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Josep Garcia Puga 
 
Secretaria tecnicojurídica 

Rocío Benito 
 
Desenvolupament de la sessió 

El regidor - president en funcions, el senyor David Escudé Rodríguez, obre la sessió. 

Comença subratllant que es troben en una sala molt especial per als martinencs i 
martinenques, i que els consellers i conselleres hi faran una promesa molt especial, 
que és lligar les seves vides als barris del districte per millorar la qualitat de vida dels 
veïns i veïnes. 

Desitja a tothom sorts i encerts, i recorda que ell fa setze anys es trobava on ara estan 
asseguts els futurs consellers, que va acabar sent el portaveu i el conseller d’Esports 
del districte, i que és regidor i també el regidor d’Esports de la ciutat de Barcelona. 
Manifesta que d’aleshores ençà han passat moltes coses, però que és conscient de la 

importància i el valor de la feina que des del Govern o des de l’oposició faran com a 
consellers i consellers, i com de dura i de vegades fins i tot poc gratificant pot arribar a 
ser la feina d’un conseller. Diu que poden comptar amb ell, Govern i oposició, en tot el 
que pugui ajudar i col·laborar. 

Primer. Constitució del Consell de Districte 

A continuació, la secretària tecnicojurídica anuncia que cal que els consellers contestin 
afirmativament a la fórmula següent quan en llegeixi els noms i cognoms seguint l’ordre 
alfabètic: «¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 

obligacions del càrrec de conseller/a del Districte de Sant Martí amb lleialtat al rei, i 
respectar i fer respectar la Constitució, l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Carta 
municipal de Barcelona?», de conformitat amb el que disposa el Reial decret 707/1979, 
de 5 d’abril. Tot seguit, els crida un a un. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, ho promet. 
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, ho promet. 
La senyora Maria Arenillas Picañol, del GMDJxCat, ho promet per imperatiu legal, amb 
lleialtat al mandat democràtic de l’1 d’octubre i al poble de Catalunya, i amb el seu 

compromís amb la llibertat dels presos i preses polítiques i el retorn dels exiliats i les 
exiliades, i el progrés del Districte de Sant Martí. 
La senyora Lourdes Arrando i Bellés, del GMDERC, ho promet per imperatiu legal i per 
servir la ciutadania de Barcelona i de Sant Martí, així com el mandat del poble de 

Catalunya pels drets, les llibertats i la justícia social. 
La senyora Immaculada Bajo de la Fuente, del GMDPSC, ho promet. 
El senyor Francesc X. Bañón Fábregas, del GMDPSC, ho promet. 
La senyora Eva Campos Paladio, del GMDBComú, ho promet per imperatiu legal. 

El senyor Joan C. Canela Casasampera, del GMDERC, ho promet per imperatiu legal i 
per servir la ciutadania de Barcelona i de Sant Martí, així com el mandat del poble de 
Catalunya pels drets, les llibertats i la justícia social. 
El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú, ho promet per imperatiu 

legal. 
La senyora Sílvia Casorrán Martos, del GMDBComú, ho promet per imperatiu legal i pel 
bé comú. 
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La senyora Lorena Domínguez Liébana, del GMDBComú, ho promet per imperatiu legal 
i per vetllar pels interessos de les veïnes i els veïns de Sant Martí. 
La senyora Sandra Enrique Aguilar, del GMDBComú, ho promet per imperatiu legal i 

pel bé comú. 
El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDJxCat, ho promet per imperatiu legal, 
amb lleialtat al mandat democràtic de l’1 d’octubre i al pob le de Catalunya, i amb el seu 
compromís amb la llibertat dels presos i preses polítiques i el retorn dels exiliats i les 

exiliades, i el progrés del Districte de Sant Martí. 
La senyora Sílvia López Serrano, del GMDPSC, ho promet. 
El senyor Jordi Martin López, del GMDBComú, ho promet per imperatiu legal i promet 
treballar pel bé comú dels veïns i veïnes del Districte de Sant Martí. 

La senyora Núria Mateo Martínez, del GMDERC, ho promet per imperatiu legal i per 
servir la ciutadania de Barcelona i de Sant Martí, així com el mandat del poble de 
Catalunya pels drets, les llibertats i la justícia social. 
El senyor Javier Mesía Barroso, del GMDPSC, ho promet. 

El senyor Oriol Puig Morant, del GMDERC, ho promet per imperatiu legal i per servir la 
ciutadania de Barcelona i de Sant Martí, així com el mandat del poble de Catalunya 
pels drets, les llibertats i la justícia social. 
El senyor Juan Pujol Gómez, del GMDPSC, ho promet. 

El senyor Jordi Rallo i Casanovas, del GMDERC, ho promet per imperatiu legal i per 
servir la ciutadania de Barcelona i de Sant Martí, així com el mandat del poble de 
Catalunya pels drets, les llibertats i la justícia social. 
El senyor Pedro Vargas Heredia, del GMDBxCanvi, jura per la seva consciència i honor 

complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller del Districte de Sant Martí amb 
lleialtat a Sa Majestat el Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat. 
El regidor-president en funcions anuncia que un cop tothom ha pres possessió dels 

càrrecs de consellers i conselleres declara constituït el Consell de Districte de Sant 
Martí de mandat actual. 

Segon. Proposta de nomenament del president o presidenta del Consell de 
Districte, de conformitat amb allò disposat a I’art. 22.1 de la Llei 22/1998, de 30 de 

desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, i núm. 12.1 de les Normes 
reguladores del funcionament dels districtes 

El regidor-president en funcions explica que preguntarà als portaveus, per ordre de 
menor a major representació, si presenten algun candidat o candidata a la presidència 

del Consell de Districte. 
El senyor Pedro Vargas Heredia, del GMDBxCanvi, no hi proposa cap candidat. 
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, proposa la regidora del Districte de 
Sant Martí del seu grup, la senyora M. Magdalena (Marilén) Barceló, com a presidenta. 

La senyora Maria Arenillas Picañol, del GMDJxCat, no hi proposa cap candidat. 
La senyora Lourdes Arrando i Bellés, del GMDERC, no hi proposa cap candidat. 
La senyora Eva Campos Paladio, per part del Govern, no hi proposa cap candidat. 
La secretària tecnicojurídica, la senyora Rocío Benito, explica que la votació de 

nomenament de president es farà per papereta secreta. 
Tot seguit, llegeix el nom i cognoms dels consellers i conselleres, en ordre alfabètic, 
perquè dipositin el vot a l’urna. Un cop finalitzada la votació, en llegeix els resultats: 16 
vots a favor de la senyora Marilén Barceló i 5 vots en blanc. 
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El regidor-president en funcions anuncia que s’elevarà a l’excel·lentíssima senyora 
alcaldessa de la ciutat la proposta de nomenament de la il·lustríssima senyora Marilén 
Barceló com a presidenta del Consell del Districte de Sant Martí, d’acord amb el que 

estableixen l’art. 22 de la Carta de Barcelona i la núm. 12 de les Normes reguladores 
del funcionament dels districtes. 
A continuació, cedeix la paraula als diferents portaveus dels grups municipals, de 
menor a major representació, perquè, si ho consideren oportú, puguin explicar la 

votació del seu grup. 
El senyor Pedro Vargas Heredia, del GMDBxCanvi, saluda els il·lustríssims senyors 
regidors, els consellers de districte, les digníssimes autoritats, els veïns i veïnes i 
n’agraeix la presència. Els trasllada la seva ferma convicció de la solemnitat i 

importància de la jornada, ja que comença una nova legislatura municipal i s’obren 
noves i millors oportunitats perquè els representants dels veïns d’aquest districte lluitin i 
batallin per millorar les seves vides abordant-ne les principals preocupacions. Afirma 
que la seguretat es configura com la principal inquietud dels ciutadans i considera que 

la solució és una entelèquia a causa de la gestió del consistori dels últims anys. 
Adverteix que potser alguns presents poden pensar que les seves paraules tinguin tints 
demagògics, però exposa que la criminalitat a Barcelona se situa un 21 % per sobre de 
la mitjana espanyola i un de cada quatre habitants ha estat víctima de fets que 

indiciàriament revesteixen els caràcters dels delictes. Per solucionar aquesta situació, 
apunta que des de Barcelona pel Canvi faran tot el possible perquè es reforci la 
presència dels agents municipals i de les forces i cossos de seguretat de l’Estat. 
Exposa que l’altra xacra és la desigualtat que es viu al Districte de Sant Martí: els veïns 

tenen de mitjana deu anys menys d’esperança de vida que els d’altres zones més 
acomodades de la ciutat. Diu que, com a membre de la comunitat gitana, és molt 
conscient del que suposen els desequilibris econòmics i socials, i demana que li deixin 
traslladar el compromís de Barcelona pel Canvi i el seu per lluitar per l’efectivitat de la 

igualtat i no discriminació formal i material de tots els ciutadans en compliment de les 
nostres pròpies conviccions i del que estableix la Carta magna. 
Afirma que Barcelona pel Canvi durà a terme una oposició responsable, sempre 
encaminada a millorar la vida dels ciutadans i a defensar els seus drets i llibertats des 

de posicions centrades, transversals i constitucionalistes, i que és justament per això 
que han votat a favor de la senyora Marilén Barceló, per tot allò que hi comparteixen i 
perquè la presidència no caigui en mandats d’altres formacions, perquè des de 
Barcelona pel Canvi, tal com han demostrat Manuel Valls i Eva Parera, deixen tota la 

mira personal i partidista per aconseguir el millor per a Sant Martí, Barcelona, 
Catalunya i el país, Espanya. 
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, dona les gràcies a tots els 
barcelonins que van confiar en Ciutadans, i també al Grup de Ciutadans per haver-hi 

confiat una altra vegada. Diu que es deixaran la pell per millorar la vida i el dia a dia 
dels veïns i veïnes. Dona la benvinguda als nous consellers que formaran part d’aquest 
Consell Municipal. També agraeix a tothom haver votat la regidora del seu grup, 
Marilén Barceló, com a presidenta del districte, a qui dona l’enhorabona. 

Exposa que els esperen quatre anys intensos però apassionants. Diu que Ciutadans 
farà una oposició constructiva, sensata i coherent, i que la seva prioritat seran sempre 
els problemes reals dels veïns. Afirma que continuaran treballant i faran un seguiment 
de les propostes presentades i aprovades que van quedar pendents en la legislatura 

anterior perquè es compleixin i no quedin en un calaix. 
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Ciutadans s’oferirà a col·laborar amb el Govern per combatre la inseguretat, 
l’emergència habitacional i l ’exclusió social, i que donaran suport al comerç en la 
baixada d’impostos i intentaran treballar conjuntament per atraure inversions a la ciutat, 

i també treballaran perquè els barris estiguin més nets. 
Exposa que Ciutadans ha començat la legislatura promovent un ple extraordinari de 
seguretat a l’Ajuntament de Barcelona perquè és un tema urgent que necessita una 
resposta urgent i responsabilitats i continuaran reclamant que es posin els mitjans 

efectius per protegir els ciutadans; oferiran col·laboració i propostes, però també 
exigiran tolerància zero amb els delinqüents. Continuaran reclamant neutralitat a l’espai 
públic, de la mateixa manera que continuaran exercint una oposició constructiva i 
sempre prioritzant les necessitats dels veïns per millorar la vida i el dia a dia de tots els 

barcelonins sense cap tipus d’exclusió i amb capacitat de gestió. 
La senyora Maria Arenillas Picañol, del GMDJxCat, diu que en el consell plenari de 
tancament de mandat van donar les gràcies a tots els veïns, entitats, tècnics, personal i 
serveis del districte i també a la resta de companys. En aquest plenari de constitució 

del nou mandat vol expressar, de part del regidor Ferran Mascarell, del conseller 
Fernando Gómez i de part seva, la satisfacció de col·laborar amb tots els presents, i 
manifesta el seu compromís per continuar treballant per al Districte de Sant Martí i per 
a totes les persones que hi conviuen. 

Desitja i espera un mandat efectiu i de transparència, en què la comunicació 
d’informació arribi a tots els grups polítics, que el nou Govern entengui que Sant Martí 
el formen entre tots. També desitja i espera un govern que tingui en compte l’opinió de 
tots els veïns, sense imposicions ni tampoc favoritismes per a uns sectors determinats 

en detriment d’uns altres. També demana humilitat i capacitat de qüestionar-se per 
poder entrar en diàleg i escoltar els veïns, i rectificar els errors comesos. 
Demana al nou Govern de Sant Martí que es prengui seriosament les propostes 
aprovades i acceptades als consells plenaris, i que compleixi i porti a terme els 

compromisos adquirits amb la màxima agilitat, cosa que afirma que no es va produir en 
el mandat anterior. En definitiva, demana un govern capaç de resoldre i reduir els 
conflictes, no de generar-ne més. 
Vol que no es continuïn posant pedaços als problemes, sinó estudiar-los de soca-rel i 

trobar-hi solucions efectives, basades en l’educació, el civisme i el respecte. No espera 
una ciutat idíl·lica, sinó una ciutat on tothom pugui conviure molt més relaxat. 
S’adreça al senyor Escudé per dir-li que els partits del 155 no són de la seva estima, 
però confien en la seva capacitat humana i el seu seny professional per governar Sant 

Martí i atendre’n els veïns com es mereixen, i ho fa extensiu a la senyora Marilén 
Barceló, com a futura presidenta del districte. 
Diu que com a Junts per Catalunya es posen a la disposició de tothom per aconseguir 
que aquest mandat de Sant Martí funcioni i tenir un bon futur per al districte. 

La senyora Sílvia López Serrano, del GMDPSC, dona les gràcies des del seu grup als 
veïns que han decidit acompanyar-los. També vol tenir un record per als companys que 
no han continuat en aquesta legislatura i els agraeix la feina feta. Felicita els consellers 
i regidors que inicien aquesta nova etapa. 

Dona l’enhorabona a la presidenta Marilén Barceló. Exposa que el seu grup n’ha votat 
favorablement la candidatura, d’acord amb el compromís i el pacte de ciutat. 
Agraeix el suport que els han donat els veïns en les últimes eleccions municipals, i 
remarca que després de vuit anys el Districte de Sant Martí torna a tenir un regidor 

socialista, a qui desitja bona sort. 
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Exposa que aquest mandat que comença té molts reptes al districte, i que de la mà de 
Barcelona en Comú i el PSC enceten un govern fort, amb moltes ganes i amb molta 
il·lusió. Desitja que sigui un mandat de la col·laboració i del diàleg, i vol que els anys 

vinents siguin d’avenç i de progrés per al districte. Diu que el Govern parteix del 
compromís de la mà estesa a la resta de grups i del diàleg i la col·laboració amb veïns i 
veïnes i entitats. 
Manifesta que des del Govern de la ciutat i també des del Districte de Sant Martí, amb 

el regidor David Escudé al capdavant, s’esforçarà per aconseguir barris més segurs, 
més sostenibles, més saludables, més nets, amb més justícia social, més cultura i 
educació, amb millor transport públic i amb un habitatge més assequible: barris més 
justos i més habitables, evidentment amb l’ajuda de tots els companys, els consellers i 

l’equip de Govern. 
En últim lloc, dona les gràcies al suport que els ha donat el partit. Vol desitjar a la 
presidenta molta sort i encerts en el seu mandat i ofereix la seva col·laboració per 
aconseguir que aquest districte sigui un espai de construcció i de suma, sempre des del 

diàleg i el respecte. 
La senyora Lourdes Arrando i Bellés, del GMDERC, subratlla que el consell plenari fa 
molt de goig amb els companys que no repeteixen, els que s’estrenen, les entitats i els 
companys de partit que han vingut avui a donar-los suport. 

Des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana a Sant Martí volen donar les gràcies a 
les 24.783 persones que van dipositar-hi la confiança. Diu que aquest resultat és fruit 
de molta feina, no només del grup municipal, sinó principalment de la de tots els 
companys i companyes que dia a dia treballen a peu de carrer defensant els seus 

valors. 
Manifesta que Esquerra va guanyar les eleccions a Barcelona i n’estan molt contents i 
no se’n volen amagar perquè és un resultat històric per al seu partit. Malgrat tot, estan a 
l’oposició perquè així ho van voler els Comuns, el PSC i el senyor Valls. Vol dir-los que 

Esquerra entomen el repte de ser oposició havent guanyat les eleccions amb la 
legitimitat, dignitat i força que això els atorga. Els avança que faran una oposició 
constructiva i alhora crítica com a partit d’esquerres, progressista i republicà, legitimat 
pel mandat de les urnes, però alhora fiscalitzaran i seran crítics en tot allò que 

considerin que no vagi bé per als barris. 
S’adreça al Sr. Escudé per dir-li que Sant Martí és un districte amb molts reptes, amb 
problemàtiques importants, amb desigualtats internes que cal revertir. En aquest sentit 
desitja al regidor sort i encerts durant aquests quatre anys, i és per aquesta raó que des 

d’avui li allarguen la mà i li ofereixen treballar a partir del diàleg, la col·laboració i el 
respecte mutu, i esperen que ho entomi i els correspongui, i afirma que seria un gran 
canvi respecte al mandat anterior. 
Manifesta que Esquerra ha crescut: aquest mandat són cinc conselleres i consellers a 

disposició dels veïns i veïnes de Sant Martí amb la promesa de treballar amb 
honestedat, transparència, rigor i proximitat. 
Aprofita per donar la benvinguda als consellers i conselleres que s’estrenen avui, i 
també als regidors i regidores dels diferents grups que els acompanyen, i especialment 

a la seva regidora adscrita, la senyora Elisenda Alamany. Personalment es mostra molt 
contenta de poder treballar els quatre anys vinents amb una dona profundament 
feminista i defensora dels drets, la democràcia, la justícia social i la llibertat. 
En últim lloc, pel que fa al vot de la presidència de Ciutadans, afirma que el Grup 

d’Esquerra no podia fer altra cosa que votar-hi en blanc. Dit això, desitja a la nova 
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presidenta del districte encerts en la seva tasca i es posa a la seva disposició per tot 
allò que representi un bé per als veïns i veïnes. 
Recorda que Esquerra exigeix la llibertat dels presos i preses polítiques, i el lliure retorn 

dels exiliats i les exiliades de forma immediata. 
La senyora Eva Campos Paladio, del GMDBComú, se suma als agraïments per la 
confiança dels veïns i veïnes que han fet que Barcelona en Comú hagi estat el partit 
més votat al districte. També agraeix la bona feina de tots els consellers, sobretot els 

sortints. També vol fer un esment especial del regidor Josep Maria Montaner per la 
seva bona feina, i dona la benvinguda al senyor David Escudé i a les noves conselleres 
i consellers. 
Diu que avui continuen el camí que van començar a recórrer el 2015: avui hi sumen el 

Partit Socialista de Catalunya per continuar consolidant polítiques progressistes els 
quatre anys vinents, un camí per al bé comú que volen fer junts però també amb tots 
els grups, les entitats i les veïnes i veïns. Afirma que són un govern progressista i plural 
que vol aconseguir el màxim benestar per als 240.000 veïns del districte. 

Recorda que a Sant Martí hi ha deu barris administrativament parlant, encara que es 
converteixen en nou perquè el Clot i Camp de l’Arpa van junts i no els separaran mai. 
Subratlla que cadascun d’aquests barris té les seves singularitats i potencialitats, i que 
continuaran centrant els esforços perquè tots els barris visquin un progrés social i 

econòmic, en la sostenibilitat, la lluita contra les desigualtats, l’habitatge, la 
transformació urbana als barris, la lluita contra l’emergència climàtica, la reducció de la 
contaminació i la pacificació dels carrers. Recorda que avui es fa efectiva la denúncia 
de la Comunitat Europea a Espanya davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea 

per la contaminació atmosfèrica al nostre país. 
Manifesta que també treballaran per impulsar un model econòmic dinàmic i 
redistributiu, pel feminisme, centrant-se en l’apoderament de les dones, i fa una menció 
especial a la taula, ja que creu que és històrica la quantitat de dones que hi estan 

assegudes. 
Diu que també lluitaran contra la violència de gènere i per la defensa dels drets 
humans: faran una aposta per l’educació, per la cultura, per l’esport, per la ciència, pel 
treball, per una bona convivència i per l’enfortiment d’una participació ciutadana, que és 

indispensable en l’ADN del seu grup municipal. 
Exposa que se centraran sobretot a resoldre els problemes de la ciutadania del districte 
però també volen millorar les condicions d’accés per part d’estudiants i treba lladors, 
dos col·lectius en continu creixement al districte, un dels més actius en generació 

d’estudis universitaris i nou teixit productiu. Subratlla que per a aquesta tasca tothom hi 
és necessari: totes les conselleres, totes les veïnes i totes les entitats, i també les cent 
tres persones que treballen cada dia des de les diferents direccions dels serveis de 
districte. 

El regidor - president en funcions agraeix la presència de la senyora Alamany i el 
senyor Mascarell per acompanyar-los com a regidors de Casa Gran d’Esquerra 
Republicana i de Junts per Catalunya. Felicita la nova presidenta i la convida a adreçar 
unes paraules. 

La senyora Marilén Barceló saluda tots els presents i vol compartir el que sent en 
aquests moments. Explica que fa quatre anys va començar com a regidora adscrita al 
districte i confessa que no el coneixia; manifesta que després de quatre anys, gràcies a 
l’ajuda dels consellers, de la seva agrupació i sobretot de molts veïns, ha après 

d’aquest districte, en coneix la realitat i se sent molt orgullosa i molt il·lusionada de 
poder ser-ne presidenta. 
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Vol donar les gràcies, també, pel suport de tots els grups, també dels que hi discrepen, 
ja que en política també és bona la discrepància. Creu que els dos presidents anteriors, 
el senyor Javier Mulleras i el senyor Raimond Blasi, li han deixat el llistó ben alt i que 

van fer una feina extraordinària. Espera i desitja estar-hi a l’altura. 
Des del seu grup creu que, tot i tenir ideologies diferents, els uneix treballar per als 
veïns i veïnes del districte de Sant Martí, que és com una Barcelona petita. Manifesta 
que conèixer el Districte de Sant Martí en profunditat és conèixer la nostra ciutat. 

Per tant, reafirma la predisposició al diàleg i al consens per poder establir els calendaris 
amb la resta de grups i que tothom se senti còmode. 
El regidor - president en funcions, el senyor David Escudé Rodríguez conclou el plenari 
del Districte de Sant Martí agraint a tothom per haver-ho fet fàcil i, sobretot, les 

aportacions de tots els grups, i desitja que sigui la dinàmica de tot el mandat. 
 
En no haver-hi altres assumptes a tractar, el regidor-president en funcions aixeca la 
sessió a les 19.50 h. 
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