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ACTA DEL CONSELL PLENARI 

Identificació de la sessió 

Núm.: 

Data: 

Caràcter: 

Horari: 

Lloc: 

2 

30 de setembre de 2019 

extraordinària 

de 19.00 a 19.45 h 

Consell de Districte de Sant Martí 

Assistents 

Presidenta del consell 

Ima. Sra. M. Magdalena Barceló Verea (GMCs) 

Regidor del districte 

Im. Sr. David Escudé Rodríguez (GMDPSC-CP) 

Consellers i conselleres 

Eva Campos Paladio (GMDBComú-E) 

Francesc Carmona Pontaque (GMDBComú-E) 

Silvia Casorrán Martos (GMDBComú-E) 

Lorena Domínguez Liébana (GMDBComú-E) 

Sandra Enrique Aguilar (GMDBComú-E) 

Jordi Martín López (GMDBComú-E) 

Inmaculada Bajo de la Fuente (GMDPSC-CP) 

Francesc Xavier Bañón Fábregas (GMDPSC-CP) 

Sílvia López Serrano (GMDPSC-CP) 

Javier Mesía Barroso (GMDPSC-CP) 

Joan Pujol Gómez (GMDPSC-CP) 

Lourdes Arrando i Bellés (GMDERC) 

Joan Carles Canela Casasampera (GMDERC) 

Nuria Mateo Martínez (GMDERC) 

Oriol Puig i Morant (GMDERC) 

Jordi Rallo i Casanovas (GMDERC) 

Maria Arenillas i Picañol (GMDJxCat) 

Fernando Gómez Carvajal (GMDJxCat) 

Fernando Alcalde Pérez (GMDCs) 

Mª Eugenia Angulo López (GMDCs) 

Pedro Vargas Heredia (DBxCanvi) 
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També hi assisteix: 

Ima. Sra. Elisenda Alamany i Gutiérrez (GMDERC) 

Gerent 

Josep Garcia Puga 

Secretària tecnicojurídica 

Rocío Benito Arranz 

Desenvolupament de la sessió 

La Ima. Sra. M. Magdalena Barceló Verea obre la sessió, dona la benvinguda a tots 

els assistents i dona la paraula a la secretària tecnicojurídica perquè informi sobre la 

normativa de protecció de dades. 

La secretària tecnicojurídica, Rocío Benito Arranz, informa que l’acte serà difós per 

streaming a través del canal corresponent de l’Ajuntament de Barcelona, per la qual 

cosa es tractarà la imatge dels que hi intervinguin. Explica que, excepte en cas 

d’obligació legal, les dades no seran cedides a tercers, que en el cas d’avui només es 

refereix a les imatges perquè no hi intervindrà el públic, i que es conservaran fins que 

s’hagin exhaurit els terminis legals corresponents. 

A més, explica que tenen dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com al tres 

drets sobre aquestes, i que es pot consultar la informació addicional sobre aquest 

tractament i sobre la normativa de la protecció de dades a la pàgina web de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

0. Presa de possessió de la presidenta del Consell de Districte 

El regidor del Districte de Sant Martí, l’Im. Sr. David Escudé Rodríguez, dona la 

benvinguda a tots els assistents. 

Explica que és un plenari extraordinari perquè el contingut és ensenyar i explicar a 

tothom quina és l’estructura política de què es dotarà el Govern els quatre anys 

vinents, el Cartipàs, i també quins són els òrgans de participació dels quals els veïns i 

veïnes i les entitats podran formar part. 

Informa que en primer lloc la senyora M. Magdalena (Marilén) Barceló formalment 

avui ha de prendre la possessió com a presidenta del Consell Municipal del Districte 

de Sant Martí. 

La secretària dona compte del Decret de l’Alcaldia del 26 de juliol de 2019, pel qual 

l’alcaldessa va nomenar la Ima. Sra. Maria Magdalena Barceló Verea com a 

presidenta del Consell de Districte. 



 

 

3 | 8 

Tot seguit llegeix la fórmula de jurament de possessió del càrrec: «Senyora Barceló, 

jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del 

càrrec de presidenta del Consell de 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?» 

La Im. Sra. M. Magdalena Barceló Verea diu: «Sí, ho juro.» 

La secretària indica que es pot donar per acabada la formalitat i es pot prosseguir 

amb el plenari. 

A. PART INFORMATIVA 

Despatx d’ofici 

1. DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de data 15 de juny de 2019, de 
nomenament del senyor Josep Garcia Puga com a gerent del districte. 

2. DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de data 26 de juliol de 2019, de 
nomenament de l’Ima. Sra. Maria Magdalena Barceló Verea com a presidenta 
del Consell de Districte. 

3. DONAR COMPTE de la resolució del regidor del Districte de Sant Martí de data 
25 de juliol de 2019, per la qual s’estableix el règim de dedicació dels 
membres del Consell de Districte. 

4. DONAR COMPTE de la resolució del regidor del Districte de Sant Martí de data 
2 de setembre de 2019, de nomenament dels membres de la Comissió de 
Govern del Districte. 

5. DONAR COMPTE de la resolució del regidor del Districte de Sant Martí de data 
18 de setembre de 2019, per la qual es nomenen consellers/es ponents en 
cadascun dels diferents àmbits d’actuació sectorial.  

6. DONAR COMPTE de la resolució del regidor del Districte de Sant Martí de data 
18 de setembre de 2019, per la qual es nomenen els consellers i conselleres 
de barri, en el sentit de delegar la interlocució política del govern del Districte 
en el territori dels barris de Sant Martí, sense perjudici de les facu ltats de 
direcció executiva atribuïdes legalment al regidor de Districte de Sant Martí i 
amb ple respecte, en l’exercici de l’expressada delegació, dels principis 
d’unitat de govern i de coordinació. 

7. DONAR COMPTE de la resolució del regidor del Districte de Sant Martí de data 
18 de setembre de 2019, per la qual delega la presidència de les comissions 
consultives de Govern. 

8. DONAR COMPTE de la constitució dels grups polítics municipals. 

9. DONAR COMPTE de la constitució i composició de la Junta de Portaveus. 

La presidenta del Consell de Districte de Sant Martí, la Im. Sra. M. Magdalena 

Barceló Verea, enceta la part informativa de la sessió i dona la paraula a la secretària. 

La secretària informa dels decrets que conformen el despatx d’ofici. 
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El Consell se n’assabenta. 

B. PART DECISÒRIA 

1. PROPOSAR a l’Alcaldia el nomenament del vicepresident/a del Consell de 

Districte de Sant Martí, de conformitat amb el que disposa l’art. 15 de les 

Normes reguladores del funcionament dels districtes. 

La presidenta pregunta als portaveus dels grups municipals, per ordre de menor a 

major representació, si volen proposar el nom d’un candidat a la vicepresidència del 

Consell, candidatura que haurà de recaure en un conseller del Consell de Districte.  

El senyor Pedro Vargas Heredia, del GMDBxCanvi, no hi proposa cap candidat. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, del GMDJxCat, no hi proposa cap candidat. 

La senyora Mª Eugenia Angulo López, del GMDCs, no hi proposa cap candidat. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, del GMDERC, es proposa com a candidata 

a la vicepresidència de Consell de Districte de Sant Martí.  

La senyora Sílvia López Serrano, del GMDPSC-CP, no hi proposa cap candidat. 

La senyora Eva Campos Paladio, del GMDBComú-E, proposa com a candidat a la 

vicepresidència de Consell de Districte de Sant Martí el senyor Francesc Carmona 

Pontaque. 

La presidenta anuncia que, un cop fetes les propostes a l’Alcaldia de nomenament del 

vicepresident o de la vicepresidenta del Consell de Districte, es procedirà a la votació, 

que es farà mitjançant papereta secreta: s’hi escriurà el nom de la candidatura 

proposada i, un cop introduïda al sobre corresponent, es dipositarà a l’urna habilitada a 

l’efecte. 

La secretària crida un per un i per ordre alfabètic els consellers per tal que una 

hostessa els atansi l’urna i votin. Un cop acabada la votació, procedeix a l’escrutini 

dels vots emesos amb la lectura de cadascuna de les paperetes.  

Informa del resultat de la votació: la candidatura del senyor Francesc Carmona ha 

obtingut 14 vots, la candidatura de la senyora Lourdes Arrando i Bellés ha obtingut 5 

vots i hi ha hagut 2 abstencions. 

La presidenta comunica que, en virtut dels resultats, elevarà a l’Excma. Sra. 

Alcaldessa de la ciutat la proposta de nomenament del senyor Francesc Carmona 

Pontaque com a vicepresident del Consell de Districte de Sant Martí, d’acord amb el 

que estableix l’art. 15 de les Normes reguladores del funcionament dels districtes. 

Dona l’enhorabona al senyor Francesc Carmona. 



 

 

5 | 8 

Tot seguit, cedeix la paraula als portaveus dels diferents grups municipals, de menor 

a major representació, per tal que, si ho consideren oportú, facin l’explicació del vot 

emès. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, del GMDERC, explica que el seu grup hi ha 

presentat candidatura perquè creien que, per normalitat democràtica, Esquerra 

Republicana havia de tenir la vicepresidència del Consell de Districte de Sant Martí, de 

la mateixa manera que pensen que Barcelona en Comú probablement n’hauria d’haver 

tingut la presidència, tot i que va decidir votar-ne una altra. 

Manifesta que tot els porta a pensar que el Govern imposa la seva majoria per tal 

d’invisibilitzar l’oposició, cosa que tampoc els estranya ni els ve de nou. Lamenta que 

els fets s’allunyin tant del discurs del regidor del Districte en el plenari de constitució. 

Explica que el seu grup continuarà treballant exactament igual en el Consell com si 

en fossin vicepresidents. Recorda que són el partit que va guanyar les eleccions i, per 

tant, continuen al servei de tots els veïns i veïnes. 

Aprofita l’ocasió per felicitar el company Francesc Carmona. 

La senyora Eva Campos Paladio, del GMDBComú-E, destaca que el seu grup ha 

presentat la candidatura del senyor Francesc Carmona no només per l ’experiència i el 

coneixement, sinó també pel tarannà conciliador, dialogant i de mà estesa tant envers 

la resta de grups polítics com amb entitats, associacions i veïns i veïnes.  Creuen que 

serà una figura fonamental en el Consell. 

Aclareix que el seu grup és la primera força votada al districte. Recorda que amb 

l’acord de coalició podien haver accedit a la presidència , però van decidir respectar 

l’acord de Casa gran amb l’oposició de repartiment de presidències amb la senyora 

Marilén Barceló, i subratlla que en cap moment es van acordar les vicepresidències. 

Es mostra convençuda que estan en tot el dret de presentar la candidatura del 

Francesc Carmona, que consideren que és la més adient. 

2. CONSTITUIR, de conformitat amb allò previst a l’art. 32 de les Normes 

reguladores del funcionament dels districtes, les comissions consultives 

de Govern de caràcter preceptiu i designació dels seus membres. 

La presidenta dona la paraula a la portaveu del Govern perquè expliqui quines seran 

les comissions consultives de Govern. 

La senyora Eva Campos Paladio, del GMDBComú-E, exposa que les comissions 

consultives de Govern tenen per objectiu debatre amb la resta de grups polítics els 

assumptes de la seva competència que aniran al consell plenari. Hi afegeix que són 

obertes a la ciutadania i que les entitats podran intervenir en els diferents punts 

després dels grups municipals. 

Informa que en aquest mandat s’articularan tres comissions consultives: la primera, 

la Comissió d’Ecologia Urbana, Urbanisme i Mobilitat; la segona, la Comissió de 

Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, i la tercera, la Comissió de Convivència, 
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Drets Socials, Cultura i Educació. Explica que les comissions tracten dels temes 

d’urbanisme i obres, medi ambient, serveis personals, benestar social, promoció 

econòmica, coneixement i via pública, seguretat, mobilitat i serveis. 

La presidenta dona la paraula als grups municipals perquè posicionin el vot:  

El senyor Pedro Vargas Heredia, del GMDBxCanvi, hi vota a favor. 

La senyora Mª Eugenia Angulo López, del GMDCs, s’hi absté. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, del GMDJxCat, hi vota a favor. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, del GMDERC, s’hi absté. 

La senyora Sílvia López Serrano, del GMDPSC-CP, hi vota a favor. 

La senyora Eva Campos Paladio, del GMDBComú-E, hi vota a favor. 

S’aprova amb posicionament favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, 

GMDJxCat i GMDBxCanvi, i l’abstenció de GMDCs i GMDERC. 

3. APROVAR el Cartipàs del Districte de Sant Martí, amb la constitució dels 

òrgans previstos a les Normes reguladores del funcionament dels 

districtes i Reglament de participació ciutadana, i designació dels seus 

membres: 

a) Consells d’Equipament i Consells Sectorials 

b) Consells de Barri 

La presidenta dona la paraula a la senyora Eva Campos, portaveu del Govern.  

La senyora Eva Campos Paladio, del GMDBComú-E, presenta com a proposta de 

cartipàs un nou govern en coalició de forces d’esquerra, progressista i plural que tindrà 

com a prioritat el benestar de les veïnes i els veïns del districte.  

Explica que és un govern ampli d’onze conselleres i consellers: se’n mantenen cinc 

del mandat anterior, que assegurarà continuar treballant per tirar endavant l’agenda 

política que s’ha marcat des dels barris, i afirma que amb les sis persones noves es 

podrà estar encara més present als barris per continuar treballant per al principal 

objectiu de reduir les desigualtats i la defensa dels drets socials, la diversitat, el 

feminisme i la convivència. 

Destaca que és un cartipàs on es fa visible que les dones van recuperant l’espai 

perdut durant tants anys, ja que en la Junta de Portaveus cinc dels sis grups tenen 

dones com a portaveus. 

Pel que fa als consells sectorials, subratlla que són els espais de referència en la 

coproducció de les polítiques del districte, una de les prioritats del Govern. Informa que 

el cartipàs incrementa els espais de participació ciutadana perquè als consells 

sectorials anteriors en suma de nova creació: 
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Remarca que el nou Consell d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica per reduir 

la contaminació serà una prioritat d’aquest mandat. Tenen un compromís ferm en el 

compliment dels Objectius de desenvolupament sostenible de l’ONU i des del districte 

volen prioritzar actuacions per assolir-los i fer-ho amb les entitats, veïnes i veïns dels 

districtes. 

Destaca que el nou Consell d’Esports serà un espai de mandat per a entitats i grups 

esportius per elaborar estratègies conjuntes per assegurar el dret a la pràctica 

esportiva de tot el veïnat. 

Informa que el Consell de Mobilitat, Accessibilitat i Diversitat Funcional és una taula 

elevada a consell per prioritzar actuacions que facilitin i assegurin el dret a la mobilitat 

al districte prioritzant actuacions de pacificació d’entorns escolars, i que a més es 

crearà una taula específica per a la diversitat funcional per elaborar projectes conjunts 

amb la comunitat. 

També informa que el Consell d’Economia Social, Comerç i Ocupació també és una 

taula elevada a consell, i que ha de servir per impulsar i coproduir amb totes les 

entitats un canvi de model econòmic dinàmic, redistributiu cap a una nova economia 

verda i circular que posi al centre les necessitats, en què el polígon Verneda i 22@ 

esdevindran una zona referent d’aquest canvi. 

Indica que una de les altres taules que s’han elevat ha permès la creació del Consell 

de Prevenció, Seguretat i Convivència, que presidirà el regidor David Escudé, que a 

més assumirà l’Àrea de Seguretat i Prevenció. Aquest consell prioritzarà la prevenció i 

el treball conjunt de proximitat amb entitats del barri per millorar la situació actual, que, 

d’altra banda, afirma que s’ha entomat des del primer dia. 

Exposa que mantenen la resta de consells ‒Escolar, Gent Gran, Dones, Salut, 

Cultura, Memòria Democràtica i Patrimoni Industrial‒ per continuar facilitant espais a la 

ciutadania organitzada que vol incidir en totes les coses que passen i passaran al 

districte. 

La presidenta dona la paraula als grups municipals de districte perquè expressin el 

sentit del vot i també per intervenir si ho creuen convenient. 

El senyor Pedro Vargas Heredia, del GMDBxCanvi, hi vota a favor. 

La senyora Mª Eugenia Angulo López, del GMDCs, s’hi absté. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, del GMDJxCat, hi vota a favor. 

Explica que hi troba a faltar el Consell de Joventut. Considera que una part tan 

important de la societat com és la joventut ha de tenir un consell, una comissió o algun 

espai on se’n puguin escoltar les demandes i atendre’ls. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, del GMDERC, hi vota en contra. 

Exposa que el motiu és perquè van proposar que es creés un consell de l’habitatge, 

que en principi semblava que el Govern acceptava, però que de sobte hi va dir que no. 

El seu grup pensa que les polítiques d’habitatge s’han de descentralitzar  i han de 

baixar als districtes. Afirma que el Districte de Sant Martí té grans problemes en 
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habitatge, tant pel que fa a l’accés com pels preus, la mancança, els desnonaments i 

perquè hi ha barris realment necessitats. 

Esperen que el Govern s’hi repensi i els escolti, però que de moment per aquest 

motiu votaran en contra del Cartipàs. 

La senyora Sílvia López Serrano, del GMDPSC-CP, hi vota a favor. 

La senyora Eva Campos Paladio, del GMDBComú-E, hi vota a favor. 

Com a portaveu del Govern explica que la desaparició del Consell de Joventut es 

deu a la demanda de les mateixes entitats de joves del districte, que ja disposen 

d’espais autogestionats amb els quals caldrà continuar treballant per definir i executar 

objectius i estratègies conjuntes. Remarca que el fet que no hi hagi un consell de 

joventut no vol dir que no es pugui treballar en polítiques amb els joves.  

Pel que fa al consell de l’habitatge, reconeix que n’hi ha una petició. Expressa que en 

cap moment han negat que parlarien d’habitatge ni que ho farien obertament amb la 

ciutadania, ja que forma part de l’ADN d’aquest Govern, però que estudien si la 

fórmula idònia és constituir aquest consell o una taula de treball oberta tant a la 

ciutadania com als grups polítics. 

La presidenta obre un segon torn. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, del GMDJxCat, hi vol afegir que potser és que 

el Consell de Joventut del mandat anterior no va ser prou interessant ni motivador. 

Demana que es pensi en propostes que realment serveixin d’alguna cosa. 

La senyora Eva Campos Paladio, del GMDBComú-E, diu que probablement la 

senyora Arenillas té raó, però recorda que en els governs anteriors no n’hi havia hagut. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, del GMDERC, es referma en el que ha dit a 

l’inici del plenari: s’agafaven a les paraules del regidor del discurs de constitució de mà 

estesa i de construcció de ponts i veuen que això ni és així ni és la voluntat d’aquest 

Govern, que imposa la seva majoria. Per tant, vol que consti en acta i vol fer palès que 

ells continuen defensant i defensaran que creuen que el consell  de l’habitatge és 

imprescindible al Districte de Sant Martí. 

S’aprova amb posicionament favorable de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, 

GMDJxCat i GMDBxCanvi, l’abstenció de GMDCs i el posicionament en contra de 

GMDERC. 

En no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 19.45 h. 


