les tanques i es va requerir a la constructora que en modifiqués el 
sistema de subjecció. Afirma que, per tant, hi va haver un seguiment de l’obra després 
de rebre peticions dels veïns.  

Explica que, a més, ell mateix va estar al solar els primers dies de les obres amb els 
companys de Macosa, que estaven molt preocupats per l’amiant, i van poder veure 
que l’empresa d’enginyeria que feia l’enderroc va efectuar totes les operacions 
correctament i d’acord amb les normatives. Assenyala que, a més, quan va començar 
l’enderrocament, també va ser allà amb veïns, que estaven preocupats per les 
vibracions, i els va facilitar contactes del Districte per si hi havia cap problema. Afirma 
que també van veure que hi havia algunes persones que retiraven material i van fer-ne 
una mica de seguiment.  

Assenyala que l’habitual davant una actuació d’aquest tipus és que es truqui a la 
Guàrdia Urbana, aquesta comprovi la situació i, si és procedent, enviï una inspecció 
per obligar el propietari a fer el tancament adequat, tal com va succeir en aquest cas. 

El senyor Gallardo sol·licita que se’ls faciliti la resposta per escrit, adjuntant-hi també 
les inspeccions que es van fer, atès que el senyor Martín acostuma a explicar-los 
coses que després no s’ajusten a la realitat. 

El senyor Martín diu al senyor Gallardo que li enviarà tota aquesta informació per 
correu electrònic. 



 

 

Presentada pel GMDPPC: 

¿En qué fecha comunicaron los Servicios Técnicos del Distrito la ocupación 
ilegal del local 3 Pujades 418 a su propiedad? ¿En qué fecha el departamento 
técnico del Distrito ha realizado una inspección y elaborado un informe de la 
situación en que se encuentra dicha ocupación del local 3 Pujades 418? ¿Se 
prolongará el operativo de la Guardia Urbana del mes de julio tras el aumento 
de las molestias en septiembre? ¿Qué acciones y procedimientos realizará el 
regidor del Distrito para que la convivencia de nuestros vecinos no esté 
alterada por aquellas personas que no respetan la convivencia? 

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, assenyala que la pregunta fa 
referència a un tema que ja ha sortit diverses vegades en el plenari d’avui i en d’altres 
anteriors, que és el tema dels solars ocupats. Explica que en aquest cas concret es 
tracta d’un local del carrer Pujades que és propietat del BBVA, que ja va fer les 
gestions necessàries per a la seva expropiació. Formula la pregunta, i sol·licita que 
se’ls faciliti també la resposta per escrit.  

La senyora Sílvia López Serrano, consellera d’Infància, Joventut, Acció Social i 
Ciutadania, diu al senyor Gallardo que la propera vegada formuli només una pregunta, 
ja que n’ha fet quatre.  

Explica que no els consta la data sol·licitada, però que la propietat va presentar una 
demanda de judici verbal de desnonament per precari contra els ocupants d’aquest 
local, que va ser admesa pel Jutjat de Primera Instància número 4 de Barcelona. 
Afirma que, al final del mes de juliol, un cop afegit al control que exerceix la Taula 
d’Assentaments, aquest local va entrar en el llistat d’espais per inspeccionar, lluny 
d’altres en situació més precària. Manifesta que el 22 de setembre es va programar la 
inspecció per al 3 d’octubre, però que, per motius d’organització interna, la inspecció 
es va reprogramar per al 19 d’octubre, dia en què va ser realitzada per part del 
personal del Departament de Llicències, Inspeccions del Districte, el Servei de 
Prevenció i la Guàrdia Urbana. Explica que, atès el contingut de l’informe, que acredita 
que la finca no reuneix les mínimes condicions per ser habitada, el gerent del Districte 
ha dictat resolució per declarar l’infrahabitatge, amb l’atorgament de deu dies hàbils 
per presentar al·legacions, que és la fase en què s’està actualment. Remarca que 
aquesta resolució s’ha notificat avui, dia 24.  

Assenyala que la Guàrdia Urbana es va reunir amb els veïns en diferents ocasions per 
tractar la problemàtica generada pels ocupants del local. Explica que en la primera 
reunió es va acordar fer-ne un seguiment durant tres setmanes, però que aquest 
seguiment ha continuat i el coordinador de la comissió de diverses escales va 
reconèixer el 8 de setembre que la problemàtica havia millorat considerablement. 
Manifesta que el 18 de setembre hi va haver una reunió en la qual els agents van 
exposar davant diversos representants dels veïns les actuacions fetes, i en què els 
veïns van denunciar que els ocupants estaven fent obres per tal d’ocupar altres locals. 
Afirma, però, que l’endemà la Guàrdia Urbana va comprovar que això no era cert.  

Informa que es té constància de dotze trucades a la Guàrdia Urbana durant el mes de 
setembre, la majoria d’elles ateses per les patrulles, i d’una denúncia per infracció de 
l’ordenança de civisme.  

Finalment, assenyala que té la resposta per escrit per donar-la al senyor Gallardo. 

El president demana que se’n faci arribar una còpia a secretaria perquè la pugui fer 
extensiva a tots els grups municipals.  



 

 

Presentada pel GMDCUP: 

Quines accions pensa desenvolupar el Govern de la ciutat de Barcelona 
davant l’escalada repressiva i la supressió de drets que porta a terme el 
Govern espanyol? 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, formula la pregunta. 

El senyor Jordi Marzo i Fitó, conseller de Memòria Històrica, Seguretat i Prevenció, 
manifesta que la posició del Govern de la ciutat davant dues posicions antagòniques, 
representades pel Govern espanyol i el Govern català, és buscar la solució que 
permeti exercir els drets que tenen tots els ciutadans sense cap mesura repressora i 
coercitiva. Afirma que, d’una banda, l’èpica de la mobilització de l’1 d’octubre, tan 
organitzativa com participativa, no és sinònim de legitimitat, i que, de l’altra, la contínua 
judicialització de la política, l’empresonament de dos activistes d’organitzacions civils i 
l’aplicació d’una llei per intervenir un govern legítim, escollit lliurement, demostra la 
poca qualitat democràtica del Govern de l’Estat. Conclou que, per tant, el consistori 
continuarà treballant per una democràcia participativa real que permeti exercir totes les 
sobiranies. 

La senyora Ruiz explica que ja saben que aquest és el posicionament polític de 
Barcelona en Comú, però que volen saber quin serà el posicionament davant de nous 
actes repressius i noves detencions. Assenyala que potser el seu error és esperar més 
coses que la petició de diàleg que ja coneixen. 

El senyor Marzo afirma que seguiran estant al carrer i defensant les institucions i el 
poble de Catalunya. D’altra banda, remarca que l’Ajuntament de Barcelona es 
personarà com a acusació popular en els casos de ferits greus. 

e) Seguiment de les proposicions i declaracions de grup:  

Presentat pel GMDDemòcrata: 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició / declaració de grup 
aprovada al Consell Plenari del dia 8 de juny de 2017 pel que fa a l’apartat 
primer de la mateixa, amb el següent literal: 

Que el Govern municipal respecti i doni compliment al resultat de la consulta 
relativa a la superilla del Poblenou tot retirant les intervencions realitzades 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, presenta el seguiment. 

El conseller tècnic manifesta que en aquests moments a la superilla s’estan executant 
obres de jocs infantils, que estan a punt d’acabar. D’altra banda, explica que en l’últim 
mes s’han fet reunions amb els grups favorables i els grups contraris a la superilla, així 
com una comissió de seguiment, que ha tingut una notable participació i en la qual fins 
i tot hi ha hagut alguna valoració positiva dels col·lectius antisuperilla. 

El senyor Boadella afirma que el conseller tècnic no ha contestat res sobre el 
compliment d’aquest acord del Consell Plenari, que parlava de retirar les intervencions 
realitzades a l’àmbit de la superilla, i no pas de fer-ne de noves. 

El conseller tècnic manifesta que no s’ha retirat res sinó que s’hi estan fent coses, en 
compliment dels acords que l’Ajuntament ha adoptat en comissions al plenari i a Casa 
Gran. A més, adverteix que els acords adoptats sobre la base de consultes prèvies 



 

 

que no reuneixen totes les garanties poden portar a decisions que tenen «la cua de 
palla». Explica que el Govern de la ciutat treballa perquè la participació ciutadana sigui 
de qualitat i efectiva, i tingui el màxim de garanties i de pluralitat. En aquest sentit, es 
refereix a l’aprovació del nou Reglament de participació ciutadana fa poques 
setmanes, que destaca que millora la participació ciutadana.  

Presentat pel GMDPPC: 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició / declaració de grup 
aprovada en la sessió del Consell Plenari del dia 5 de juliol de 2017, amb el 
següent contingut: 

Proponemos que el skatepark ubicado junto a las instalaciones del pabellón 
de la Mar Bella sea la mejor instalación deportiva por su ubicación y práctica 
del deporte del skate, para que lleve el nombre de lgnacio Echeverría como 
mejor homenaje de la ciudad de Barcelona a esta gran persona 

El senyor Ramon Sabaté Puig, de GMDPPC, presenta el seguiment.  

El senyor Jordi Martín López, conseller de Participació i Transparència, Economia 
Social i Cooperativa i Turisme, assenyala que el GMDPPC pot presentar aquesta 
proposició directament a l’Ajuntament de la ciutat, on també hi està representat.  

Manifesta que estan treballant en la proposta i que ja en donaran la informació 
oportuna quan correspongui. 

El senyor Sabaté manifesta que esperen que sigui aviat. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 22.30 h.  

 

La secretària del Consell Vist i plau 
 El president 
 


