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Desenvolupament de la sessió 

La presidenta dona la benvinguda als assistents. 

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior de 13 de desembre de 2018 

S’aprova per unanimitat. 

B) Part informativa  

B.1 Donar compte de les modificacions de cartipàs 

La secretària anuncia la finalització del permís de paternitat del conseller Gerard Sentís Garcés, 

que renova la presidència del Consell de Comerç i del Consell de Solidaritat i Cooperació, amb 

efectes de 17 de desembre de 2018. 

B.2 Despatx d’ofici 

La presidenta comunica que el despatx d’ofici està a disposició dels presents. 

El Consell se n’assabenta. 

B.3 Informe de la regidora del districte: balanç del mandat 

La presidenta recorda que la regidora del districte disposa de 15 minuts i els grups municipals 

de 5; la regidora en tres torns, els grups municipals en dos. 

La regidora dona la benvinguda als assistents. 

Tot seguit, explica que les prioritats del govern han estat la inclusió i la justícia social, cosa que 

s’ha reflectit en la inversió en educació pública. En aquest sentit, esmenta la posada en marxa 

de l’edifici de l’institut Martí Pous i que hi haurà un futur institut La Sagrera - Sant Andreu el 

curs vinent, la posada en marxa de l’escola bressol del barri del Congrés-Indians, el compromís 

del govern amb l’expropiació del solar de Concepció Arenal per ampliar el pati de l’escola 

Mestre Gibert, les obres de l’institut de formació professional a Bon Pastor, l’oferta de 

batxillerat a La Llotja, la licitació de l’escola La Maquinista i l’obertura al setembre de l’escola 

de noves oportunitats. 

Tot seguit, pel que fa a l’habitatge, apunta que és un dels problemes principals a Barcelona i 

que s’han invertit més de 2,5 milions al districte en compres i cessions d’habitatge, i més de 

400 en entrega d’habitatges o habitatges en construcció entre Bon Pastor, Sant Andreu i 

Trinitat. Afegeix que s’ha invertit en rehabilitació d’habitatges antics i per lluitar contra la 

pobresa energètica. 

Quant a la cultura i la memòria història, es refereix a l’aposta cultural de proximitat i destaca la 

posada en marxa d’equipaments de gestió cívica com Can Portabella, Can Clariana, la Torre de 

la Sagrera i l’Espai 30, així com l’acostament de les festes de la Mercè a Sant Andreu, i el suport 

a entitats i projectes del teixit associatiu. 

A continuació, esmenta les operacions de transformació a Porta-Trinitat, Trinitat Nord, 

Casernes i PERI Lanzarote, i diu que s’han pogut desencallar projectes com la urbanització de la 

zona de Casernes, amb el projecte del nou espai jove, i altres temes aturats. Al·ludeix també a 

la pacificació de carrers i l’increment de parcs. 

Assenyala que s’ha apostat per la transparència i la participació, exigida pels veïns. 



 
 

Finalment, afegeix que, amb motiu del final del mandat, dona les gràcies als servidors públics 

del districte i a l’equip de consellers i conselleres de Barcelona En Comú, i ho estén a tot el 

Consell Plenari, per la feina feta per millorar la vida als barris de Sant Andreu. A més, agraeix la 

col·laboració als veïns i veïnes, i especialment de les associacions de veïns, dels eixos 

comercials o les entitats. Manifesta que ha estat un orgull ser regidora de Sant Andreu, on ha 

nascut i on viu. Fa saber que per a ella la política més valuosa és la més pròxima, que pot 

canviar de forma directa la vida de moltes persones, i que ho trobarà a faltar. Apel·la que les 

persones es cuidin les unes a les altres. 

El senyor Ivan Altimira Miralles, del GMDCUP-PA, expressa que són moments d’anormalitat 

democràtica, amb preses i exiliades polítiques i imputacions per dissidència política pels fets 

de l’1-O. Considera que el judici en curs és una farsa i que s’ha creat un fals discurs de 

violència, atès que l’única violència la van exercir la Policia Nacional i la Guàrdia Civil contra el 

poble i els votants. Es demana si els senyors Nieto, Soraya, Espejo o Millo podrien mirar a la 

cara les més de mil persones ferides, com pares, mares i nens de l’escola Estel o de l’institut 

Joan Fuster, que han hagut de seguir teràpia psicològica. Recorda que mentir en donar 

testimoni és delicte penal i assegura que això és el que ha passat al judici. 

A continuació, assenyala que el Partit Popular i Ciutadans s’acosten a la ultradreta de Vox amb 

pactes, i que Vox ha plantat una parada a Onze de Setembre, però que davant d’això només 

s’han detingut tres persones antifeixistes i s’han fet càrregues als veïns. Es fa ressò que els 

ciutadans han aturat un autobús d’Hazte Oír amb missatges homòfobs i masclistes. Manifesta 

que les eleccions no són un canvi de govern, sinó un canvi de règim continuista del franquisme, 

com proven l’anomenada llei mordassa o la reforma laboral. Exposa que al seu grup les 

institucions s’utilitzen només com a eines, perquè la lluita s’ha de fer al carrer, per exemple 

amb vagues com les del 21D, la dels treballadors del metro o la del 8M. 

Tot seguit, sobre promeses electorals, recrimina que continua havent-hi legionaris a les 

casernes; que el MWC afavoreix les elits, practica la precarietat laboral i és sexista; que han 

augmentat els desnonaments, amb dates obertes. 

Finalment, manifesta que el seu grup ha fet el que ha pogut des de les institucions, però que 

les lluites continuaran fent-se al carrer, a les quals donaran suport. 

La senyora María del Carmen Santana i González, del GMDPPC, apunta les mancances que fa 

anys que s’arrosseguen i no s’han resolt, en concret la situació a la zona de l’antic canòdrom de 

Congrés-Indians, la qüestió de la presó de Trinitat Vella i els habitatges i altres inversions que 

falten a Casernes. Demana si aquests temes pendents seran prioritaris la legislatura vinent. 

També assenyala que l’informe fa nombroses referències al Pla de barris, la partida 

pressupostària del qual ha baixat l’any 2019. 

La senyora Santana diu a la senyora Regidora que li permeti unes paraules de comiat i 
agraïment. Començant per vostè, a la qual desitjo tot el millor. 
 
Comenta que ha passat dotze anys treballant amb vostès i amb els companys de legislatures 
anteriors, molt de temps en el qual ha conegut i tractat a moltes persones. Amb les que ha fet 
grans amistats. 
 
No es vol estendre molt, però si acabar agraint a tots els companys que ha tingut al llarg 
d'aquests dotze anys, Presidenta, Regidors, Consellers, Tècnics, empleats de l'Ajuntament que 



 
 

tan bé l'han tractat sempre, a les associacions de veïns per les bones estones passades 
treballant junts a totes les altres associacions del Districte. En fi a tothom que ha conegut. 
 
Se’n va amb un sentit més ampli de l'acceptació dels que pensen diferent, ha tingut en els 
plenaris diferències normals dins de l'enfocament de cada un en defensar la seva proposta, 
però aquí s'acaba tot. 
 
Reitera les gràcies a tothom,  desitja el millor i el millor per al Districte. 
 
Que sempre visqui Sant Andreu. 
 

El senyor Marcos Rodríguez Hernández, del GMDCs, exposa que segons l’últim baròmetre 

semestral de Barcelona del desembre, el 60% dels barcelonins percep que la imatge de la 

ciutat ha empitjorat, mentre que fa quatre anys eren el 38%. Indica que l’informe de la 

regidora inclou, com a assoliments del govern dels darrers quatre anys, propostes que no s’han 

acomplert; en concret, esmenta els solars de Porta-Trinitat i del camp de futbol de Baró de 

Viver. També indica que l’informe inclou el projecte de la comissaria de la Guàrdia Urbana a 

Baró de Viver quan falten menys de tres mesos per a les eleccions. 

Assenyala que segons el mateix baròmetre, el problema considerat més greu és la seguretat, 

amb un 21%, quan feia deu anys que no s’arribava a aquesta xifra. Indica que a Sant Andreu 

han crescut els delictes cada any entre un 3% i un 7%. Destaca que el 2016 es van deixar de 

convocar places de guàrdia urbana i que nits i caps de setmana només un cotxe patrulla per 

Sant Andreu, Nou Barris i Horta-Guinardó. Afirma que a Sant Andreu agafar el metro de nit és 

més insegur ara que fa quatre anys. 

Pel que fa a habitatge, apunta que al districte han pujat un 5-9% els lloguers, que han 

augmentat els desnonaments i que els 4.000 habitatges nous promesos de lloguer social no 

han arribat a la meitat. Recorda que el seu grup municipal va impulsar la creació d’una Taula 

d’Habitatge, aprovada al Consell, però que el govern no ha engegat. 

Quant a mobilitat, es fa ressò dels dies de vaga de metro. També manifesta que després d’un 

procés participatiu de més d’un any per a la reforma de la Meridiana, demanat per diverses 

associacions de veïns, el govern només s’ha limitat a reformar la zona d’Aragó-València. 

Considera que els carrils bici del districte han resultat més un problema que una solució. 

Finalment, expressa que el canvi de govern ha decebut i ha fet una gestió fracassada, i també 

acomiada la regidora i els consellers que no repeteixin el mandat vinent. 

El senyor Ivan Marzá Viola, del GMDPSC-CP, considera que el balanç de la legislatura s’ha fet 

des de l’electoralisme. Recorda que en el correu electrònic que els han enviat els han dit que 

han deixat «un districte més feliç», però que les dades no ho corroboren. Indica que els 

barcelonins se senten més insegurs i que dos terços desconfien de l’alcaldia. 

Afegeix que a la carta es diu que no volen fer una llista del grau d’execució i inversió i que 

només volen fer un balanç per ser transparents, però que això és contradictori. Considera que, 

en realitat, aquesta llista no s’ha fet perquè no els convé. En aquest sentit, al·ludeix a 

l’incompliment de les obres a Porta Trinitat, la falta de l’edifici per al casal de joves i la falta 

d’obres a l’edifici per al casal de gent gran de Trinitat Vella. A més, assenyala que en el llibre es 

fan constar l’àrea de regeneració urbana de Trinitat, que té calendari 2020-2021, i que les 



 
 

fases 3 i 4 del Bon Pastor, les anomenades Cases Barates, se sobrepubliciten. Quant al projecte 

Nord Trinitat, indica que no se n’ha aprovat el PEMU, tot i que s’ha fet constar. 

En resum, considera que el balanç es resumeix en incompliments i reprogramacions. En relació 

amb l’habitatge públic, exposa que a banda de les promocions en marxa com les de les Cases 

Barates, al districte s’han acabat 46 habitatges a Fabra i Coats, no exempts de polèmica pels 

requisits per accedir-hi. Sobre el Pla de barris, recorda que ha estat objecte de reprovació 

quasi unànime dels grups municipals. 

El senyor Carlos Rodríguez i Escuredo, del GMDERC-AM, diu que malgrat les promeses de canvi 

i el discurs fresc del nou equip de govern, el balanç és ple d’expectatives fallides i deixa un 

llegat de feines pendents. Reconeix que són el govern que ha presentat més projectes al 

districte, però que alhora, tot i els anuncis i la publicitat, han acabat sense veure la llum, com 

el camp de Baró de Viver. 

Quant a habitatge, apunta que s’ha construït menys del 5% de l’habitatge promès al districte i 

la ciutat, i que els pisos per a joves de Fabra i Coats són inaccessibles per al jovent. En 

educació, es felicita de la inauguració de l’escola bressol La Morera, però afegeix que s’havien 

promès 30 escoles bressol a la ciutat, que a mig mandat es va dir que en serien 11, i que al final 

només s’ha fet aquesta i ha quedat per fer la de Casernes. 

Tot seguit, lamenta que els projectes dels últims mesos quedin sense dotació ni pressupost per 

al govern vinent, i que s’hagin fet processos participatius sense traducció material, com en el 

cas de la Meridiana. També apunta que en quatre anys no s’ha avançat en el projecte de les 

naus del carrer Espronceda. I assenyala que la manera de fer del govern queda exemplificada 

amb la gestió de les fonts del parc de Santiburcio, que es van haver de tancar al cap de 15 dies 

per un brot del qual no s’ha rebut més informació, i que la premsa ha anunciat que seran fonts 

ornamentals. 

Conclou que, en definitiva, la majoria de projectes han quedat com a mers anuncis i promeses 

incomplertes. 

Pel que fa al dia 8 de març, el defensa com a data d’homenatge als moviments a favor dels 

drets de les dones i de reivindicació per continuar evidenciant les desigualtats de gènere. 

Assenyala que el grup municipal d’ERC dona suport i secunda la vaga d’aquest dia. 

Finalment, demana llibertat i absolució als presos i preses polítics. 

La senyora Maria Ximena Gadea Pintos, del GMDDemòcrata, denuncia l’empresonament injust 

dels presos i preses polítics i la situació d’exili de polítics i polítiques. Afirma que el judici en 

curs és una farsa. 

A continuació, considera que la regidora no pot estar satisfeta amb la gestió que s’ha fet a Sant 

Andreu, atès que Sant Andreu ha estat una moneda de canvi en el pacte amb els socialistes, 

que s’han fet inauguracions sense els projectes acabats o fins i tot amb els projectes ni tan sols 

començats, i que s’han aprovat propostes i precs que després s’han ignorat. També assenyala 

que molts dels projectes que es fan constar al llibre del balanç són heretats del mandat 

anterior, com és normal, però que almenys això s’hauria de reconèixer. 

Tot seguit, exposa que Sant Andreu és un dels districtes on més ha pujat el preu de l’habitatge. 

Esmenta que s’han fet promocions públiques on una dona sola ha de tenir els mateixos 



 
 

ingressos que una parella, i que tenint en compte que una dona guanya un 30% menys que un 

home, el problema no es resoldrà i no s’ajuda a l’apoderament femení. 

Afirma que el govern no ha estat transparent, posant com a exemple el fet que l’informe de la 

regidora no s’ha rebut per al Consell Plenari, i que la seva agenda pública tampoc ho és, amb 

denominacions poc aclaridores. Considera que la regidora ha tancat portes al diàleg amb els 

altres consellers i que sovint han estat els consellers els que han acompanyat els veïns en els 

actes. Desitja sort a la regidora en la seva vida professional i personal. 

Finalment, demana a la resta de grups que fomentin el lideratge femení i acaba donant les 

gràcies a tots els qui treballen perquè la institució tiri endavant, com treballadors municipals, 

consellers i conselleres, la presidenta i els veïns. 

La regidora apunta que els grups no han mencionat els projectes acabats, i remarca que la 

documentació inclou l’inici, la dotació pressupostària i la finalització dels projectes. 

Quant a Baró de Viver, manifesta que fa 25 anys que esperava un camp de futbol, que 

requereix un avantprojecte, un projecte executiu i una dotació pressupostària; a més, apunta 

que les obres comencen al març i que s’hi va treballar des de l’inici del mandat. 

La regidora assegura que, al marge del casal de Can Portabella, en arribar faltava començar el 

projecte de gairebé tota la resta, cosa que dificultava la feina. Pel que fa a Trinitat Nord, 

assenyala que no hi havia conveni amb la Generalitat i que s’han fet acords amb la Generalitat 

per als projectes, que estan en marxa; parla de l’acord amb el Consorci de la Zona Franca per 

poder activar Casernes. Recorda que tot el que es fa constar d’inversió i els projectes ja estan 

consignats. Indica també que en el cas dels projectes de Porta Trinitat la licitació s’ha fet, i que 

si les obres no han començat ha estat per un recurs d’una empresa contra les clàusules socials. 

La regidora afirma que Sant Andreu ha estat el districte amb inversió per habitant més alta de 

Barcelona i que, de fet, ha doblat la del mandat anterior, una dada consultable. Lamenta que 

els grups que han governat no ho reconeguin. Critica que el Partit Socialista assumeixi el 

discurs de Ciutadans que dibuixa una ciutat que és un infern i un districte insegur, una imatge 

que considera distorsionada. Indica que s’han ampliat hores extra de guàrdia urbana i s’han 

convocat places en seguretat, mentre que els grups de l’oposició mantenen retallades en 

aquest àmbit al Congrés dels Diputats. 

Quant a Pla de barris, exposa que a Bon Pastor s’ha treballat a la plaça Mossèn Cortinas, en el 

casal de gent gran i al centre Cristòfol Colom, i expressa sentir-se dolguda perquè diu que els 

grups de l’oposició menteixen quan afirmen que no s’hi ha fet res. 

En relació amb l’habitatge, admet que continua sent un repte, però indica que s’hi ha invertit. 

Assenyala que els desnonaments no han augmentat respecte a l’anterior mandat i que s’ha 

actuat als tribunals per aturar els desnonaments oberts i sense avisos als serveis socials, així 

com s’ha demanat als ministeris que es marquin límits als preus del lloguer. 

Recrimina que es facin crítiques sobre educació o seguretat quan no s’ha ajudat en altres 

àmbits institucionals a disposar de millores com 600 mossos d’esquadra més per a la ciutat. 

A continuació, recorda que els terminis de contractació administrativa fan impossible acabar 

projectes en quatre anys, però que això dista molt de fer certa l’acusació de no haver fet res. 

Lamenta que per tacticisme polític els altres grups no donessin suport al pressupost del Pla 

d’actuació del districte. 



 
 

Finalment, dona les gràcies a la regidora Carmen Andrés per la seva feina al districte, on va ser 

regidora un any. Agraeix també les paraules de bons desitjos que se li han adreçat i se suma al 

suport a la vaga feminista del 8 de març. 

El senyor Altimira es fa ressò del cas de Sanae, una veïna que fa dos anys que viu en una 

situació d’emergència que Habitatge no li reconeix, ja que no té ordre de desnonament i no 

pot entrar a la Mesa d’Emergència. Demana quines solucions s’estudien per resoldre 

problemes relacionats amb l’habitatge. 

La senyora Santana recorda que, respecte a projectes com els de Porta Trinitat, la presó, el 

canòdrom o les casernes, els partits que han governat en anteriors mandats també hi tenen 

responsabilitat, si no s’han acabat. Alhora, reconeix que hi ha projectes que s’han dut a terme. 

Demana que s’aclareixi què passarà amb les partides pressupostàries que estan aprovades. 

El senyor Marcos Rodríguez reitera que, a les juntes de seguretat de la Taula de Seguretat, 

Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra, és on s’han donat les dades de l’augment de delictes, 

situades entre un 3% i un 7%. 

El senyor Marzá, respecte al Pla de barris, indica que al plenari de l’Ajuntament es va reprovar 

el govern i que no ho va fer només Jaume Collboni, sinó que ho van aprovar tots menys el grup 

de govern i la CUP. Manifesta que el grup de govern, en arribar, es va queixar d’hipoteques 

com la de l’escola La Morera, però que el mateix faran ells amb la caserna de la Guàrdia 

Urbana, de 16 milions d’euros i sense dotació. 

Respecte a l’al·lusió de la senyora Santana sobre Porta Trinitat, li respon que fa 8 anys que no 

hi són.  

Finalment, desitja sort a la regidora i a la senyora Santana, i agraeix als consellers, tècnics, la 

gerent i les associacions la feina feta. 

El senyor Carlos Rodríguez assenyala que el seu grup no fa electoralisme i es refereix al 

projecte +Educació, el centre de noves oportunitats i les condicions d’escoles com Mestre 

Gibert. En aquest sentit, es felicita que avui s’hagi arribat a un acord, respecte al qual agraeix la 

feina de gerència i la regidora, per complir la demanda del mur i sobre els espais de les escoles. 

A continuació, agraeix la feina de consellers, entitats, associacions de veïns i treballadors 

municipals. Finalment, agraeix també a la gerent la seva bona predisposició i a la regidora la 

seva honestedat. 

La senyora Gadea es mostra sorpresa que es comparin 4 anys de govern municipal amb més de 

30 de govern socialista. Considera que no és just, atès que no és el mateix començar un 

mandat amb un forat de 800 milions d’euros, com va passar al seu grup l’any 2011, que fer-ho 

amb uns comptes sanejats. 

Respecte a Trinitat Nord, recorda que hi havia un protocol signat que és la base del conveni, 

signat a l’octubre de 2014, i que es va invertir a dignificar l’entorn. Apunta que aquells anys es 

va fer més per treure la presó que en els 30 anys precedents. 

A continuació, explica que hi ha convocatòria de mossos d’esquadra i emplaça la regidora de 

districte que el seu grup polític aprovi els pressupostos de la Generalitat i es pugui arribar a un 

acord. Apunta que el PAD no el van arribar a votar, que es va arribar a la reunió i la regidora no 

hi era. 



 
 

La regidora exposa que la Sanae és en un pis d’inclusió i que està reconeguda a la Mesa 

d’Emergència malgrat que no hi hagi ordre de desnonament. Afirma que està satisfeta de la 

feina que s’ha pogut fer, tot i que sempre se’n voldria haver fet més. En aquest sentit, recorda 

que els terminis administratius sovint compliquen avançar. 

Per acabar, afegeix que li hauria agradat comptar amb més aliats a l’hora de governar, en uns 

moments complicats al país, però considera que malgrat les dificultats s’han fet esforços per 

fer avançar els projectes. 

C) Part decisòria 

1. Informar favorablement el Pla de millora urbana per l’ajust de rasants a l’àmbit de la 

MPPGM als terrenys ocupats pel centre penitenciari de Trinitat Vella i els seus entorns, 

d’iniciativa municipal, aprovat inicialment per la Comissió de Govern de 24 de desembre 

de 2018 

La presidenta informa que el govern disposa d’una intervenció de dos minuts, i d’un minut els 

grups municipals per posicionar el vot. 

El senyor Josep Alberjón Fumanal, conseller d’Ecologia, Medi Ambient, Residus i Parcs i Jardins, 

exposa que a Nord Trinitat la reurbanització de la zona, la construcció de pisos i 

l’enderrocament del centre penitenciari de tercer grau ha estat un dels objectius de l’equip de 

govern, dinamitzat a partir de l’acord entre Ajuntament i Generalitat. El Pla de millora urbana 

que es presenta tracta només de les rasants per a l’accessibilitat, i també redueix murs de 

contenció i escales mecàniques. 

El senyor Ivan Altimira Miralles, del GMDCUP-PA, anuncia que hi votaran a favor. Matisa que a 

Nord Trinitat fa anys que es reivindica l’enderrocament de la presó i que voldrien que tot el pla 

es comencés a dur a terme, una promesa que s’ha anat ajornant en diferents legislatures, i 

incideix en el fet que Iniciativa per Catalunya també va governar conjuntament amb el Partit 

Socialista. 

La senyora María del Carmen Santana i González, del GMDPPC, comunica el vot a favor de la 

proposta. 

El senyor Marcos Rodríguez Hernández, del GMDCs, expressa el vot a favor de la proposta. 

El senyor Ivan Marzá Viola, del GMDPSC-CP, recorda que en el seu moment es va manifestar la 

queixa per l’espera d’un any i mig per a la modificació de rasants. Anuncia el vot a favor de la 

proposta. 

El senyor Carlos Rodríguez Escuredo, del GMDERC-AM, manifesta el vot a favor a la proposta, 

felicita els veïns i recorda el paper en aquesta qüestió del conseller Carles Mundó, enjudiciat, 

perquè gràcies al conveni entre Ajuntament i Generalitat es va poder desencallar la situació. 

El senyor Josep Vilà i Servià, del GMDDemòcrata, anuncia el vot a favor de la proposta i 

expressa el desig que l’obra tingui continuïtat. 

El senyor Alberjón agraeix el posicionament dels grups. 

S’informa favorablement la proposta per unanimitat. 

2. Informar favorablement el Pla especial urbanístic per a la regulació del nou equipament 

cultural de les Cases Barates del Bon Pastor, situades a l’illa compresa pels carrers 



 
 

Barnola, Tàrrega, Bellmunt i Clarament, d’iniciativa municipal, aprovat inicialment per la 

Comissió de Govern de 31 de gener de 2019. 

La presidenta recorda que en Junta de Portaveus es va acordar que els grups només 

posicionarien el vot. 

Tots els grups manifesten el seu vot a favor. 

S’aprova per unanimitat. 

3. Proposar l’atorgament de les medalles d’honor de Barcelona per a l’any 2019, de 

conformitat amb l’article 17 del Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de 

Barcelona, aprovat pel Plenari del Consell Municipal en la sessió de 29 de juny de 2012. 

La presidenta exposa que la primera candidata, acceptada per Junta de Portaveus per 

unanimitat, és l’Associació de Veïns del Congrés-Indians, que celebra 50 anys i que es va fundar 

l’any 1969 amb el nom d’Associació de Veïns Can Ros. Actualment uneix dos barris d’orígens 

diferents i té l’objectiu d’organitzar els veïns per millorar el barri. 

A continuació, explica que la segona candidata és la senyora Virginia Cierco Aparicio, directora 

de la biblioteca del Bon Pastor, per la seva dedicació a la comunitat del barri. En destaca els 

seus tallers de foment de la lectura i altres disciplines artístiques per a infants i joves; la seva 

participació activa a la Xarxa d’Infància, Adolescència i Joventut del Bon Pastor, i la seva 

implicació a la Taula de Salut Comunitària del Bon Pastor i a la Taula de Coordinació 

Comunitària del Bon Pastor. 

La presidenta felicita totes dues candidatures. 

El senyor Ivan Altimira Miralles, del GMDCUP-PA, manifesta la crítica de la CUP als protocols 

establerts per a la concessió de les medalles. Felicita l’Associació de Veïns Congrés-Indians i 

Virginia Cierco i fa un reconeixement a la feina que han dut a terme al barri. 

La senyora María del Carmen Santana i González, del GMDPPC, felicita Virginia Cierco i en 

valora la feina. Remarca la importància de la feina de les associacions de veïns i felicita 

l’Associació de Veïns Congrés-Indians. 

El senyor Jordi Obón Cabré, del GMDCs, felicita els guardonats i afegeix que les associacions de 

veïns no haurien d’entrar en sectarismes i excloure el 10% de votants que Ciutadans té al barri. 

El senyor Ivan Marzá Viola, del GMDPSC-CP, felicita Virginia Cierco i en valora la feina. Felicita 

també l’Associació de Veïns Congrés-Indians i fa un reconeixement de la seva feina. 

El senyor Carlos Rodríguez Escuredo, del GMDERC-AM, agraeix a Virginia Cierco i a l’Associació 

de Veïns Congrés-Indians la seva feina. Anima els veïns a participar en el relleu al capdavant de 

l’associació. 

El senyor Roger Mestre Fàbregas, del GMDDemòcrata, felicita Virginia Cierco i l’Associació de 

Veïns Congrés-Indians i fa un reconeixement a la seva feina. 

La regidora felicita Virginia Cierco i l’Associació de Veïns Congrés-Indians per les medalles. 

Reconeix l’esforç i la dedicació que suposa implicar-se en una associació de veïns per arribar a 

acords i fer propostes, i també la implicació de Virginia Cierco, especialment en l’atenció a 

infants i joves. 

S’aplaudeixen els guardonats. 



 
 

La senyora Virginia Cierco Aparicio convida tothom a anar a la biblioteca del Bon Pastor. 

Remarca que les biblioteques són espais de convivència i cohesió social. Valora la comunitat 

del Bon Pastor, que els facilita la feina i que és conscient que perquè els ciutadans tinguin 

oportunitats cal un treball conjunt de serveis socials, salut, mestres i veïns. Reconeix que rebre 

la medalla és un honor i una responsabilitat. 

Betlem Ayúcar Hidalgo, presidenta de l’Associació de Veïns Congrés-Indians, agraeix el 

reconeixement i recorda el gran esforç que suposa treballar per una associació de veïns o 

entitat veïnal. Esmenta que han entrat a la gestió cívica ciutadana a Can Clariana Cultural 

després de molts anys, un èxit que qualifica de somni. Apunta que l’associació intenta donar 

veu a tothom i que continuaran treballant per millorar la ciutat. 

S’aplaudeixen les guardonades. 

La presidenta manifesta que és un orgull que els guardonats representin el districte i reitera 

l’agraïment per la feina feta. 

4. Proposar a la Ponència de Nomenclàtor el nom d’Isabel Domínguez Paniagua a l’espai 

limitat pels carrers Sant Adrià, Llinars del Vallès i Enric Sanchis. 

El senyor José María Fanlo Ruiz, conseller de Mobilitat i Via Pública, comença fent saber que hi 

ha una proposta similar de l’associació de veïns a la Taula de Memòria Històrica del districte. 

A continuació, explica que Isabel Domínguez Paniagua va arribar a Bon Pastor el 1969 i que 

l’atropellament del fill d’una veïna la va portar a organitzar una manifestació per reclamar 

semàfors a la zona, un fet que va despertar el moviment veïnal. Esmenta també la seva 

implicació en la lluita per aconseguir un ambulatori, en els sindicats dins de les empreses on va 

treballar i en l’organització d’associacions de dones. Recorda que va ser detinguda quan 

repartia octavetes que reclamaven llibertats democràtiques i que va complir condemna a la 

presó de la Trinitat Vella i després a Alcalá de Henares, fins al setembre del 1975. Rememora 

que es va dedicar al treball social a Sabadell, on va impulsar la creació del Centre d’Atenció a la 

Dona de l’Ajuntament i de l’Associació Africana de Sabadell. 

Finalment, reivindica Isabel Domínguez Paniagua com un referent i presenta la proposta de 

donar el seu nom als jardins on hi ha els semàfors pels quals va lluitar. 

La senyora Paquita Delgado Espín, presidenta de l’Associació de Veïns de Bon Pastor, 

manifesta en nom de l’associació el desig d’homenatjar Isabel Domínguez Paniagua, 

cofundadora de l’associació i amb una gran trajectòria de lluita veïnal, i especialment pel seu 

paper de reivindicació de la igualtat entre homes i dones. En aquest sentit, agraeix el suport 

dels diferents grups polítics. 

Hi ha aplaudiments. 

El senyor Ivan Altimira Miralles, del GMDCUP-PA, anuncia el vot favorable. Es felicita perquè 

s’opti pel nom d’una dona, contribuint així a visibilitzar la lluita de les dones activistes. A 

continuació, advoca pel canvi de noms de carrers vinculats a cardenals vinculats al feixisme, 

sants o l’esclavitud. 

La senyora María del Carmen Santana i González, del GMDPPC, es felicita per la proposta i 

recorda que els canvis de noms de carrers sovint no han tingut en compte noms de dona. 

El senyor Marcos Rodríguez Hernández, del GMDCs, manifesta el vot a favor de la proposta. 



 
 

El senyor Ivan Marzá Viola, del GMDPSC-CP, comunica el vot a favor de la proposta i recorda la 

necessitat de feminitzar els noms de carrers. 

El senyor Joaquim Pañart Sánchez, del GMDERC-AM, expressa el vot a favor de la proposta, fa 

un reconeixement a la tasca d’Isabel Domínguez Paniagua i recorda la necessitat d’avançar a 

feminitzar carrers i visibilitzar la tasca de les dones a la societat. 

El senyor Roger Mestre Fàbregas, del GMDDemòcrata, anuncia el vot a favor de la proposta 

per la feminització de l’espai públic i per l’exemple d’Isabel Domínguez quant a la lluita pels 

drets de les dones i pel respecte als drets fonamentals de les persones. 

La proposta s’aprova per unanimitat. 

Hi ha aplaudiments. 

D) Part d’impuls i control 

1. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

Des del districte de Sant Andreu, des de tots els grups municipals, us convidem a totes les 

activitats que ofereixen les entitats de dones i els equipaments durant el mes de març a 

tots els barris de districte. 

Tanmateix, el Consell de Districte de Sant Andreu, amb motiu del Dia Internacional de les 

Dones, ACORDA: 

1. Refermar el seu compromís amb la lluita feminista i fer-se seves les 

reivindicacions del moviment feminista. 

2. Donar ple suport a la vaga feminista, de treball, de cures i de consum, i facilitar 

que qui vulgui fer-la pugui exercir plenament el seu dret. 

3. Fer una crida a concentrar-nos a la porta de la seu del districte el mateix dia 8 

de març a les 12 hores, així com a la porta de tots els equipaments municipals 

de districte. 

La senyora Elvira Juncosa i Román, consellera d’Habitatge, Feminismes i LGTBI, Urbanisme i 

Joventut, llegeix la declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de les Dones. 

2. PROPOSICIONS 

 

2.1. Proposició presentada pel GM CUP 

-Que el plenari tingui tot el poder executori de dur a terme els acords presos en aquest 

òrgan. 

-La urgent descentralització de l’Ajuntament de Barcelona. 

-L’elecció directa dels i les conselleres de districte i la seva regidora. 

El senyor Ivan Altimira Miralles, del GMDCUP-PA, indica els tres punts de la proposició. Posa 

èmfasi en el fet que moltes propostes i precs són aprovats al plenari, però que després tenen 

una implementació pràcticament nul·la. 

La senyora María del Carmen Santana i González, del GMDPPC, manifesta desconèixer si la 

legalitat vigent permet el que proposa la proposició. Si no fos així, indica que primer caldria 

reformar el reglament orgànic i les normes reguladores, cosa que podria fer el proper govern. 

Per aquest motiu, anuncia el vot negatiu a la proposició. 



 
 

El senyor Jordi Obón Cabré, del GMDCs, comunica el vot negatiu a la proposició per respecte a 

la Carta municipal. Assenyala que el canvi caldria impulsar-lo des d’una majoria a l’Ajuntament. 

El senyor Ivan Marzá Viola, del GMDPSC-CP, assenyala que a final de mandat no és el moment 

de donar suport a una proposició d’aquest calat. En aquest sentit, expressa el vot negatiu i 

demana que es pugui tornar a plantejar a inici del nou mandat. 

El senyor Carlos Rodríguez Escuredo, del GMDERC-AM, recorda que la CUP va presentar la 

proposició a principi de mandat i que gairebé tots els grups la van secundar. Assenyala també 

que comparteixen la necessitat de reforma i descentralització de l’Ajuntament per apropar 

l’Administració als veïns. Destaca que ERC porta l’elecció directa de consellers i conselleres al 

programa des de l’any 1982 i que el funcionament de Barcelona és una anomalia respecte a 

altres ciutats europees. Considera evident que per combatre desigualtats calen eines potents 

de col·laboració, fins i tot més enllà del municipi. 

Per tot plegat, anuncia el vot favorable a la proposició. 

A continuació, recorda que a les esmenes al Reglament de participació van demanar 

incorporar les consultes ciutadanes als barris i que es reclamen els barris com a subjecte bàsic 

d’acció política i comunitària de proximitat. 

Finalment, assegura que, per dur a terme el que exposa la proposició, no cal cap reforma legal 

i que la Carta de Barcelona ho permet. 

La senyora Maria Ximena Gadea Pintos, del GMDDemòcrata, expressa que comparteixen el 

fons de la proposta quant al fet que els acords de plenari siguin vinculants, i que creuen en la 

descentralització i l’elecció directa de consellers i regidores, però que aquest no és l’òrgan on 

s’ha de presentar la proposició. 

Per aquest motiu, comunica que el sentit del vot serà l’abstenció. 

El senyor Gerard Sentís Garcés, conseller de Comerç i Mercats i de Participació, Solidaritat, 

Cooperació i Economia Social, Solidària i Cooperativa, exposa que comparteixen la reflexió de 

la proposició i que cal avançar en la descentralització. Indica que a l’octubre del 2017 el 

Reglament de participació ja incloïa una disposició transitòria que els comprometia, com a 

govern, a presentar abans de 18 mesos una proposta i a revisar els òrgans territorials. 

Assenyala que hi ha hagut un grup impulsor en què han participat un regidor per grup 

municipal i dues entitats per districte, amb tres sessions de treball i les jornades “La metròpoli 

propera” a la Farinera del Clot a l’octubre. Exposa que d’allà va sortir, d’una banda, la proposta 

de com adaptar el Reglament de participació per treure al Reglament de districte la part 

referent a òrgans de participació, i que passi al Reglament de participació; de l’altra, l’elecció 

directa de consellers, que se sotmetrà a una discussió amb els grups municipals i que, si s’hi 

està d’acord, el 2023 podria ser efectiva. Manifesta que la resta de la proposició no genera 

tant consens i emplaça a parlar-ne en el mandat vinent. 

El senyor Altimira recorda que des del primer plenari i en informes de regidoria sempre han 

parlat del poder decisori dels plens del districte. Considera que hi ha grups immobilistes, com 

els que van donar suport a l’article 155 i que no volen modificar la Constitució. Apunta que la 

Carta Magna de Barcelona permet tirar-ho endavant. 

Finalment, en resposta al GMDDemòcrata, afegeix que és cert que el districte no és l’espai per 

decidir-ho, perquè és un espai on, de fet, no es pot decidir “una merda”. 



 
 

La senyora Santana aclareix que el posicionament del seu grup és que no pel final de mandat, 

però que en cap moment ha dit que el GMDCUP-PA no hagi presentat res abans. Recrimina 

que es facin al·lusions contínues al 155 i que, de la mateixa manera, ella podria recriminar les 

referències constants a l’1-O. Apel·la a deixar de banda “discursos primitius”. 

El senyor Obón insisteix que per dur a terme la proposició cal disposar d’una majoria a 

l’Ajuntament que permeti modificar la Carta municipal. 

El senyor Marzá argumenta que si la CUP ja ho havia presentat, hauria pogut fer un seguiment 

de la proposició i no tornar-la a presentar. Assenyala que dins dels serveis jurídics hi ha 

divergència sobre si és necessari modificar la LOREG per a l’elecció directa de regidors de 

districte i que, per tant, el debat hauria de partir de saber què cal modificar o com. Fa notar 

que el senyor Ivan Altimira es devia voler referir a la Carta municipal i no a la Carta Magna, que 

és la Constitució, que diu que no agrada al senyor Altimira. 

El senyor Carlos Rodríguez opina que l’expressió “discurso primitivo” que ha fet servir la 

consellera del GMDPPC deixa clar el seu concepte de democràcia participativa i de proximitat. 

La senyora Gadea manifesta que, després de les intervencions dels grups favorables a l’article 

155, decideixen canviar el vot i donar suport a la proposició. 

El senyor Sentís aclareix que el seu vot és negatiu, però que emplaça a parlar-ne en el proper 

mandat. Admet que és necessari que el districte tingui més poder, però remarca la 

inadequació de fer servir l’expressió que “no es pot decidir una merda” quan s’acaba d’aprovar 

una proposta de nomenclàtor. 

El senyor Altimira manifesta que “li encanta” que s’hi estigui d’acord, però que en canvi s’hi 

voti en contra. S’adreça als grups favorables al 155 dient que “discursos primitivos” són els de 

Fraga o Zoido. Admet que, efectivament, la Carta Magna és la Constitució i que no li agrada. 

Reitera que el canvi que demana la proposició no depèn de guanyar o no a l’Ajuntament, 

perquè dins de la Carta municipal és possible fer-ho, i que una altra cosa és que no es vulgui 

fer, com amb l’immobilisme manifestat davant de la Constitució. Reconeix que la proposta no 

s’aprovarà, però assenyala que tant se val, perquè tot i que s’aprovés, tampoc no es faria. 

La proposició queda rebutjada, amb els vots a favor del GMDCUP-PA, GMDERC-AM i 

GMDDemòcrata, i els vots en contra del GMDPPC, GMDCs, GMDPSC-CP i GMDBComú-E. 

2.2. Proposició presentada pel GM PPC 

Que el gobierno municipal presente un informe para el balance anual de 2018 indicando 
los siguientes parámetros de los diferentes servicios sociales (SAD, teleasistencia, 
comedores sociales, atención a la dependencia, PIAS, etc.):  

1. Lista de espera en todos los servicios sociales desglosados por servicio y barrios.  

2. Número de personas atendidas en todos los servicios sociales desglosados por 
servicio y barrios.  

3. Presupuesto destinado a servicios sociales desglosado por servicio y barrios. 

La senyora María del Carmen Santana i González, del GMDPPC, llegeix la proposició. 

El senyor Ivan Altimira Miralles, del GMDCUP-PA, expressa que és una demanda d’informació 

desglossada que s’hauria de poder facilitar per qüestió de transparència. Afegeix que voldria 

veure un balanç anual on no hi hagués menjadors socials, desigualtats, pobresa o precarització 

laboral. Manifesta que la teleassistència i l’atenció a la dependència són drets fonamentals, 



 
 

com les jubilacions dignes. A continuació, exposa que els partits que han estat al govern 

espanyol o hi han tingut influència no han actuat en aquest sentit. 

Per aquest motiu, anuncia el seu vot en contra de la proposició. 

El senyor Jordi Obón Cabré, del GMDCs, comunica el vot a favor de la proposició per raons 

transparència. Agraeix al senyor Ivan Altimira que doni per fet que Ciutadans o el Partit 

Popular guanyaran les eleccions. 

El senyor Antonio Fortes Gutiérrez, del GMDPSC-CP, expressa els seus dubtes sobre si la 

senyora Santana és consellera del PP o si treballa al CIS, per les demandes d’informació, que 

d’altra banda considera rellevant perquè considera que el govern no dona tota la necessària. 

En aquest sentit, expressa el vot a favor de la proposició. 

El senyor Joaquim Pañart Sánchez, del GMDERC-AM, anuncia el vot a favor de la proposició, 

argumentant que la informació és imprescindible i cal que arribi de forma més fluida. 

La senyora Anna Satorra Sansano, del GMDDemòcrata, manifesta el vot a favor de la 

proposició. 

La senyora Blanca Port Gimeno, consellera d’Acció Social, Educació, Salut i Infància, puntualitza 

que durant el mandat cada any, a la comissió consultiva de serveis a les persones, s’ha facilitat 

una memòria amb dades de l’any anterior. Exposa que facilitaran un informe, ja preparat, que 

complementarà el que es va presentar a la comissió consultiva del mes passat. Indica que hi ha 

algunes dades que tenen desglossades per centre de serveis socials, i d’altres que sí, però que 

en tot cas es donen les del districte. 

De l’informe, destaca que han augmentat els serveis d’atenció a domicilis un 17,2%, que són 

més de 2.300 llars; que els PIAs iniciats i validats han estat més de 1.300, un 10% més que l’any 

anterior; que el nombre de persones ateses per teleassistència han estat més de 9.000 

persones, amb un 3,5% d’augment, i que les persones usuàries del programa Respir han estat 

103, un 47,14% més que l’any passat. 

Per tot plegat, anuncia el vot favorable a la proposició, a la qual expressa que es respon lliurant 

l’informe als grups municipals. 

La senyora Santana respon al senyor Altimira que li crida l’atenció el seu vot negatiu davant 

una simple demanda de dades. A continuació, respon a la senyora Port que a l’última comissió 

de serveis socials es va presentar un balanç del districte, però que hi faltaven dades, i que 

aquest ha estat el motiu de la proposició. Dona les gràcies als grups que han donat suport a la 

proposició i demana al senyor Altimira que sigui “una mica més social”. 

La senyora Port expressa que, per a l’equip de govern de Barcelona En Comú a l’Ajuntament de 

Barcelona, han estat prioritaris els serveis a les persones i que han incrementat la despesa 

social un 41% respecte al mandat anterior, passant de 848 milions a 1.196 milions d’euros. 

Assenyala que durant dos anys consecutius l’Ajuntament de Barcelona ha estat la primera gran 

ciutat de l’Estat que ha dedicat més atenció als serveis socials per renda per capita. 

La senyora Santana reitera el seu agraïment als grups que han votat a favor de la proposició. 

La proposició s’aprova amb els vots a favor de tots els grups municipals, llevat del GMCUP-PA. 

 



 
 

2.3. Proposició presentada pel GM Cs 

Reprobar la gestión municipal en el distrito Sant Andreu por los siguientes motivos: 

1. Garantizar la seguridad en las calles mediante el incremento de la presencia policial y la 

coordinación entre diferentes cuerpos de seguridad y mediación social para acabar con la 

ocupación ilegal de viviendas, así como la sensación de inseguridad en las calles, sobre 

todo en horario nocturno. 

2. Dotar de vivienda de alquiler social para las personas vulnerables y de aquellas que 

sufren situaciones de emergencia, así como de vivienda accesible de alquiler en régimen 

general, tal y como prometieron al inicio del mandato. 

3. Incorrecta gestión de la movilidad pública y privada en el distrito. 

4. Falta de transparencia del gobierno a la hora de responder a las propuestas de 

información por parte de las entidades y los grupos de la oposición. 

El senyor Jordi Obón Cabré, del GMDCs, exposa la proposició de reprovació, que ateny punts 

claus del districte, i explica que s’ha arribat a transaccions amb el GMDPSC-CP i el 

GMDDemòcrata. 

Quant al primer punt, afirma que el govern ho nega, “per descomptat, això no és Veneçuela”, i 

insisteix que la sensació d’inseguretat és al primer lloc del baròmetre municipal i que és prou 

preocupant perquè s’hi actuï més. Manifesta que el grup de govern ha fet poc per aquesta 

qüestió, i esmenta els problemes a Baró de Viver, a Trinitat Vella i les trucades constants de nit 

al parc de la Pegaso. 

D’altra banda, recorda que el grup de govern prometia que posaria fi als desnonaments i que, 

en canvi, han continuat sent els mateixos o més. 

Pel que fa a mobilitat, expressa que el seu grup està a favor dels carrils bici, però sempre que 

estiguin ben planejats; assegura que els actuals han creat embussos i més contaminació a 

Barcelona. 

Finalment, assenyala que hi ha falta de transparència del govern davant de les demandes 

d’informació de les entitats i grups de l’oposició. Exposa que a l’inici del mandat es va posar 

una gran pancarta a l’entrada de l’Ajuntament que deia “Aquest ajuntament ja és nostre”, que 

manifesta que ja feia preveure el que hi passaria. 

El senyor Ivan Altimira Miralles, del GMDCUP-PA, replica que no sap com està la seguretat a 

Veneçuela, però que als Estats Units de Trump la seguretat “brilla per la seva absència, a part 

de les armes”. Manifesta que hi ha una obsessió amb la presència policial i la coordinació dels 

cossos de seguretat, i que, en comptes de crear alarmisme, cal anar a les bases del problema. 

En aquest sentit, fa notar que no es parla de desigualtats i la criminalització de la pobresa. 

A continuació, manifesta que s’alegra del resultat de les transaccions, perquè en el text original 

es posaven de costat els ocupes i el narcotràfic. 

Quant als lloguers socials, assenyala que a Espanya s’hi pot actuar, una cosa que no s’ha fet, 

com demostra l’aprovació de lleis de desnonament exprés. Exposa que la gent que ocupa 

habitatges té necessitats i que el grup de la proposició criminalitza les ocupacions, mentre que 

alhora no es posiciona contra els fons voltor o els bancs usurpadors. 

Pel que fa a mobilitat i transparència, assenyala que són millorables. 



 
 

Finalment, argumenta que, amb motiu de la presència a la proposició de les al·lusions a 

presència policial, alarmisme, criminalització de la pobresa i de les persones vulnerables, però 

sense que s’al·ludeixi a les elits econòmiques dels bancs i fons voltors, el vot a la proposició 

serà negatiu. 

La senyora María del Carmen Santana i González, del GMDPPC, manifesta que està d’acord 

amb el primer punt i que, pel que fa al segon punt, té certs dubtes, però anuncia el vot a favor 

de la proposició. 

El senyor Ivan Marzá Viola, del GMDPSC-CP, es mostra disconforme amb el fet que, després 

d’acordar esmenes a la proposició, el grup proposant l’hagi presentada com ho ha fet. Malgrat 

això, es mostra d’acord amb el text resultant i comunica el vot a favor de la proposició. 

El senyor Joaquim Pañart Sánchez, del GMDERC-AM, expressa el vot en contra del seu grup. 

Considera que la seguretat i l’habitatge són temes importants, però que no es plantegen a la 

proposició de manera adequada, no tant pel que es diu, sinó per la forma amb què es diu. 

També es mostra en contra de l’exposició que n’ha fet el grup proposant. 

La senyora Maria Ximena Gadea Pintos, del GMDDemòcrata, expressa que està d’acord amb 

l’observació del GMDPSC-CP. Recorda la importància de la mediació social, inclosa a la 

transacció. Quant al Pla de mobilitat, es demana què ha passat amb el Pla de mobilitat de 

Trinitat, del qual no tenen informació. Finalment, apunta que és desagradable arribar a 

consensos d’aquesta manera. 

La regidora manifesta que no s’esperava que a l’últim plenari es demanés una reprovació, amb 

aquests grups i de forma “bastant cutre”, atès que s’ha presentat la mateixa proposta a tots 

els districtes. Afirma que a la proposició s’hi inclouen coses ridícules com l’arbitrarietat en la 

suspensió de llicències, quan al plenari hi va haver unanimitat en el Pla d’usos de Sant Andreu, 

i que ara es ve al plenari a parlar de Ciutat Vella. 

Tot seguit, recrimina que el Partit Socialista faci de “palmero” de Ciutadans, a qui diu que han 

comprat el relat, i que pacten amb Partit Demòcrata, el Partit Popular i Ciutadans. Els demana 

més respecte i els acusa, des d’un punt de vista d’esquerres i transformador, de fer més mal 

que els partits de dreta. 

Assenyala que a Sant Andreu s’han invertit 100 milions en habitatge i s’han aturat 

desnonaments. Reconeix que no s’ha resolt tot, però que el balanç no és negatiu en habitatge. 

Quant a seguretat, manifesta que és l’única administració que posa hores extra on no arriba la 

resta, i que la mitjana està pujant a Barcelona i a tot Catalunya. Diu que el Partit Socialista, a 

l’hora de retallar serveis públics i personal i la capacitat de convocar places de funcionaris, 

pacta amb el Partit Popular, però que quan aquestes retallades després tenen conseqüències, 

no les volen veure. En aquest sentit, i per la relació entre partits, considera fora de lloc la 

proposició. 

El senyor Obón respon al senyor Altimira que sabien que hi votaria en contra, atès que li fan 

“la ciutat a mida”, i que com menys policia, millor per al seu grup. Es manifesta a les antípodes 

del pensament d’ERC. Recrimina a la regidora que les promeses provenen del seu grup i que, 

ara que ha acabat el mandat i no s’han complert, això s’ha de dir. 

Quant a l’atorgament de llicències, al·ludeix als casos dels establiments de Fabra i Puig i la 

plaça Masadas, que diu que estan descontents. 



 
 

Finalment, insisteix que s’ha tractat d’un mandat fracassat. En aquest sentit, demana que si el 

grup de govern està molest, que reculli aquestes peticions i les executi. 

El senyor Altimira respon sobre l’expressió “la ciutat a mida”, entre rialles, que Barcelona En 

Comú hauria de tenir en compte que s’ha aprimat sis quilos. 

La senyora Santana indica que està d’acord en aspectes de la proposició i que en altres no. 

Recrimina que sovint s’addueix responsabilitat al Partit Popular, però demana seriositat a la 

regidora en els seus atacs i remarca que aquests quatre anys han pogut treballar plegats fent 

les coses bé. 

El senyor Marzá fa notar que el punt de l’arbitrarietat de les llicències ha quedat fora de la 

proposició. Assenyala que el grup de govern parla de diàleg, però que no el practica, atès que 

no han volgut comptar amb el Partit Socialista per a res. Recalca que sense la transacció, el seu 

grup no hauria donat suport a la proposició, fet que demostra que no s’ha comprat el discurs 

del grup proposant, sinó que s’ha treballat per treure de la proposició aspectes que es 

consideraven negatius. 

El senyor Pañart expressa que crida l’atenció la manera de presentar les coses. Afegeix que és 

lògic que grups diferents defensin posicions diferents. Torna a indicar el vot negatiu del seu 

grup. 

La senyora Gadea destaca que el grup proposant tenia la mateixa proposició per a tots els 

districtes, però que el discurs per presentar-la no ha canviat, perquè s’ha respost al·ludint a la 

proposició no transaccionada. Afegeix que caldria preguntar-se si el PSC és d’esquerres. 

La regidora comenta als grups no es barallin entre ells, tenint en compte que han pactat la 

reprovació. Expressa que li sap greu acabar d’aquesta manera i se sorprèn que es reclamin 

accions realistes, tenint en compte que el senyor Manuel Valls assegura que Barcelona és un 

infern i que contractarà mil guàrdies urbans, quan legalment això no és possible. Recorda que 

aquest candidat ve de París, que la número 2 segurament ve de Corbera de Llobregat, i que 

Celestino Corbacho viu al Vendrell. Assegura que això demostra que no són realistes. 

La presidenta demana, davant de la remor de fons i les intervencions on s’alça la veu, que es 

mantingui el mateix to respectuós d’altres consells del districte. 

El senyor Obón respon a la regidora que Ciutadans encara no té decidit qui serà el número 2. 

Manifesta que si el que es vol és treballar per la ciutat, tant se val d’on siguis. Afegeix que, en 

canvi, el grup de govern és de Barcelona i ha destrossat la ciutat. 

La proposició es rebutja amb els vots en contra del GMDBComú-E, GMDERC-AM i GMDCUP-PA, 

i els vots a favor del GMDDemòcrata, GMDPSC-CP, GMDCs i GMDPPC. 

2.4. Proposició presentada pel GM PSC-CP 

Instar l’Ajuntament de Barcelona a: 

- Recuperar el projecte de tancament d’obra del carrer Josep Soldevila entre el carrer 

Sant Adrià i Pare Manyanet presentat per la societat BSAV. 

- Que aquest projecte reculli tal com estava previst la millora del traçat del carrer Josep 
Soldevila, amb la dignificació d’aquest i la recuperació d’aparcament en superfície.  

- Iniciar el projecte participatiu per tal de serigrafiar el panell de composite previst per 
al revestiment del tancament.  

- Fer partícips de tot el procés les diferents associacions de veïns i veïnes afectades. 



 
 

La presidenta indica que primer un conseller del grup proposant exposarà la proposició i que, a 

continuació, intervindrà la presidenta de l’Associació de Veïns de Sant Andreu Sud. 

El senyor Ivan Marzá Viola, del GMDPSC-CP, llegeix la proposició. 

La senyora Cristina Galán, presidenta de l’Associació de Veïns de Sant Andreu Sud, exposa que 

fa més d’una dècada que els veïns que viuen al costat de les vies del tren tenen una tanca 

d’obra provisional. Expressa el temor que la situació es mantingui com fins ara i remarca que la 

tanca està degradada i feta malbé, fins al punt que les ventades se n’emporten trossos. 

Explica que aquesta situació perllongada de provisionalitat ha perjudicat el comerç i que el 

carrer Josep Soldevila s’ha convertit en un reclam d’incivisme. Afegeix que, a més, la tanca 

metàl·lica fa reverberar el so del tren i del trànsit, cosa que afecta el descans dels veïns. 

Considera imprescindible substituir tan aviat com sigui possible la tanca per una altra de més 

amable que es pugui serigrafiar i que minimitzi els sorolls. 

El senyor Ivan Altimira Miralles, del GMDCUP-PA, expressa que fa més d’una dècada que va 

començar l’estafa del tren d’alta velocitat, a la qual hi va haver oposició. Es mostra sorprès que 

la proposició sigui del Partit Socialista, que aleshores governava i va donar suport al projecte, 

que s’ha convertit en un gran esvoranc que separa districtes i veïnes i que ha suposat grans 

dificultats. Manifesta que el projecte ha tingut corrupteles que són en l’àmbit judicial i que, a 

més, fa poc ha sortit a la llum que es van multiplicar per centenars els pressupostos inicials als 

projectes, i que hi ha també projectes aturats. Afirma que d’aquest gran desastre també en 

tenen la responsabilitat. Es pregunta quan es resoldrà l’esvoranc i manifesta que la proposició 

només té l’objectiu quedar bé. 

Tot seguit, explica que el vot havia de ser una abstenció, però que després de les paraules de la 

veïna el vot serà a favor de la proposició. Tot i això, reitera que és una proposició per quedar 

bé, perquè tant els grups municipals com els grups estatals són responsables de com ha 

quedat el projecte, que ha afectat Sant Andreu, la Sagrera i el districte des de fa molts anys 

sense que ningú ho solucioni. 

La senyora María del Carmen Santana i González, del GMDPPC, manifesta que està d’acord 

amb la proposició i expressa el seu vot a favor. 

El senyor Marcos Rodríguez Hernández, del GMDCs, recorda que l’any passat el seu grup 

municipal va presentar una proposició sobre el carrer Josep Soldevila, aprovada al plenari, per 

dignificar la zona, en què se sol·licitava la comunicació directa amb ADIF per intentar fer 

retrocedir les tanques, el condicionament dels marges plens de vegetació i el possible ús com a 

aparcament. Diu que en aquell moment ja eren conscients que era una demanda dels veïns. 

Destaca que, malgrat l’aprovació, no s’hi va fer res. 

Anuncia el vot a favor de la proposició, però expressa que ho fan sense esperança que es dugui 

a terme, malgrat l’aprovació. 

El senyor Joaquim Pañart Sánchez, del GMDERC-AM, comunica el vot afirmatiu del seu grup. 

Exposa que, més enllà de la història del projecte, és una proposta que permetria als veïns viure 

amb més comoditat, encara que el problema de fons seguirà. 

El senyor Roger Mestre Fàbregas, del GMDDemòcrata, expressa el vot afirmatiu a la proposició 

per dignificar la zona, que es troba en un estat vergonyós. 



 
 

La senyora Blanca Port Gimeno, consellera d’Acció Social, Educació, Salut i Infància, manifesta 

que comparteix la necessitat d’aquestes millores. Explica que el juny de l’any 2017, d’acord 

amb ADIF, es va encarregar a BSAV un estudi per millorar el tancament de les obres, situació 

agreujada per la judicialització del tram, que preveia més endarreriment que les obres de 

l’estació de la Sagrera. 

Exposa que posteriorment ADIF va desestimar la intervenció amb l’anunci de la possibilitat de 

segregar l’estació de Sant Andreu de la judicialització d’aquest tram d’obres, i pensant que les 

obres es reprendrien a més curt termini. El 19 de febrer, la tinenta d’alcaldia Janet Sanz va 

informar a la comissió de seguiment de les obres de la Sagrera que aquesta segregació no 

s’havia resolt favorablement. Per això, s’ha demanat a ADIF que reprengui la intervenció de 

millora del tancament del carrer Josep Soldevila. 

Finalment, assenyala el vot positiu a la proposició. 

El senyor Marzá dona les gràcies a tots els grups. Reconeix que el cas és una ferida que té més 

de 10 anys i que tots, en menor o major mesura, en tenen part de culpa. 

A continuació, respon al senyor Altimira que, encara que es reprengui ara de nou, seran anys 

d’obra, ateses les dimensions que té. Tot i això, considera que els veïns no es poden quedar en 

la situació actual, i que aquesta és la raó de presentar la proposició, que no es fa només per 

quedar bé. Expressa que sorprèn que després d’una audiència pública del govern es va 

recriminar que no existia aquest projecte, quan el projecte era públic i estava tot penjat al web 

de BSAV. Exposa que es va fer l’obertura de pliques a final del 2017 i que el projecte s’havia 

paralitzat, i que davant de les seves queixes es van trobar una resposta d’atac frontal. 

Finalment, torna a manifesta l’alegria que el projecte es reprengui. 

El senyor Altimira expressa que es poden repartir culpes, però que el grup al qual representa 

no n’ha d’assumir. 

La senyora Port exposa que en l’audiència pública esmentada es va dir que s’havia desestimat 

dur a terme aquesta obra. Reitera que el que avui s’ha explicat i el que va comunicar 

personalment a fora al senyor Marzá era que ADIF havia desestimat fer l’obra, que era qui s’hi 

havia compromès quan hi havia la regidora Carmen Andrés, i no el Consell municipal del 

districte. 

Tot seguit, apunta que respecte a la part de la proposició que indica que el procés sigui 

participat amb entitats i que hi hagi un serigrafiat, ho faran. Referma que el grup dona suport a 

la proposició perquè el tràmit ja s’ha fet. 

El senyor Marzá respon que el dia al qual es refereix la senyora Port només hi va haver crits i 

que el que se li va comunicar era que ADIF ho havia dit però que no havia quedat clar a qui 

corresponia pagar-ho, i no pas que s’havia desestimat. 

S’aprova la proposició per unanimitat. 

2.5. Proposició presentada pel GM Demòcrata 

Que el Ple del Districte de Sant Andreu faci constar l’endarreriment de les obres d’un 

projecte cabdal pel barri de la Trinitat Vella i pel districte de Sant Andreu com és el cas del 

Porta Trinitat, així com dels treballs previs per poder executar-lo. 



 
 

Que el Govern municipal convoqui en un termini màxim de 15 dies tots els grups 

municipals per informar de l’estat del projecte de Porta Trinitat i presentar un calendari 

actualitzat. 

A falta d’un Consell de Barri de la Trinitat Vella ordinari, que es convoqui un Consell de 

Barri de manera extraordinària per informar als veïns i veïnes de la Trinitat Vella de 

l’estat de les obres. 

La presidenta indica que primer un conseller del grup proposant exposarà la proposició i que, a 

continuació, intervindrà l’Associació de Veïns de la Trinitat Vella. 

La senyora Anna Satorra Sansano, del GMDDemòcrata, apunta que es presenta aquesta 

proposició tenint en compte que no s’han iniciat les obres previstes per al mes de febrer del 

2019, els anuncis del govern municipal a la Trinitat Vella, la falta d’equipaments municipals al 

barri i la manca d’un projecte que uneixi la Trinitat Vella i Sant Andreu. 

La senyora Manuela Martínez, en representació de l’Associació de Veïns de la Trinitat Vella, 

exposa que a l’últim Consell de Barri de Trinitat Vella se’ls va informar que l’edifici de serveis 

socials de Porta Trinitat estava impugnat pel jutge i que la resposta del jutge trigaria sis mesos. 

Demana si, després d’aquests sis mesos, l’inici de les obres serà immediat. A més, afegeix que 

en cas que sigui així s’haurien de començar a canviar les places de pàrquing afectades per les 

obres, que s’havia acordat que es traslladarien on hi ha el til·ler. Diu que creu que l’obra està 

licitada. 

El senyor Ivan Altimira Miralles, del GMDCUP-PA, manifesta que després del litigi cal saber en 

quina situació queda tot i si hi ha una calendarització de les obres. Recorda que és un altre 

tema que s’arrossega de fa anys i que recosir Trinitat Vella i Sant Andreu és una necessitat de 

fa molt de temps. 

La senyora María del Carmen Santana i González, del GMDPPC, manifesta que la proposició 

tracta un assumpte fonamental per a Trinitat Vella i que el retard és inexplicable. Assenyala 

que, tenint en compte a l’últim Consell de Barri es va informar que es disposava partida 

pressupostària, no s’entén aquest endarreriment de l’inici de les obres. Exposa que el vot a 

favor del seu grup a la proposició. 

El senyor Marcos Rodríguez Hernández, del GMDCs, comunica el vot a favor de la proposició. 

Manifesta que és un cas d’incompliment que acumula quatre anys d’espera, malgrat que el 

projecte es va presentar fa més de dos anys i apareixia al programa electoral de Barcelona En 

Comú. 

El senyor Antonio Fortes Gutiérrez, del GMDPSC-CP, expressa que comparteixen el 

plantejament de la proposició i la necessitat que s’informi els grups de la situació. Manifesta 

que fa falta que el govern municipal s’hi impliqui més i recalca que Nord Trinitat és una de les 

zones més abandonades del districte. 

El senyor Joaquim Pañart Sánchez, del GMDERC-AM, fa saber que donen suport a la 

proposició. Reconeix que s’han fet actuacions a Trinitat Vella, però assenyala que la zona 

continua tenint moltes mancances. 

El senyor Josep Alberjón Fumanal, conseller d’Ecologia, Medi Ambient, Residus i Parcs i Jardins, 

agraeix les intervencions dels grups. Explica que donarà a conèixer la informació de què 

disposen. 



 
 

En primer lloc, manifesta que es tracta d’un projecte molt important pels veïns i que des del 

primer moment l’equip de govern va veure la necessitat de construir un edifici nou per a 

l’assistència social, un casal de barri i el trasllat del PIA. 

Explica que el procés per fer-lo havia de seguir un protocol que tingués en compte l’opinió de 

l’associació de veïns i també de la resta de veïns. Exposa que a través dels consells de barri i 

comissions consultives el tema es va anar perfilant, fins al punt que l’associació de veïns va 

formar part del tribunal que va decidir com seria l’edifici final. 

Fa saber que el 8 d’octubre es va publicar l’anunci de licitació de les obres, però el dia 13 de 

novembre el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic la va suspendre per acceptar una 

impugnació presentada per les clàusules socials del plec. En aquest sentit, diu que cal esperar 

la sentència del tribunal, que té una mitjana de sis mesos d’espera, per poder continuar les 

actuacions. Per tant, se n’espera la contestació entre maig i juny. 

Afegeix que els serveis jurídics de l’ajuntament segueixen el tema i que tot indica que la 

sentència serà favorable a l’Ajuntament. Explica que aleshores, en el moment que surti la 

sentència, com que la licitació està feta i hi ha la partida, començaran les obres. 

Quant a l’aparcament, reconeix que caldrà traslladar-lo, perquè l’edifici ocuparà actuals places 

d’aparcament. Exposa que els serveis tècnics del districte estan acabant de dissenyar cap on es 

desplaçaran i assegura que les places no es perdran i que l’aparcament es desplaçarà cap a la 

ronda de Dalt, cap al til·ler, i sota de la benzinera. 

Finalment, es compromet a passar tota la informació que es rebi als partits polítics i als veïns. 

Per tot plegat, anuncia que no votaran a favor de la proposició, atès que el més probable és 

que no disposin de més informació en un termini de quinze dies. 

La senyora Satorra agraeix la participació i col·laboració de l’Associació de Veïns de la Trinitat 

Vella. Apunta que, atès que es facilita la informació, el grup de govern podria aprovar la 

proposició. Afegeix que els grups polítics i els veïns sempre poden rebre més informació, que 

és el motiu de la proposició. Demana també un compromís de calendarització, encara que es 

depengui d’un procés judicial. 

El senyor Ivan Altimira expressa que votarà a favor de la proposició. 

La senyora Santana exposa que a l’últim Consell de Barri es va presentar la partida 

pressupostària i que es va comunicar que les obres començarien al febrer. En aquest sentit, es 

pregunta si en aquell moment ja tenien la informació que s’ha donat ara. 

Els representants del GMDBComú-E afirmen que es va donar. 

El senyor Fortes insisteix que és necessari que els grups i els veïns disposin de tota la 

informació, i no que aparegui com per sorpresa. 

La senyora Satorra torna a agrair el suport dels grups i manifesta que, si no hagués estat per 

aquesta proposició, el govern no hagués proporcionat tota aquesta informació, que hauria 

pogut facilitar-se prèviament als diferents grups i als veïns del barri. 

S’aprova la proposició amb els vots en contra del GMDBComú-E i els vots a favor de la resta de 

grups. 

 



 
 

3. PROPOSICIÓ AMB CONTINGUT DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 

Únic. Proposició amb contingut de declaració institucional presentada pel GM ERC-AM 

Atès que l’auge dels partits d’extrema dreta, especialment a Europa i a l’Estat espanyol, 

és un dels grans desafiaments amb què ens enfrontem actualment; atès que aquestes 

formacions promouen discursos basats en l’odi envers el que és diferent, que relativitzen 

el feixisme i fomenten el racisme, el masclisme i l’homofòbia; atès l’avenç que està 

experimentant l’extrema dreta a l’Estat, amb una notable difusió mediàtica del seu 

discurs i la irrupció en algunes institucions, així com el paper que ha exercit a Catalunya 

personant-se com a acusació particular contra polítics; atès el compromís històric de la 

ciutat de Barcelona en defensa de valors com els de la justícia, la llibertat, el feminisme, 

la multiculturalitat, la laïcitat, la diversitat i el dret de les minories, és per això que 

aquesta agenda de ciutat global i de país a la qual Barcelona ha de fer front en els propers 

temps requeriran segurament compromisos compartits per part d’actors polítics i 

institucions molt més ferms i decidits que no havíem tingut fins ara, i que en 

conseqüència demanem: 

- Que les nostres institucions de ciutat, districtes inclosos, i els seus representants polítics 

es comprometin de manera ferma i efectiva a combatre, dins i fora de les institucions, 

tots aquells plantejaments, propostes polítiques i actituds autoritàries que atemptin 

contra valors democràtics, de cohesió i convivència de què com a societat ens hem 

dotat. 

- Denunciar l’actuació d’aquelles formacions polítiques que accepten la connivència amb 

partits d’extrema dreta impregnant-se del seu discurs, normalitzant les seves propostes 

i arribant a acords polítics que suposen un blanqueig del feixisme i un atac contra els 

drets individuals i col·lectius de tota la ciutadania. 

- Que les nostres institucions de ciutat, districtes inclosos, i els seus representants polítics 

es comprometin de manera ferma i efectiva amb els drets socials fonamentals dels seus 

ciutadans, els individuals i els col·lectius. 

- Que les nostres institucions de ciutat, districtes inclosos, i els seus representants polítics 

es comprometin de manera ferma i efectiva a afrontar els reptes de l’agenda de ciutat 

partint de la base del respecte i la defensa dels principis esmentats. 

- Assumir el compromís, des de la diversitat democràtica, de continuar implementant 

polítiques en defensa de la diversitat sexual i la identitat de gènere, els feminismes, la 

interculturalitat i la defensa de la llibertat religiosa en un marc de laïcitat i els drets de 

les minories amb l’objectiu de fer Barcelona capital de la llibertat i dels drets civils i 

polítics. 

El senyor Carlos Rodríguez Escuredo, del GMDERC-AM, llegeix la declaració. 

El senyor Ivan Altimira Miralles, del GMDCUP-PA, exposa que la CUP es posiciona obertament 

com a antifeixista i anticapitalista, i que davant de la nova ultradreta segueixen la consigna 

d’un antic grup antifeixista: “Al enemigo, ni agua”. 

Manifesta que tots els grups han d’aturar la nova ultradreta de manera ferma, que es mostra 

en auge amb dades com les de l’Observatori contra l’Homofòbia, que ha registrat 5 atacs 

homòfobs durant el cap de setmana. Assenyala que Sant Andreu i Nou Barris són els dos 

districtes amb més atacs homòfobs i recorda l’autobús homòfob d’Hazte Oír i les acusacions 

particulars de la ultradreta dins dels tribunals. 



 
 

Per tot plegat, comunica el vot a favor de la proposició. 

La senyora María del Carmen Santana i González, del GMDPPC, manifesta considerava 

inadmissible la proposició inicial, i encara més la transaccionada amb el Partit Socialista. Opina 

que el Partit Socialista està dividit en dues parts, una part constitucional, i una altra de més 

propera al que exposa la proposició. Critica que s’adjudiquen la veritat absoluta del que 

s’entén per democràcia i que gairebé neguen que fora de Catalunya hi hagi demòcrates, una 

idea que pot considerar-se totalitària. 

Per aquests motius, anuncia que el seu grup no dona suport a la proposició, que caldria que es 

guanyés a les urnes. 

El senyor Marcos Rodríguez Hernández, del GMDCs, assenyala que el seu partit té un ferm 

compromís contra el populisme d’extrema dreta i d’extrema esquerra, i també contra el 

nacionalisme i el separatisme, que considera que és el que fet més mal al país en tota la seva 

història democràtica, i més a Catalunya els últims anys. Assenyala que combaten el feixisme i 

el condemnen. 

A continuació, expressa que se sorprenen del plantejament d’autoritat moral de la proposició, 

atès que els dirigents nacionalistes han estat els més racistes, supremacistes i xenòfobs. Afirma 

que el president Joaquim Torra va qualificar els que se sentien espanyols de “bèsties tarades”, 

una mostra de racisme. Indica que la senyora Núria de Gispert va insultar la senyora Inés 

Arrimadas dient-li “inepta” i li va dir que marxés de Catalunya, i que Toni Albà li va dir 

“prostituta”. 

Comunica que es reserven el sentit del vot. 

El senyor Ivan Marzá Viola, del GMDPSC-CP, manifesta que les societats i els pobles, i 

Barcelona al capdavant com a capital catalana i gran capital espanyola i europea, tenen un 

paper essencial per a la defensa de la democràcia. Considera que com a ciutat i forces 

democràtiques no es pot permetre que es jugui amb la convivència, l’estat de dret i les 

llibertats civils i socials. Manifesta que la convivència i el respecte són valors amenaçats si no 

es fa un front democràtic. Exposa que l’extrema dreta s’alimenta de desigualtats socials, de la 

falta d’esperança i de la desconfiança en institucions i partits, com fan els populismes i els 

nacionalismes. 

En aquest sentit, planteja la necessitat d’un combat conjunt des de les institucions. Indica que 

al llarg de 40 anys als ajuntaments han tingut capacitat de transformació en carrers i places i 

construït equipaments, i han vetllat per la cohesió social i el respecte a la llibertat de 

pensament. Afirma que s’han compromès a aïllar i evitar que l’extrema dreta entri a les 

institucions i considera que les forces democràtiques no poden pactar-hi. 

Per tot plegat, comunica que voten a favor de la proposició i recorda que s’ha treballat una 

esmena amb el GMDERC-AM. 

La senyora Maria Ximena Gadea Pintos, del GMDDemòcrata, anuncia que votaran a favor de la 

proposició. Expressa que, sobretot, volen la implicació fora de les institucions, on és més fàcil 

que les accions siguin sinceres. Apel·la a la lluita compartida per col·lectius invisibilitzats com 

dones, migrants i col·lectius discriminats per la seva orientació sexual. 

A continuació, s’adreça al grup de Ciutadans i expressa que se sent interpel·lada per la seva 

intervenció i que els senyors Carles Puigdemont i Joaquim Torra són els seus presidents. 



 
 

Afegeix que des de Ciutadans es repeteix contínuament un discurs des de l’odi, prefabricat, i 

que són ells els que generen odi. En aquest sentit, assenyala que és nascuda a Uruguai, una 

persona migrada, i que se sent orgullosa de ser catalana. 

El senyor Gerard Sentís Garcés, conseller de Comerç i Mercats i de Participació, Solidaritat, 

Cooperació i Economia Social, Solidària i Cooperativa, manifesta el vot a favor de la proposició. 

Expressa que es reafirmen davant del combat, dins i fora de les institucions, contra els 

plantejaments que atemptin contra els valors democràtics i la convivència. 

Tot seguit, exposa que no els fan por els que es presenten contra una suposada ideologia de 

gènere i que volen derogar la Llei contra la violència de gènere o que es refereixen a la 

reconciliació en lloc de la memòria històrica, com tampoc els que aprovaven aquestes mesures 

sense dotar-les econòmicament. 

Afirma que Catalunya podia semblar un oasi, però que en moltes poblacions catalanes 

Plataforma per Catalunya va obtenir regidors i regidores que fomentaven l’odi als plens 

municipals. Esmenta que la majoria de partits i les xarxes d’entitats van aturar aquesta 

formació. Però afegeix que actualment, arreu de l’Estat i després del pacte al govern 

d’Andalusia, les propostes retrògrades han tornat a l’agenda política i mediàtica. 

Davant d’això, considera que Barcelona ha liderat propostes valentes per combatre el discurs 

de l’odi i donar suport als moviments feminista i LGTBI i a les persones migrades. Afirma que 

Barcelona és un referent dels drets civils, és ciutat refugi, feminista i amiga de la diversitat en 

els aspectes que garanteixen la igualtat. 

Malgrat això, assegura que queda feina per fer i que les eleccions generals, municipals i 

europees poden canviar aquest panorama, però que estaran units contra el feixisme, el 

racisme, el masclisme i l’homofòbia. Acaba dient que “no passaran”. 

El senyor Altimira respon al GMDCs que ell és independentista i no nacionalista, i que són ells 

els nacionalistes espanyols, supremacistes i xenòfobs. Afegeix que qui s’ajunta amb la 

ultradreta, és també ultradreta. 

Expressa que el seu partit es presenta a les eleccions municipals amb un candidat de França 

que diu que se sent català i que és racista i que va expulsar els gitanos de França. 

S’alcen veus a la sala i la presidenta demana silenci perquè el conseller en ús de la paraula 

pugui continuar la seva intervenció. 

El senyor Altimira afegeix que, com a persona LGTBI i com a feminista, els trobaran de cara 

perquè “no passaran”, perquè no es reclamen drets sinó llibertats, les quals Ciutadans vol 

suprimir conjuntament amb els partits amb qui pacten a Andalusia. Assenyala que, guanyin o 

no a Espanya, els trobaran dempeus i amb els ullals preparats. 

El senyor Marcos Rodríguez demana al conseller Carlos Rodríguez Escuredo què opina del fet 

que Carles Puigdemont s’hagi fotografiat amb partits de l’extrema dreta europea, o del fet que 

Joaquim Torra els hagi qualificat de “bèsties tarades”. 

Fa notar que a Andalusia implementaran una junta LGTBI per primera vegada. 

Finalment, assenyala que no accepten lliçons de tolerància, democràcia o feminisme, i 

expressa el seu vot en contra de la proposició. 



 
 

El senyor Marzá lamenta que la consellera María del Carmen Santana i González, del GMDPPC, 

no sigui a la sala. Lamenta i troba agosarat que “reparteixi carnets de constitucionalistes” en 

referència al partit que més anys ha governat a l’Estat i que ha comptat amb figures com 

Ernest Lluch i Carme Chacón, entre d’altres. 

A continuació, torna a animar a assistir a la manifestació del 8 de març, atès que manifesta que 

ara és més important que mai. 

La senyora Gadea assenyala que se sentiria avergonyida de representar un grup polític 

municipal amb un cap de llista que va expulsar una nena d’ètnia gitana incomplint els drets 

humans i a la infància. 

El senyor Carlos Rodríguez assenyala que l’ha acusat de racista algú que expulsa nenes fora de 

França amb nocturnitat i traïdoria. Expressa que no ha estat mai nacionalista, i que qui el 

qualifica així és, justament, un nacionalista espanyol. Aclareix que el seu és un estat transitori 

de ser independentista. 

Tot seguit, indica que al seu grup no rebran lliçons de masclisme. Recorda que la diputada Jenn 

Díaz, al Parlament de Catalunya, va fer una confessió amb gran valentia, i que el grup de 

Ciutadans va callar, va abaixar el cap i ni tan sols va aplaudir, i que a continuació van demanar 

a una periodista una fotografia perquè es van adonar que havien actuat malament. 

En aquest sentit, manifesta que són “pura parafernàlia feixista i masclista”, i que no continua 

amb qualificatius perquè té més decència que algú que l’acusa de racista i que li pregunta per 

gent que no és del seu partit. Expressa que Carles Puigdemont és el seu president però no 

pertany al seu partit i no rendeix comptes d’ell. 

Finalment, assenyala que quan vulguin sentir discursos més serens, constructius i de país que 

tenen en compte tothom, es posin la declaració d’Oriol Junqueras al judici per aprendre què és 

tenir qualitat humana i els valors que aquí es reclamen. 

La regidora adscrita Carina Mejías, del GMDCs, indica al conseller Carlos Rodríguez Escuredo 

que no cal que es posi nerviós i apunta que és una proposició amb intencionalitat política i que 

el grup d’ERC no està exempt de culpa. Manifesta que no els poden donar lliçons, perquè la 

senyora Inés Arrimadas, presidenta del seu grup parlamentari, ha estat la persona més atacada 

des del punt de vista de masclista, insults que no han rebut condemnes d’ERC. 

Afegeix que han rebut moltes desqualificacions de dirigents polítics que potser no pertanyen al 

seu partit, però amb els quals governen, i que s’han adreçat a persones que se senten 

catalanes, espanyoles i europees, i que també tenen dret a criticar-ho. 

A més, indica que el seu grup mai s’ha manifestat en contra del col·lectiu LGTBI. 

Expressa a la senyora presidenta que caldria retirar de l’acta algunes manifestacions del senyor 

Altimira, perquè les considera amenaces directes; prega també a aquest conseller que es 

retracti. 

La presidenta assenyala que no ha sentit cap amenaça. 

Afegeix, adreçant-se a la senyora Carina Mejías, del GMDCs, i especificant que ho fa com a 

regidora adscrita d’ERC i no com a presidenta, que la primera vegada que van insultar la 

senyora Arrimadas va escriure un tuit per donar-li suport. I que en el cas de les declaracions 



 
 

del senyor Albà, pot recordar quantes conselleres del govern, com les conselleres Alba Vergés 

o Laura Borràs, van tuitejar que era una piulada masclista i faltava al respecte. 

La presidenta expressa que no ha intervingut mai com a regidora adscrita del plenari, però que 

no permetrà que havent fet el tuit per defensar una dona en què remarcava que el tuit del 

senyor Toni Albà era intolerable, la consellera Carina Mejías digui una cosa que no és certa, i li 

demana que abans de fer afirmacions com aquesta, s’informi. Remarca que no li diu que 

menteixi, però sí que el que ha afirmat no és cert. 

En aquest sentit, proposa a la senyora Carina Mejías que busqui a les xarxes aquests tuits de 

suport de conselleres i diputades i regidores d’ERC i En Comú Podem que van defensar 

l’honorabilitat de la senyora Arrimadas després del tuit del senyor Toni Albà. Afegeix que, en 

canvi, no ho ha vist en dones de Ciutadans quan això mateix ha passat amb la senyora Anna 

Gabriel. 

El senyor Altimira intervé per al·ludir a les acusacions d’amenaces. La presidenta el talla per 

recordar que acaba de dir que per a ella no ho eren, i que la secretària ho ha corroborat. 

La presidenta recorda a la senyora Carina Mejías que si un cop redactada l’acta semblen 

amenaces, es procedirà a retirar-les. 

S’aprova la proposició amb els vots a favor del GMDCUP-PA, GMDPSC-CP, GMDDemòcrata i 

GMDBComú-E i els vots en contra del GMDPPC i el GMDCs. 

4. PRECS 

 

4.1. Prec presentat pel GM PPC 

Que el gobierno municipal informe del estado de la creación del Casal de Gent Gran de 

Trinitat Vella, argumentando los motivos del retraso de esta actuación tan necesaria para 

los vecinos del barrio. 

La senyora María del Carmen Santana i González, del GMDPPC, exposa que atès que el Casal 

de Gran de Trinitat Vella era un dels punts de l’acció de govern i del Pla d’actuació del districte, 

i també que al Pla de barris 2016-2020 en figura el pressupost, i que en el Consell de Barri del 

18 d’octubre del 2018 es va presentar el projecte perquè constava en la dotació 

pressupostària, prega que el govern informi de l’estat de creació d’aquest casal i n’argumenti 

el retard. 

La senyora Manuela Martínez, en representació de l’Associació de Veïns de la Trinitat Vella, 

demana si el projecte està licitat o no i demana que es liciti abans d’acabar el mandat, atès que 

s’havien compromès a fer-ho de seguida. Es mostra sorpresa que el local hi sigui, que faci 

temps que s’ha adquirit, i que només falti equipar-lo i fer-hi obres a dins. 

El senyor Josep Alberjón Fumanal, conseller d’Ecologia, Medi Ambient, Residus i Parcs i Jardins, 

exposa que el casal d’avis no sortia al PAD, però sí al Pla de barris. Destaca que és un 

equipament necessari i que des del primer moment es va dissenyar un pla d’actuació amb tres 

punts, el primer dels quals era comprar el local, com es va fer. Indica que el segon punt era fer 

un projecte executiu, que també s’ha fet i es va presentar a la comissió consultiva 

corresponent i als consells de barri. 

A continuació, fa saber que el punt problemàtic va ser el tercer, perquè es va decidir que 

l’operador que s’havia d’ocupar de l’obra era BIMSA, que està renovant els estatuts, de 



 
 

manera que no es poden concretar la dotació o la licitació fins que hi hagi els nous estatuts, 

previstos per al març. 

Finalment, indica que tan bon punt se’n tingui més informació, es traslladarà als partits polítics 

i als veïns. 

La senyora Santana manifesta que a l’últim Consell de Barri se’ls va projectar un vídeo del nou 

casal amb gent ballant. Exposa que en el balanç facilitat del mandat sí que hi consta la partida 

pressupostària d’un milió d’euros per al casal. Es pregunta si caldrà esperar que es formi una 

junta o que als que arribin entenguin que hi ha un casal amb tres anys de retard. 

El senyor Alberjón insisteix que fins que BIMSA no disposi de nous estatuts no es pot avançar 

en dotació i licitació, perquè una cosa no es pot deslligar de l’altra, i reitera que facilitarà a 

partits i veïns tota la informació de què es disposi sobre aquesta qüestió. 

S’accepta el prec. 

4.2. Prec presentat pel GM PSC-CP 

Que el govern de discricte realitzi les tasques de desbrossament dels exteriors de les 

instal·lacions esportives del carrer Torras i Bages i insti l’Agència de Salut Pública a 

realitzar les tasques de control exteriors de la colònia de múrids. 

El senyor Ivan Marzá Viola, del GMDPSC-CP, llegeix el prec. 

La senyora Blanca Port Gimeno, consellera d’Acció Social, Educació, Salut i Infància, explica que 

el 23 de gener es va informar al Departament de Llicències i Inspecció del districte de la 

presència de múrids a les pistes de petanca Modernitat i es va iniciar el procediment pertinent. 

Reconeix que la presència de múrids s’ha agreujat a tota la ciutat, especialment a les zones 

d’obres on hi ha moviment de terres. Exposa que avui mateix s’ha demanat de manera urgent 

una altra intervenció a l’Agència de Salut Pública. 

Quant al desbrossament, exposa que la intervenció està planificada. 

Per tot plegat, accepta el prec i manifesta que es tiraran endavant les actuacions. 

El senyor Marzá agraeix que el prec s’accepti, però fa notar que això està en desacord amb el 

que s’ha dit a la gestora de la instal·lació, que com que ells eren els gestors no es feien càrrec 

de la desratització ni del desbrossament. Agraeix de nou l’acceptació del prec i manifesta el 

seu desig que es faci. 

La senyora Port aclareix que s’ha referit a l’exterior, a les pistes de petanca Modernitat i el 

desbrossament exterior. 

4.3. Prec presentat pel GM ERC-AM 

Que el Govern de Districte de Sant Andreu i l’Ajuntament de Barcelona instin el Consorci 

d’Educació de Barcelona a redactar a la major brevetat possible l’avantprojecte de 

l’edifici definitiu del nou institut del Triangle Ferroviari. 

El senyor Carlos Rodríguez Escuredo, del GMDERC-AM, exposa que ateses les notícies de 

posada en funcionament per al curs 2019-2020 de l’institut Sagrera - Sant Andreu i la 

necessitat de fer una planificació que les situacions eventuals no es perllonguin, i que 

l’Ajuntament de Barcelona pot posar a disposició el sòl i els elements necessaris per iniciar els 

tràmits per a la construcció de l’institut del Triangle Ferroviari, formula el prec que el govern 



 
 

del districte i l’Ajuntament instin el Consorci d’Educació de Barcelona a redactar tan aviat com 

sigui possible l’avantprojecte de l’edifici definitiu del nou institut del Triangle Ferroviari. 

La senyora Blanca Port Gimeno, consellera d’Acció Social, Educació, Salut i Infància, fa saber 

que no entén el prec, perquè l’equip de govern del districte ha treballat des del 2016 per 

aquest equipament, del qual es va informar en un plenari. 

Assenyala que al Consell Plenari de l’1 de març del 2017 el GMDBComú-E va presentar una 

declaració institucional que ho demanava, cosa que demostra el seu compromís amb 

l’equipament. 

El senyor Carlos Rodríguez manifesta que no posa en dubte la voluntat del grup municipal de 

govern i la feina que han fet sobre aquesta qüestió, però que tenint en compte el que ha 

passat amb La Maquinista i altres escoles del districte, i sent conscients que l’institut del 

Triangle Ferroviari farà servir els actuals espais modulars del Martí Pous, demana que, atès que 

això suposa una despesa per al districte, l’Ajuntament i el Consorci, s’aprofitin els diners de 

l’estalvi dels mòduls per començar a treballar en l’avantprojecte. 

Reitera que no han posat en dubte la voluntat de tirar-ho endavant i el seu lideratge en aquest 

tema, però que cal evitar que s’enquistin situacions de mòduls com La Maquinista o altres 

centres. 

La senyora Port accepta el prec i agraeix que s’hagi presentat. Remarca que ara qui tindrà la 

feina és el Departament de la Generalitat. Demana, amb el suport del GMDERC-AM i de la 

comunitat educativa, que el 2019 el Departament d’Ensenyament doni els diners per al 

projecte executiu, i la inversió necessària en el pressupost del 2020 per a l’edifici definitiu. 

Afegeix que en aquesta qüestió estan d’acord i que així ho han traslladat al Consorci, de la 

mateixa manera que esperen que el grup que planteja el prec ho faci arribar també al 

president del Consorci i al conseller. 

A continuació, es fa ressò que l’escola 30 Passos està en la mateixa situació i que també ha 

d’entrar en aquest mateix calendari. 

Quant a l’escola La Maquinista, exposa que ha estat l’Ajuntament qui ha pagat l’escola 

provisional modular 2, quan no tenien competències ni els pertocava, com també va pagar el 

projecte executiu de l’escola definitiva, que ara està en licitació, i el departament pagarà 

l’escola. 

S’accepta el prec. 

4.4. Prec presentat pel GM DEMÒCRATA 

Per tal que hi hagi un correcte ús de l’estacionament al carrer Gran de Sant Andreu, en 

concret del tram comprès entre rambla de Fabra i Puig i carrer de Sant Adrià, s’informi 

dels criteris d’estacionament d’aquesta via. 

El senyor Roger Mestre Fàbregas, del GMDDemòcrata, exposa que al desembre va entrar en 

funcionament el tram de carrer Gran de Sant Andreu entre rambla de Fabra i Puig i carrer de 

Sant Adrià, i que el cap de setmana hi aparquen cotxes sense que hi hagi una senyalització 

específica que ho autoritzi. En aquest sentit, demana que se n’aclareixin els criteris per a 

l’estacionament. 



 
 

La senyora Blanca Port Gimeno, consellera d’Acció Social, Educació, Salut i Infància, agraeix el 

prec. Reconeix que durant uns dies hi havia una senyalització confusa, especialment en els 

horaris de càrrega i descàrrega dels comerços, i que es va fer una campanya informativa als 

comerços recordant el nou horari de càrrega i descàrrega a les zones autoritzades. 

Explica que el carrer és una zona pacificada i hi està prohibit l’estacionament, llevat per a les 

persones amb mobilitat reduïda, que tenen la seva plaça amb la indicació del número de 

matrícula del vehicle. Exposa que, després de la campanya, la Guàrdia Urbana ha multat qui 

incomplia la normativa, i que en aquests moments s’ha millorat la situació, de la qual 

continuaran fent seguiment i donant-ne informació als veïns i transportistes. 

El senyor Mestre agraeix l’acceptació del prec. Reitera que els caps de setmana els cotxes 

privats hi solen aparcar, com si hi hagués certa permissivitat. 

La senyora Port assenyala que els diumenges aquesta pràctica també s’observa al carrer 

Coroleu, segurament atribuïble a persones que venen a veure familiars. Aclareix que això no 

vol dir que s’hagi de ser tolerant, perquè al carrer Coroleu un cotxe aparcat pot no deixar 

passar un camió de bombers. 

Finalment, reitera que s’hi faran les actuacions necessàries. 

S’accepta el prec. 

4.5. Prec presentat pel GM DEMÒCRATA 

Complint els desitjos dels usuaris que assisteixen al ball del Centre Cívic del Bon Pastor, 

procurin mantenir el ball en el lloc on es celebra actualment, i en el cas que en el nou 

casal també es volgués celebrar el ball, es faci un altre dia, com se sol fer en altres barris 

del districte perquè no hi hagi coincidència en els actes. 

El senyor Josep Vilà i Servià, del GMDDemòcrata, exposa que cada diumenge a la tarda, al 

Centre Cívic del Bon Pastor, se celebra un ball on assisteixen unes 80 persones, sobretot gent 

gran. Diu que la inauguració del nou Casal de Gent Gran del Bon Pastor el dia 14 de desembre 

ha causat neguit als assistents habituals al ball, que temen que es deixarà de fer al centre cívic i 

es passarà a fer al nou casal, amb el problema que no hi cabrien tots. 

En aquest sentit, demana que es procuri mantenir el ball on se celebra actualment, i que si al 

nou centre s’hi celebrés també un ball, es programi un altre dia per evitar la coincidència 

d’actes. 

El senyor José María Fanlo Ruiz, conseller de Mobilitat i Via Pública, assenyala que el districte, 

a través del Pla de barris, ha construït el nou casal amb una inversió d’1,5 milions d’euros, que 

va entrar a servei a finals d’any. Exposa que van desencallar l’equipament, ja previst el 2010, 

però que no s’havia fet perquè la Generalitat va dir que no en pagaria el 50% i l’Ajuntament de 

l’alcalde Trias no va assumir-ne el cost. Expressa que aquesta política antisocial no ha canviat 

amb els governs de Carles Puigdemont i Joaquim Torra. 

Exposa que el nou casal té 900 metres quadrats i una sala polivalent de 140 metres quadrats i 

un aforament màxim de 138 persones. L’entitat gestora, la Fundació Pere Tarrés, hi ha 

programat el ball els dijous a la tarda durant el febrer. Com que hi havia persones interessades 

que es fes diumenge, van ser convocats els dies 13 i 19 de febrer per parlar-ne, i es va acordar 

conjuntament celebrar el ball els diumenges de cinc a set de la tarda a partir del 9 de març, 



 
 

amb l’acompanyament de la Comissió de Persones Grans voluntàries del casal i el suport d’una 

persona encarregada del bar, que s’ocuparà de pagar el músic i les entrades. 

Quant al centre cívic, es pot demanar l’activitat per a dies concrets al llarg de tot l’any, però el 

lloc habitual de l’activitat serà el nou casal de gent gran. 

El senyor Vilà manifesta la seva conformitat si els veïns hi estan d’acord. 

El senyor Fanlo remarca que afortunadament l’esperança de vida és més gran, tot i que no és 

la mateixa segons la classe social. Assenyala que l’Ajuntament cada cop destina més recursos a 

la gent gran i que no seria sobrer que el grup municipal que formula el prec instés el Govern de 

la Generalitat a revertir les retallades en residències de gent gran i a no tornar a donar la 

gestió de la residència del Bon Pastor a la mateixa empresa que va fer fora per la pèssima 

gestió, amb greus deficiències en alimentació, neteja i atenció mèdica. 

Comunica que no s’accepta el prec i es pregunta si el grup que l’ha formulat acceptarà el prec 

dels veïns sobre la residència del Bon Pastor. 

5. PREGUNTES 

 

5.1. Pregunta presentada per la CUP 

Quina és la situació actual de les bases dels pisos de protecció de la Fabra i Coats i si es 

pensen modificar. 

El senyor Ivan Altimira Miralles, del GMDCUP-PA, assenyala que formula la pregunta atesa la 

informació feta pública sobre els pisos de protecció i l’escàndol que ha suposat, i després de 

totes les reaccions sobre les bases. Recorda que el seu va ser l’únic grup que es va oposar a la 

ubicació final d’aquests pisos. 

La senyora Blanca Port Gimeno, consellera d’Acció Social, Educació, Salut i Infància, manifesta 

que les bases del concurs es van informar favorablement en el plenari municipal de desembre, 

amb el vot a favor de tots els grups municipals excepte l’abstenció del GMDCUP-PA. 

A continuació, exposa que la promoció s’ha construït sobre sòl dotacional i perquè els 

habitatges només es poden destinar a persones amb necessitat d’assistència, d’emancipació o 

d’atenció social. Diu que el Pla pel dret de l’habitatge 2016-2025 de l’Ajuntament de Barcelona 

fixa com a objectiu anual adjudicar almenys el 30% d’habitatges en règim de lloguer 

assequible, sempre que sigui possible, al col·lectiu específic de persones menors de 35 anys, i 

que els habitatges d’aquesta convocatòria es destinen íntegrament a aquests col·lectius. 

Afegeix que cal tenir en compte que durant el 2015-2018 s’han adjudicat 295 habitatges per a 

persones de fins a 35 anys, de contingents de la Mesa d’Emergències i altres, i que aquesta 

serà la primera convocatòria dels darrers anys específica per a joves de fins a 35 anys no 

vulnerables. Indica que aquesta promoció també afavoreix les polítiques d’habitatge 

compartit. 

El senyor Altimira apunta que les bases indiquen que hi ha d’haver un salari de 1.667 euros 

mensuals pràcticament, que es va dir que era corresponia a dues persones. D’una banda, 

considera que es marca com han de ser les relacions amoroses o de compartir dels joves i, de 

l’altra, que això excedeix en molt de quant disposen avui els joves per a emancipar-se. Afirma 

que el topall establert és massa alt i deixa fora gran part del jovent, sobretot de les classes 



 
 

populars, de forma que se’n veu beneficiat el jovent que té més oportunitats dins del lloguer 

privat. 

Finalment, opina que això reflecteix el que també es veu a l’àrea metropolitana, amb una fusió 

entre àmbit públic i àmbit privat dins dels pisos de protecció. 

La senyora Port informa que el nombre de participants que compleixen els requisits són 1.900 

unitats de convivència, per 41 habitatges a Barcelona 2015-2018, i que es podrà donar 

resposta només a un petit percentatge d’aquests veïns. Però, en aquest sentit, expressa que 

pel GMDCUP-PA aquests veïns tampoc no haurien pogut optar a aquests habitatges, atès que 

la seva proposta era que no es fessin i es donessin usos culturals a l’espai. 

5.2. Pregunta presentada per la CUP 

Es pensa posar ordre i exigir responsabilitats pel desgavell de les corrupteles en les obres 

del TAV? Podrà viure el veïnat algun dia sense una trinxera davant de casa seva? 

El senyor Ivan Altimira Miralles, del GMDCUP-PA, pregunta, atès que s’ha fet públic un altre 

cas de sobrecost amb les obres del TAV, que són incomptables els casos de corrupteles fets 

públics, la desesperació del veïnat de viure indefinidament davant d’un trinxera, i que es va 

avisar fa molts anys de l’engany d’aquest projecte, si es posarà ordre i s’exigiran 

responsabilitats pel desgavell de les corrupteles en les obres del TAV i si el veïnat podrà deixar 

de viure sense una trinxera davant de casa. 

La senyora Elvira Juncosa i Román, consellera d’Habitatge, Feminismes i LGTBI, Urbanisme i 

Joventut, assenyala que el govern municipal és exigent amb la represa de les obres de l’AVE, 

tant pel sobreesforç financer de qualsevol endarreriment de l’obra com per la necessitat de 

recosir els barris afectats. Posa de manifest que no hi ha hagut sobrecostos atribuïbles a 

l’Ajuntament de Barcelona i que els sobrecostos a què es refereix la pregunta provenen de 

mandats anteriors. Exposa que els sobrecostos que han aparegut gràcies al Tribunal de 

Cuentas assenyalen ADIF, una empresa estatal. 

Per tot això, manifesta que se sumen a les reivindicacions exposades a la pregunta, però que 

convé no barrejar temes. Afegeix que, com s’ha exposat en consells de barri, plenaris i 

comissions de seguiment de les obres de l’AVE, el govern municipal intervé a la zona 

mitjançant l’empresa Barcelona Sagrera Alta Velocitat i hi ha força intervencions en marxa. 

Expressa que des que són al govern s’hi ha posat ordre i s’ha aconseguit que es reprenguessin 

les obres, reclamant i exigint les actuacions pendents i parlant amb ADIF, entre altres. 

El senyor Altimira expressa que no se sap si totes aquestes reunions amb BSAV, Foment o ADIF 

han fet evolucionar alguna cosa cap a alguna mena de compromís. 

La senyora Juncosa reitera que les obres s’han reprès, que s’han adquirit alguns compromisos 

d’ADIF, a qui pressionen, i que se n’ha informat les comissions de seguiment de les obres. 

5.3. Pregunta presentada pel PPC 

¿Cuál es la situación actual respecto al proyecto de rehabilitación de Enric Sanchís, dado 

que el edificio sigue en una situación de riesgo para los vecinos y genera problemas de 

salubridad? 

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

pregunta atès l’estat d’edificis del carrer Enric Sanchís abandonats i que acumulen residus, i 



 
 

per l’acumulació de cotxes i vehicles aparcats a la part posterior, i atès també el prec presentat 

al plenari de desembre que sol·licitava un informe que expliqués la situació del projecte, que 

no va ser acceptat pel govern municipal al·legant que s’havien convocat els propietaris a firmar 

acta el gener del 2019. 

Finalment, sol·licita una resposta per escrit. 

El senyor José María Fanlo Ruiz, conseller de Mobilitat i Via Pública, explica que l’edifici 

esmentat està dins de la unitat d’actuació 2 del pla especial de reforma interior per les zones 

de remodelació a l’entorn del passeig Enric Sanchís, aprovat el 21 de desembre de l’any 2001. 

Assenyala que està qualificat d’equipament i és de cessió obligatòria a l’Ajuntament, i que 

davant de la inactivitat de la propietat per executar el planejament, i també per evitar que 

l’edifici es deteriorés més i planificar-ne la rehabilitació per garantir la memòria social i 

construir un nou equipament, l’equip de govern del districte va optar per desencallar el 

problema i des dels serveis jurídics es va iniciar un procés d’ocupació directa de l’edifici. 

Indica que a la comissió de govern del 8 de setembre del 2016 es va incoar expedient 

d’ocupació en directe, i en la del 16 de setembre del 2017 es van desestimar les al·legacions 

presentades per la família i es aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats, i la 

necessitat d’ocupació directa. 

Tot seguit, apunta que el procediment és complicat per la gran quantitat d’hereus i que, en 

aquest moment, l’acta d’ocupació directa s’ha elevat a pública unilateralment i segueix els 

tràmits d’inscripció registral, que podrien concloure el mes d’abril, llevat que el registrador hi 

posi entrebancs. Aleshores, l’Ajuntament n’assumiria la propietat. 

Afegeix que, alhora, s’ha engegat un procés participatiu amb veïns i entitats per determinar 

l’ús de l’equipament. El projecte s’haurà de dissenyar tenint en compte les propostes que es 

rebin. 

La senyora Santana agraeix la informació. Recorda que en el prec anterior sobre la qüestió es 

va comentar que s’estava pendent de la signatura dels propietaris. De tota manera, demana 

que s’actuï contra els camions aparcats i la brossa que s’hi acumula. Pregunta de nou si 

l’Ajuntament ha decidit expropiar l’edifici o si encara s’està pendent de la signatura dels 

propietaris. 

El senyor Fanlo informa que els propietaris no han volgut signar l’acta d’ocupació directa i que, 

per tant, s’ha elevat a pública de forma unilateral per l’Ajuntament. 

Aprofita l’avinentesa per donar les gràcies als serveis jurídics i la gerència del districte pel 

seguiment i la insistència perquè aquest assumpte es resolgui. 

5.4. Pregunta presentada pel GM Cs 

¿Se están cumpliendo los plazos de construcción del pabellón del Camp del Ferro y se han 

recogido las diferentes peticiones de las entidades y vecinos? 

El senyor Jordi Obón Cabré, del GMDCs, formula la pregunta. 

El senyor Jordi Gimeno Pérez, conseller d’Esports i Persones amb Discapacitat, explica que el 

termini establert de realització de les obres eren 18 mesos, que l’inici efectiu va ser al 

desembre del 2017 i la finalització està prevista al setembre del 2019. 



 
 

Exposa que l’augment del termini d’execució s’ha degut a diferents raons, començant perquè 

en la construcció del col·lector van sorgir imprevistos al subsol que van comportar 

modificacions geomètriques no previstes inicialment. A més, indica que s’ha hagut de dur a 

terme un seguiment arqueològic per l’aparició de restes arqueològiques i antics murs. A més, 

assenyala que el mal temps va afectar els treballs del col·lector i del moviment de terres. 

Finalment, informa que Endesa es va retardar en el trasllat de la línia de mitjana tensió. 

Quant a la participació d’entitats i veïns, manifesta que hi va haver processos participatius i 

propostes que es van tenir en compte a l’hora de redactar el projecte, a banda de la feina duta 

a terme per la comissió de seguiment per part de veïnes i entitats. 

El senyor Obón manifesta que els veïns van demanar si s’hi podia fer una piscina i un gimnàs. 

Pregunta si al final això es va recollir, o bé si s’ha desestimat. 

El senyor Gimeno respon que són dos temes diferents. Exposa que a la zona està previst fer un 

complex esportiu, que començava amb la construcció d’uns pavellons, la realització enguany 

del projecte executiu de les piscines i la climatització posterior, i la modificació del CEM. 

Aclareix que són projectes que són sobre la taula i a l’agenda política. 

5.5. Pregunta presentada pel GM Cs 

En relación con los criterios que el Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha hecho públicos 

para poder acceder a una vivienda de alquiler de las 41 de la Fabra i Coats, ¿considera 

normal el gobierno que una de las condiciones para poder acceder a uno de estos pisos 

sea haber ganado como mínimo 20.052 euros netos el año 2017? 

El senyor Marcos Rodríguez Hernández, del GMDCs, formula la pregunta. Reconeix que és 

similar a la presentada anteriorment per la CUP. Considera que el criteri dels 20.054 euros 

nets, tenint en compte que molta gent guanya mil euros o menys, faria que no poguessin 

accedir a habitatge social. 

La senyora Blanca Port Gimeno, consellera d’Acció Social, Educació, Salut i Infància, assenyala 

que el grup que formula la pregunta va donar suport a la proposta dels preus presentats a la 

comissió consultiva i al plenari del desembre. Reitera que no són habitatges socials. 

Indica que, pel que fa als ingressos, s’està parlant d’unitats de convivència, en què totes dues 

persones poden estar cobrant 800 euros; així, una unitat de convivència que ingressi nets 

1.600 euros nets per dotze pagues no pot accedir al mercat lliure de 900 euros lloguer, però sí 

a aquests habitatges, que entre lloguer, despeses de comunitat, IBI i altres despeses paga al 

voltant de 500 euros. 

El senyor Marcos Rodríguez reconeix que el seu partit va votar a favor dels habitatges i que per 

a unitats familiars on hi hagi més d’un membre amb ingressos no veuen inconvenient en els 

requisits, però que, en canvi, consideren que sí que afecten la gent jove. 

La senyora Port remarca que al plenari de desembre no es va donar suport a fer els habitatges, 

sinó a les condicions presentades per l’Oficina d’Habitatge, a les quals el grup que formula la 

pregunta va donar suport. Reitera que en aquest cas no es tracta de gent jove i que 21 

habitatges seran per a unitats de convivència d’un a tres membres, que també poden ser gent 

jove que vulgui compartir pis. Remarca que hi ha un contingent de 2 habitatges per a persones 

amb mobilitat reduïda, un altre de 4 per a persones amb discapacitat sense necessitat 



 
 

d’habitatge adaptat, un altre de 4 per a famílies monoparentals i reserva territorial del 25% de 

10 habitatges. 

En aquest sentit, resumeix que són 41 habitatges per a aquests contingents, per als quals no 

existia cap oferta pública. 

5.6. Pregunta presentada pel GM PSC-CP 

Quines són les actuacions de la mesura de govern del Pla d’Actuació del Districte per al 

mandat 2015-2019 que han estat “reprogramades” per a ser iniciades fora d’aquest mandat? 

El senyor Ivan Marzá Viola, del GMDPSC-CP, formula la pregunta. 

La regidora afirma que no hi ha hagut actuacions que formessin part del Pla d’actuació del 

districte que s’hagin reprogramat. 

El senyor Marzá indica que al document de mesures de govern hi ha actuacions que s’han 

reprogramat, com el Museu de Cases Barates (any 2020), el camp del carrer Santander (sense 

data), el Centre d’Interpretació del Treball o la caserna de la Guàrdia Urbana (mandat 

següent). 

La regidora diu que en el Pla d’actuació del districte, pel que fa al Museu de les Cases Barates, 

s’ha treballat des del principi amb els veïns amb aquest calendari, perquè va relacionat amb el 

reallotjament i amb l’edificació de les noves fases. Diu que s’està preguntant per qüestions en 

què ja hi havia un calendari fixat. 

Afirma que en el Pla d’actuació del districte i el Pla d’inversions municipals hi havia programats 

117 milions d’execució en inversió, i que al final del 2019 en execució n’hi ha 144. Per tant, 

manifesta que no només no s’han reprogramat, sinó que s’ha ampliat en gairebé 30 milions el 

que estava previst a l’inici. En aquest sentit, assenyala que al marge del Pla d’actuació del 

districte, si han sorgit necessitats com el Casal de Gent Gran de la Trinitat o altres, s’hi han 

anat incorporant. 

Finalment, recorda que la inversió inicial no es va aprovar, sinó només proposar, perquè mai es 

va donar suport a aquestes propostes a principi del mandat. 

5.7. Pregunta presentada pel GM ERC-AM 

Quin calendari tenen previst des del Districte de Sant Andreu pel trasllat de la caserna de la 

Guàrdia Urbana als terrenys del carrer Potosí? 

El senyor Carlos Rodríguez i Escuredo, del GMDERC-AM, formula la pregunta, al·ludint a les 

informacions d’un futur projecte de trasllat a la Sagrera de la unitat territorial de la Guàrdia 

Urbana de Sant Andreu. 

El senyor Felipe López-Aranguren Quiñones, conseller de Cultura, Seguretat i Prevenció, 

Programes de Memòria i Gen Gran, exposa que en aquests moments s’ha tancat el programa 

funcional i la parcel·la de 3.500 metres quadrats al carrer de Potosí; que a l’abril del 2019 es 

preveu la publicació del concurs d’idees sobre edificació; el novembre del 2019 hi haurà 

l’adjudicació del concurs d’idees; el novembre del 2020, el lliurament del projecte executiu. 

Indica que, en cas que el PIM 2020-2023 doti l’obra, el desembre del 2020 es farà la licitació de 

les obres, que s’adjudicaran el maig del 2021, amb un període d’execució previst d’uns 20 

mesos i finalització de les obres al primer semestre del 2023. 



 
 

El senyor Carlos Rodríguez agraeix la resposta i demana un aclariment, atès que el senyor 

López-Aranguren ha esmentat l’any 2023, però que en la documentació que han rebut els 

consellers fan constar la futura caserna com a feina feta del mandat present, com també 

apareix així al web. Apunta, a més, que cal tenir en compte que el govern municipal 

habitualment s’equivoca en terminis perquè en l’execució de les obres sempre s’hi acaben 

trobant problemes. 

El senyor López-Aranguren assenyala que hi ha tot el projecte fet, que és la part fonamental, i 

que es va presentar a la comissió consultiva. Insisteix que la calendarització es fa en funció del 

que es disposa en aquests moments, la licitació, i que evidentment la caserna no pot acabar-se 

en aquest mandat, i menys quan la caserna serà set vegades més gran de l’antiga. Recorda que 

es faran tres grans casernes a Barcelona, i que aquesta n’és una. 

6. SEGUIMENT DE PROPOSICIONS I PROPOSTA D’ACORD 

 

Únic. Seguiment d’execució de la proposta d’acord al Consell Plenari Municipal. 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposta d’acord aprovada pels grups municipals 

al Consell Plenari del Districte de Sant Andreu a data 7 de juliol de 2016 amb el següent 

contingut: «Instar l’Ajuntament de Barcelona a realitzar actuacions de manteniment de la 

plaça Masadas. En el cas de les columnes, que l’Ajuntament de Barcelona subvencioni els 

veïns, dins de les ajudes per a la rehabilitació, part del cost de la reforma, ja que la plaça 

Masadas és una de les places més emblemàtiques del barri de la Sagrera i de retruc del 

districte de Sant Andreu.» 

La senyora Anna Satorra Sansano, del GMDDemòcrata, llegeix el text del seguiment. 

La senyora Elvira Juncosa i Román, consellera d’Habitatge, Feminismes i LGTBI, Urbanisme i 

Joventut, exposa que, pel que fa la manteniment de la plaça Masadas, el primer trimestre del 

2017 es va reparar el paviment d’uns 175 metres quadrats, amb un cost de 49.000, a l’espera 

de poder escometre una reforma integral. 

Quant a les reparacions necessàries de les columnes, assenyala que les veïnes havien rebut les 

ordres de conservació, atès que les columnes tenen el tractament de façana, i que podien 

acollir-se als ajuts ordinaris de les campanyes anuals de subvencions de l’Institut Municipal de 

l’Habitatge. Explica que, des del districte, la gerència i ella mateixa van acompanyar-les a dues 

reunions amb director de l’Oficina d’Habitatge de Sant Andreu, en què els van explicar com 

funcionaven les subvencions i ajuts. 

Afegeix que tots els expedients oberts per manca de conservació de façanes als edificis i els 

porxos de la plaça estan arxivats per acompliment de l’ordre, i que s’han demanat les dades 

sobre els ajuts concedits en el cas que les veïnes hi haguessin optat, però que encara no els les 

han donat. 

La senyora Satorra demana si les veïnes han sol·licitat subvencions o no. 

La senyora Juncosa aclareix que la gerència i ella mateixa van acompanyar les veïnes a la 

reunió amb el director de l’Oficina d’Habitatge, perquè s’informessin dels tràmits. Manifesta 

que creu que no es van sol·licitar subvencions, però reconeix que no es disposa aquesta 

informació. Reitera que es va fer l’acompanyament, però apunta que al capdavall són les 

veïnes les que han de decidir si els convé o no acollir-se a subvencions, atès que aquesta 

decisió té un impacte en la declaració de la renda. 




