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ACTA DEL PLE DEL CONSELL 

DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS 
 

 
Data: 06-07-2017 

Horari: 18.30 h 

Lloc: sala de plens de la seu del Districte 
 

Presideix: Il·lm. Sr. Santiago Alonso Beltran, president del Consell del Districte de Nou Barris 
 

Assistents: 

 
Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid, regidora del Districte de Nou Barris 

 
Regidors adscrits: 

 
Ilm. Sr. Alfred Bosch i Pascual (ERC) 

Ilm. Sr. Alberto Fernández Díaz (PPC) 

 
Consellers:  

 
Barcelona en Comú (BC)  

 

Sra. Carolina Recio Cáceres 
Sr. Carlos Izquierdo Lázaro  

Sra. Esther Flaquer García 
Sr. Manuel Cubero Argente 

Sr. José Juan Medina Rodríguez 
Sra. Yolanda Fortes Picas 

Sr. Antonio Tallada Martínez 

Sra. Jennifer Coronado Ortega 
 

Socialistes de Catalunya (PSC) 

 
Sr. Gabriel García Duarte 

Sra. Núria Gaig Jané 
Sr. Mario García Gómez 

 

Ciutadans (Cs) 
 

Sr. Juan del Olmo Fernández 
Sr. Félix Cogolludo Gamboa 

Sr. Raúl Medina Román  

 
Partit Popular (PPC) 

 
Sr. Javier Barreña Flores 

Sr. Francisco López Ribera 
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Grup Municipal Demòcrata (GM Demòcrata) 
 

Sr. Adrià Ventura Ramos  
Sr. Abel Plana i Campos  

 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 

  

Sr. Joaquim Sangrà i Morer 
 

Gerent: Sra. Gemma Arau i Ceballos 
 

El secretari: Sr. Ricardo Fernández Aranda 

 
 

Desenvolupament de la sessió: 
 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària anterior, d’11-05-2017 
 

S’aprova. 

 
2.- Cartipàs 

 
A) RESTAR ASSABENTAT del Decret d’Alcaldia de 28 de juny de 2017 de nomenament del 

Sr. Francisco López Ribera membre del Consell Municipal del Districte de Nou Barris pel Grup 

Municipal del Partit Popular en substitució del Sr. Francisco García Ortiz.  

El secretari dona compte del Decret d’Alcaldia de 28 de juny de 2017. 

B) Presa de possessió del càrrec de conseller del Districte de Nou Barris del Sr. Francisco López 

Ribera 

El Sr. López Ribera (PPC) pren possessió del càrrec davant el president del Consell del Districte. 
Seguidament, el president del Consell del Districte atorga al conseller entrant Sr. Francisco 

López Ribera i al conseller cessant Sr. Francisco Garcia Ortiz un minut per adreçar-se las veïns 

de Nou Barris com s’ha fet en altres ocasions. 

El Sr. García Ortiz agradece al presidente que le permita decir unas palabras en el día de su 
despedida como consejero municipal del Distrito de Nou Barris. Remarca que, sin embargo, no 

se despide como vecino que quiere continuar participando activamente en el día a día de la 
actividad política del distrito. Recuerda que ha ejercido como consejero municipal durante seis 

años y que vive en el distrito desde hace 29 años, que es la edad que tiene. 

Manifiesta que quiere agradecer y reconocer la gran labor que realizan los funcionarios del 
Ayuntamiento de Barcelona y, en particular, del Distrito de Nou Barris. Explica que cada vez que 

han necesitado algo de ellos los han tratado y atendido muy bien. Da las gracias a Pilar, Lucas, 

Gemma y Ricard, y también a los que ya no están, como Xavier Pagès. 

Afirma que también quiere dar las gracias a todos los consejeros de los diferentes grupos 
municipales con los que ha tenido el placer de coincidir a lo largo de estos seis años. Explica 

que, a pesar de haber discrepado ideológicamente de ellos, se han puesto de acuerdo cuando 
se ha tratado de mejorar la calidad de vida de los vecinos de Nou Barris. En ese sentido, 
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manifiesta que se siente muy orgulloso de haber podido participar en muchos de los éxitos que 
se han conseguido para el distrito. 

Afirma que agradece que el Grupo Municipal del PPC le haya permitido el lujo de representarlo 

en el distrito. Además, da las gracias al Sr. Barreña por la confianza que siempre ha depositado 
en él. Destaca que ha sido un gran compañero y un gran portavoz, y que, sobre todo, es un 

gran amigo. Le dice que sido muy fácil trabajar con él codo a codo, y le agradece que le haya 
facilitado tanto el trabajo durante estos seis años.  

Finalmente, da la enhorabuena y desea mucha suerte al Sr. López, aunque dice que sabe que 

no la va a necesitar porque es una persona del distrito que conoce perfectamente todos los 
barrios y que hará un excelente trabajo. 

El president del Consell del Districte Sr. Santiago Alonso manifiesta que, desde la presidencia 

del Consejo de Distrito de Nou Barris, también quiere agradecer al Sr. García Ortiz el trabajo 

que ha realizado por el distrito y, sobre todo, su buen talante, que ha facilitado el 
funcionamiento del Consejo. Por otro lado, desea mucho éxito al Sr. López Ribera. 

La Regidora del Districte Sra. Janet Sanz manifesta que se suma a les paraules del president. 

Agraeix al Sr. García Ortiz tota la seva feina i dedicació, i li demana que no deixi mai d’estimar i 
participar en el Districte i de fer-los arribar totes les seves opinions. Assenyala que el Sr. García 

Ortiz sempre conservarà la mirada de conseller i de veí alhora, i que, per tant, quan vagi per 
qualsevol barri, sempre estarà pensant en les millores que necessita i en com traduir-les a acció 

política concreta. Afirma que, per tant, està segura que aquest compromís formarà part del seu 

futur personal. D’altra banda, dona la benvinguda al Sr. López Ribera i li desitja molta sort i 
molts encerts. 

 

Part informativa: 
 

A) Despatx d’ofici: 
 

3.- RESTAR ASSABENTAT dels contractes aprovats per la Gerència del Districte en el darrer 

període. 
 

El Sr. Santiago Alonso pregunta als grups municipals si tenen alguna petició.  
 

El Sr. Juan del Olmo (Cs) pide la revisión de cuatro expedientes: el relativo al desbrozado de los 

barrios de Torre Baró, Vallbona y Ciutat Meridiana, por valor de 58.951 euros; el relativo a 
obras de desbrozado y limpieza de solares municipales, por valor de 45.967 euros; el relativo a 

obras de adecuación del pavimento asfáltico de la plaza Francesc Layret, por valor de 58.579 
euros, y el relativo a la dinamización comercial de diferentes barrios del distrito, por valor de 

20.999 euros. 
 

El Sr. López Ribera (PPC) explica que también solicitarán la revisión de varios expedientes, pero 

que ya se pondrán directamente en contacto con el secretario. 
 

B) Mesures de govern: 
 

4.- Mesura de govern per al desenvolupament del Pla de barris de Zona Nord (Ciutat 

Meridiana, Torre Baró i Vallbona) 
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El president del Consell del Districte dona la paraula al govern del Districte. En la seva 
representació, la consellera Sra. Carolina Recio (BC) manifesta que és un orgull poder presentar 

el Pla de barris de la Zona Nord, que és el segon que porten al Consell Plenari. Recorda que fa 
un any també va tenir l’honor de presentar el Pla de barris de Trinitat Nova. 

 
Destaca que el Pla de barris és una actuació integral per millorar els barris i lluitar contra la 

desigualtat social, tenint en compte que els indicadors socioeconòmics a la ciutat de Barcelona 

són encara vergonyosos. Assenyala que, per exemple, els veïns de Torre Baró viuen onze anys 
menys que els que viuen a Pedralbes. Manifesta que el Pla de barris els ha de permetre 

combatre les desigualtats socials i la segregació urbana, i és, per tant, un instrument que fa seu 
el lema del moviment veïnal que Barcelona ha de ser una ciutat dels barris, que vol dir un 

model de ciutat que reconegui la vida quotidiana i posi les bases per a la millora de la ciutat en 

aquest sentit.  
 

Afirma que el Pla de barris de la Zona Nord és una mesura cabdal per al Govern, tot i les 
complexitats i les limitacions que segurament tindrà. Assenyala que aquest pla estableix les 

bases per treballar desigualtats des de la immediatesa, amb mesures com ara la implantació 
d’escales mecàniques a Ciutat Meridiana o l’arranjament de la zona esportiva actual, però que 

també té una mirada àmplia de llarg termini que permet pensar en la consolidació d’un model 

de barris diferent. Explica que, per exemple, el Pla director de Vallbona, que s’incorpora com a 
mesura del Pla de barris, els dona un marc de treball per pensar en un model diferent del que 

ha de ser Vallbona, reconeixent, a més, la riquesa patrimonial i ecològica d’aquest barri. 
 

Manifesta que el Pla de barris de la Zona Nord permet lluitar contra els greuges històrics d’una 

ciutat que ha viscut d’esquena a alguns barris, com Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona; 
dona eines per treballar l’orografia complicada i el dret a gaudir de l’espai públic a la Zona Nord, 

i ofereix eines i recursos per combatre la desigualtat econòmica, fruit d’una crisi que ha estat 
ferotge en aquests barris de la ciutat, tal com mostren els índexs de renda familiar disponible o 

les dades fiscals. 
 

Afirma que serà molt complex tirar endavant aquest Pla de barris, però que assumeixen el 

repte. Assenyala que hauran de treballar l’especificitat de les necessitats de cada barri, però 
alhora tenir una visió més global, ja que això els permetrà ser molt més estratègics i poder 

combatre millor les desigualtats socials. Manifesta que això ho faran amb un treball compartit 
amb els veïns i veïnes i les entitats de barri, tal com han fet des de l’inici del Pla de barris. 

Explica que justament han trigat tres mesos a fer aquest pla perquè han buscat la participació 

de tots els veïns, i que continuaran treballant amb l’esperit que aquest Pla de barris no sigui el 
Pla de barris del Govern sinó dels tres barris de la Zona Nord. 

 
Assenyala que el pla incorpora 17 mesures, però que es referirà a alguns dels punts més 

estratègics. Destaca que l’habitatge és una línia de treball prioritària. Pel que fa a aquest àmbit, 

manifesta que el pla incorpora la idea d’obrir l’oficina d’habitatge tan reclamada pel moviment 
veïnal, però també el fet de treballar en mesures de rehabilitació de finques d’alta complexitat o 

per la convivència. 
 

Afirma que el pla també inclou tot un paquet de drets socials. Explica que en aquest àmbit ja 
s’han fet moltes coses al marge del Pla de barris i se’n seguiran fent, però que aquest ofereix 

l’oportunitat de treballar de manera diferent. Assenyala que, per exemple, tot allò relatiu a la 

salut comunitària els donarà un marc de treball amb les entitats i amb tots els professionals de 
la zona per millorar les condicions de salut d’aquests barris, que és un tema que preocupa molt 
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els veïns. Destaca que la salut emocional i la salut mental forma part dels relats i de les 
vivències diàries dels veïns.  

 
Manifesta que un altre aspecte important és tot el que té a veure amb la millora de l’espai 

públic, des de la dignificació dels carrers fins a la millora de les connectivitats. En aquest sentit, 
afirma que el pla incorpora mesures concretes de millora de la connectivitat entre els barris i 

entre els municipis limítrofs.  

 
Assenyala que un altre element que incorpora aquest Pla de barris és l’acció comunitària. Pel 

que fa a això, destaca que a la Zona Nord hi ha moltes entitats i molts professionals que es 
deixen la pell per millorar aquesta zona. Afirma que els cal posar ordre i caminar plegats perquè 

aquesta acció comunitària permeti també un futur millor per a la zona.  

 
Destaca que un altre àmbit important és el de l’ocupació i la promoció econòmica, ja que són 

els barris amb índexs d’atur més elevats. Explica que treballaran sobretot en dues línies: d’una 
banda, estratègies que combinen formació amb inserció per generar ocupació i, de l’altra, 

estratègies des del punt de vista educatiu, tenint en compte que a Nou Barris tenen els índexs 
de baix rendiment educatiu més elevats de la ciutat.  

 

Afirma que l’educació és un element indispensable, i que estan contents de començar a 
encaminar projectes interessants en aquest àmbit, que a més combinen el treball en xarxa de 

les diferents escoles, sobretot amb un projecte comú en arts escèniques. Assenyala que el fet 
de tenir un centre cívic especialitzat en arts escèniques i un institut amb batxillerat artístic els 

permetrà lligar aquests projectes. 

 
Per últim destaca que, més enllà de totes aquestes propostes, el Pla de barris és important 

perquè posa les bases per treballar conjuntament i compartir plegats quin ha de ser el futur de 
la Zona Nord. Convida els grups municipals a acompanyar-los en aquest camí, ja que tots 

comparteixen l’objectiu de millorar la vida als barris de la Zona Nord. 
 

Finalitzada la exposició inicial per part del govern, el president del Consell del Districte obre un 

torn de paraula als grups municipals. 
 

En primer lloc, intervé el Sr. Joaquim Sangrà (ERC), el qual, dona la benvinguda al Sr. López 
Ribera al Consell de Districte i li desitja molta sort, i agraeix al Sr. García Ortiz l’entesa en tot 

allò en què s’han pogut posar d’acord durant el temps en què han coincidit. 

 
Pel que fa al Pla de barris de la Zona Nord, manifesta que tenen una certa sensació de déjà vu, 

atès que se’ls han presentat molts plans de diversos tipus al Districte, i que ja comença a ser el 
temps de l’acció. Afirma que els plans de barri i els plans estratègics són benvinguts, si això 

significa que comencen les actuacions i les inversions de debò al territori. Explica que entén que 

per als veïns de la Zona Nord això no és un déjà vu, sinó que tenen molta esperança dipositada 
en aquest Pla de barris. 

 
Afirma que hi ha molt de camí per recórrer perquè les condicions de vida i l’entorn de la Zona 

Nord siguin normals i les que es mereixen els seus veïns i veïnes. Remarca que ningú no vol 
una Zona Nord «de segona mà», sinó que tingui recursos de primera per poder revertir 

situacions i condicions de l’entorn. Explica que creuen que aquest és el sentiment que hi ha en 

diferents sectors del veïnat organitzat, que manifesten el seu malestar per com es tracta 
aquests tres barris i les seves complexitats en algunes qüestions. En relació amb això, afirma 

que les actuacions a la Zona Nord no es poden basar en cap tipus de rendiment econòmic, com 
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els volen fer creure els responsables d’Eurofitness amb el tractament que fan del complex 
esportiu municipal de Can Cuiàs, amb una certa complicitat de l’Institut Barcelona Esports 

(IBE). Explica que, després del malaurat episodi de les marquesines de segona mà a la Zona 
Nord, resulta que els aparells de gimnàstica de Can Cuiàs també són de segona mà perquè, 

segons es diu, no són prou rendibles econòmicament. Subratlla, però, que el rendiment social 
sempre ha d’estar per davant del rendiment econòmic i que no poden permetre actituds 

d’aquest tipus a la Zona Nord ni enlloc del districte. 

 
Manifesta que no negaran que el Pla de barris que s’ha presentat inclou un recull de bons 

objectius i algunes propostes interessants, però que també hi troben a faltar algunes coses. 
Assenyala que no pot dir-les totes per manca de temps, però que, per exemple, troben a faltar 

tot el que fa referència a l’àmbit del patrimoni, a diferència d’altres documents que s’han 

presentat al Consell de Districte, així com la qüestió de la relació amb Collserola. Pel que fa a 
això, recorda que a la Zona Nord hi ha col·lectius i associacions molt dinàmiques en l’àmbit del 

patrimoni i de la promoció del coneixement dels barris, i que hi ha l’experiència incipient, des de 
la Casa de l’Aigua, de reactivar la relació amb Collserola des de diferents punts de vista. En 

aquest sentit, opina que es deixen de banda opcions de futur per a la Zona Nord. 
 

D’altra banda, explica que els agrada que es parli de socialització dels infants i joves de la Zona 

Nord a través del lleure formatiu, amb un redactat que han trobat a faltar en altres documents 
que han passat pel Consell de Districte i que gairebé haurien pogut escriure ells mateixos, tal 

com han fet en algunes de les propostes que han presentat. Afirma que donen per bona la seva 
insistència en el tema de l’atenció a la formació i al lleure infantil i juvenil si serveix perquè de 

tant en tant aparegui en algun dels documents del Districte, i anima el Govern a seguir 

treballant en aquesta línia. 
 

A continuació, intervé el Sr. Abel Plana (GM Demòcrata) qui també dona la benvinguda al Sr. 
López Ribera, i desitja molta sort i molts encerts al Sr. García Ortiz. 

 
Pel que fa al Pla de barris, manifesta que el seu grup està d’acord en tot allò que serveixi per 

millorar i potenciar els barris de la Zona Nord, ja que consideren una prioritat tot el que tingui a 

veure amb la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes del districte.  
 

Opina que és evident que a la Zona Nord no s’ha fet la feina que calia i, també, que les seves 
carències provenen de dècades enrere. Assenyala que, per exemple, l’habitatge previst és 

insuficient. Manifesta que tenen com a exemple la plaça dels Eucaliptus, amb 152 habitatges de 

lloguer social, i que esperen que se’n puguin generar més, perquè és una prioritat per a la 
ciutat i per al districte. Afirma que una altra prioritat a la Zona Nord i al districte és l’ocupació. 

Assenyala que cal enfortir els plans d’ocupació i que serà benvingut tot allò que es pugui 
incorporar per generar ocupació. Manifesta que la connectivitat és un altre aspecte que els 

veïns reclamen des de fa molt de temps. En aquest sentit, afirma que cal més fluïdesa entre els 

barris del districte i que la Zona Nord necessita tenir més connectivitat amb la resta del 
districte. 

 
Assenyala que troben poca concreció en el Pla de barris que s’ha presentat. Explica que, per 

exemple, a la pàgina 18 es parla del desenvolupament d’accions i projectes que abordin les 
problemàtiques relacionades amb la salut mental i emocional, però que cal saber quines són les 

accions que es duran a terme. Observa que també es parla de la promoció dels projectes de 

reconeixement i visibilització dels coneixements i sabers de les comunitats d’origen cultural 
divers, però que això tampoc no es concreta. Manifesta que, per tant, perceben aquestes 

mesures més com a intencions que no pas com a accions. 
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Explica que la conclusió del seu grup és que el Pla de barris de la Zona Nord és un bon pla, 

però que cal desenvolupar-lo una mica més. Afirma que esperen que aquest pla no sigui un 
altre recull de bones voluntats, sinó un punt de partida de fets reals i concrets. 

 
Seguidament, intervé el Sr. Javier Barreña (PPC) quien agradece al Sr. García Ortiz todo el 

trabajo que ha realizado, así como la amistad que los une, y desea lo mejor al Sr. López Ribera. 

 
Señala que los barrios de Ciutat Meridiana, Torre Baró y Vallbona están muy degradados y son 

tres de los barrios que menos se han cuidado en la ciudad. Afirma que, por lo tanto, creen que 
es positivo que se impulsen planes para intentar reducir las desigualdades sociales. Manifiesta 

que, sin embargo, les resulta curioso que se presente este plan como una medida de gobierno. 

Explica que, teniendo en cuenta que todos los grupos municipales apuestan por la reducción de 
las desigualdades sociales, creen que hubiese sido mucho mejor presentar este plan a través de 

un gran acuerdo de ciudad. 
 

Manifiesta que están de acuerdo con la mayor parte del plan, pero que no entienden que 
muchas de las actuaciones que prevé no se hayan realizado desde el principio del mandato. 

Explica que también les resulta curioso que este plan prevea ejecutarse del 2017 al 2020, ya 

que creen que hubiera sido más lógico que el nuevo Gobierno municipal buscara el consenso 
suficiente para aprobar con la mayor urgencia un plan tan importante y lo hubiese adelantado 

del 2015 al 2018, o a lo sumo al primer semestre del 2019, no dejando su ejecución al siguiente 
Gobierno municipal. Además, señala que en el plan se habla de una partida presupuestaria total 

de 25,6 millones de euros, pero no se determina la calendarización de las obras ni el 

presupuesto previsto para las mismas.  
 

Por otro lado, manifiesta que, desde el Grupo Municipal del PPC, creen que este plan debe ir 
acompañado de una mejora del transporte público en la zona. Remarca que, por ejemplo, el 

servicio del Bicing no llega a ninguno de los tres barrios de la Zona Norte. Además, recuerda 
que un vecino de Ciutat Meridiana tarda más de una hora en llegar al centro en metro y en 

autobús. En este sentido, opina que se deben mejorar las frecuencias de paso de los 

autobuses, además de las propias paradas, muchas de las cuales no tienen marquesinas. 
Explica que otra mejora que consideran que se debería haber realizado es la conexión de la 

zona norte con la zona sur del barrio de Torre Baró, que destaca que hubiese permitido 
conectar mejor estos tres barrios y reducir las desigualdades. 

 

Recuerda que en la época en la que gobernaban el PSC e ICV-EUiA había un acuerdo para 
hacer el ecobarrio de Vallbona, que incluso contaba con partidas presupuestarias concretas, 

pero que al final no quedó nada de ese proyecto. Manifiesta que, por lo tanto, esperan que el 
plan que se ha presentado sea el plan definitivo para mejorar la conectividad y reducir las 

desigualdades sociales de los tres barrios de la Zona Norte con respecto a los demás barrios, no 

solo de la ciudad sino también del propio distrito, y que en este caso se trate de una apuesta 
decidida que se ejecute con la mayor brevedad posible.  

 
A continuación, intervé el Sr. Juan del Olmo (Cs) quien igualmente da la bienvenida al Sr. López 

Ribera, a quien dice que están a su disposición, y desea lo mejor al Sr. García Ortiz. 
 

Manifiesta que, en primer lugar, quieren felicitar a todas las personas y entidades que han 

intervenido en el proceso de participación para elaborar el documento presentado, así como al 
gestor del proyecto, por la gran labor realizada. Señala que, sin embargo, tienen que diferenciar 

el trabajo realizado por estas personas del trabajo que ha hecho el Gobierno, que opina que 
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demuestra una vez más su falta de liderazgo. Por otro lado, explica que el Gobierno, que no les 
ha permitido participar en este trabajo, ahora pretende que en cinco minutos los grupos den 

sus opiniones y aportaciones, cosa que es casi imposible. 
 

Afirma que el Gobierno podría haber presentado este documento al inicio del mandato, pero 
que ha preferido anteponer su ideología a las soluciones reales y efectivas, y los procesos de 

participación a la gestión y a la toma de decisiones reales. Subraya que este documento 

reafirma en gran parte las propuestas y medidas que las propias entidades y vecinos y vecinas 
de los barrios de Ciutat Meridiana, Vallbona y Torre Baró proporcionaron al Gobierno desde el 

principio del mandato. Recuerda que en unos de los últimos consejos de barrio los vecinos 
vinieron a decirle al Gobierno que «no va despacio, sino que está durmiendo», algo que opina 

que refleja la sensación de los ciudadanos con respecto a la forma de actuar del Gobierno. 

 
Manifiesta que comparten con el Gobierno los objetivos del plan presentado, pero que su visión 

hubiera sido un poco más ágil, más rápida, más práctica y más concreta. En cuanto a algunos 
aspectos específicos, explica que valoran positivamente que se tengan en cuenta las 

problemáticas relacionadas con la salud mental y, sobre todo, con la salud emocional, que a día 
de hoy no se está tratando con la suficiente cautela, y más cuando hay infancia de por medio. 

 

En cuanto al presupuesto, señala que, después de más de seis meses de trabajo, el desglose 
que realiza el Gobierno con respecto a los 12,8 millones previstos es que 9,2 se destinarán a 

inversión y 3,6 a programas sociales. Explica que no reclaman qué se dedicará a cada uno de 
los barrios, sino cuál es la previsión económica para cada una de las acciones presentadas, ya 

que creen que se podría haber presentado una estimación de cada una de las medidas, 

teniendo en cuenta la experiencia del Plan de Trinitat Nova y de otros barrios de la ciudad.  
 

En relación con la actividad económica, manifiesta que les sorprende que se haga referencia a 
los mercados de Núria y de Ciutat Meridiana, cuando en los plenarios se han presentado 

diferentes medidas para mejorarlos y siempre han obtenido una negativa como respuesta.  
 

En cuanto a mejorar la conectividad de los barrios, destaca que desde el inicio del mandato las 

entidades de los tres barrios llevan reclamando mejoras en el acceso de la avenida Meridiana. 
Recuerda que el Gobierno se olvidó de incluirlo en el programa inicial de la reforma de la 

avenida, pero que, por suerte, rectificó en cierto modo tras las reclamaciones vecinales. 
Además, señala que desde el principio del mandato se han realizado demandas sobre las líneas 

80 a la 83 y estos servicios siguen igual. Explica que la única solución que da el Gobierno es 

esperar a que termine el contrato, a finales de este año. Asimismo, recuerda que el Gobierno 
ha rechazado reiteradamente el proyecto de la pista forestal para unir la zona norte y la zona 

sur de Torre Baró y ha hecho oídos sordos sobre el proyecto de las puertas de Collserola, del 
mandato anterior, que afecta a la puerta 13, en Trinitat Nova; a la 14, en Torre Baró y una 

parte de Vallbona; y a la 15, en Ciutat Meridiana. 

 
Por otro lado, afirma que el Gobierno no ha hecho casi nada para garantizar el mantenimiento 

de los espacios de uso durante los dos años de mandato, según los propios vecinos y vecinas. 
En cuanto al mapa de equipamientos, señala que el Gobierno actual lleva dos años definiendo 

los equipamientos, que se suman a los años de los anteriores gobiernos, y aún dice que 
necesita más tiempo. Pregunta cuánto más tiempo tendrán que esperar.  

 

Concluye que, a pesar de que el plan presentado llega con retraso y que muchas de las 
medidas ya podrían haberse realizado porque eran demandas vecinales desde el inicio del 

mandato, ven necesaria y favorable la ejecución del mismo, y que este se pueda implantar e ir 
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mejorando según las necesidades de una forma ágil y beneficiosa para todos los ciudadanos de 
la Zona Norte. 

 
Finalitzat el torn d’intervenció dels grups municipals, el president del Consell del Districte Sr. 

Santiago Alonso abre el turno de palabra de las personas del público que han solicitado 
intervenir. Recuerda que las intervenciones deben centrarse en el punto tratado y ser breves. 

 

El Sr. Pedro Acosta explica que le parece muy bien todo lo que se está hablando, pero que se 
les prometen muchas cosas y después no se hace nada. Explica que, por ejemplo, en Ciutat 

Meridiana las marquesinas son de segunda mano, se ha instalado una fuente que aún no 
funciona, o no llegan los equipamientos deportivos prometidos. Recuerda que también se les 

dijo que cuando se acabaran las obras de la calle Pedraforca se vería la salida y aún la están 

esperando.  
 

La Sra. Esther, en representació de l'entitat Vallbona Viu, assenyala que volen tornar a parlar 
del projecte «Rec Comtal viu». Explica que avui els ha trucat un dels tècnics contractats per 

convidar-les a participar activament en el projecte i a gravar una mena d’entrevista per 
expressar totes les seves idees i propostes. Assenyala que, quan li han preguntat en quin mitjà 

es pensava per divulgar la informació, els han preguntat si elles tenien alguna idea. Afirma que 

és de suposar que les persones que han demanat una subvenció per tirar endavant un projecte 
han de tenir una metodologia i uns objectius ben definits. En aquest sentit, manifesta que els 

sorprèn, no només el plagi descarat del projecte de la seva entitat, sinó que, a més, les 
convoquin per aportar «idees potents».  

 

Assenyala que aquest projecte pretén actuar amb activitats esportives entorn del Rec Comtal, 
però pregunta si s’ha tingut en compte la normativa que el mateix Ajuntament vol implementar 

de mesures de control a l’entorn del Rec Comtal i la normativa sobre el seu manteniment.  
 

Explica que, en la darrera reunió que van tenir a Urbanisme, quan van preguntar al tècnic si es 
podien implementar les mesures a curt termini que havien proposat, aquest els va dir que era 

molt complicat i els va instar a proposar-ho al Parlament o a la Generalitat. Manifesta que això 

ja ho van fer i que avui han rebut la resposta, que és una resolució dels grups que conformen 
Junts pel Sí i del PSC, que han arribat a un acord per instar el Govern de la Generalitat a 

implementar aquestes mesures de reducció sonora i de l’impacte ambiental. Indica que ara en 
faran arribar una còpia als grups. 

 

La Sra. Zaida Palet, en representació de l'entitat Vallbona Viu, assenyala que encara que sembli 
que el que ha explicat la seva companya no està vinculat al Pla de barris, sí que ho està, ja que 

es tracta d’un pla global. Afirma que, des d’aquest punt de vista, si el Pla de barris té com a 
punt fort el fet de comptar amb la participació de les entitats, els projectes d’àmbits i indrets 

que incideixen en el territori haurien de ser prèviament informats i treballats conjuntament amb 

les entitats de la zona.  
 

Explica que en el cas de l’activitat «Rec Comtal viu» hi ha hagut un plagi total del projecte de 
Vallbona Viu respecte a la Granja del Ritz, presentat fa 14 anys, com l’activitat que s’està 

anunciant per part de l’Ajuntament i Barcelona Activa de llocs esportius a la zona del Rec 
Comtal. Remarca que es tracta d’un entorn molt delicat, on hi ha una fauna i una flora que 

intenten que es mantingui al més natural possible, i que creuen que és una falta de respecte i 

de responsabilitat per part del Govern que s’hi plantegin activitats sense haver-ho consensuat 
prèviament amb les entitats del barri. A més, insta el conseller de Vallbona, el Sr. Cubero, a 

explicar les coses prèviament, ja que no els ha informat d’aquests projectes.  
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En relació amb els comentaris dels diversos partits polítics sobre el Pla de barris, afirma que no 

és un pla fet des del Govern sinó des de les entitats i els veïns, i que per això han estat més de 
tres mesos treballant-lo. Manifesta que espera que aquest Pla de barris consensuat amb les 

entitats i força ambiciós no es deixi d’executar si hi ha un canvi de govern, i apel·la a la 
responsabilitat de tots els partits polítics de l’oposició perquè sigui així. 

 

La Sra. Mònica Palet també subratlla que aquest pla és un projecte de baix a dalt. Destaca la 
feina, la paciència i la voluntat tant de l’Administració com dels veïns i les entitats per 

aconseguir que aquest pla no sigui només a curt termini sinó també a llarg termini. En aquest 
sentit, manifesta que la Zona Nord viu un context molt complicat econòmicament i socialment 

que requereix, més enllà de plans d’actuacions del districte, de pressupostos anuals i de plans 

d’inversions de quatre anys, un pla estratègic que apoderi les entitats, les associacions de veïns 
i els veïns individualment, i que les accions siguin realment treballades conjuntament amb el 

veïnat i les entitats. Remarca que aquest pla pretén precisament que els veïns no es puguin 
queixar que ja està tot decidit des de dalt. 

 
Opina que aquest pla és també una oportunitat per a Vallbona, tal com ha apuntat el Sr. 

Sangrà. Assenyala que en el document, al qual es pot accedir a través de la pàgina web 

Pladebarris.barcelona, està més detallat el procés, la diagnosi i les línies a treballar. Explica que 
la falta de concreció del pla es deu al fet que la filosofia dels plans de barris és treballar-los amb 

les entitats i els veïns i fer allò que necessita el territori. Felicita totes les persones que s’hi han 
implicat, i assenyala que hi ha un grup impulsor que hi està treballant. 

 

Finalment dona la benvinguda al Consell Plenari al Sr. López Ribera. 
 

El Sr. Francisco Garrobo (CUP Capgirem Nou Barris) afirma que és molt clar que la Zona Nord 
ha estat la zona més oblidada de Barcelona i que necessita una inversió extra. Manifesta que 

des de la CUP creuen que de moment la inversió és insuficient i els sap greu que es quedi en 25 
milions per a tres barris, tot i saber que hi ha coses compartides. Remarca que, quan parlen 

d’igualtat, no es tracta que totes les zones de Barcelona tinguin el mateix, sinó que les zones on 

hi ha diners tinguin molt menys que aquelles on viuen les classes populars.  
 

Assenyala que el document, que té més de 300 pàgines, sí que inclou les partides, però que no 
especifica les dates d’implementació de cada actuació, almenys al PDF. D’altra banda, es 

refereix als problemes de participació que ha tingut l’Associació de Veïns de Ciutat Meridiana, 

que s’ha queixat. Afirma que seria molt positiu que, de cara a la implementació d’aquest pla, 
aquests problemes deixin d’existir. Finalment, manifesta que aquest pla és insuficient, però que 

per sort hi ha un pla, encara que arribi dos anys tard. 
 

Finalitzades les intervencions del públic assistent, el president del Consell del Districte dona de 

nou la paraula al Govern. 
 

En la seva representació, la Sra. Carolina Recio assenyala, en relació amb l’última intervenció, 
que com a mínim aquest pla posa les bases per començar a caminar contra la sensació d’oblit 

de la Zona Nord.  
 

Explica que els grups es poden descarregar les fitxes de les mesures del pla per veure el 

pressupost més detallat. Expressa el seu agraïment als grups que s’han llegit el pla i que han 
fet propostes de coses que els sembla que hi haurien de ser o que es podrien millorar. Afirma 

que creu que podran incorporar algunes d’aquestes coses en el treball amb els veïns. 
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Opina que alguns consellers han faltat al respecte als veïns i veïnes, ja que no s’han llegit les 

mesures del pla i han aprofitat aquest punt per desgastar el Govern. Remarca que hi ha 
propostes encara per definir perquè això s’ha de fer amb els veïns, però que hi ha propostes i 

línies d’actuació molt clares que responen a dèficits històrics dels barris de la Zona Nord. D’altra 
banda, assenyala que el Pla de barris no ho és tot i que ja s’han fet moltes polítiques municipals 

per canviar la manera d’actuar. 

 
Pregunta als grups de l’oposició quines propostes tenen pel que fa a habitatge, tenint en 

compte que no són capaços de tirar endavant propostes unànimes de tots els grups en el 
Consell, i quan han anat a aturar desnonaments a Ciutat Meridiana. 

 

Finalment, assenyala que l’Associació de Veïns de Ciutat Meridiana ja participa en aquest 
procés. 

 
El president del Consell del Districte Sr. Santiago Alonso informa que l’únic grup que té temps 

per tornar a intervenir és el Grup Municipal Demòcrata. 
 

El Sr. Abel Plana (GMD) reitera que estan d’acord amb aquest pla i que vetllaran perquè 

s’executi, tot i que és evident que hi poden trobar mancances perquè caldrien moltes més 
inversions. 

 
C) Informes: 

 

5.- Informe sobre el balanç de l’acció de govern en els 2 anys de mandat. 
 

El president del Consell del Districte indica que, atesa la importància d’aquest informe, la Junta 
de Portaveus ha decidit ampliar els temps d’intervenció, amb 20 minuts per a la regidora i 12 

minuts per als grups i dona la paraula en primer lloc a la regidora.  
 

La Sra. Janet Sanz manifesta que el compromís del Govern, i d’ella com a regidora, era fer un 

document de balanç sobre les prioritats que havien establert a l’agenda només arribar al 
Govern, amb la intenció de redirigir tots els esforços econòmics i humans a poder donar 

resposta a moltes de les necessitats i de les reivindicacions que els veïns i veïnes, les entitats i 
els diferents grups municipals exigien des de feia molt de temps. 

 

Afirma que l’element fonamental que ha generat aquesta prioritat ha estat la voluntat d’actuar 
davant la injustícia social que patia Nou Barris a partir de polítiques i actuacions configurades 

col·lectivament. Explica que coneixien la diagnosi i com patien els veïns i veïnes, però que 
necessitaven veure com, amb els recursos i les possibilitats que té l’Ajuntament, es podien 

reconvertir aquestes situacions injustes que feien que molta gent es trobés sense cap tipus de 

suport. Assenyala que, per tant, més enllà de lleis injustes que cal capgirar, es tractava també 
de generar un suport i una concreció col·lectiva d’aquelles prioritats i polítiques que necessitava 

el districte, a banda de reequilibrar el dèficit d’inversió, d’actuació i de treball als tretze barris 
del districte. 

 
Opina que un dels elements fonamentals va ser l’impuls d’un grup motor que va permetre 

desenvolupar i acordar el Pla d’actuació del districte (PAD) amb la Coordinadora d’Entitats i 

Associacions de Veïns i Veïnes, amb cadascuna de les associacions i amb moltes altres 
persones. Recorda que ella sempre ha dit que aquest no era el PAD del Govern municipal, sinó 

el PAD que han exigit els veïns, adaptat a les possibilitats dels recursos públics del quals es 



 
Districte de Nou Barris 

Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 

Pl. Major de Nou Barris, 1 

08042 Barcelona  

93.291.68.00 

www.bcn.cat/noubarris 

  

12 
 

disposa, que remarca que són molt més importants que els que s’havien evidenciat en mandats 
anteriors. Assenyala que, a més, això els permetia no només decidir col·lectivament i 

conjuntament les actuacions i les polítiques, sinó també fer-ne un seguiment i un control de 
l’execució. Recorda que fa poques setmanes es va tornar a reunir el grup motor per fer un 

seguiment del llistat d’actuacions. Afirma que, per tant, tot allò que avui guia l’acció municipal 
del districte ha estat codecidit amb les principals entitats del districte. Assenyala que sempre 

surten demandes noves a les quals han de veure com donar-hi resposta, però que, com a 

mínim, el full de ruta global, que és el que es farà segur perquè té un lligam amb el Pla 
d’inversions municipals, està decidit i treballat amb els veïns i veïnes.  

 
Tot seguit destaca alguns elements del PAD: 

 

Pla de drets socials. Explica que era evident que calia configurar un model de referència al 
districte de garantia de drets socials a la ciutadania, en un context provinent d’una crisi 

econòmica que ha generat molts problemes a la ciutadania i en què la gent s’ha trobat sola 
davant de problemes vitals, com poder arribar a final de mes, poder menjar o poder tenir un 

habitatge per viure. Afirma que, a diferència de polítiques anteriors que es posaven una bena 
als ulls davant d’aquestes problemàtiques, el Govern actual treballa al costat de les entitats, fa 

tot allò que pot i posa de manifest quines són les opcions que es poden oferir des de 

l’Ajuntament. 
 

Habitatge. Destaca que en dos anys de govern s’han duplicat els esforços econòmics i humans 
en tots els serveis vinculats a habitatge respecte als quatre anys del mandat anterior.  

 

Ocupació. Assenyala que, si en el mandat anterior hi havia 600 plans d’ocupació per als veïns i 
veïnes, en dos anys de mandat ja hi ha 687 contractacions directes des del mateix Ajuntament. 

Explica que fa aquestes comparacions per evidenciar l’esforç de la maquinària de l’Ajuntament i 
dels tècnics i tècniques municipals. Remarca que l’ocupació és un dels elements fonamentals de 

garantia dels drets bàsics, ja que per tenir accés a l’habitatge i a l’alimentació primer cal una 
feina i, també, un model productiu adequat. Assenyala que aquest model productiu no només 

es configura en l’àmbit de districte, però que el districte també pot ser-ne tractor. Destaca que 

per això s’aposta per projectes d’economia social i solidària, una nova oficina d’atenció i un pla 
de comerç específic en aquells territoris on la desertització comercial és més alta, com ara 

Trinitat Nova, on es du a terme un projecte entorn dels locals buits per ajudar els comerços. 
 

Educació. Afirma que aquest és un altre dels eixos fonamentals, i que les escoles i els nens i 

adolescents els exigien la necessitat de treballar i d’impulsar moltes actuacions.  
 

Pla de barris. Assenyala que aquest és un element central de ciutat que vol situar les prioritats i 
els reforços als territoris que més ho necessiten. Destaca que ha significat recursos 

extraordinaris per dotar de més dignitat projectes com, per exemple, els d’institut escola de 

Trinitat Nova i de Roquetes. 
 

Manifesta que, per tant, es tracta de la configuració d’un model que garanteix drets bàsics i que 
respon davant de situacions injustes. Explica que molts veïns i veïnes els truquen al Districte 

diàriament per comunicar-los problemes i demanar-los actuacions, i que, per tant, també s’ha 
establert una relació de confiança amb ells, que és un aspecte molt important. 

 

Afirma que són conscients que el districte té moltes necessitats i que en dos anys no poden 
abordar-les totes, però que és evident que hi ha un abans i un després de l’inici del mandat, 

atès el gran nombre d’actuacions que s’han començat en diversos àmbits. Destaca que, per 
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exemple, s’estan remodelant més carrers que mai, també des de la perspectiva de 
l’accessibilitat i de la garantia d’un bon espai públic. Assenyala que moltes d’aquestes 

actuacions comencen ara perquè calia fer els projectes i licitar-los, i que, per tant, això es 
visibilitzarà amb molta més intensitat properament. 

 
Manifesta que, en general, estan satisfets amb la tasca que han fet escoltant i rebent totes les 

demandes que han plantejat els veïns i veïnes i les entitats, però que no han caigut en 

l’autocomplaença. Explica que coneixen perfectament les realitats i les necessitats que hi ha i 
saben que cal fer moltes més coses. Afirma que, per tant, no deixaran de treballar i de batallar 

al màxim per aconseguir que moltes d’aquestes realitats tinguin una resposta al més aviat 
possible. Assenyala, però, que les coses no s’aconsegueixen de manera immediata, ja que s’han 

de treballar, buscar, assegurar i desenvolupar. En aquest sentit, remarca que les coses tenen 

un procediment, i més a l’Administració pública, on tot ha de quedar molt justificat. Explica que 
ho diu perquè creu que també han de fer pedagogia d’això i tothom ha de ser conscient del que 

costen moltes d’aquestes actuacions. 
 

Assenyala que el balanç conté les dades de les actuacions, però que no es pot referir a 
cadascuna d’elles. Destaca que, amb l’ajuda dels veïns i veïnes, han aturat un gran nombre de 

desnonaments, però que han d’aconseguir resoldre definitivament els casos d’emergència 

habitacional. En relació amb això, explica que han fet una promoció de nous solars on s’estan 
construint uns 600 habitatges que seran de lloguer social i que han desbloquejat 68 pisos que 

han estat cedits per part de propietaris privats per posar-los a la borsa de lloguer. D’altra 
banda, manifesta que han impulsat la renda infantil perquè més de 4.400 infants rebin aquesta 

ajuda i, per tant, no estiguin subjectes a les beques menjador.  

 
Manifesta que també estan impulsant un model productiu que posi en valor el territori, com el 

projecte de Vallbona o l’impuls d’horts urbans i de la sobirania energètica i alimentària. Destaca 
també que Nou Barris és l’únic districte que té dos punts d’atenció a la pobresa energètica. A 

més, explica que han dut a terme tot un seguit d’actuacions que estan vinculades a l’orgull de 
ser de Nou Barris, posant en valor el gran nombre de coses especials que passen al districte 

gràcies al que fan les entitats. 

 
Assenyala que, en matèria de cultura, han donat suport a moltes entitats que feia molt de 

temps que es trobaven sense un compromís municipal, com ara el Festival de Blues de 
Barcelona, que ha tornat al pati de la seu del Districte, i el suport a projectes de circ de 

l’Ateneu. Destaca que un projecte innovador és que per primera vegada, per la Mercè, Nou 

Barris tindrà un escenari al territori per esdevenir centre de referència a tota la ciutat. Manifesta 
que també han impulsat un programa cultural al pati del Districte, «L’estiu, al pati!», del qual 

convida tothom a gaudir-ne. Assenyala que es pot trobar tota la informació al web i que, a més, 
la faran arribar.  

 

Destaca que la cultura també va lligada a una qüestió d’identitat. En aquest sentit, manifesta 
que la gent de Nou Barris se sent molt de Nou Barris i, a més, ho fa des d’una perspectiva no 

només del present sinó també històrica. Afirma que, per tant, la reivindicació de la memòria 
històrica és també un element cabdal del territori. Pel que fa a això, assenyala que han creat la 

Taula de Reivindicació del Patrimoni, amb moltes aportacions d’alguns grups que treballen molt 
en aquest àmbit, i han impulsat la Taula de Patrimoni i Memòria Històrica, en la qual recullen 

totes les peticions dels veïns. A més, recorda que han impulsat el canvi de nom de la plaça 

Llucmajor per plaça de la República, que era una reivindicació històrica, i que també s’està 
revisant el nomenclàtor des d’aquesta perspectiva, a banda de les polítiques de retirada de les 



 
Districte de Nou Barris 

Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 

Pl. Major de Nou Barris, 1 

08042 Barcelona  

93.291.68.00 

www.bcn.cat/noubarris 

  

14 
 

plaques franquistes que encara hi havia al territori, també a petició de les entitats, i les 
activitats vinculades a la marquesina de la Via Júlia.  

 
Assenyala que també es vol referir a l’element de lideratge públic. Explica que per fer tot el que 

volien fer no tenien prou amb les partides econòmiques i els recursos humans que el districte 
havia tingut tradicionalment. Afirma que, per tant, un dels objectius era desafiar la normativa 

estatal de no-contractació pública i que, a partir d’aquí, han buscat escletxes legals per 

contractar personal. En aquest sentit, destaca que han aconseguit incorporar en la plantilla del 
Districte un 30% de persones més. Explica que les noves incorporacions es comencen a 

concretar a partir d’aquest estiu i que es tracta de 21 professionals nous que els ajudaran a 
executar moltes més actuacions, reforçant l’estructura i els serveis bàsics que es donen als 

veïns i veïnes. 

 
Manifesta que, per tant, han fet molta feina, però saben que els en queda molta més per fer i 

que no es resoldrà només amb un mandat. En relació amb això, explica que una de les 
principals obsessions que tenen és generar canvis i transformacions que siguin irreversibles i 

que no depenguin de la voluntat política del govern que hi hagi en cada moment, de manera 
que qualsevol govern municipal estigui sempre compromès a escoltar els veïns i veïnes i a 

garantir que tothom tingui una vida digna al districte. 

 
Finalitzada la exposició de la regidora, el president del Consell del Districte obre un torn de 

paraula als grups municipals. 
 

En primer lloc, intervé el Sr. Joaquim Sangrà (ERC) assenyalant que l’informe de la regidora té 

avui una connotació especial perquè fa un repàs dels dos anys de mandat, i que, en aquest 
sentit, farà primer una valoració de la tasca del Govern des del punt de vista del seu grup i, 

després, una valoració de la tasca que ha dut a terme el seu grup. 
 

Manifesta que aquest mandat va començar amb una il·lusió inicial molt gran i amb unes 
expectatives molt altes, ja que els resultats electorals van donar la victòria a una opció que es 

veia com a innovadora, amb un discurs i una generació de la proposta electoral diferent, 

malgrat que inclogués partits que ja existien anteriorment. A més, remarca que un dels llocs de 
Barcelona on es va gestar aquesta proposta política va ser Nou Barris. Afirma, però, que 

aquesta victòria electoral es va assolir amb asseveracions molt contundents i amb moltes 
promeses que venien a dir que si allò no s’havia fet fins llavors era perquè no s’havia volgut. 

Opina que, tanmateix, el temps ha demostrat que les coses són més difícils del que semblen, 

que era una cosa que, de fet, tothom sabia.  
 

Remarca que l’habitatge era l’estendard de la candidatura, i que en aquest sentit es deia que 
s’havien d’acabar els desnonaments, les ocupacions i les màfies. Afirma que no dirà que, dos 

anys després, estan igual o pitjor pel que fa a això, però que tampoc no estan molt millor. 

Opina que no val a dir que hi havia molta feina per fer, ja que l’equip que conforma el Govern 
de la ciutat i del districte és responsable de bona part de la política d’habitatge que s’ha fet a la 

ciutat durant dècades. Assenyala que també podria parlar del mandat anterior, amb CiU, però 
que en matèria d’habitatge els canvis es produeixen molt a llarg termini. 

 
Explica que fa dos anys que s’esperen moltes coses, com el Pla d’equipaments, i es diu que no 

es disposa de prou mitjans, quan avui l’Ajuntament de Barcelona té el superàvit més gran de 

tota la seva història. Assenyala que en algun consell de barri de les darreres setmanes encara 
s’al·ludia a la insuficiència de mitjans, però que creu que, quan es coneguin els primers 

números del superàvit d’aquest any, no es podrà recórrer més a aquest argument.  
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Afirma que no negaran que s’ha treballat en relació amb l’habitatge i que hi ha una preocupació 

sincera per aquesta qüestió. Assenyala, però, que s’ha parlat d’habitatge de lloguer i no s’ha dit 
que també hi ha promocions d’habitatge cooperatiu, sobre el qual el seu grup ha mostrat 

discrepàncies. A més, remarca que el concurs públic per a la promoció d’habitatges cooperatius 
del Pla dels Cirerers, a Roquetes, l’ha guanyat la mateixa empresa que ha fet el Pla pel dret a 

l’habitatge de Barcelona. Pel que fa a això, assenyala que quan hi ha un oligopoli molt reduït 

que controla un àmbit són poques les opcions que es poden presentar en un concurs públic. 
D’altra banda, manifesta que no vol deixar d’esmentar també l’error endèmic d’acumular 

l’habitatge social a Nou Barris. 
 

Pel que fa al Grup Municipal d’ERC, afirma que han intentat fer una oposició constructiva i 

realista. Explica que es van oferir per fer un canvi veritable a la ciutat, però que es va triar la 
fórmula fàcil, tot i que en algun moment semblava que es pogués anar més enllà. Manifesta 

que no negarà que hi ha una certa entesa amb el Govern del Districte, però que aquest també 
ha aturat algunes coses que els haurien permès entendre’s molt millor, com en el cas del PAD.  

 
Afirma que el seu grup fa una oposició constructiva basada en la idea de tractar Nou Barris com 

un districte normal i no pas com un graner de vots, fugir de l’assistencialisme i treballar per la 

dignitat. Manifesta que saben que és un districte que parteix d’un entorn i una realitat 
complexos, i que en aquest sentit defensen, com a principi, que allà on hi ha menys 

oportunitats l’esforç de les administracions ha de ser superior. Explica que en aquest cas han 
pressionat en la qüestió de l’ensenyament i del suport a les entitats, sobretot aquelles que ho 

tenen molt difícil per tirar endavant, tinguin la ideologia que siguin. Pel que fa a això, afirma 

que no es poden treure subvencions o fer gairebé desaparèixer activitats en funció de criteris 
ideològics o personals, i que sempre ha de prevaldre l’interès general. Destaca que també han 

insistit en temes de patrimoni perquè creuen que el patrimoni és un dels elements que els ha 
de permetre fer créixer el sentiment d’orgull, de pertinença i de valoració del districte.  

 
Manifesta que han centrat bona part de les seves propostes en els eixos d’infància i joventut, 

patrimoni, dignitat, desenvolupament econòmic, lleure associatiu, esport i cultura. Afirma que 

han trobat suport a les seves propostes, però que el balanç és bastant desfavorable, ja que 
estan esperant el compliment de les propostes sobre la Granja del Ritz, sobre Can Valent, sobre 

la catalogació de diferents elements patrimonials, sobre la dignificació de Salvador Alloza i sobre 
el Bicing. Explica que ja saben que el Bicing ha d’arribar aquest any al districte, però que hi 

havia diverses mesures i cap d’elles s’ha dut a terme, excepte un projecte de carril bici que ara 

hi ha sobre la taula. 
 

Pel que fa a patrimoni i memòria històrica, assenyala que en el Consell de Districte s’ha rebutjat 
la revisió del catàleg de patrimoni arquitectònic i el canvi de nom de l’avinguda Borbó, amb el 

vot desfavorable del Govern.  

 
Recorda que, per contra, s’han posat d’acord en un pla d’implantació d’empreses, tot i que 

generava alguns dubtes en el Govern, que pensava que s’havia d’encabir en un pla més gran. 
Remarca, però, que després el Govern ha desenvolupat pràcticament el mateix pla a Ciutat 

Vella. Pel que fa a això, assenyala que no és a Ciutat Vella on cal un pla d’aquest tipus, sinó a 
Nou Barris, on sí que costa fer-lo. En aquest sentit, opina que quan hi ha una intenció política 

de canviar les coses, els plans no s’han de fer només allà on pugui semblar més fàcil 

implementar-los. 
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Manifesta que també s’han posat d’acord amb el Govern en propostes sobre lleure infantil i 
juvenil, i en la proposta de cessió de locals a entitats, que es va aprovar amb 14 abstencions. 

En relació amb això, assenyala que ha costat molt fer arribar propostes de sentit comú i que 
ajudessin entitats del barri. Explica que, per exemple, avui els acompanyen persones de l’entitat 

Rescat, que està a punt de ser desnonada, i que després parlaran del Club de Bàsquet 
Canyelles, així com d’agrupaments escoltes que han desaparegut o que són en pisos. 

 

Afirma que no poden dir que en aquests dos anys de mandat no s’hagi fet res, però que hi ha 
grans mancances en els àmbits en què justament el districte pateix més dèficits. 

 
Seguidament intervé el Sr. Adrià Ventura (GM Demòcrata) manifestant que, atès que és la 

primera vegada que intervé, vol desitjar molta sort al Sr. García Ortiz, qui, a més de company i 

conseller, ha estat company seu de feina, i donar la benvinguda al Sr. López Ribera, de qui diu 
que si és només la meitat de dur del que ho va ser amb el Govern anterior, quan també va ser 

conseller, ja es donaran per satisfets. 
 

Assenyala que la regidora parla com si Nou Barris tingués un PAD, quan el Govern va renunciar 
a presentar un PAD en el Consell. Remarca, doncs, que no hi ha un PAD, sinó una mesura de 

govern que es va aprovar sense votació. A més, opina que el Govern barreja intencions amb 

fets en el balanç que ha presentat, de la mateixa manera que ho feia en el pamflet que fa pocs 
dies es repartia a les sortides de metro. Explica que, per exemple, el Govern presenta com un 

fet el soterrament de la línia R2 al barri de Vallbona, quan hi ha un compromís en aquest sentit 
però no està soterrada. Demana al Govern que sigui més realista, no ja per respecte a la resta 

de grups, sinó per respecte als mateixos veïns. 

 
Manifesta que creu que és poc elegant que el Govern s’apropiï d’alguna mesura que no ha 

impulsat ell, com la renda municipal infantil complementària, que va ser pactada en el mandat 
anterior entre els senyors Xavier Trias i Jaume Collboni. Opina que això és una falta de 

respecte, ja no cap al seu grup, que està acostumat que el Govern s’oblidi del que es va fer en 
el mandat anterior, sinó cap als socis del Govern.  

 

Pel que fa a habitatge, pregunta si la regidora està de debò satisfeta amb els resultats de les 
seves polítiques en aquest àmbit i si, a l’inici del mandat, creia que aquests serien els resultats. 

Assenyala que s’han fet 987 inspeccions, s’han detectat 105 pisos buits, se n’han sancionat 10 i 
no s’ha cobrat cap euro, quan teòricament el Govern havia de suprimir els pisos buits i fer 

pagar als seus propietaris. Destaca que, en canvi, la Generalitat, sense grans titulars, ha 

recaptat 18 milions d’euros amb l’impost de pisos buits el 2016.  
 

Afirma que, en l’informe, la regidora atribueix al Govern les actuacions del Consorci d’Educació 
que són molt positives per a Nou Barris, mentre que quan aquestes actuacions no són tan 

populars, en responsabilitza el Departament d’Educació. Opina que també és curiós que el 

Govern s’atribueixi el trasllat de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Deià. Afirma que, si això és 
així, quan el Club de Bàsquet Canyelles demani que s’arrangi la pista, el Govern no podrà dir 

que això no és responsabilitat seva. 
 

Indica que no parlarà de desenvolupament econòmic perquè ja tindrà temps de fer-ho quan 
presenti la proposició sobre la continuació del Pla de comerç. 

 

Assenyala que la regidora diu que ha millorat la convivència als barris, mentre que les dades de 
l’última enquesta de victimització diuen que augmenta el nombre de veïns que creuen que ha 

empitjorat la convivència i es redueix la quantitat de veïns que pensen que ha millorat. Explica 
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que, segons aquestes dades, també s’incrementa el nombre de veïns de Nou Barris que en els 
darrers dos anys han estat víctimes d’un delicte, i augmenta en un 5% el nombre de veïns que 

tenen com a problema principal el soroll als seus habitatges. Afirma que, per tant, la gent de 
Nou Barris té una percepció diferent de la que té la regidora.  

 
Assenyala que la regidora diu també que el Govern ha fet una campanya de sensibilització 

sobre la tinença responsable d’animals. Manifesta que ho celebren i hi estan d’acord, però 

recorda que d’aquí a un mes l’entitat Rescat es quedarà sense local. Remarca que aquesta 
entitat fa una tasca que teòricament pertoca a l’Ajuntament, i demana que se’ls doni alguna 

solució. Així mateix, explica que no sap si ja s’ha parlat amb l’entitat Peluts de Nou Barris i se’ls 
està donant solucions, perquè l’únic que reben de moment són multes.  

 

Pel que fa a l’àmbit d’urbanisme, afirma que la regidora parla del cobriment de la ronda de Dalt 
quan només se’n cobrirà una petita part a Horta-Guinardó i ni els mateixos veïns d’aquest 

districte hi estan d’acord. Pel que fa a això, explica que fa dues setmanes la regidora va fer una 
xerrada a Vall d’Hebron per parlar del cobriment i els veïns la van plantar perquè no hi estaven 

d’acord. 
 

Observa que l’informe no diu res sobre neteja i pregunta si el Govern pensa ampliar-la, perquè 

de moment l’únic que veuen és que ha empitjorat.  
 

Pel que fa a cultura, recorda que el seu grup ha presentat diverses iniciatives de cultura, però 
que no saben res del Consell de Cultura que es va aprovar en el Consell Plenari, ni si s’ha 

començat a parlar amb el Protocol Festiu. D’altra banda, opina que és una falta de respecte per 

les entitats apropiar-se d’iniciatives culturals seves com a obres de govern, com en el cas del 
Festival de Blues o les activitats de circ. 

 
Quant a memòria històrica, recorda que el seu grup va donar suport a la mesura de govern 

sobre aquesta qüestió, però demana a la regidora que no digui que s’ha convocat els grups a la 
Taula de Memòria Històrica perquè, com a mínim, a ells no se’ls ha convocat mai. Opina que 

també és molt greu que el Govern intenti vincular la retirada de plaques feixistes i elements de 

commemoració i record de la dictadura franquista amb el canvi de nom de la plaça Llucmajor. 
Pel que fa a això, remarca que aquest canvi es va fer sense consultar, amb 600 signatures i 

sense cap tipus de consens veïnal. Manifesta que dubta que la regidora estigués disposada a 
canviar el nom de la plaça Karl Marx si els veïns de Nou Barris recollissin 601 signatures a favor 

d’aquest canvi, i opina que, per tant, no es poden utilitzar les signatures en funció dels gustos 

de la Sra. Sanz. 
 

Pel que fa a lideratge i recursos humans, afirma que celebren l’ampliació de recursos humans al 
Districte, però que no sap com hauran rebut el PSC i la Sra. Carmen Andrés el fet que la 

regidora hagi dit que durant deu anys es va desmuntar el personal del Districte de Nou Barris. 

Recorda que en el plenari anterior la regidora es va enfadar molt amb ell perquè va dir que els 
havien enganyat, però que cal no oblidar que Barcelona en Comú es va presentar dient que 

faria fora «la casta» i ha pactat amb el PSC, que ha governat durant 34 anys i al qual havia 
titllat de màfia. Pregunta a la regidora si el seu grup ha demanat disculpes al seu soci de 

govern per haver-lo qualificat de mafiós.  
 

Afirma que el nou Govern es va presentar dient que lluitaria contra els poderosos, mentre que 

ha donat l’atenció domiciliària a una empresa de Florentino Pérez; que posaria fi a les males 
pràctiques de l’Ajuntament, quan els 35 càrrecs de confiança són familiars, col·laboradors o 

membres de les llistes de BC; que solucionaria els problemes d’habitatge, mentre que el preu 
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del lloguer ha pujat un 15% en un any; que milloraria la seguretat dels barris, i les dades que 
ha donat abans ja mostren quina és la situació; que milloraria el transport públic i abaixaria els 

preus, quan els preus que hi ha actualment són els que es van pactar en el mandat anterior 
amb el PSC; i que apoderaria els ciutadans, i de moment no ha organitzat cap consulta popular. 

Opina que el nou Govern es va presentar com a salvador, però que de moment és un càstig i és 
esclau de les seves paraules, i que ja no val culpar els governs anteriors després de dos anys 

de govern. A més, afirma que els grups municipals, la ciutadania i les entitats han d’aguantar el 

«supremacisme moral» de BC, que és qui decideix qui és un bon veí o qui és màfia. 
 

Finalment, pregunta a la regidora si de debò està satisfeta de la feina feta i si creu que la vida 
dels veïns i veïnes de Nou Barris ha millorat en aquests dos anys de govern. 

 

A continuación, el president del Consell del Districte dona la paraula al Sr. Javier Barreña (PPC) 
quien agradece a la regidora que hoy haya traído este punto del orden del día porque, además, 

fue precisamente su grupo municipal el que lo solicitó en el pasado pleno. 
 

Afirma que, de entrada, hay que ser conscientes de que la Barcelona de hoy es fruto de los 34 
años de gobiernos anteriores, en los que el Gobierno municipal lo formaban el PSC e ICV-EUiA. 

Explica que creen que, tal como han comentado los consejeros que le han precedido, Barcelona 

está hoy peor que hace dos años, salvo en aquellas cosas que son competencia de otras 
administraciones.  

 
Explica que la primera imagen que recuerda de la Sra. Colau fue cuando salió en la portada de 

El Periódico de Catalunya intentando paralizar un desahucio, un desahucio que, según le 

aseguraron técnicos municipales, ya estaba paralizado. Afirma que, sin embargo, esa foto fue 
fundamental. Señala que una segunda imagen fue aquella en la que la Sra. Colau intentaba 

decir que no habría más coches oficiales. En relación con ello, explica que, tras asistir al primer 
pleno de constitución del Distrito de Nou Barris, la alcaldesa cogió el metro de plaza Llucmajor a 

Maragall, y en Maragall cogió su coche oficial para irse a su casa o volver al Ayuntamiento. 
 

Señala que muchas veces da la sensación de que el Gobierno habla y dialoga mucho con la 

gente y con los grupos, cuando la realidad que viven los grupos municipales es que se gobierna 
a golpe de decreto, tal como lo demuestran las actas y los órdenes del día. Afirma que es un 

gobierno que gesticula mucho, pero que en realidad es un gobierno de mínimos. Manifiesta 
que, en definitiva, cuando la Sra. Colau inició su mandato en 2015 generó muchas expectativas, 

pero que poco a poco esas expectativas se han disuelto.  

 
En cuanto al informe, afirma que parte de lo que se ha presentado es simplemente fruto de la 

actividad de un ayuntamiento grande como el de Barcelona y del trabajo de los funcionarios 
municipales, a los que felicita por su gran labor. 

 

Opina que, dos años después de la llegada al Gobierno municipal, se encuentran con que Ada 
Colau ha perdido parte de su dirección y Barcelona ha perdido atractivo en todos los sentidos 

(comercial, turístico, económico…). Señala que los malos gestos de la alcaldesa han sido 
continuos. En ese sentido, recuerda que Barcelona estuvo a punto de perder el Mobile World 

Congress, y que es la primera vez en la historia que se encadenan nueve lunes de huelga en el 
metro, sin que se prevea una finalización del conflicto y sin que Ada Colau ni la responsable de 

Transportes del Ayuntamiento de Barcelona digan nada. Afirma que los vecinos cada vez están 

más cansados de la palabrería y lo que piden es que se den ya soluciones. 
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Manifiesta que les hubiera gustado que la regidora les explicase en el informe por qué motivos 
se decidió anular una serie de actuaciones que estaban previstas a finales del mandato anterior, 

como la pista forestal o tramos de calles en el barrio de Porta, como por ejemplo la calle 
Desfar, con la simple excusa de que las entidades no estaban de acuerdo con estas 

actuaciones.  
 

Afirma que está convencido de que si ahora el Gobierno realizara una encuesta a los vecinos 

para que valoraran su actuación en materia de inseguridad, limpieza, civismo y participación, lo 
suspenderían en los cuatro puntos. Invita al Gobierno a hacerlo, sobre todo porque cree que es 

bueno empezar a reconocer un problema para comenzar a resolverlo. 
 

Señala que otro de los grandes titulares de Ada Colau fue la ampliación del Bicing, cuando el 

número de metros de vía de Bicing en el distrito de Nou Barris ha sido nulo. Recuerda que hace 
pocos días, en el Consejo de Barrio de Porta, se explicó que dentro de un año se iba a cambiar 

la concesión del Bicing, algo que les parece bien si es para mejorar el servicio, y que se crearían 
cien estaciones más de Bicing, muchas de ellas en Nou Barris. Afirma que eso es lógico, 

teniendo en cuenta la cantidad de barrios que no tienen estaciones de Bicing en Nou Barris. 
Señala que también se dijo que habría bicicletas eléctricas, por lo que espera que el Gobierno 

ya no tenga excusa para no comunicar bien los tres barrios de la Zona Norte. 

 
Manifiesta que si tuviese que hacer una definición de Ada Colau hablaría de intervencionismo, 

clientelismo y mucha gesticulación pero pocos hechos. Opina que la Sra. Colau ha creado 
bandos, abriendo frentes gobernando a la contra porque no sabe hacerlo a favor. Afirma que su 

talante, por ejemplo en disposiciones arbitrarias para ahuyentar las inversiones, veta la 

apertura de negocios a base de trabas, suspensiones, moratorias y paralizando la actividad 
económica, en una ciudad donde los manteros persiguen a la policía y los ocupas son los únicos 

propietarios que la alcaldesa reconoce. 
 

Opina que Barcelona se ha convertido en el «cajero automático» de la Generalitat, que debe al 
Ayuntamiento más de 200 millones de euros. Además, afirma que la supuesta gestión 

transparente del Gobierno se resume en ausencia de transparencia y de participación. 

Asimismo, explica que nunca había habido once comisionados en el Gobierno municipal y que la 
Sra. Colau mantiene 12 millones de euros en gastos de publicidad, cuando se había 

comprometido a suprimirlos. Afirma que la alcaldesa no ha sido capaz de aprobar planes de 
inmigración, de comercio, de reforma de los Servicios Sociales, de ordenanzas fiscales y de 

cooperación, entre otros, ni el Plan de Actuación Municipal. 

 
Señala que el Gobierno municipal ha reducido en 132 millones de euros anuales la aportación 

pública en el nuevo plan de vivienda en relación con el anterior. Además, remarca que una de 
sus grandes promesas electorales fue la creación de 8.000 viviendas sociales, que ahora se han 

reducido a 3.000.  

 
Manifiesta que es verdad que Nou Barris tiene dos puntos de asesoramiento energético, pero 

que hay que tener en cuenta que el distrito tiene 13 barrios de los 73 que hay en la ciudad. 
Además, señala que el Ayuntamiento ha recortado en la lucha contra la pobreza energética 

gastando solo un 31% de las partidas destinadas a este fin y reduciendo en un 10% el número 
de ayudas por este concepto.  

 

Afirma que, sin embargo, Ada Colau no recorta en aquello en que sí debería hacerlo, como las 
listas de espera de las residencias para gente mayor. Explica que también le gustaría saber qué 

ha hecho con respecto a la residencia de ancianos de la calle Molí, que está cerrada. Subraya 
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que 6.000 barceloneses esperan más de un año para acceder a una plaza de dependencia y 
que 10.000 esperan acceder a esta prestación. Señala que en el ámbito educativo tampoco se 

recorta en demanda no atendida en escoles bressol, que se sitúa en un 43%, ni en la 
construcción de barracones, ahora denominados «módulos prefabricados de alta calidad con 

voluntad de permanencia».  
 

Explica que el Gobierno de la Sra. Colau pretende ahora remunicipalizar el servicio funerario, 

que fue privatizado por un gobierno del PSC e ICV-EUiA, y dice que quiere hacerlo sin la mínima 
solvencia. Por otro lado, afirma que el Gobierno municipal ha congelado las tarifas del 

transporte público, que ha sufrido incrementos abusivos en los últimos años, pese a haberse 
comprometido a rebajar tarifas. Remarca que también las tarifas del agua, tras un incremento 

del 34% en los últimos cinco años, tan solo se han rebajado en 10 céntimos por barcelonés y 

año. Además, afirma que la burocracia municipal sigue siendo galopante, puesto que se tarda 
135 días en conceder licencias de obra o de actividad.  

 
Manifiesta que, desde el Grupo Municipal del PPC de Nou Barris, apuestan por una Barcelona 

construida desde la centralidad, ya que actualmente el Gobierno está escorado en la izquierda 
más extrema y complaciente con el independentismo.  

 

Finalmente, señala que pondrá un ejemplo respecto a la necesidad de que el Gobierno pase de 
las palabras a los hechos. Explica que presentó una pregunta el 17 de noviembre del 2015, en 

la que pedía si en las instalaciones deportivas de Can Dragó se iba a hacer alguna otra 
actuación además de poner el tartán, y que recibió una respuesta de dos líneas y media el 3 de 

julio del 2017. Afirma que se pregunta si un gobierno que es incapaz de responder a una 

pregunta de un grupo municipal está capacitado para estar al frente de una administración 
como el Ayuntamiento de Barcelona. Concluye que la valoración que hace su grupo de los dos 

años de mandato es «un cero rotundo» para el Gobierno, que, aparte de estar en minoría, es 
incapaz de saber cuáles son las necesidades que tiene la ciudad. 

 
 Per últim, intervé el Sr. Juan del Olmo (Cs) quien manifiesta que no negarán que el Gobierno 

ha hecho cosas, pero que dudan que sean cosas proactivas y eficaces para el distrito y para los 

ciudadanos. Afirma que estos dos años de mandato han servido para descubrir las verdaderas 
políticas del Gobierno, que califica de rancias y partidistas. Opina que Barcelona en Comú pasó 

de prometer todo en la campaña electoral a olvidarse de todo.  
 

Explica que hay cierta preocupación en el distrito por la falta de gestión del Gobierno. Opina 

que el principal problema son los propios miembros del Gobierno, porque siguen pensando que 
son activistas y olvidan que son un gobierno con responsabilidades concretas para dirigir el 

distrito con rigor, eficacia y eficiencia. Afirma que comparten muchos de los titulares del 
Gobierno, al que han dado apoyo en diversas ocasiones, pero que este sigue complicándolo 

todo y poniendo por delante su ideología.  

 
Señala que el Gobierno dice que uno de sus objetivos principales es reducir las desigualdades, 

pero que ha sido incapaz de reducir las desigualdades entre los barrios y los distritos, tal como 
dice el propio informe del Consejo Económico y Social de Barcelona.  

 
En cuanto a promover el derecho a la vivienda, remarca que su grupo siempre ha hablado de la 

falta de vivienda disponible y ha demandado nuevos mecanismos para ampliar el parque de 

viviendas municipal. Recuerda que el Plan por el derecho a la vivienda se aprobó con su apoyo, 
a pesar de ser conscientes de que el plan llegaba muy tarde y era insuficiente. Explica que 

confiaban que se seguiría trabajando para mejorar el plan e ir adaptándolo a las necesidades de 



 
Districte de Nou Barris 

Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 

Pl. Major de Nou Barris, 1 

08042 Barcelona  

93.291.68.00 

www.bcn.cat/noubarris 

  

21 
 

la ciudad y del distrito, pero que la falta de diálogo y la opacidad del Gobierno impiden 
cualquier tipo de aportación. 

 
Señala que el Gobierno les presenta 8.854 nuevas viviendas hasta el año 2025, pero no da 

ninguna solución inmediata, y sigue empeñado en construir vivienda en barrios sin 
equipamientos ni servicios, como Trinitat Nova. Además, remarca que, de los 469 pisos 

adquiridos en Barcelona durante dos años, solo 68 están en Nou Barris. Pregunta al Gobierno 

qué acciones y soluciones tiene para las familias que se ven obligadas a ocupar, y opina que lo 
único que hace es esperar a que lleguen las órdenes de desahucio porque es incapaz de ser 

proactivo para evitar que las familias lleguen a situaciones límite. 
 

Afirma que esta situación no es de extrañar, cuando el Gobierno de BC, y más concretamente la 

Sra. Sanz, siguen jugando a la incertidumbre, el ocultismo y la purga política. En ese sentido, 
explica que es incomprensible la respuesta que se les dio sobre vivienda y UCER, del 22 de 

mayo del 2017, donde se dice literalmente: «Com vostè sap, la matèria d’habitatge no és 
competència del districte i, conseqüentment, no disposem d’aquestes dades.» Con respecto a 

ello, manifiesta que les gustaría saber qué hace el Ayuntamiento con el 40% de representación 
que tiene en el Consorcio de Vivienda. 

 

Sobre la educación, explica que comparten con el Gobierno la necesidad de mejorarla en todas 
las etapas de la vida, desde la infancia hasta la tercera edad, pero que no logran entender 

cómo este puede proponer nada si no dispone de datos objetivos. Precisa que esto no lo dicen 
ellos, sino una contestación de la señora Sanz, del 22 de mayo, donde les da una serie de 

respuestas ambiguas y sin ninguna concreción. Pregunta qué hace el Ayuntamiento con su 40% 

de representación en el Consorcio de Educación, y opina que el Gobierno continúa con la 
manipulación de la información como una forma de eliminar a la oposición. 

 
En cuanto al desarrollo económico, observa que el Gobierno ha realizado planes para la 

economía cooperativa, social y solidaria. Explica que pueden estar de acuerdo con estas 
medidas porque este tipo de economía está en auge y hoy representa un 7% de la economía, 

pero pregunta qué se ha hecho por el 93% restante de la economía, aparte de generar 

confusión e incertidumbre en todos los sectores. Manifiesta que les gustaría que el Gobierno 
desarrollara planes concretos que promovieran e incentivaran la actividad económica para 

generar empleo de calidad y así favorecer directa o indirectamente a los ciudadanos y 
ciudadanas de Nou Barris. Por otro lado, afirma que es contradictorio decir que se trabaja por la 

ocupación de calidad viendo las condiciones salariales de los picaportes del proyecto «A-porta», 

los contratos temporales que realiza el propio Distrito e incluso la falta de liderazgo para evitar 
ciertas situaciones del personal subcontratado por parte de las empresas, ya sean del 

transporte, la atención sanitaria o los servicios.  
 

Con respecto a los derechos, afirma que se han realizado muchas actuaciones para mejorar la 

convivencia y el civismo, algunas de ellas de difícil aplicación, pero que el Gobierno siempre 
fracasa por dos motivos: por llegar tarde y por no saber obtener la complicidad de las personas. 

Señala que puede parecer que algunas de las medidas están dando lugar a una serie de 
mejoras, pero que lo único que hacen es concentrar el conflicto en un lugar concreto, como 

está sucediendo en el barrio de Roquetes. 
 

Respecto a urbanismo, afirma que el Gobierno insiste en que hay que coger el transporte 

público, mientras que todos los lunes hay huelga de metro. Opina que esta huelga evidencia la 
incapacidad de la alcaldesa Colau y de su Gobierno para negociar y desencallar los conflictos sin 

perjudicar a los ciudadanos. Explica que a todo esto hay que sumar las medidas que dificultan 



 
Districte de Nou Barris 

Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 

Pl. Major de Nou Barris, 1 

08042 Barcelona  

93.291.68.00 

www.bcn.cat/noubarris 

  

22 
 

la movilidad en las calles del distrito, como en la calle Nou Barris del barrio de Roquetes, donde 
se ha limitado el tráfico y los vehículos ahora tienen que cruzar todo el barrio para poder salir 

del mismo, lo que a su vez incrementa la contaminación atmosférica. 
 

Sobre participación y transparencia, opina que el Gobierno suspende en ambas cosas y que, al 
parecer, desconoce el significado de estas dos palabras. Explica que BC y la alcaldesa Colau, 

que supuestamente son los más demócratas y participativos, han sido incapaces de aprobar 

unos presupuestos, un PAM y un PAD, y tampoco han sabido negociar con comerciantes, 
restauradores, grandes tenedores, entidades bancarias, empresas de suministros básicos ni 

empresas públicas, como TMB, Parcs i Jardins y otras muchas. Afirma que algo de 
responsabilidad debe tener el Gobierno en todo esto y que lo de echar la culpa a terceros ya no 

empieza a gustar a nadie.  

 
Indica que pondrá algunos ejemplos sobre la falta de transparencia del Gobierno. Explica que, 

por ejemplo, el tiempo medio de contestación a las preguntas es de once meses; que han 
solicitado en tres ocasiones un informe de las actuaciones del proyecto «A-porta» y siguen sin 

ningún tipo de contestación; que han transcurrido dos meses desde que la regidora se 
comprometió a hacer una reunión con los grupos políticos para hablar de la convivencia en Nou 

Barris y siguen sin fecha para hacerla, a pesar de haberlo reclamado ya dos veces, y que 

incluso se les ocultaron los datos de las reformas de la calle de Nou Barris al inicio de las 
mismas. 

 
Opina que, en resumen, el documento que se ha presentado es un seguimiento de las acciones, 

pero no un balance de resultados del Gobierno. Afirma que es imposible auditar al Gobierno sin 

datos objetivos, como el detalle de las partidas económicas o los resultados que se están 
obteniendo de las medidas iniciadas y los que se espera obtener. Señala que, al parecer, el 

Gobierno intenta desviar la atención hacia otro lado para ocultar la cruda realidad.  
 

Manifiesta que también les gustaría que se los informara sobre cómo trabaja el Gobierno y qué 
resultados obtiene en cuanto a la eliminación de los estigmas de Nou Barris; cómo lleva las 

campañas de promoción del distrito hacia el resto de la ciudad; qué está haciendo respecto a la 

ubicación provisional o definitiva de la entidad Rescat; qué solución ha dado al Club de Bàsquet 
Canyelles; qué previsión tiene para el correcto mantenimiento de las calles del distrito; qué 

solución aplicará para las plagas; qué actuaciones realizará para mejorar la efectividad de la 
limpieza; cómo lleva la implantación del programa «Salud en los barrios»; en qué punto está la 

nueva tarificación y acceso para las familias y personas con diversidad funcional; cómo avanzan 

las mejoras de los mercados municipales, como el de Montserrat; y cómo está gestionando la 
detección y ayuda a las personas que viven solas, entre otras cosas sobre las que no tienen 

noticias.  
 

Opina que el Gobierno tendría que aprender que las cosas no se solucionan con políticas 

asistencialistas y aún menos con opacidad. Además, afirma que es incapaz de hacer autocrítica, 
antepone continuamente su ideología a las necesidades reales y se ve superado por la gestión 

diaria. 
 

El Sr. Gabriel García Duarte (PSC) pide la palabra para mencionar una cuestión de orden. 
Solicita al Sr. Santiago Alonso que, como presidente del Consejo, le diga al portavoz del Grupo 

Municipal de Cs que cuando haga referencia a cualquier consejero o consejera, o regidor o 

regidora, lo haga aludiendo a dicha condición y evitando expresiones como la de señorita, 
porque ninguno de ellos está en el Consejo del Distrito en función de su estado civil. 
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Finalitzades les intervencions dels grups municipals, el president del Consell del Districte abre el 
turno de palabra del público. Explica que, puesto que hay un grupo numeroso que trae niños y 

es tarde, empezará dando la palabra a los portavoces de este grupo para que los niños puedan 
irse.  

El Sr. Salvador Torres, en representación de la Asociación 500x20, agradece la presencia de los 

regidores Alberto Fernández Díaz y Alfred Bosch.  

Explica que la Asociación 500x20, de la Zona Norte del distrito, se ocupa sobre todo de temas 
relacionados con la vivienda desde el año 2006, en que se constituyó. Señala que en estos años 

han tratado las problemáticas de vivienda de unas mil familias del distrito que han ido pasando 
por sus asambleas. 

Opina que algunas de las intervenciones de los grupos han sido un poco hipócritas porque las 

políticas de vivienda son principalmente responsabilidad del Estado y de las autonomías, y el 

Ayuntamiento poca cosa puede hacer en estas políticas. Por otro lado, afirma que el equipo de 
gobierno de los últimos treinta años, lejos de hacer políticas de vivienda de alquiler público, 

vendió la mayor parte de los terrenos como vivienda de protección oficial, que fue uno de los 
caldos de cultivo de la burbuja inmobiliaria. Remarca que, por lo tanto, algunos de los partidos 

que están en el Gobierno tienen una gran responsabilidad en ese sentido, aunque los demás 
partidos actuaron todavía peor en el ámbito estatal. Pide, pues, que las culpas se repartan a 

partes iguales dependiendo de las responsabilidades que tiene cada uno. 

Señala que la guerra contra los desahucios empezó en Nou Barris porque es el distrito de todo 

el país que más desahucios ha tenido, y que no ha visto a la mayor parte de los políticos 
presentes en la sala en ningún desahucio para intentar pararlo. Opina que, por lo tanto, por 

mucho que se hable de políticas de vivienda, es cuando hay un desahucio y una familia se 
queda en la calle cuando se nota la catadura o la personalidad de cada uno.  

Indica que quiere hablar de dos cosas que son de ámbito estatal, pero que tienen relación con 

una proposición sobre vivienda que hoy se va a presentar. Explica que la Ley de 
Arrendamientos Urbanos (LAU) es la otra pata de la burbuja inmobiliaria. Recuerda que la LAU 

se inició en el año 1985 con el Sr. Boyer y el voto de la mayoría de los partidos representados 

en el Consejo de Distrito, y que esta reforma agravó la situación de los inquilinos e hizo 
prácticamente imposible que se pudiera vivir de alquiler en el país. Señala que las dos últimas 

modificaciones de la LAU fueron la de la ministra Chacón y más recientemente la del PP, que 
proclamaron el desahucio exprés y los alquileres por tres años. Afirma que hay que reformar la 

LAU de arriba abajo y hacer una nueva LAU más democrática para que las personas que vivan 

de alquiler puedan tener una vida decente y con un contrato indefinido, como sucede en la 
mayor parte de Europa. 

Explica que el lunes pararon el desahucio de Marcela, la propiedad de cuyo piso no ha 

registrado la fianza en el Incasòl y, por lo tanto, seguramente tampoco paga a Hacienda. 
Afirma que van a denunciarla, y se pregunta cómo es posible que una propiedad que está al 

margen de la ley pueda utilizar la justicia y la fuerza pública para echar a una persona que solo 
tiene la culpa de ser pobre y no tener trabajo. Explica que Marcela estuvo pagando, pero que 

las leyes que se han hecho han permitido a la propiedad echarla a la calle a la primera de 

cambio. Además, subraya que el problema es que no hay alternativas. En este sentido, afirma 
que no hay vivienda pública porque los gobiernos nunca se han preocupado de hacerla y han 

actuado de acuerdo con lo que decían los banqueros, que querían la burbuja inmobiliaria.  

Dice al Sr. Fernández Díaz que la ocupación no es un delito, a pesar de que lo diga determinada 
prensa y determinados partidos. Explica que cuando se ocupa una vivienda que está vacía y 
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nada indica que viva alguien en ella, esa ocupación no es un delito penal. Afirma que, sin 
embargo, últimamente los bancos se están dedicando a presentar demandas penales contra las 

familias que ocupan pisos, como el Santander y el Sabadell. Remarca que hay familias que en 
estos momentos tienen procesos penales por haber ocupado una vivienda que estaba vacía. 

Pide a los políticos que, por lo tanto, se dejen de peroratas y se preocupen de qué van a hacer 
con respecto a la vivienda. 

Explica que es verdad que el equipo de gobierno ha hecho poco en este aspecto, pero que con 

los gobiernos municipales anteriores iban a detener desahucios prácticamente cada día y ahora 

lo hacen una o dos veces al mes. Pide a todos los partidos que colaboren para que las 80 
familias que están esperando un piso de emergencia lo puedan tener ya y no irse a la calle, 

pues eso no es solo responsabilidad del Gobierno, sino de todo el Ayuntamiento de Barcelona. 

La Sra. Carmen explica que es una madre soltera con dos hijos que ha sido víctima de una de 
las mafias que se aprovechan de la ignorancia de las personas para alquilar pisos. Afirma que 

para el banco ella es ahora una delincuente porque se ha metido en su piso, a pesar de haber 
presentado el contrato y toda la documentación. Señala que, además, está solicitando la 

nacionalidad y, al tener un antecedente penal, se la negarán.  

Explica que, afortunadamente, el juicio penal se suspendió porque la Sra. Carmen Porta, del 
Ayuntamiento, se presentó en él. En ese sentido, destaca que es muy importante que las 

personas que tienen cierto poder se presenten en estos juicios. Explica que se dirige a todos los 

partidos porque sabe que les da igual que una madre como ella comente esto y no dan 
importancia a lo que está pasando, y les pide que sean conscientes de la realidad y den 

soluciones a los desahucios.  

Señala que, a pesar de que el juicio se suspendió gracias a la presencia de la Sra. Porta, ella 
sigue pendiente de un juicio penal. Explica que ahora están pidiendo una mediación y el banco 

dice que ella ha rechazado una propuesta social, cuando a ella nunca le han propuesto un 
alquiler social. Afirma que el Ayuntamiento la ha apoyado, pero que piensa que se debería 

trabajar un poco más en el sentido de no esperar hasta que los desahucien y poder preparar las 

cosas con más tiempo. Explica que ella vive una agonía y dentro de poco va a ser medicada 
porque ya no puede más ante la incertidumbre de lo que va a pasar y lo que va a hacer. Afirma 

que ni ella ni cualquiera de las demás familias se merecen esto, y ruega al Gobierno y a todos 
los partidos que se ocupen del tema de los desahucios.  

El Sr. Pedro Acosta pide al Gobierno que gaste el dinero que tiene y empiece por la parte de 

arriba de Ciutat Meridiana, donde no se está haciendo nada. 

La Sra. Pepi Fuentes, en representación de la asociación animalista Rescat, señala que se ha 
sentido como si no perteneciera al distrito porque la lucha de su entidad no ha salido reflejada 

en ningún punto del informe de la regidora.  

Explica que esta tarde ha tenido que ir personalmente a dormir a un gato que llevaba diez años 

en las calles del barrio y que estaba agonizando debajo de un coche. Afirma que cree que el 
sentimiento que eso provoca no lo puede entender nadie de los presentes. Manifiesta que 

reconoce que hay otras prioridades, pero que cree que su entidad también merece atención. 
Destaca que llevan veinte años dedicando su dinero y su salud al cuidado de los gatos sin que 

se los reconozca, aunque agradece que algunos partidos políticos se hayan referido a ellos.  

Manifiesta que necesitan que se conozca su labor y que se les busque un local porque en 
agosto los echan a la calle. Señala que llevan muchos años luchando, pero que nadie se ha 

preocupado por saber quién cuida a estos animales y de dónde sale el dinero y el sacrificio para 
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hacerlo. Afirma que es un tema del que nunca se habla, como si fuera un tabú. Explica que ella 
dice felizmente que es «la loca de los gatos», porque ese es un sentimiento que se tiene por 

cualquier ser vivo y que no se puede evitar. Señala que también está en contra de que se gaste 
dinero en cosas de las que se podría prescindir y cree que se debe ayudar a los que más lo 

necesitan. 

Explica que para ellos lo más fácil sería cerrar la entidad el 31 de agosto y decir al 
Ayuntamiento que se ocupe de los gatos, pero que el sentimiento que tienen no les deja 

hacerlo. Afirma que, no obstante, llegará un momento en que no les quedará más remedio que 

cerrar. Explica que hay mucha gente que los ayuda, pero que tienen que decidir qué hacer con 
el dinero que recogen: o pagar la alimentación de los 150 gatos de los que se ocupan todos los 

días o pagar un alquiler, con lo cual la balanza se decanta siempre hacia el mismo lado, pues 
los gatos tienen que vivir. 

El Sr. Bertrand de Five recuerda que en la última Audiencia Pública la regidora le preguntó de 

dónde había obtenido los datos que había dado sobre cuestiones de movilidad y vehículos, y le 
dice que eran datos municipales. Señala que también expuso los problemas de vivienda de dos 

familias con hijos discapacitados. Recuerda que una de ellas era la familia de un chico autista a 

la que le subían el alquiler de 700 a 900 euros. Explica que, sin embargo, hoy la madre no ha 
podido venir porque el chico ha tenido un accidente y está en Vall d’Hebron. Señala que, en 

cambio, sí que ha podido venir la madre del otro caso que expuso en la Audiencia Pública, que 
es la que intervendrá a continuación. 

La Sra. Marisa afirma que es una madre monoparental discapacitada y que tiene un hijo de diez 

años con una discapacidad del 33%. Explica que está buscando piso pues ya hace tres meses 
que tiene que abandonar su piso, pero que no puede pagar los precios que se piden, teniendo 

en cuenta que además en estos momentos está en el paro. Afirma que le han planteado irse de 

ocupa al piso de un banco, pero que no ha tenido el suficiente valor para hacerlo. Explica que 
no sabe cómo encontrar piso porque le exigen entre 3.500 y 4.000 euros de entrada y 

presentar nóminas, cuando tiene un paro de 400 euros. Pide que se la tenga en cuenta y se la 
ayude a encontrar alguna solución, porque no se siente capaz de ocupar un piso. 

La Sra. Zaida Palet, en representació de l'entitat Vallbona Viu, explica que la seva companya 

Esther està repartint la resolució que s’ha aprovat al Parlament en relació amb les mesures 
d’impacte sonor a les vies de comunicació de la Zona Nord. Subratlla, però, que hi ha una altra 

proposta de resolució tan o més important que aquesta sobre la velocitat variable i la reducció 

de la velocitat, presentada pel PSC en consens amb Vallbona Viu i amb les entitats de la Zona 
Nord. Assenyala que aquesta proposta de resolució té esmenes de Junts pel Sí, que eliminen la 

frase sobre la reducció de la velocitat a la C-17 a 50 km/h, modifiquen l’apartat sobre la 
velocitat variable a la C-58 i la C-33, i indiquen que el bus VAO sigui una cosa a estudiar. Insta 

els grups polítics que tenen representació al Parlament a no votar a favor de les esmenes i 

modificacions que ha fet el grup parlamentari de Junts pel Sí, i a aprovar la proposta de 
resolució presentada pel PSC en consens amb les entitats.  

Afirma que a la Zona Nord cal una actuació real i immediata perquè els veïns pateixen una sèrie 

de situacions que cada dia van a pitjor. Remarca que en aquest entorn hi ha 19 carrils viaris i 
una C-17 que fa sis anys la Generalitat va catalogar com a autovia, de manera que s’hi pot 

circular a una velocitat de 80 km/h. Recorda que la C-17 és un vial de dos carrils paral·lel a 
Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona. Afirma que, per tant, creuen que una de les mesures 

immediates hauria de ser l’aplicació de la velocitat variable en aquestes vies i la reducció de la 

velocitat de la C-17 a 50 km/h. Remarca que per a això caldria que la C-17 tornés a ser una via 
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urbana i recuperar el pas de connexió per a vianants a Ciutat Meridiana on era abans, que 
afirma que és un accés que els van robar.  

El Sr. Francisco Garrobo (CUP Capgirem Nou Barris) opina que el fet que alguns grups polítics 

diguin que no s’està fent res és una mica agosarat, i assenyala que en algunes coses el seu 
grup també ha intentat posar el seu granet de sorra. Afirma que s’han fet moltes coses en 

cultura i suport a entitats, i que, per exemple, mai un districte havia fet tant i tan ràpid en un 
cas de violència masclista com el que va succeir a Vilapicina. Recorda també que ja tenen la 

plaça de la República, tot i que encara esperen que la parada de metro inclogui aquest nom.  

Manifesta que, no obstant això, queden moltes coses per fer que són urgents. Afirma que hi 
continua havent molts desnonaments a la ciutat, tot i que és cert que l’Ajuntament n’atura 

molts, fins i tot alguns que no coneixen les entitats. Remarca, però, que el problema és que 

s’està generant un coll d’ampolla molt important per manca d’habitatge públic, en gran part per 
culpa dels successius governs del PSC, amb el suport d’ICV-EUiA, i de CiU.  

Assenyala que en els propers dos anys es poden trobar amb desnonaments oberts, en els quals 

ni l’Ajuntament, ni els grups, ni les entitats tenen cap tipus d’informació sobre quan es faran. 
Afirma que ja hi ha hagut diversos casos a Ciutat Meridiana i que tenen por que aquest tipus de 

desnonaments comencin a augmentar. Opina que un objectiu del Govern en els propers dos 
anys hauria de ser veure com afrontar aquest coll d’ampolla, que cada vegada és més gran 

perquè els bancs no cedeixen pisos i als propietaris els costa fer-ho, ja que hi ha una diferència 

substancial entre donar un lloguer a l’Ajuntament a 400 euros i llogar un pis a preu de mercat. 
Precisa que no diu que l’Ajuntament pagui 900 o 1.000 euros, sinó que cal regular els preus a la 

ciutat. Remarca que això no ho pot fer l’Ajuntament sinó els partits al Parlament, en comptes 
de dedicar-se a criminalitzar les ocupacions amb propostes com la del PDeCAT-Unió-

Demòcrates, que no diferencia les màfies de les persones estafades. A més, afirma que es diu 

que a la ciutat s’ocupen pisos de persones individuals, quan per cada pis ocupat d’una persona 
se n’ocupen 200 o 300 de bancs. Opina que, per tant, aquestes lleis que es fan per salvar una 

persona en realitat el que fan és salvar bancs.  

Afirma que el districte també té un problema molt seriós de mobilitat. Explica que la nova xarxa 
d’autobús arribarà a Ciutat Meridiana amb el D50 però deixa fora Vallbona, gran part de Torre 

Baró i tota la part nord de Ciutat Meridiana. A més, assenyala que s’han modificat determinats 
autobusos a Roquetes sense que aquest mapa s’hagi fet alhora que el disseny de les xarxes de 

suport i dels busos de barri. Opina que això pot portar a deficiències i que, per tant, cal fer la 

modificació de línies convencionals, de línies de suport i de bus de barri com més aviat millor, ja 
que al novembre comencen les modificacions de la nova xarxa de bus. 

Manifesta que també vol donar suport a les treballadores del metro de TMB. En relació amb 

això, assenyala que la Guàrdia Urbana ha impedit l’entrada d’aquestes treballadores al Consell 
Plenari d’Horta-Guinardó, que és una cosa que recorda els temps en què governava CiU. 

Finalment, demana que es deixi de mentir a la gent dient que el districte està més brut, quan 

està igual que fa quatre, vuit o dotze anys. Explica que té la sensació que cada vegada que es 
vol criticar un govern es recorre al tema de la neteja. Afirma que a Nou Barris la gent no 

embruta més ara perquè governi BC ni embrutava menys quan governava CiU, i que els 

contractes de neteja són els mateixos.  

Finalment destaca que, gràcies a la CUP Capgirem i a l’Ajuntament, s’ha destapat un cas de 

corrupció com el de Glòries. Opina que, ja que es parla d’aquestes coses, també caldria dir que 

CiU ha estafat molt la ciutadania. 
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La Sra. Lídia explica que el Sr. Garrobo ja ha comentat moltes de les coses que volia dir. 
Manifesta que, si bé la Sra. Carolina Recio o la Sra. Carme Porta han anat a molts 

desnonaments i han aconseguit aturar-los, no ha vist mai que hi anessin molts dels que 
criminalitzen les ocupacions. Explica que entén que ha d’estar molt bé ser a l’oposició i passar-

se el dia criticant-ho tot, però que és penós permetre la corrupció dels bancs i del Govern 
central. Opina que no es pot dir que l’equip de govern actual és molt opac, quan el més opac 

que hi ha és el Govern central. 

La Sra. Meri manifiesta que comparte muchas cosas que se han dicho anteriormente. Explica 

que ella compró un piso a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en el año 2003 y que la 
engañaron de todas las maneras. Afirma que pagaba unas facturas mensuales de 1.270 euros 

en su momento, sin contar luz, agua y gastos, pero que le pidieron hacer una dación en pago, 
con lo que perdió su piso.  

Explica que tiene dos niñas y un niño pequeño, y que no pudo incorporarse a un trabajo porque 

la situación que tenía le provocó una depresión, ya que además es una mujer maltratada. 
Afirma que a ella nunca le ha gustado la política, pero que actualmente, gracias a los 

compañeros de la Asociación de Vecinos de Ciutat Meridiana, ha llegado a conocerla a fondo. 

Destaca que los únicos que por el momento los han ayudado son la Sra. Carme Porta y otras 
compañeras. Afirma que son muchas las personas a quienes los bancos les han quitado el piso 

de una manera muy cruel, ya que a ella la engañó tanto la inmobiliaria como el banco, pero que 
cuando fue a reclamar el banco ya había desaparecido. 

Explica que cuando llegó a España tenía una buena nómina pero que ahora, al no tener trabajo, 

ocupa un piso. Afirma que lo volvería a hacer miles de veces si fuera necesario y que apoya 
esta clase de ocupación porque son pisos de bancos. Pide a los grupos políticos que, en vez de 

criticarse entre ellos, apoyen a la gente para que tenga una vivienda digna y la situación 

mejore. 

Manifiesta que le gustaría que los políticos se pusieran en su lugar y se dieran cuenta realmente 

de lo que está pasando. Explica que es muy triste ver cómo los policías sacan a los niños a la 

calle en un desahucio, que se los trate como si fueran ladrones, o tener unas multas 
impresionantes por no tener trabajo. Afirma que si tuvieran trabajo y ganaran un sueldo no 

estarían ocupando pisos. Pregunta por qué no se les da la oportunidad de tener un trabajo o se 
los forma para obtenerlo, ya que así podrían pagar un alquiler.  

Explica que no le gustan los gobiernos, pero que quiere tener confianza y espera que cada 

nuevo gobierno que venga sea mejor. Ruega que los ayuden porque la situación es crítica. 

Señala que, por ejemplo, hay niños de Ciutat Meridiana que fuman droga porque, según ellos, 
no soportan la vida que tienen.  

Afirma que no son ladrones y que les gustaría poder tener un alquiler social. Añade que, 

además, ella también reclama todo lo que el banco le quitó. 

La Sra. Elena explica que le sorprenden las intervenciones de algunos partidos que dicen que el 
Gobierno actual todo lo hace mal, cuando algunos de ellos han estado muchos años 

gobernando sin hacer nada.  

Recuerda que la regidora inauguró hace poco la plaza de Les Dones de Nou Barris. Afirma que 
el parque es precioso, pero que ha caído un árbol. Explica que hace muchos años que ese árbol 

está en mal estado y que han pedido muchas veces que se tale o se corte. Precisa que ha caído 
hacia el bloque donde ella vive, pero que si cae hacia el otro bloque lo echará abajo. Además, 



 
Districte de Nou Barris 

Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 

Pl. Major de Nou Barris, 1 

08042 Barcelona  

93.291.68.00 

www.bcn.cat/noubarris 

  

28 
 

afirma que ha contado entre cinco y ocho árboles secos en el parque, que el césped se está 
secando por falta de riego y que hay una evidente falta de limpieza.  

Por otro lado, manifiesta que lamenta tener que darle la razón al Grupo Municipal de Cs en 

cuanto al problema de circulación que tienen en la calle Nou Barris. Advierte que, si no se le da 
una solución, en septiembre los vecinos tomarán medidas. 

El Sr. Carmelo Vico explica que se siente ofendido cuando la regidora no contesta a un vecino 

que habla de necesidades muy importantes para los vecinos de una zona concreta de la calle de 
Nou Barris y alrededor. Afirma que le parece poco ético y democrático, y una falta de 

educación. 

Solicita que el Ayuntamiento les diga qué ha costado realmente la plaza de Les Dones, puesto 
que, por lo visto, la primera intervención costó 600.000 euros y la segunda fase y finalización 

de la obra, 1,4 millones de euros. Señala que, tal como ha dicho la vecina que ha intervenido 

antes, en el parque no hay riego automático porque se han olvidado de conectar la línea 
general del agua de la vía pública dentro del parque. Explica que el otro día estaban haciendo 

unas arquetas en la plaza y él habló con un empleado, que le dijo: «Espérate, que hay muchas 
más cosas que irán saliendo.»  

Opina que es un desastre que, a los 15 días de la inauguración del parque, ya haya siete 

árboles secos, el césped esté todo seco por falta de riego, los perros se revuelquen allí, los 
niños jueguen a la pelota y esté todo lleno de latas, papeles y bolsas de plástico. Afirma que en 

el barrio la limpieza brilla por su ausencia, y que supone que los ciudadanos pagan a Parcs i 

Jardins para hacer ese trabajo. Señala que esa no es solo su opinión, sino la de muchos vecinos 
que se quejan de ello ya hace tiempo. 

Afirma que el problema que les tiene más preocupados es la calle Nou Barris, donde se ha 

hecho una plaza muy bonita y espaciosa para Mercadona pero se ha fastidiado enormemente a 
los vecinos. Explica que esta calle, hecha por los vecinos, siempre ha tenido dos direcciones, 

pero que ahora el Ayuntamiento los ha dejado sin bajada. Afirma que ahora tienen que recorrer 
siete calles para dar la vuelta, cuando antes solo tenían que recorrer cincuenta metros para 

llegar a Via Favència. Opina que esto es una tomadura de pelo y se tiene que solucionar. 

Además, explica que lo peor de todo es que Mercadona, que se instaló hace unos años en una 
zona que era de equipamientos para el barrio, tiene entrada y salida al parque, con bajada y 

subida para los coches que estacionan en su aparcamiento, y en cambio los vecinos no. 
Recuerda que todo esto lo dijo hace unos días en la Audiencia Pública y no se le respondió. 

Además, explica que, una vez pasada la plaza de Les Dones, la calle Nou Barris está en muy 

mal estado porque, cuando se hizo la línea verde hasta Roquetes, los camiones de alto tonelaje 
sacaron tanta tierra del ascensor de 60 metros de profundidad que destrozaron la calle. 

Recuerda que el Ayuntamiento dijo entonces que la arreglaría cuando terminaran las obras, 

pero que ya han pasado ocho o nueve años y la calle sigue igual. Afirma que no sabe si es que 
se quiere fastidiar aún más a los vecinos, que anuncia que se movilizarán si en septiembre no 

se toman medidas.  

Finalitzades les intervencions del públic assistent, el president del Consell del Districte vuelve a 

abrir el turno de palabra de la regidora y los grupos municipales. 

La Sra. Janet Sanz dice al Sr. Carmelo Vico que no siempre da respuesta a todo, sino que a 

veces recoge lo que dicen los vecinos. Recuerda que el día que se inauguró plaza de Les Dones 

dijo a los vecinos que el Gobierno tenía plena predisposición a reunirse con ellos y a hablar de 
cómo buscar una solución con los técnicos municipales, que son los que han hecho la propuesta 
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de transformación de la movilidad. Explica que ella, personalmente y políticamente, no defiende 
el tipo de modelo comercial que hay en la zona, pero que Mercadona ya estaba allí y, por lo 

tanto, se tenía que garantizar la entrada y salida al establecimiento. Manifiesta que cree que la 
propuesta de movilidad que han planteado los técnicos era bastante fácil de ejecutar y que, 

además, no hay que recorrer tantas calles como dice el Sr. Vico. Señala que, por otro lado, hay 
también una cuestión general de modelo, pues hay que pensar en cómo redirigir la movilidad. 

Reitera que, en cualquier caso, están dispuestos a hablar de este tema con los vecinos.  

Por otro lado, informa que la plaza de Les Dones ha costado 1,4 millones de euros, y señala 

que la otra cifra que ha mencionado el Sr. Vico se refiere a la urbanización de las calles del 
entorno, que es una cosa distinta. Además, recuerda que los vecinos tienen acceso al técnico 

de barrio para informarse sobre algunas de las cosas que se han planteado. En cuanto al 
mantenimiento del verde urbano de la plaza, explica que pasará parte de lo que se ha dicho a 

todo el equipo, pero que hay que ser consciente de que el verde urbano no siempre está verde, 
ya que va cambiando de colores en función de la estación. Afirma que, no obstante, está 

totalmente de acuerdo en que hay que trabajar en todo lo que es mantenimiento y limpieza, en 

garantizar que no se pierdan especies arbóreas y en evitar incidentes como el que se ha 
descrito. 

Pel que fa a la intervenció de la Sra. Zaida Palet, manifesta que donaran ple suport a les 

propostes que ha explicat que s’estan desenvolupant en el Parlament i que, a més, les 
incorporaran també en el marc del debat de Som Meridiana. Destaca que els veïns i veïnes de 

Vallbona estan fent una feina excepcional en la reivindicació d’un entorn habitable al costat dels 
barris de la Zona Nord, i que es tracta d’una qüestió que han d’aconseguir col·lectivament i 

conjuntament. Manifesta que seguiran treballant amb la Generalitat per aconseguir les mesures 

de mobilitat que es reclamen, i que creu que hi ha bona predisposició en aquest sentit.  

Dice al Sr. Bertrand de Five y a la Sra. Marisa que cuentan con la Oficina de Vivienda y con la 
Unidad contra la Exclusión Residencial (UCER) para plantear los casos que exponen y trabajar 

en ellos. A més, recorda que el Sr. Tallada, com a conseller d’Habitatge, també recull moltes 
d’aquestes peticions. 

Manifesta que està totalment d’acord amb el Sr. Francisco Garrobo pel que fa al que ha 

comentat sobre habitatge. Explica que són plenament conscients que amb un parc públic de 
lloguer de l’1,3% de tot el parc d’habitatge de la ciutat no poden donar una resposta definitiva 

a les necessitats emergents i urgents que hi ha. Afirma que, per això, intenten posar en marxa 

totes les actuacions que depenen pròpiament de l’Ajuntament. Assenyala que això també té a 
veure amb el que han dit els grups polítics sobre habitatge, tot i que remarca que alguns, com 

el PPC, no han parlat d’aquest tema específicament.  

Destaca que el pressupost d’Habitatge a la ciutat de Barcelona l’any 2015 era de 45 milions 
d’euros, mentre que l’any 2017 és de 160 milions d’euros, de manera que en dos anys s’ha 

multiplicat per quatre el pressupost. Explica que la inversió en habitatge a la ciutat el 2016 va 
ser de 81 milions en total, dels quals 70 els va posar l’Ajuntament i 11 la resta 

d’administracions, i que el 2017, del total de 180 milions d’euros, 160 els va aportar 

l’Ajuntament i 20 la resta d’administracions. Assenyala que aquest compromís en relació amb 
l’habitatge no és només per construir, sinó també per comprar edificis i per aconseguir 

habitatges desocupats. Manifesta que, per tant, es pot fer molt més en habitatge del que s’està 
fent, tal com han dit sempre. En aquest sentit, afirma que Barcelona també ha de ser un actor 

clau a l’hora de reivindicar a la resta d’administracions que facin molt més. 
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Pel que fa al comentari del Sr. Ventura sobre l’obtenció per part de la Generalitat de 18 milions 
d’euros amb les sancions, manifesta que la Generalitat podria comprar habitatge privat a la 

ciutat per aconseguir més habitatge públic. Recorda que la primera vegada que es va legislar a 
favor del dret a l’habitatge va ser el 2007, amb una llei pel dret a l’habitatge al Parlament de 

Catalunya amb el Govern tripartit, però que el 2010 es va desfer aquesta llei. Opina que el 
Govern de Junts pel Sí podria recuperar molts dels instruments que figuraven en aquella llei, ja 

que creu que el que avui els exigeix la ciutadania són acords per modificar les coses.  

Pide al Sr. del Olmo, que ha dicho que no se hace nada con respecto a la vivienda, que le 

plantee alguna propuesta y que le diga qué más cree que tienen que hacer. Asimismo, le 
pregunta si su partido votará la derogación de la LAU, que es algo que ellos han propuesto. 

Assenyala que, de fet, avui presenten una proposició per reformar la LAU, que és una proposta 

que també s’està plantejant a la resta de la ciutat i que no s’està aprovant perquè la majoria de 
partits no hi donen suport. Destaca que una cosa tan simple com que els contractes de lloguer 

passessin de tres a cinc anys solucionaria la vida de moltes persones a la ciutat. Explica que la 
proposta planteja més coses per aturar l’emergència habitacional i per deconstruir un model 

que es va fer sobre la base de l’increment de la bombolla immobiliària basada en el totxo. 

Afirma que aquest model productiu obsolet que ha generat crisi i atur i ha fomentat reformes 
laborals aprovades pel PP i CiU fa que avui no hi hagi un model productiu amb consistència per 

garantir que la gent pugui tenir feina i pugui pagar els lloguers. 

Pel que fa al segon torn dels grups municipals, el Sr. Joaquim Sangrà (ERC) reitera el suport a 
Rescat i recorda que aquesta entitat fa una tasca que és competència municipal. Remarca que, 

si la deixa de fer, algú altre l’haurà de fer i això els costarà a tots més diners, que no es podran 
destinar a altres prioritats. 

En relació amb la intervenció de la Sra. Zaida Palet, afirma que ell mai no ha defugit la 

responsabilitat del seu partit en el que es faci en altres administracions, tot i que creu que el 
que s’ha exposat pertoca a un altre àmbit. Manifesta que, atès que la Sra. Palet diu que primer 

s’ha de parlar amb les entitats i després fer una proposta, ell li diria el mateix: que si les 

entitats volen portar una cosa al Parlament i tenir el suport dels partits, parlin amb ells també. 
Explica que les persones de Vallbona Viu tenen el seu correu i el seu Whatsapp i saben que està 

absolutament a la seva disposició. Assenyala que, tanmateix, no ha rebut cap missatge sobre 
aquest tema. 

Recorda que el Grup Municipal d’ERC va proposar que es destinés un percentatge del superàvit 

dels pressupostos a polítiques d’habitatge, cosa que no es va acceptar.  

Finalment, remarca que la LAU no es derogarà perquè ho demani el Districte de Nou Barris, 
sinó que això ho han d’intentar fer aquells partits que encara pensen que al Congrés de 

Diputats es pot fer alguna cosa per canviar aquest tipus de polítiques. Manifesta que aquests 

partits saben que tindran el vot d’ERC en aquesta qüestió, tot i que creu que aviat hi haurà 
altres mesures molt més efectives. 

El Sr. Adrià Ventura (GM Demòcrata) diu a la regidora que té el compromís del seu grup pel que 

fa a habitatge, tal com ho han demostrat votant a favor del Pla pel dret a l’habitatge a la ciutat. 
D’altra banda, afirma que ja estan acostumats que, quan les coses no surten bé, la culpa és 

dels altres. Destaca que mai un Govern de la Generalitat havia fet tantes coses en temes 
d’habitatge i de lloguer. En aquest sentit, es refereix a l’impost de pisos buits, amb el qual s’han 

recaptat 18 milions d’euros; a la compra de 350 habitatges; a la posada en marxa de l’índex de 

referència de preus de lloguer, i a l’elaboració de la nova llei d’arrendaments catalana.  



 
Districte de Nou Barris 

Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 

Pl. Major de Nou Barris, 1 

08042 Barcelona  

93.291.68.00 

www.bcn.cat/noubarris 

  

31 
 

 
Manifesta que el discurs que avui ha fet la regidora de col·laboració amb les altres 

administracions i de responsabilitat compartida el va trobar a faltar en els temps en què la Sra. 
Sanz venia al Consell de Districte amb pancartes i samarretes de colors dient que tota la culpa 

era del Govern municipal anterior. Afirma que saben que la LAU és competència de l’Estat i 
l’índex de preus de la Generalitat, però que això ja era així fa tres anys. Remarca que la 

responsabilitat i la competència municipals són les mateixes, però que es reparteixen les culpes 

en funció de qui governa. 
 

El Sr. Javier Barreña (PPC) explica que cree que su intervención ha sido muy clara, aunque 
parece que la regidora se ha perdido una parte de ella porque sí que ha hablado de vivienda. 

Recuerda que ha hablado de vivienda social y ha dicho que el Gobierno municipal ha reducido 

la aportación pública en 132 millones de euros anuales en el nuevo plan de vivienda, 
promovido, además, con el apoyo de Cs. Señala que también ha dicho que una de las promesas 

electorales de la Sra. Ada Colau era crear 8.000 viviendas sociales, que se han reducido a 
3.200, que es menos del 50% de lo que había prometido antes de ser alcaldesa de la ciudad. 

El Sr. Juan del Olmo (Cs) aclara que a él no le ofende que lo llamen señorito o señor, o Juan o 

Juanito, tal como lo llaman en su casa. Afirma que no tiene tantos prejuicios como algunas 
personas del PSC o de BC, pero que, no obstante, no quiere ofender a nadie. Señala que 

seguramente otros consejeros que llevan más tiempo en el Consejo de Distrito siguen cierto 

protocolo que él aún no ha adquirido.  

Explica que en el Congreso se está trabajando en el tema de la LAU, pero que lo que ellos no 

hacen es prometer y luego olvidar. Por otro lado, señala que se pueden invertir muchos 

millones en vivienda, pero que lo que tiene que cambiar son las formas de negociar con los 
grandes tenedores o con los banqueros, ya que el Gobierno no consigue pisos. Subraya que 

incluso las entidades han dicho esto. Además, destaca que su grupo ha presentado muchas 
propuestas en materia de vivienda.  

Opina que la regidora demuestra con sus intervenciones la misma poca efectividad que con sus 

políticas, porque lo único que crea es conflicto entre los vecinos y no da respuestas concretas y 
concisas. Explica que hoy ha comprendido lo que no quería ver desde un inicio, que es que BC 

se siente cómoda entre la discrepancia, la opacidad y el secretismo porque son los elementos  

en los que se fundamenta su discurso. 

El Sr. Santiago Alonso señala que todos los grupos han agotado los tiempos de intervención y 
da un último turno de palabra a la regidora, que le ha pedido contestar una pregunta del 

público. 

La Sra. Janet Sanz dice a la Sra. Pepi Fuentes que están haciendo todo lo posible para pensar 
dónde se puede realojar Rescat, ya que son plenamente conscientes de la gran labor de 

servicio público a la ciudad y a sus seres vivos que hace esta entidad, a la que expresa su 
agradecimiento. Afirma que son el primer ayuntamiento que de alguna forma ha reconocido a 

esta entidad a través del proyecto que presentó este año, y que quieren seguir fortaleciendo 

este trabajo, porque es una función básica que se tiene que cumplir en la ciudad y que no 
puede depender de la buena voluntad de nadie. Explica que no resulta fácil encontrar un 

espacio con unas condiciones tan especiales, pero que buscarán donde sea para encontrarlo. 
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Part decisòria 

 
6.- APROVAR, de conformitat amb l’article 4.3 del Reglament orgànic municipal, la modificació 

del Cartipàs d’òrgans de govern i participació del Districte consistent en dividir el Consell 
Sectorial d’Ocupació, Comerç i Economia Social i Solidària en dos consells sectorials diferents: 

a) Consell Sectorial d’Ocupació i Economia Social i Solidària; b) Consell Sectorial de Comerç, 

aprovar la designació dels seus membres i suprimir la Comissió de Treball del barri de Porta. 
 

El president del Consell del Districte dona en primer lloc la paraula al govern del Districte. En la 
seva representació, el conseller Sr. Gabriel García Duarte (PSC) manifiesta que el Gobierno 

propone dividir el actual Consejo Sectorial de Ocupación, Comercio y Economía Social y 

Solidaria en dos consejos: el Consejo Sectorial de Ocupación y Economía Social y Solidaria y el 
Consejo Sectorial de Comercio. Explica que el Consejo Sectorial de Ocupación, Comercio y 

Economía Social y Solidaria ha dado un importante fruto, el Plan de desarrollo económico local 
del distrito de Nou Barris, cumpliendo así el objetivo de elaborar un plan para desarrollar 

económicamente el distrito, trabajar nuevos aspectos económicos y orientarse a la creación de 
empleo. Señala que, al mismo tiempo, también se ha conseguido centrar el debate sobre el 

desarrollo del distrito desde distintos puntos de vista. Afirma que, para el Gobierno, es un éxito 

el haber podido centrar este debate sobre creación de empleo, calidad del empleo y nuevas 
formas de generar economía. Destaca que la economía social y solidaria es muy importante en 

el distrito por las oportunidades que puede generar y por la demanda que tiene, y que, al 
mismo tiempo, el comercio es un eje imprescindible para trabajar el desarrollo económico del 

distrito.  

Explica que, una vez aprobado el Plan de desarrollo económico, hay que permitir que el tejido 
organizado del comercio del distrito pueda continuar su camino trabajando con normalidad, tal 

como lo hacía antes. Destaca que entidades y ejes comerciales llevan haciendo sus jornadas de 

trabajo desde hace años, y que fruto de ello han surgido muchas iniciativas de comercio en el 
distrito. Afirma que ahora es necesario recuperar este espacio de debate político, y de ahí que 

se presente esta propuesta. 

A continuación, el president del Consell del Districte obre un torn de paraula als grups 
municipals. 

El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) assenyala que, atès que aquesta proposta té el suport de les 

associacions de comerciants, no hi tenen cap objecció, mes enllà que significa una reunió més 
per a un grup amb un únic conseller. Manifesta que els interessarà molt poder tornar a ser 

presents en el Consell Sectorial de Comerç, i més tenint en compte que darrerament no se’ls ha 

convocat al grup de treball.  

El Sr. Adrià Ventura (GM Demòcrata) afirma que rectificar és de savis. Recorda que, quan es va 
presentar el cartipàs el juliol del 2015, el seu grup ja va advertir que era un error que no hi 

hagués un espai independent de treball per a les entitats de comerç. Opina que BC va intentar 
diluir i silenciar el món del comerç, però que al final els resultats no han estat els que esperava. 

Manifesta que vol agrair especialment al conseller de Comerç, el Sr. García Duarte, que hagi 
escoltat les demandes de les entitats de comerç del districte i hagi fet possible que hi torni a 

haver un Consell Sectorial de Comerç al districte de Nou Barris. Afirma que, per tant, voten a 

favor de la proposta. 

El Sr. Javier Barreña (PPC) recuerda que, al igual que el GM Demòcrata, su grupo también dijo 
en su día que el Consejo Sectorial de Comercio tenía suficiente cuerpo, empaque, historia y 
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actividad como para tener un consejo propio. Explica que no sabe si esa modificación del 
cartapacio se hizo porque cuando se aprobó el PSC no formaba parte del Gobierno municipal y, 

por lo tanto, no trasladó lo que hoy ha manifestado, que afirma que comparten casi totalmente. 
Manifiesta que se alegran de la división que se propone y que, además, creen que hay que 

hacer una apuesta decidida por el pequeño comercio en el distrito. En ese sentido, explica que 
en una época del bipartidismo se hizo mucho daño al pequeño comercio con la aprobación de 

Heron City, y que cree recordar que por aquel entonces el consejero de Comercio era de ERC. 

Concluye que se suman a la reflexión del Sr. García Duarte y están de acuerdo con la 
propuesta. 

El Sr. Raul Medina Román (Cs) explica que desde el principio vieron con preocupación la 

creación del Consejo Sectorial de Ocupación, Comercio y Economía Social y Solidaria y pensaron 
que no era conveniente juntar esos dos consejos. Manifiesta que entendían que el propósito del 

Gobierno era aprovechar la experiencia del Consejo Sectorial de Comercio para intentar 
impulsar este nuevo consejo sectorial, pero que han ido constatando que se trata de dos 

consejos con diferencias significativas en cuanto a trayectoria y en cuanto a la naturaleza de los 

temas que se tratan en cada uno de ellos. Manifiesta que creen que es mejor distribuir cada 
asunto en su consejo correspondiente y, por lo tanto, votan a favor de la propuesta. 

Finalitzades les intervencions dels grups municipals, el president del Consell del Districte abre el 

turno de palabra del público. 
 

La Sra. Mª Teresa Fernández manifiesta que, en primer lugar, quieren agradecer al Sr. Manuel 
Cubero que los haya escuchado. Explica que, desde el Eix Nou Barris, entienden que hay 

muchas formas de ganarse la vida y hay que dar oportunidades a las personas que empiezan y 

tienen ganas de hacer cosas. Afirma que, por lo tanto, seguirán colaborando y apoyando a las 
personas que se dedican a la economía social y solidaria. Por otro lado, manifiesta que 

agradecen que todos los grupos del Consejo de Distrito compartan que el Consejo de Comercio 
tiene que continuar y seguir su ritmo, ya que es un consejo que lleva muchos años trabajando y 

del cual han surgido muchas iniciativas.  

El Sr. Francisco Garrobo (CUP Capgirem Nou Barris) explica que pensen que el Govern va ser 
molt valent quan va ajuntar ocupació i comerç, a més d’economia solidària, tenint en compte 

que el comerç de proximitat és el que genera ocupació de qualitat, i no pas el de les grans 

superfícies. Manifesta que, per tant, creuen que és una llàstima que aquest consell es divideixi 
en dos consells sectorials, tot i ser una petició dels comerciants i d’alguns partits.  

 
Finalitzades les intervencions del públic, el president del Consell del Districte dona de nou la 

paraula al govern. El Sr. Gabriel García Duarte (PSC) remarca, en alusión a la intervención del 

PPC, que lo primero que ha hecho en su intervención anterior ha sido reconocer el éxito del 
Consejo Sectorial de Ocupación, Comercio y Economía Social y Solidaria, por lo que el apoyo 

que dio el PSC en su momento al nuevo cartapacio estaba plenamente justificado. Afirma que, 
aunque su grupo se incorporó un poco más tarde al Gobierno, ya vio cuando estaba en la 

oposición que aquel consejo prometía y tenía potencial, tal como se ha demostrado con la 

elaboración del Plan de desarrollo económico del distrito. Además, destaca que este consejo ha 
dado la oportunidad de poder hablar en un mismo consejo de empleo, de economía social y 

solidaria y de comercio desde diferentes puntos de vista. Señala que, a pesar de ello, hay cosas 
que tienen un tiempo de vida concreto y que las entidades ya hace tiempo que piden esta 

división.  

Finalmente agradece el voto a favor de los grupos municipales.  
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El secretari manifesta que aquest punt de l’ordre del dia s’aprova per unanimitat.  
 

7.- INFORMAR sobre l’aprovació inicial, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta Municipal 
de Barcelona, de la modificació de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità que 

regulen l’aparcament al terme municipal de Barcelona, d’iniciativa municipal. 
 

El president del Consell del districte dona en primer lloc la paraula al govern. En la seva 

representació, el conseller Sr. Carlos Izquierdo (BC) recorda que el pla actual sobre 
aparcaments és de l’any 1991 i que la proposta que es presenta és coherent amb les bases del 

Pla de mobilitat urbana 2013-2018. Manifesta que algunes de les raons per presentar aquesta 
proposta són: evitar la creació d’una oferta excessiva de places d’aparcament; eliminar 

impediments per al desenvolupament de les previsions del Pla pel dret a l’habitatge, i 

flexibilitzar l’ús de les places d’aparcament cap a alternatives de mobilitat més sostenibles i més 
respectuoses des del punt de vista ecològic, ja que es vol disposar de més places per a bicis o 

punts de recàrrega elèctrica.  

Explica que en habitatge protegit es preveu passar d’una plaça per habitatge a una plaça per 
cada quatre habitatges, i en habitatge dotacional, d’una plaça per cada cinc habitatges a zero 

places. Pel que fa a usos comercials, assenyala que en establiments de fins a 1.300 m² no cal 
aparcament; en establiments d’entre 1.300 i 2.500 m², es preveu una plaça per cada 65 m² de 

venda, i en complexos comercials de més de 2.500 m², dues places per cada 100 m² de venda. 

Afegeix que en equipaments de proximitat no es preveu cap plaça d’aparcament.  

Assenyala que es tracta d’una normativa flexible, de manera que aquesta modificació estableix 

les bases de la normativa per a tota la ciutat, però que, a partir dels informes de Mobilitat, es 

determinarà que en aquelles zones amb dèficit de places se’n puguin construir més.  

Subratlla que els nivells de contaminació a la ciutat són insostenibles i això fa que sigui 
necessari un canvi en la cultura de mobilitat, que és una opinió que compta amb un gran 

consens. Assenyala que no es tracta d’anar contra res sinó a favor d’una ciutat més sostenible 
des del punt de vista de la mobilitat i el medi ambient.  

Finalitzada la exposició del govern, el president del Consell del Districte obre un torn de paraula 

als grups municipals. 

El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) manifesta que el seu grup comparteix bona part de la diagnosi que 
inspira la proposta i dels objectius que es formulen, com fer una proposta més coherent amb 

els nous objectius de modalitat de la mobilitat, regular l’oferta d’aparcament a la ciutat i 

diversificar aquest aparcament per tenir en compte altres tipus de vehicles. Afirma que, tot i 
així, no acaben de veure clar el fet que hi hagi una mateixa norma per a tota la ciutat. 

Assenyala que, encara que es preveu un mecanisme de variabilitat, no creuen que aquest 
mecanisme sigui suficient per garantir una especificitat allà on sigui necessari. En aquest sentit, 

manifesta que l’especificitat de la majoria de barris del districte pel que fa a tipologies 
d’habitatges i de carrers fa que Nou Barris sigui un dels llocs on aquesta nova normativa podria 

generar determinats greuges comparatius a llarg termini, ja que és un territori complex on cal 

resoldre la qüestió de l’aparcament. Afirma que, per tant, creuen que s’hauria de garantir algun 
tipus de mesura específica que permetés flexibilitzar encara més aquest pla. Conclou que és per 

això que el seu grup s’abstindrà. 

El Sr. Adrià Ventura (GM Demòcrata) agraeix l’explicació del conseller tècnic, tant avui com el 
dia de la comissió consultiva.  
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Assenyala que aquesta proposta s’està presentant com si fos una mena de tràmit que no afecta 
els ciutadans, quan opina que té un gran contingut polític. Explica que ell tenia entès que hi 

havia un consens entre tots els grups municipals respecte a la idea de treure els cotxes 
aparcats en superfície perquè estiguessin en aparcaments soterrats, per tal de guanyar espais 

públics, tenir voreres més amples i fer que el ciutadà sigui l’usuari de la via pública. Afirma, 
però, que el que avui es vol aprovar incentiva tot el contrari, ja que es proposa reduir el 

nombre de pàrquings, cosa que necessàriament comporta augmentar el nombre de cotxes 

aparcats en superfície.  

D’altra banda, remarca que la limitació de places potenciarà l’especulació i encarirà el preu dels 
aparcaments, tant de compra com de lloguer, quan a Nou Barris hi ha un problema 

d’aparcament i els preus dels aparcaments són cada cop més alts. Pel que fa això, assenyala 
que, per exemple, una plaça al pàrquing públic de BSM a Via Júlia-Francesc Layret costa 140 

euros al mes. Opina, doncs, que aquest pla perjudicarà els veïns i veïnes de Nou Barris.  

Manifesta que comparteixen que la ciutat pateix un problema molt greu de contaminació, però 
que l’ús del vehicle privat dels veïns de Barcelona només representa el 14% dels trajectes en 

cotxe, mentre que la resta de desplaçaments en cotxe són de gent de fora de la ciutat. Afirma 

que, per tant, el que cal és treballar coordinadament amb altres administracions públiques que 
també tenen competències en transport públic per intentar que siguin també les entrades i 

sortides de la ciutat les que donin solució a aquest problema.  

Assenyala que tots saben que no és el mateix la mobilitat a la rambla Catalunya que a 
l’avinguda Escolapi Càncer, ni la necessitat de vehicle privat que té un veí de Torre Baró que la 

que té un veí de l’Eixample. En aquest sentit, pregunta si la normativa que avui es pretén 
aprovar concep la flexibilitat segons el territori on es desenvolupi. Manifesta que també volen 

saber quina és la previsió que fa aquest norma sobre el vehicle elèctric i si obliga que hi hagi 

punts de recàrrega a les noves places d’aparcament. 
 

El Sr. Francisco López Ribera (PPC) explica que le gustaría saber cuántas mesas participativas 
ha hecho el Gobierno en Nou Barris con propietarios de coches para presentarles este plan, que 

intenta reducir las plazas de aparcamiento y los coches en el distrito. Manifiesta que está de 
acuerdo en que el coche contamina, pero remarca que no es el principal causante de la 

contaminación en Barcelona. Afirma que, por lo tanto, su grupo se abstendrá. 

El Sr. Juan del Olmo (Cs) manifiesta que comparten en parte la normativa presentada por el 

Gobierno, ya que es necesario actualizar una normativa aprobada hace 25 años. Explica que 
algunos de los principales aspectos que deben actualizarse son el aumento del tamaño de las 

plazas, pues actualmente los coches son más grandes; la ampliación de la dotación de 
aparcamientos para motocicletas u otro tipo de vehículos de movilidad personal, y, sobre todo, 

la introducción de puntos de recarga para vehículos eléctricos en las plazas de estacionamiento.  

Afirma que, no obstante, tienen ciertas discrepancias con respecto a la nueva normativa que 
quieren debatir y sobre las cuales harán las enmiendas correspondientes. Explica que, en 

primer lugar, creen que es necesario instaurar la obligatoriedad de los puntos de recarga 

eléctrica en todos los aparcamientos que se realicen, ya sean de coches o de motos, con objeto 
de potenciar los vehículos eléctricos o con combustibles que no contaminen. Señala que, en 

segundo lugar, creen que debe ser obligatorio realizar un estudio de movilidad en caso de 
aplicar los mínimos o en aquellos lugares donde no es obligatorio hacer la reserva de plazas de 

aparcamiento, sobre todo cuando se trate de barrios o zonas con déficit de estacionamiento. 

Explica que, por ejemplo, según la normativa, un edificio de máxima valoración energética no 
tiene que hacer reserva de plazas, cuando habría que preguntarse si las personas que van a 
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vivir en ese edificio no pueden tener un vehículo eléctrico o solar. Afirma que, en tercer lugar, 
se debería garantizar que se siguen incrementando las plazas fijas de aparcamiento en los 

barrios donde todavía hay un déficit de plazas y, mientras tanto, no penalizar con cambios 
urbanísticos las zonas de estacionamiento en calzada. Finalmente, explica que piensan que es 

necesario detallar y especificar los máximos que se exponen en la normativa.  

Por otro lado, subraya que hay muchas personas sin recursos que tienen un vehículo por 
motivos de trabajo, a las que no se les puede quitar el estacionamiento en calzada y hay que 

darles algún tipo de solución.  

Manifiesta que presentarán las enmiendas oportunas y, una vez estudiadas con el Gobierno, 
adoptarán su posicionamiento final, por lo que de momento se abstendrán. 

 

A continuación, el Sr. Santiago  Alonso abre el turno del público. 
 

El Sr. Albert Recio afirma que es sorprendente que algún grupo político no sepa cuáles son las 
causas de la contaminación en Barcelona. Señala que el coche no solo causa un problema de 

contaminación, sino también de ocupación del espacio. Opina que no puede seguir habiendo la 

cantidad de coches que hay en Barcelona, y menos en Nou Barris. Explica que hace ocho años 
el Ayuntamiento hizo un estudio de movilidad en el que se decía que en Prosperitat, su barrio, 

había 3.000 coches que no aparcaban en el barrio por falta de sitio y que lo hacían en el barrio 
contiguo. Afirma que, por lo tanto, hay que trabajar para cambiar el actual modelo de 

movilidad, que es un modelo que cada vez se muestra menos sostenible por razones 
ambientales y de espacio.  

Señala que, además, hay que tener en cuenta que el Área Metropolitana ha aprobado una 

normativa que dice que dentro de dos años los coches con una determinada antigüedad y que 

contaminan no podrán circular. Además, recuerda que algunos de los grupos que han hablado 
de la excepcionalidad de Nou Barris han aprobado esta medida. Con respecto a esto, manifiesta 

que está seguro de que van a desaparecer más coches en Nou Barris que en Sarrià-Sant 
Gervasi, donde la gente se puede permitir cambiar el coche con mayor frecuencia. Opina que, 

por lo tanto, la única solución es pensar un modelo de transporte con mucho menos uso del 
coche. Afirma que hay alternativas de movilidad, pero que hay que organizarlas bien y mejorar 

las que hay, y que los políticos tienen que pensar en el futuro, ante la gravedad del 

calentamiento global y la crisis ecológica. 
 

El Sr. Bertrand de Five explica que a él también le preocupa la contaminación, pero que, según 
las estadísticas del Ayuntamiento, no es un problema prioritario que se tenga que abordar con 

urgencia.  

 
Opina que lo que es inaceptable es que en Barcelona no haya un autobús exprés para evitar 

que, por ejemplo, una persona de Torre Baró tenga que parar en 30 paradas para ir a la plaza 
Catalunya o a la Bonanova. Explica que el autobús exprés existe en países como Bélgica o 

Bielorrusia, donde la gente que, como su familia, vive en sitios mal comunicados puede 

desplazarse más rápido. Señala que con un autobús exprés se podría ir de Torre Baró a Vall 
d’Hebron en ocho minutos, en lugar de tener que parar en 18 paradas. Afirma que también 

existe el metro exprés, que podría evitar que se tarde una hora y media o dos horas para ir a la 
zona universitaria. Subraya, pues, que hay alternativas y que, además, no cuestan dinero, pues 

se trata de destinar algunos vehículos de transporte público a servicios exprés. 

Por otro lado, explica que las personas discapacitadas tienen problemas para aparcar porque les 

roban las tarjetas y que están pidiendo que se haga una normativa para impedirlo.  
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Finalitzades les intervencions del públic, el president del Consell del Districte da paso de nuevo 
a la intervención del Gobierno. 

El Sr. Carlos Izquierdo remarca que sembla que tots estan d’acord en el fet que la contaminació 

és un problema, però que alhora sembla que el cotxe no ho sigui, segons algunes 
intervencions.  

Explica que entre el 1992 i el 2015 la població de Barcelona ha baixat en 40.000 persones i els 

turismes en 125.000, mentre que els estacionaments en calçada han augmentat  

en 19.000 i en aparcaments en 300.000. A més, remarca que proposen una mesura flexible que 
va acompanyada de moltes altres mesures, com l’augment de carrils bici, la recuperació de 

l’autobús de barri els caps de setmana, o la compra de 69 autobusos menys contaminants.  

Manifesta que Nou Barris és diferent, entre altres coses, perquè és un dels dos districtes que és 
la porta d’entrada a Barcelona i per on passen la gran quantitat de cotxes del Vallès. Afirma 

que, per tant, el problema de contaminació a Nou Barris també és diferent que a la resta de la 
ciutat. Remarca que no es tracta d’anar en contra de res sinó de potenciar una mobilitat que no 

sigui tan nociva per a la salut, ja que actualment hi ha més de 600 morts a l’any a causa de la 

contaminació.  

Señala que el Grupo Municipal del PPC habla de hacer mesas participativas con propietarios de 
coches, cuando también se podrían hacer mesas participativas con afectados por la 

contaminación. Por otro lado, opina que no se puede cuestionar el hecho de que el coche 
contamina.  

Explica que está de acuerdo en que la estrategia tiene que ser del Área Metropolitana y que se 

debe trabajar con otras administraciones, tal como ya hacen, pero que ello no les exime de 
tomar medidas hoy. Destaca que creen que la propuesta mejorará la salud de toda la 

ciudadanía, que es lo primordial. 

 
Pel que fa als grups municipals, el Sr. Adrià Ventura (GM Demòcrata) intervé per aclarir que en 

la seva intervenció ha dit que els cotxes sí que contaminen, però que el principal problema no 
són els cotxes dels barcelonins, sinó els que venen de fora de la ciutat.  

 
El Sr. López Ribera (PPC) precisa que él no ha dicho que el coche no contamine, sino que la 

contaminación no procede exclusivamente del coche.  

 
El Sr. Santiago  Alonso indica que falta el posicionamiento del GM Demòcrata.  

 
El Sr. Adrià Ventura expressa el vot en contra.  

 

El Sr. Santiago Alonso pide también el posicionamiento del Grupo del PSC.  

El Sr. Gabriel García Duarte (PSC) expressa el vot a favor.  

El secretari manifesta que s’aprova la proposta per majoria, amb un total d’11 vots a favor (PSC 

i BC), 2 en contra (GM Demòcrata) i 6 abstencions (ERC, PPC i Cs).  

8.- INFORMAR favorablement sobre l’acord adoptat per la Ponència del Nomenclàtor en sessió 

celebrada el 19-06-2017, consistent en el canvi de denominació de plaça d’Humberto Rivas per 
la denominació de plaça de Can Basté per a l’espai entre el carrer de Pere Artés, el passeig de 

Fabra i Puig i la Masia de Can Basté, al districte de Nou Barris. 
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Amb caràcter previ, el president del Consell del Districte assenyala que aquest punt es tractarà 

conjuntament amb el punt següent, que proposa assignar la denominació de plaça d’Humberto 
Rivas per a l’espai comprès entre els carrers Pere Artés i Aneto. Seguidament, dona la paraula 

al govern del Districte. 
 

En la seva representació, el conseller Sr. Carlos Izquierdo (BC) manifesta que Humberto Rivas 

va néixer a Buenos Aires però va ser fill adoptiu de Barcelona i, sobretot, del barri del Turó de 
la Peira, on va fer una gran tasca treballant en l’àmbit de la fotografia, tant a Can Basté com 

amb les entitats del barri, l’associació de veïns i els comerciants.  

Explica que, quan van arribar al Govern, es van trobar amb aquesta proposta de les entitats, ja 
que en el mandat anterior es va produir un error a l’hora d’aprovar la ubicació de la plaça 

d’Humberto Rivas. Afirma que, a partir d’aquí, van treballar conjuntament amb les entitats i la 
família d’Humberto Rivas per fer aquest canvi. Assenyala que, d’aquesta manera, la nova plaça 

compresa entre el carrer de Pere Artés, el passeig de Fabra i Puig i la Masia de Can Basté 

passarà a denominar-se plaça de Can Basté; i l’espai comprès entre el carrer Pere Artés i el 
carrer Aneto, plaça d’Humberto Rivas, ja que és el lloc on els veïns, els comerciants, les entitats 

i els familiars van indicar al seu dia que volien la plaça.  

Afirma que cal reflectir en aquesta plaça tota la història i tot el treball cultural que va fer 
Humberto Rivas al barri del Turó de la Peira, que és un treball que continua. Explica que ara 

s’està treballant amb els arxius fotogràfics per fer la proposta de penjar aquestes fotografies a 
la plaça del Mercat. Destaca que és un llegat que continua viu i que, per tant, cal donar-li 

aquests espais al barri del Turó de la Peira. 

 
A continuació, el president del Consell del Districte dona la paraula als grups municipals. 

 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) manifesta que el seu grup dona suport als dos punts.  

El Sr. Adrià Ventura (GM Demòcrata) explica que, com a part del Govern anterior, vol demanar 

disculpes per l’error humà que es va produir en relació amb la denominació d’aquesta plaça. 
Afirma que agraeixen que s’hagi pogut resoldre i que, per tant, tornaran a votar a favor de la 

proposta. 

 
El Sr. Francisco López (PPC) expresa el voto a favor. 

 
El Sr. Felix Cogolludo (Cs) afirma que son favorables a los dos cambios presentados. 

 

El secretari manifesta que s’aproven els punts 8 i 9 de l’ordre del dia per unanimitat. 
 

 
9.- INFORMAR favorablement sobre l’acord adoptat per la Ponència del Nomenclàtor en sessió 

celebrada el 19-06-2017, consistent a assignar la denominació de plaça d’Humberto Rivas per a 

l’espai comprès entre els carrers Pere Artés i Aneto. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
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Part d’impuls i control: 

 
10.- Proposicions/declaracions de grup, precs i preguntes dels grups municipals del 

Consell. 
 

10.1. Proposició de Cs relativa a: Por lo expuesto con anterioridad, instamos al 

Distrito de Nou Barris, como responsable de la gestión de los casales de personas 
mayores del propio distrito, a realizar un estudio de las necesidades existentes para 

valorar el número exacto de casales de personas mayores necesarios para ofrecer los 
servicios correspondientes durante el mes de agosto en el distrito de Nou Barris, y 

mientras tanto, garantizar la apertura durante el mes de agosto de al menos un casal 

de personas mayores en el distrito como punto de referencia para cubrir los servicios y 
funciones que desempeñan habitualmente. Y habrá que tener en cuenta en las 

decisiones que se adopten con la participación y aportaciones del Consell de Gent Gran 
del distrito. 

 
El president del Consell del Districte dona la paraula al grup municipal proponent. En la seva 

representació, el conseller Sr. Juan del Olmo (Cs) manifiesta que la proposición que presentan 

está orientada a intentar mejorar los servicios que ofrece el Distrito a través de los casals de 
personas mayores. Recuerda que estos centros son servicios públicos que tienen como 

objetivos prioritarios promover la participación activa del día a día como dinamizadores del 
territorio; mantener y ampliar la red de relaciones sociales y el intercambio intergeneracional, y 

prevenir situaciones de aislamiento y soledad. Señala que los principales servicios que ofrecen 

estos centros, según sus estatutos, pueden resumirse del siguiente modo: punto de información 
de servicios y actividades para personas mayores, programas de actividades para el fomento de 

hábitos saludables y el bienestar social, programas de formación permanente, actividades 
culturales, actividades lúdicas, espacios donde relacionarse y espacios de dinamización. 

 
Explica que, teniendo en cuenta las funciones y los servicios que ofrecen estos centros a las 

personas mayores, resulta extraño que en el distrito de Nou Barris cierren todos en el mes de 

agosto. Manifiesta que quieren hacer hincapié en la prioridad que se debería dar a este tipo de 
servicio público y, por lo tanto, en la necesidad de evitar en la medida de lo posible que haya 

barreras que impidan a sus usuarios poder disfrutar de sus servicios, independientemente de la 
época del año. 

 

Afirma que habría que adaptar el servicio público que ofrecen los casals a la sociedad actual y 
al cambio de hábitos. En ese sentido, señala que en los años noventa Barcelona quedaba 

desierta en agosto, mientras que ahora este fenómeno no es tan significativo. Asimismo, opina 
que también hay que adaptar los centros a los cambios demográficos, pues el porcentaje de 

personas mayores es cada vez mayor y, por consiguiente, es necesario ampliar los servicios 

para cubrir esta demanda creciente. Remarca que, mientras que en el año 1996 las personas 
mayores de 64 años constituían el 18,6% de la población, en el año 2016 representaban el 

23,8%. 
 

Manifiesta que, según datos obtenidos el 31 de mayo de este año, y ratificados en el Pleno 
municipal el 30 de junio, la previsión para Nou Barris era de cero casals abiertos en agosto de 

un total de ocho, cuando en años anteriores siempre quedaba alguno abierto, como el del Turó 

de la Peira. Remarca que, en cambio, Ciutat Vella es el polo opuesto, con cinco casals abiertos 
de un total de cinco. Afirma que esto supone un agravio comparativo entre distritos que puede 

acarrear desigualdades de oportunidades entre los usuarios. 



 
Districte de Nou Barris 

Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 

Pl. Major de Nou Barris, 1 

08042 Barcelona  

93.291.68.00 

www.bcn.cat/noubarris 

  

40 
 

 
Indica que quiere resaltar dos artículos del régimen de funcionamiento de los casals para que 

se entienda mejor la propuesta que plantean. Explica que el artículo 5 especifica que «el 
Distrito será responsable de la gestión del centro y garantizará el personal» y que «el 

Ayuntamiento puede adjudicar la gestión del servicio a la entidad o empresas externas de 
acuerdo a la normativa vigente, y las personas adscritas al centro gestionarán conjuntamente 

con el Distrito los programas de actividades y horarios». Además, señala que el artículo 7 dice 

que «el Ayuntamiento de Barcelona garantizará la apertura de todos los casals y espacios 
municipales como mínimo 37,5 horas semanales», sin especificar los meses, y que «la 

distribución del horario y la apertura será responsabilidad del Distrito, que aprobará el horario y 
los días de apertura definitivos».    

 

Finalmente formula la proposición. 
 

Seguidament, el president del Consell del Districte, atorga un torn d’intervenció a la resta de 
grups municipals. 

 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) manifesta que, segons la informació que tenen del Districte, 

l’exposició de motius de la proposició conté informació que no és exacta. Assenyala que, per 

tant, els agradaria que el Govern els confirmés quants casals de gent gran obren habitualment 
a l’agost i quants està previst que obrin aquest agost, ja que sembla que se n’obriran més del 

que és habitual. D’altra banda, explica que creuen que aquesta proposició es presenta massa 
tard i que és més aviat una proposta que pot tenir sentit de cara a propers exercicis. Manifesta 

que, de tota manera, no els sembla malament que s’estudiï el millor sistema per atendre la 

població durant els mesos d’estiu. Opina que potser la solució no és que s’obrin uns pocs casals 
concrets, sinó que se n’obrin més però no tots els dies de la setmana, o es facin servir altres 

fórmules mixtes. Conclou que, per tot l’exposat, el seu grup s’abstindrà.   
 

El Sr. Adrià Ventura (GM Demòcrata) assenyala que la informació que dona la proposició, la que 
té l’equip de govern i la que té el seu grup no coincideixen. Explica que tant en el mandat 

anterior com en aquest mandat hi havia algun casal obert a l’agost, i que una part dels casals 

de gent gran de la Generalitat també obren a l’agost. Manifesta que, per tant, esperaran que el 
grup proposant i el Govern els donin més informació per fer el seu posicionament.  

 
El Sr. Francisco López (PPC) señala que esta proposición es un «corta y pega» de una 

proposición que hizo su grupo en el mandato anterior, en la que, además de instar a abrir los 

casals en verano, solicitaba que se construyese un nuevo casal en la Guineueta, en concreto en 
la rambla Caçador. Afirma que, por lo tanto, su grupo votará a favor de que se sigan abriendo 

los casals, y pide al Gobierno que se acuerde de hacer un nuevo casal en la Guineueta, ya que 
el de la Generalitat solo tiene capacidad para 75 personas. 

 

La Sra. Núria Gaig (PSC) informa que, dels set casals de gent gran municipals que hi ha a Nou 
Barris, se n’obriran tres: el del Turó de la Peira, que ja s’ha obert altres anys, el de Pau Casals i 

el de Roquetes. Explica que el de la Zona Nord no s’obrirà, però que la primera quinzena 
d’agost estarà obert el centre cívic i la segona quinzena la biblioteca. Manifesta que, pel que fa 

als casals d’altres titularitats, restaran oberts els casals de Prosperitat i de Trinitat Nova. 
Assenyala que la Generalitat n’obre alguns, mentre que els de la Caixa es tanquen. 

 

Finalment, recorda que en el Consell de Gent Gran que es va celebrar el 21 de juny ja es va dir 
que el casal del Turó de la Peria s’obriria a l’agost.  

 



 
Districte de Nou Barris 

Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 

Pl. Major de Nou Barris, 1 

08042 Barcelona  

93.291.68.00 

www.bcn.cat/noubarris 

  

41 
 

La Sra. Carolina Recio (BC) assenyala que no té gaire més a dir, atès que la Sra. Gaig ja ha 
informat de quins centres obriran aquest agost, i pregunta al grup proposant d’on ha tret la 

informació errònia que ha exposat. 
 

Manifesta que l’envelliment és un repte per a la ciutat i que, per tant, està molt bé que tots 
pensin conjuntament en estratègies de futur per reorientar les polítiques d’envelliment. 

Assenyala que el model de casal de gent gran al districte presenta diversos problemes. En 

aquest sentit, explica que el model de junta està entrant en crisi perquè la població gran canvia 
i, per tant, canvien els interessos i les maneres de participar.  

 
Finalitzades les intervencions dels grups municipals, el president del Consell del Districte obre el 

torn del públic. 

 
El Sr. Bertrand de Five explica que, al igual que ocurre en los casals de gente mayor, las 

residencias de personas discapacitadas también cierran un mes por vacaciones, lo que supone 
un problema para los familiares. Señala que, con el tiempo, cada vez habrá más familias que 

reclamarán que se atienda a estas personas durante todo el año.  
 

A continuació, el president del Consell del Districte dona de nou la paraula al grup municipal 

proponent. El Sr. del Olmo afirma que el Sr. Sangrà tiene razón al decir que esta proposición 
llega tarde para poder aplicarla en agosto de este año. Explica que a finales de mayo visitaron 

todos los centros y hablaron con las gestoras y la asociación de gente mayor, y que solo el del 
Turó de la Peira les dijo que podía ser que abriera en agosto, pero que aún no había ninguna 

conformidad por parte del Distrito. Señala que en el caso del casal de Pau Casals no se les dijo 

que se estuviera negociando la apertura, y que en el caso del de Roquetes se les dijo que se 
había solicitado abrir en agosto al Consejo de Gente Mayor y al Distrito porque iba a quedar 

cerrado. Afirma que, en vista de todo esto, deberían reflexionar sobre la necesidad de una 
planificación anual que indique los centros que abrirán en agosto, ya que es inaceptable dar 

esta información a los usuarios a un mes vista.   

Por otro lado, explica que no sabían que el Grupo Municipal del PPC había presentado una 
proposición similar en el mandato anterior. Afirma que, de haberlo sabido, habrían hablado 

antes con ellos. 

Opina que es necesario estudiar cómo ampliar los servicios de estos centros en verano, y más 

teniendo en cuenta la demanda creciente que hay. Señala que una alternativa muy simple sería 
que hubiera una rotación, puesto que, además, muchos de los trabajadores forman parte de la 

misma empresa, con lo cual podrían hacer turnos. 

Pel que fa a la resta de grups municipals, el Sr. Adrià Ventura (GM Demòcrata) agraeix la 
informació de la consellera de Gent Gran, la Sra. Gaig, i el grup proposant. Explica que en un 

primer moment no sabia si el que es demanava era obrir els casals, quan tenien entès que se 
n’obrien, però que ara ha entès que el que es demana és un estudi per conèixer la demanda i la 

necessitat d’obrir-ne més a altres barris. Manifesta que, si el que reclama la proposició és fer 

aquest estudi, el seu grup hi vota a favor. 
 

El Sr. Francisco López (PPC) pregunta cómo queda la proposición, teniendo en cuenta que el 
Gobierno dice que se abrirán tres casals municipales y dos de la Generalitat. 

El Sr. Santiago Alonso señala que no se ha realizado ninguna transacción y que, por lo tanto, la 

proposición mantiene el mismo redactado.  
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El Sr. Francisco López afirma que está a favor del estudio, pero que no entiende la proposición.  

La Sra. Núria Gaig señala que normalmente los casals abren 49-54 horas semanales y, por lo 

tanto, cubren las 37 horas estipuladas.  

En cuanto a instaurar un sistema rotatorio para abrir en verano, explica que, por ejemplo, si se 

cerrara el casal del Turó de la Peira, que es céntrico y está bien comunicado, y se abriera el de 
Can Peguera, que está más alejado, la gente mayor tendría problemas de movilidad. Por otro 

lado, remarca que la gente mayor se informa bien y sabe perfectamente qué casals abren en 
agosto.  

Afirma que votarán en contra de la proposición, ya que habla de abrir un casal en agosto 

cuando se van a abrir tres.  

La Sra. Carolina Recio pide al grupo que ha presentado la proposición que reconozca que se ha 
equivocado. Explica que en el plenario anterior ya dijo que está muy bien hacer trabajo de 

campo, pero que hay que ser riguroso al hacerlo y contrastar fuentes. Remarca que, si no, se 
dan situaciones como la de hoy, en la que nadie entiende la propuesta y lo que se está 

votando. Afirma que, por lo tanto, votarán en contra de la proposición.  

El secretari manifesta que la proposició d’acord del grup municipal de Ciutadans no s’aprova, 

amb 7 vots a favor (GM Demòcrata, PPC i Cs), 11 en contra (PSC i BC) i una abstenció (ERC).  

10.2. Proposició del PPC relativa a: Que en el próximo Presupuesto Municipal se 

incluya una partida para la instalación de aparatos de gimnasia para gente mayor en 

Nou Barris de tal manera que lleguen a todos los barrios que conforman el distrito.  
 

El president del Consell del Districte dona la paraula al grup municipal proponent. En la seva 
representació, el conseller Sr. Javier Barreña (PPC) indica que será breve porque es muy tarde 

y porque ya se han dado antes datos sobre la gente mayor. Formula la proposición, y 

puntualiza que pedir que estos aparatos de gimnasia lleguen a todos los barrios no quiere decir 
que se tengan que instalar en todos ellos, sino que toda la gente mayor del distrito tenga 

aparatos de este tipo cerca de casa, tal como han acordado con el Gobierno.  

Seguidament, el president del Consell del Districte, atorga un torn d’intervenció  a  la resta de 
grups municipals. 

 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) manifesta que comparteixen la mesura de forma genèrica. Explica 

que saben que aquest tipus d’instal·lacions són beneficioses i aporten una sèrie de possibilitats 

d’oci i d’activitat física a la gent gran. Assenyala, però, que pensen que ara que comença a 
haver-n’hi una certa proliferació al territori, potser valdria la pena fer-ne una primera valoració 

sobre l’ús que se’ls dona i amb quina freqüència. En relació amb això, explica que ja es 
comenta que hi ha alguna instal·lació que no s’utilitza. 

El Sr. Abel  Plana (GM Demòcrata) afirma que donen suport a la proposició, que, de fet, 

proposa una cosa que portava el Govern anterior al programa «Activa’t». 

El Sr. Raul Medina Román (Cs) agradece al Sr. Barreña que haya presentado una propuesta que 
tiene una doble funcionalidad, pues es beneficiosa para la salud y para las personas mayores.  

Señala que, entre las tareas que debe realizar con profesionalidad el Gobierno municipal, caben 

dos principales: detectar problemas de diferentes colectivos y vecinos, y aplicar las acciones 
adecuadas sin desfasarse demasiado en el tiempo. Indica que, dado que este es el último pleno 
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antes de las vacaciones de verano, quiere recordar algunas asignaturas que pueden quedar 
pendientes de acuerdo con esta proposición. Afirma que, por un lado, no hay suficientes 

aparatos de gimnasia para las personas mayores y que, por otro, faltan instalaciones 
deportivas, ya sea para personas mayores o jóvenes. Explica que «se escucha el run-run» de 

que se van a construir nuevas instalaciones deportivas, como una piscina en Prosperitat y pistas 
de básquet, pero que el Gobierno no acaba de explicar a los vecinos si hará algo al respecto.  

Finalmente expresa el voto a favor de su grupo. 

La Sra. Núria Gaig (PSC) informa que hi ha cinc instal·lacions d’aparells de gimnàstica per a 

gent gran i que se n’implantarà una altra al final del trimestre. Explica que, a més, hi ha els 
programes «Activa’t als parcs», que funciona a tres parcs del districte, i «Rutes per Nou Barris», 

que ofereixen quatre itineraris amb poc pendent per a gent gran. Opina, doncs, que no es pot 

dir que no es treballa per a la gent gran i no se la valora. Finalment expressa el vot a favor de 
la proposició.  

La Sra. Esther Flaquer (BC) manifesta que, atesa l’apreciació que ha fet el Sr. Barreña, votaran 

a favor de la proposició. Explica que consideren molt important que les persones grans tinguin 
un bon estat de salut, mantinguin el seu equilibri i la seva autonomia, i que aquests espais 

siguin un lloc de socialització. Afirma que tant és així que ho van recollir al PAD. 

Assenyala que la Sra. Gaig ja ha exposat tot el que es fa en relació amb l’activitat física de les 
persones grans. Afegeix que aquest any es preveu inaugurar uns aparells a la Guineueta, i que 

el PAD recull instal·lar aquest tipus d’aparells en les remodelacions de la plaça Sóller i del parc 

de la Guineueta. 

El Sr. Santiago Alonso pregunta si hi ha alguna intervenció del públic sobre aquesta qüestió i, 

atès que no n’hi cap, dona de nou la paraula al grup municipal proposant. 

 
El Sr. Javier Barreña (PPC) agradece el tono de los portavoces de los diferentes grupos, así 

como la información que se les ha facilitado. Destaca que esta medida beneficia a las personas 
mayores y que todos apuestan por ello, tal como lo demuestra el voto unánime de todos los 

grupos municipales. 

El Sr. Santiago Alonso explica que entiende que el texto de la proposición no varía, a pesar de 
la puntualización que se ha hecho sobre su significado. 

El secretari manifiesta que la proposició d’acord del grup municipal del PPC s’aprova per 

unanimitat.  

10.3. Proposició del GM Demòcrata relativa a: Que el govern del Districte de Nou 

Barris presenti en aquest Consell Plenari, abans d’acabar l’any, un nou Pla de comerç 
de Nou Barris treballat i consensuat amb el teixit comercial del districte i acompanyat 

dels recursos econòmics necessaris per desenvolupar-lo. 
 

El president del Consell del Districte dona la paraula al grup municipal proponent. En la seva 
representació, el conseller Sr. Adrià Ventura (GM Demòcrata) recorda que l’any 2014 es va 

presentar el Pla de comerç del districte de Nou Barris, que presentava la realitat comercial del 

districte i que recollia diverses propostes d’actuació municipal, així com iniciatives privades dels 
comerciants. Assenyala que els principals objectius del Pla de comerç de Nou Barris eren 

millorar la competitivitat i el dinamisme del comerç al territori, afavorir l’associacionisme dels 
comerços del districte i consensuar i compartir una visió estratègica per al comerç de 

proximitat. Afegeix que aquest pla desenvolupava 94 mesures i disposava d’un pressupost de 
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350.000 euros fins al 2017. Remarca que presenten aquesta proposició atès que a finals 
d’aquest any el Pla de comerç de Nou Barris deixarà d’estar vigent. Tot seguit formula la 

proposició.  

Seguidament, el president del Consell del Districte, atorga un torn d’intervenció  a  la resta de 
grups municipals. 

El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) manifesta que en principi els sembla lògic que si enguany finalitza 
la vigència del Pla de comerç actual es comenci a preparar-ne un de nou, i que aquest sigui una 

derivació del Pla de desenvolupament econòmic del districte. Assenyala que el Pla de comerç 

vigent no es troba a la web, a diferència dels de la resta de districtes, i que si es compara 
aquest document amb el del Pla de desenvolupament econòmic es veu que hi ha àmbits 

diferents de concreció. Afirma que, per tant, troben lògic que es mantingui l’existència del Pla 
de comerç, sobretot tenint en compte que tots els districtes de Barcelona el tenen. En aquest 

sentit, explica que creuen que pot ser convenient mantenir aquest tipus d’equiparació perquè hi 
pugui haver programes o línies d’ajut a escala supradistricte.  

Manifesta que donen suport a l’elaboració d’aquest pla, i que esperen que hi hagi una dotació 

econòmica més equilibrada, ja que en el darrer Pla de comerç la mitjana per districte era de 

46.700 euros, mentre que a Nou Barris era de 17.000 euros. Opina que potser sí que cal 
destinar més diners per a promoció del comerç allà on n’hi ha més, però que la proporció no 

hauria de ser de tres a un. 

El Sr. Javier Barreña (PPC) afirma que están de acuerdo con la propuesta.  

El Sr. Raul Medina Román (Cs) manifiesta que su grupo cree en las posibilidades del comercio 
de Nou Barris y en las de sus comerciantes, y que no se puede pasar por alto el esfuerzo que 

se está realizando desde el Consejo Sectorial de Comercio. Explica que también piensan que el 
distrito de Nou Barris no es menos que otros distritos que ya tienen su plan de comercio. 

Además, opina que este plan no debiera posponerse en el tiempo ni llevarse a cabo después de 
la finalización de este año. 

Recuerda que hace unos meses propusieron que se promocionaran las rutas de tapas «Menja’t 

Collserola» y «Pinxu Panxo» con el objetivo de incrementar el número de asistentes de los 

distritos vecinos y de visitantes que puedan estar en la ciudad.  

Finalmente expresa el voto a favor de la proposición. 

 

El Sr. Mario García Gómez (PSC) manifesta que lamenta molt que el Sr. Ventura presenti 
aquesta proposta d’acord perquè li ha ofert diverses vegades una transacció. Afirma que també 

li ofereix la possibilitat de fer-la ara in voce.  

Opina que, avui que es recupera el Consell Sectorial de Comerç, no es pot deixar anar la visió 
que en els dos anys de mandat no s’ha fet res pel comerç. Explica que no poden acceptar la 

proposició perquè, d’una banda, es demana que es presenti un nou pla abans que expiri el 

vigent i, de l’altra, es demana que es faci de manera consensuada amb les entitats de comerç, 
quan tot just s’acaba d’aprovar el Consell Sectorial de Comerç, que es començarà a reunir al 

setembre o l’octubre.  

Manifesta que torna a oferir una transacció perquè s’avaluï abans el Pla de comerç vigent, es 
recullin conclusions i s’incorporin les noves aportacions en consens amb les entitats. A més, 

afirma que la proposició oblida que hi ha un Pla de desenvolupament econòmic, que és un 
paraigua més gran que la mera activitat comercial i que té una línia estratègica dedicada 

exclusivament al comerç de proximitat. D’altra banda, assenyala que, si es fa un sumatori de les 
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mesures concretes del Pla de comerç vigent, resulta que preveu 53.600 euros per al comerç de 
Nou Barris en tres anys. Remarca que, en canvi, en el marc de referència superior, que és el Pla 

de desenvolupament econòmic del districte de Nou Barris, durant aquest any s’han dedicat 
370.017 euros a despesa en desenvolupament. En aquest sentit, afirma que està molt bé fer 

discursos polítics, però que un pressupost públic sí que és una expressió política de debò. 

Demana al Sr. Ventura que es repensi el fet d’aprofitar el nou Consell Sectorial de Comerç per 
debatre amb les entitats quines mesures es poden treballar en el marc del Pla de 

desenvolupament econòmic del districte. Opina que, en canvi, seria una pèrdua de temps i 

d’esforç col·lectiu important triar ara les mesures que els agradin i incorporar-les primer a un 
nou pla de comerç, que s’hauria d’elaborar, i després al Pla de desenvolupament econòmic. 

El Sr. Manuel Cubero (BC) expressa el vot en contra del seu grup. Destaca que han treballat el 

Pla de desenvolupament econòmic, que conté una línia estratègica sobre el comerç que preveu 
sis mesures. Afirma que aquesta línia s’ha d’ampliar i definir més, i s’insereix dins d’una política 

de promoció econòmica integral que busca trobar sinergies tant dins de l’Administració com 
externes, tal com ho demostra el que s’està fent en promoció del comerç a Trinitat Nova amb 

l’associació de comerciants, amb un 90% de subvenció per a qüestions d’imatge, accessibilitat i 

eficiència energètica.  

El Sr. Santiago Alonso pregunta si hi ha alguna intervenció del públic i, atès que no n’hi ha, 

dona de nou la paraula al grup proposant. 

El Sr. Adrià Ventura (GM Demòcrata) agraeix el vot dels grups que han expressat el seu 

posicionament favorable.  

Manifesta que agraeix al Sr. García Gómez el tarannà de voler arribar a un acord, i assenyala 

que ell també li ha fet una contratransacció. Assenyala, però, que hi ha un problema de 

concepció, ja que el Govern vol englobar el Pla de comerç en el Pla de desenvolupament 
econòmic. Pel que fa a això, afirma que no és el mateix la manera com tracta el comerç i la 

iniciativa dels comerços un pla de comerç concret per a Nou Barris que el Pla de 
desenvolupament econòmic.  

Respecte a la manca de temps per fer aquest nou pla abans que acabi l’any, remarca que el 

Govern ja sabia que el pla actual caducava el 2017 i, per tant, el podria haver fet abans. Explica 
que de fet, per intentar arribar a un acord, ha proposat al conseller de Comerç allargar el 

termini fins al primer trimestre del 2018 perquè hi hagi temps de treballar-lo a través del 

Consell Sectorial de Comerç. Afirma que el que volen és que hi hagi un pla de comerç quan 
l’actual deixi d’estar vigent, ja que no té sentit fer-lo d’aquí a dos anys.  

D’altra banda, reitera que el pressupost previst en el Pla de comerç vigent és de 350.000 euros, 

i opina que el Govern actual no pot donar lliços sobre el pressupost dedicat al comerç de 
proximitat de Nou Barris, tenint en compte que el 2016 va ser de 17.500 euros, mentre que la 

mitjana a la ciutat va ser de 46.700 euros. Pel que fa a això, assenyala que, d’un pressupost 

total de 467.000 euros, Nou Barris va rebre 17.500 euros, mentre que el districte de Sant 
Andreu, amb una realitat econòmica semblant a la de Nou Barris, va rebre 91.700 euros.  

Manifesta que creuen que hi havia voluntat d’entesa entre el conseller de Comerç i el seu grup, 

però que hi ha un problema de concepció sobre què ha de contenir el Pla de comerç. Demana 
al conseller que rectifiqui, tenint en compte que els comerços del districte de Nou Barris 

demanen aquest pla. 
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Seguidament, el president del Consell del Districte dona la paraula als grups municipals que no 
han exhaurit el temps d’intervenció i volen tornar a fer ús de la paraula. 

El Sr. Raul Medina Román indica que quieren plantear algunas preguntas concretas en relación 

con la intervención del Sr. García Gómez: si se piensa tener presente a los comerciantes para 
generar el programa en el que el comercio participe en la mejora de la convivencia y la 

integración; cómo se prevé consolidar la implantación de las herramientas TIC en el comercio; 
cómo se piensa generar un plan de comercio favorable a la generación de empleo, y qué 

previsiones hay con respecto a las terrazas.  

El Sr. Adrià Ventura agraeix els vots favorables d’ERC, PPC i Cs, i lamenta el vot en contra del 
PSC. Manifesta que està convençut que el Sr. García Gómez i ell haurien arribat a un acord si 

haguessin parlat al marge d’altres grups.  

Assenyala que la proposició que han presentat és «un toc d’alerta» al Govern, que no ha fet la 

feina que havia de fer. Opina que, si l’hagués fet, no tindria cap inconvenient a acceptar 
l’elaboració del pla i presentar-lo quan fos oportú.    

El secretari manifesta que no s’aprova la proposició d’acord del grup municipal Demòcrata, amb 

8 vots a favor (ERC, GM Demòcrata, PPC i Cs) i 11 en contra (PSC i BC).  
 

10.4. Proposició d’ERC relativa a: El Govern del Districte de Nou Barris farà reserva 
d’una part de l’àmbit anomenat <<Ideal Plástica Flor>> per a destinar-lo a un 

equipament cultural multifuncional d’àmbit de ciutat, que estigui a disposició del veïnat i 

les entitats del barri de Prosperitat i del districte de Nou Barris, però que alhora 
esdevingui un punt de dinamització cultural per al districte i per al conjunt de la ciutat. 

Tot això de forma complementària i sense perjudici d’altres equipaments, espais i usos 
que en aquesta peça urbanística es decideixin conjuntament amb el veïnat i altres 

entitats del barri i del districte. 
 

El president del Consell del Districte dona la paraula al grup municipal proponent. En la seva 

representació, el conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) manifesta que presenten una proposició 
sobre els usos als quals es podria destinar la pastilla urbana del que es coneix com La Ideal 

Plàstica Flor. Explica que, sabedors que el Govern del Districte té la intenció d’iniciar 
properament un procés participatiu respecte als usos d’aquesta pastilla, proposen dedicar-hi un 

espai a un equipament cultural multifuncional d’àmbit de ciutat, després d’haver-ho parlat 

també amb l’associació de veïns. Precisa que això vol dir que sigui un equipament que estigui a 
disposició de totes les entitats i de tots els usos possibles per al barri i per al districte, però que 

alhora tingui uns estàndards de referent de districte i de ciutat.  

Manifesta que amb això pretenen un doble objectiu: d’una banda, que Nou Barris compti amb 
un equipament de la màxima qualitat possible i amb la capacitat adequada, i de l’altra, que a 

Nou Barris hi hagi un punt on es faci programació cultural de diversa tipologia amb la vocació 
d’atreure públic d’arreu de Barcelona. Assenyala que ja hi ha alguns equipaments del districte 

amb capacitat d’atreure un públic divers, com l’Ateneu o la Casa de l’Aigua, però que falta un 

espai que no només pugui acollir una programació de qualitat oberta a tota la ciutat, sinó que 
també permeti dignificar al màxim la feina de les escoles de música o dansa, dels grups de 

teatre amateur, etc.  

Explica que proposen que aquest espai sigui La Ideal Plàstica Flor perquè és una de les pastilles 
buides suficientment grans que queden al centre de Nou Barris, perquè és un punt ben 



 
Districte de Nou Barris 

Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 

Pl. Major de Nou Barris, 1 

08042 Barcelona  

93.291.68.00 

www.bcn.cat/noubarris 

  

47 
 

comunicat amb transport públic i perquè la mateixa associació de veïns ja proposa des de fa 
temps que pugui acollir un equipament d’aquest tipus.  

Assenyala que s’ha modificat el redactat inicial de la proposició d’acord amb un pacte amb els 

grups de Govern. Tot seguit llegeix el text final de la proposició: «Que el Govern del Districte de 
Nou Barris inclogui a la proposta inicial del procés participatiu per definir els usos de l’àmbit de 

La Ideal Plàstica Flor un equipament cultural multifuncional amb característiques i vocació 
d’equipament referent de districte i de ciutat, i que alhora doni sortida a les propostes culturals 

de les entitats i el veïnat del barri de Prosperitat i del districte. Tot això de forma 

complementària i sense perjudici d’altres equipaments, espais i usos que en aquesta peça 
urbanística es decideixin en el marc del procés participatiu amb el veïnat i altres entitats del 

barri i del districte.» 

Seguidament, el president del Consell del Districte, atorga un torn d’intervenció  a  la resta de 
grups municipals. 

 
El Sr. Adrià Ventura (GM Demòcrata) manifesta que votaran a favor de la proposició, ja que 

també portaven aquesta proposta al seu programa electoral. 

El Sr. Francisco López (PPC) afirma que les parece bien la propuesta, siempre y cuando se 
realice un proceso participativo y decidan los vecinos. Expresa el voto a favor de su grupo.  

El Sr. Raul Medina Román (Cs) opina que un equipamiento cultural es lo que pide a gritos este 

espacio, situado en el paseo Valldaura 207, con paradas de metro y de bus cercanas y varias 

escuelas alrededor. Además, remarca que desde el año 2009 los vecinos están esperando 
equipamientos culturales en el barrio. Explica que consideran que este espacio también puede 

ser de utilidad para las actividades culturales de los colegios Víctor Català y Santiago Rusiñol. 
Concluye que apoyan este proceso participativo, si es real, y votan a favor de la proposición. 

El Sr. Gabriel García Duarte (PSC) explica que uno de los primeros recuerdos que tiene de 

cuando empezó a ejercer como consejero fue una visita, el 15 de julio de 2009, a lo que 
quedaba de La Ideal Flor, que se estaba echando abajo para hacer primero unas plazas de 

aparcamiento en superficie de forma provisional y un espacio de juegos infantil. Señala que, 

aunque en la proposición se dice que desde el año 2009 se esperaba la construcción de un 
equipamiento en este solar, cree que se esperaba desde hacía más tiempo, pero que fue en 

2009 cuando por fin el Ayuntamiento consiguió transformar el solar para un uso provisional. 
Explica que la propuesta electoral del Grupo del PSC era hacer después una nueva biblioteca, 

un auditorio, espacios para uso cultural y un aparcamiento subterráneo. Afirma que luego 

vinieron las elecciones del 2011 y el nuevo Gobierno de CiU no hizo absolutamente nada con 
respecto a este solar. Manifiesta que les gusta mucho recuperar esta idea, realizar un proceso 

participativo y actualizar las propuestas relativas a los usos que debe acoger este solar. Afirma 
que, por lo tanto, votarán a favor de la proposición transaccionada.  

El Sr. Carlos Izquierdo (BC) expressa el vot a favor de la proposició. Explica que creuen que 

aquest solar ha d’acollir un equipament cultural que doni resposta a la gran riquesa i pluralitat 
cultural que té Nou Barris i a les moltes entitats culturals que necessiten alguna mena d’auditori 

o d’espai per desenvolupar els seus projectes.  

Recorda que, a l’inici del mandat, van adoptar el compromís, primer amb el barri de Prosperitat 
i després en el Consell Plenari, de fer un procés participatiu per determinar els usos d’aquest 

espai, i que també van pactar amb el barri de Prosperitat que el Govern presentaria una 

proposta que servís de punt de partida. Explica que, per això, quan van rebre aquesta proposta, 
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va anar a parlar amb les entitats de Prosperitat i amb el president de l’associació de veïns, que 
resulta que no en sabien res.  

D’altra banda, assenyala que té un dubte en relació amb com es determina què és un 

equipament de ciutat. Pregunta si un equipament de ciutat neix o es fa, o si la qualitat és el 
que determina l’enfocament de ciutat. Manifesta que, per tant, li agradaria saber què s’entén 

per equipament de ciutat a fi d’evitar després malentesos. Afirma que ells creuen que la 
principal prioritat de l’equipament ha de ser donar sortida a les demandes de les entitats 

culturals.   

Finalitzades les intervencions dels grups municipals, el president del Consell del Districte obre el 
torn de paraula del públic assistent. 

 

El Sr. Albert Recio manifesta que s’ha quedat molt sorprès que es digui que s’ha parlat sobre 
aquesta proposta amb l’Associació de Veïns de Prosperitat, a la qual ell pertany, ja que a 

l’associació ningú no en sabia res. Afirma que també el sorprèn que l’equip de govern doni 
suport a la proposició, tenint en compte que al consell de barri que va tenir lloc fa quinze dies 

va sortir aquest tema. Explica que l’associació de veïns sempre ha defensat que aquest és un 

espai de districte i que l’element central que hi ha d’haver ha de ser un auditori perquè no n’hi 
ha cap a Nou Barris. Remarca, però, que una altra cosa és que el Grup d’ERC es vulgui «anotar 

un punt» que no es mereix, perquè no ha parlat amb l’associació.  

A més, assenyala que ERC ha fet la mateixa proposta que CiU va fer fa cinc anys. En relació 
amb això, opina que el nacionalisme té l’obsessió que a Nou Barris li fa falta que vingui gent. 

Afirma, però, que si l’Ateneu Popular és un referent a la ciutat no és perquè s’hagi pensat com 
un equipament de ciutat, sinó perquè la capacitat de creació local ha acabat convertint-lo en un 

pol d’atracció de ciutat. Assenyala que, a més, el solar en qüestió no és molt gran i, per tant, no 

es podran cobrir totes les demandes que hi ha al barri. Afirma que, per això, l’acord que hi ha 
amb el Districte és fer un bon procés participatiu sobre el disseny de l’equipament sense 

prejutjar res.  

Opina que ERC ha «colat un gol» al Govern i que s’ha equivocat si volia «caure simpàtic» al 
barri, perquè el resultat és que ara el sector del barri que té una cultura més conspirativa 

pensarà que «hi ha gat amagat», i amb raó, perquè les coses s’han fet malament.  

Demana als grups municipals que repensin la seva posició. Explica que estan d’acord que 
aquest solar ha d’acollir un bon equipament de barri des de fa molts anys, però que no s’ha de 

prefigurar res. Demana que s’acordi un pressupost participatiu perquè tothom pugui fer 

propostes, i assenyala que si el Govern en té una de molt bona potser l’acceptaran perquè no 
tenen un projecte definit. Opina, però, que la proposta que s’ha presentat genera més 

contrarietat al barri que no pas simpatia. 

Finalitzada aquesta intervenció, el president del Consell del Districte dona de nou la paraula al 
grup municipal proponent. El Sr. Sangrà (ERC) agraeix l’entesa amb tots els grups i els vots 

favorables. Manifesta que és evident que hi ha d’haver un procés participatiu, però que també 
hi ha d’haver una certa visió estratègica de què es vol fer a Nou Barris. Afirma que, per tant, si 

decideixen que hi ha d’haver algun equipament d’aquest tipus, s’ha d’ubicar en algun lloc.  

Explica que «equipament de ciutat» vol dir garantir unes dimensions i una qualitat de tota la 
infraestructura com la que es mereixeria qualsevol localitat de 168.000 habitants, com ara 

Reus, que té teatres magnífics. Manifesta que li va agradar molt la comparació que va fer ahir 

un company seu, que deia que si un equipament és referent de districte ja és de ciutat, perquè 
els equipaments referents de ciutat de Barcelona són equipaments de país, com el Teatre 
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Nacional. Afirma que, per tant, si Nou Barris té un equipament singular i de referència, aquest 
esdevindrà un equipament de ciutat, perquè n’hi pot haver vuit, nou o deu com a màxim a tota 

la ciutat.  

Manifesta que li sap greu si molesta alguns veïns de la Prosperitat, que fan veure que no han 
parlat amb ell. Assenyala que, de la mateixa manera, algunes entitats de Vallbona es queixen 

primer que ningú no els ha tingut en compte i després elogien el procés participatiu, amb la 
intenció de rebatre arguments d’altres grups polítics. Diu al Sr. Albert Recio que li pot ensenyar 

els missatges de WhatsApp que confirmen que hi ha parlat, i que el seu grup té tant dret a 

treballar per Prosperitat com tots els altres grups, ja que ningú no té «la marca registrada» de 
cap barri del districte. Afirma que ell no ha de caure simpàtic a ningú de Prosperitat, perquè en 

aquest barri també hi ha milers de votants d’ERC que saben que el seu programa electoral 
conté aquesta proposta.  

A continuació, El Sr. Santiago Alonso dona la paraula a la resta de grups municipals que no han 

exhaurit el temps d’intervenció.  

El Sr. Adrià Ventura (GM Demòcrata) explica que el seu grup portava aquesta proposta al 
programa electoral perquè havia parlat amb molts veïns de Prosperitat que reclamaven això.  

El Sr. Gabriel García Duarte (PSC) reitera que su grupo planteó en 2011 que se construyera un 

auditorio que fuera referente de distrito. Explica que, teniendo en cuenta la definición que ha 
hecho el Sr. Sangrà de equipamiento de ciudad como equipamiento de distrito, sus posiciones 

están más cerca de lo que parece.  

Señala que, si a un representante de la asociación de vecinos le genera dudas este acuerdo, 
hay que trabajar en comunicar mejor el acuerdo y en explicar que precisamente lo que quieren 

es un equipamiento de calidad en el barrio de Prosperitat para todo el distrito. Manifiesta que 

ellos seguirán defendiendo, con el proceso participativo oportuno, que haya un auditorio, que 
entiende que ERC quiere que sea muy grande.   

El Sr. Carlos Izquierdo (BC) assenyala que agraeix l’explicació sobre el que ERC entén per un 

equipament de ciutat. D’altra banda, opina que comparar Nou Barris amb Reus és una mica 
demagògic, perquè que es tracta de realitats diferents i perquè el fet de voler aquest 

equipament no té a veure amb el nombre d’habitants de Nou Barris sinó amb el fet que hi ha 
projectes culturals del districte que mereixen aquest espai.  

Demana disculpes als veïns, ja que és veritat que es va parlar d’aquest tema al Consell de Barri 

i es va reiterar el compromís de fer un procés participatiu. Recorda que el que van dir és que, a 

partir del pacte assolit amb les entitats de Prosperitat, el Govern plantejaria una proposta, que 
assenyala que serà aquesta. 

Afirma que està convençut que tant ERC com el seu grup intenten donar resposta a tothom, 

indistintament del partit que votin, i que no és una qüestió de marques registrades, sinó que hi 
ha diferents interessos en aquest espai i la seva responsabilitat és escoltar tothom. Manifesta 

que per això han fet una transacció perquè siguin el barri, el Govern i els diferents grups els 
que acabin determinant els usos de l’espai, perquè això serà la garantia que la proposta que es 

faci sigui bona, més enllà que sigui de ciutat. 

El Sr. Joaquim  Sangrà precisa que els seus comentaris no anaven dirigits al Govern, i que no 

van parlar només amb l’associació de veïns. 
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El secretari manifesta que s’aprova la proposició d’acord del grup municipal d’ERC per 
unanimitat. 

CANVI DE L’ORDRE DEL DIA 

10.5. Proposició d’acord amb contingut de declaració institucional de BC 

relativa a: Instar l’Estat i la Generalitat a la derogació de la LAU i mesures sobre els 
preus dels lloguers. 

El president del Consell del Districte indica que a la Junta extraordinària de Portaveus hi ha 
hagut un canvi en l’ordre del dia per incloure-hi una proposició amb contingut de declaració 

institucional del Govern.  

El Sr. Antoni Tallada Tallada (BC) assenyala que aquesta proposició d’acord, que també es 
presenta a tota la ciutat, té la intenció d’aturar la bombolla del lloguer que s’està produint a la 

ciutat.  

Explica que s’està vivint una bombolla del lloguer sense precedents a la ciutat que té el seu 
origen en una turistificació excessiva, l’especulació immobiliària i l’aterratge de capitals 

internacionals, que estan fent de l’habitatge a Barcelona una pura mercaderia. Remarca que 

actualment, de les aproximadament 2.500 demandes de desnonaments anuals que es 
produeixen a la ciutat, el 80% tenen com a base la Llei d’arrendaments urbans. A més, recorda 

que hi ha unes 600.000 persones que viuen en règim de lloguer a la ciutat i que en els pròxims 
dos anys venceran uns 200.000 contractes de lloguer, amb l’angoixa que provocarà en les 

persones que viuen en aquests pisos pensar si se’ls renovarà el lloguer a un preu que puguin 

assumir.  

Destaca que Nou Barris coneix millor que cap altre districte què és la manca d’unes polítiques 

decidides per fer front a les bombolles immobiliàries. Afirma que la inacció que hi va haver en 

l’anterior bombolla immobiliària no es pot repetir i que han d’assumir, com a representants dels 
veïns i veïnes, el seu compromís perquè cap persona hagi de marxar d’on viu per un augment 

desproporcionat dels preus del lloguer.  

Manifesta que presenten aquesta proposició amb contingut de declaració institucional atès que 
en la modificació de la Llei d’arrendaments estatal el Govern de l’Estat va escurçar la durada 

dels contractes de lloguer de cinc a tres anys i cada tres anys el propietari pot dur a terme 
pujades indiscriminades en el preu del lloguer o directament fer fora el llogater sense causa 

justificada; atès que es fa evident la necessitat de modificar la Llei d’arrendaments urbans 

estatal; atès que la Generalitat acaba de presentar un indicador com a índex de referència de 
preus; atès que la Generalitat té previst presentar una nova llei d’arrendaments catalana a 

partir de setembre, i atès que moltes ciutats i països de l’entorn disposen de legislació que 
facilita viure de lloguer mitjançant contractes de llarga durada i limita les pujades 

indiscriminades en el preu dels lloguers entre contracte i contracte. Tot seguit llegeix la 

proposta d’acord:  

«Instar el Govern de l’Estat a derogar les modificacions de la Llei d’arrendaments urbans del 
2013, que són clarament restrictives per als drets dels arrendataris, i recuperar així els 

contractes de cinc anys en lloc de tres.  

»Instar el Govern de l’Estat a limitar les pujades de preu entre contracte i contracte de lloguer, 
d’acord amb els preus de referència de la zona, l’estat de l’habitatge, la inversió feta i les 

característiques de l’indret on s’ubica l’habitatge.  
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»Instar el Govern de l’Estat a eliminar els privilegis fiscals dels fons d’inversió i SOCIMI, o 
vincular-los a la promoció del lloguer assequible, de tal manera que es posi fre a les inversions 

especulatives que expulsen veïnes i veïns dels seus barris.  

»Instar el Govern de la Generalitat a introduir l’índex de preus de referència en la futura llei 
d’arrendaments urbans catalana, que té previst presentar a partir de desembre.  

»Instar la Generalitat perquè faci servir aquest índex com a eina que permeti limitar els preus 

dels lloguers i no només com a instrument de transparència.  

»Instar la Generalitat que l’esforç de les famílies per pagar el lloguer s’inclogui com un indicador 
indispensable vinculat a l’índex, de manera que es puguin articular polítiques d’habitatge 

encaminades a regular els preus del lloguer, tenint en compte els ingressos familiars.» 

Seguidament, el president del Consell del Districte, atorga un torn d’intervenció  a  la resta de 
grups municipals. 

 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) afirma que hi ha aspectes d’aquesta proposició que poden 

compartir plenament, com la necessitat urgent que hi pugui haver algun tipus de regulació dels 

lloguers, però que no coincideixen en alguns aspectes de l’exposició de motius, com el fet de 
seguir posant en el centre del debat el turisme, quan no és un dels motius principals de 

l’encariment dels lloguers. Opina que el que passa és que ningú no va pensar que, en el marc 
d’un sistema capitalista totalment liberalitzat, un cop s’acabés l’especulació amb la 

compravenda d’habitatges s’especularia amb el lloguer. A més, manifesta que consideren que 

aquesta proposició es va formalitzar per marcar les mancances que hi ha fora de l’Ajuntament, 
mentre que assumeix poc les mancances del mateix Ajuntament.  

Explica que estan d’acord que cal derogar o modificar substancialment la Llei d’arrendaments 

urbans, però que hi ha grups dins del Govern que estan representants al Congrés de Diputats i 
que se suposa que tenen capacitat de negociació amb el Govern de l’Estat per canviar coses. 

D’altra banda, assenyala que és veritat que la Generalitat està elaborant un índex de referència 
de preus i té la intenció d’incloure’l a la nova llei d’arrendaments catalana, però que tots els 

grups municipals estan representats al Parlament de Catalunya i, per tant, poden fer aquesta 

petició directament allà, on es tramitaria més ràpidament.  

Conclou que s’abstindran perquè pensen que aquesta proposició busca més una justificació 

externa que una efectivitat real d’anar a l’arrel del problema. 

El Sr. Adrià Ventura (GM Demòcrata) assenyala que el grup proposant va presentar una 

declaració institucional dient que havia de tenir el consens de tothom, quan sabia perfectament 
que tal com estava redactada no ho aconseguiria, i que per això ara la presenta com a 

proposició.  

Afirma que la declaració institucional que es va presentar i que s’ha modificat fa unes hores 
deia que hi ha un problema amb l’habitatge, amb el lloguer i amb famílies que no poden accedir 

a l’habitatge, que és un fet amb el qual estan totalment d’acord. Assenyala, però, que el segon 
punt del text era que Barcelona en Comú havia fet una gran quantitat de mesures per resoldre 

el problema d’habitatge de Nou Barris i de la ciutat, i el tercer punt, que si no se’n sortien era 

per culpa dels altres. Remarca que, per tant, el Govern municipal comença a dir que tot això és 
responsabilitat de la Generalitat i de l’Estat. Afirma que és cert que hi ha coses que són 

responsabilitat d’aquestes dues administracions, però que la LAU i les competències que tenen 
els ajuntaments actualment són les mateixes que fa tres anys. En aquest sentit, recorda que 
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quan el grup de la regidora era a l’oposició culpabilitzava el Govern municipal d’aquest 
problema. Remarca que, ara que aquest grup governa, és esclau de les seves paraules.  

Recorda que el seu grup ha votat a favor del Pla pel dret a l’habitatge i que, per tant, 

l’Ajuntament té eines per abordar aquest problema. A més, afirma que la Generalitat està 
desenvolupant diverses iniciatives per col·laborar amb l’Ajuntament en aquest àmbit. Demana al 

Govern, doncs, que comenci a treballar i deixi de buscar culpables. Opina que aquesta és la 
mateixa manera d’actuar que tenia el Govern en el mandat anterior com a oposició, consistent 

a buscar un enemic extern per focalitzar les seves crítiques i tapar així les seves 

incompetències.  

Manifesta que, si el Govern hagués presentat realment una proposició o una declaració 

institucional per arribar a un acord, hauria pogut comptar amb el seu grup, igual que en el cas 

del Pla pel dret a l’habitatge. Afirma que el que no és admissible és que ara, com que el Govern 
no se’n surt, faci una fugida endavant, que és una cosa més fàcil que no pas demanar perdó a 

les famílies que va enganyar per aconseguir vots. Conclou que lamenten que una proposició 
que podria haver tingut un consens ampli en el Consell de Districte hagi acabat sent un altre 

pamflet propagandístic de BC. 

El Sr. Javier Barreña (PPC) opina que es un fracaso que el Gobierno municipal intente presentar 
una declaración institucional y no consiga los votos favorables. Explica que a su grupo se les 

ofreció la posibilidad de transaccionar esta declaración institucional, pero que la rechazaron 

porque tenían que cambiarla tanto que al final hubiese sido totalmente distinta y no hubieran 
llegado a un acuerdo. 

Señala que coinciden bastante con la parte expositiva de la proposición porque es verdad que 

hay una demanda real y creciente de pisos de alquiler, que la falta de regulación del precio 
complica las cosas a las personas que lo tienen más difícil para acceder a una vivienda, y que 

los precios son excesivamente elevados para muchas familias. Explica que, a pesar de eso, 
votan en contra de la proposición porque creen que debería presentarse en el Parlamento de 

Cataluña o en el Congreso de los Diputados, teniendo en cuenta que se está instando 

directamente a dos administraciones en las que todos los grupos tienen representación.  

El Sr. Juan del Olmo (Cs) manifiesta que comparten la exposición del Sr. Tallada en muchos 
puntos y tienen ciertas discrepancias en otros, aunque podrían llegar a acuerdos.  

Explica que consideran que sería conveniente hacer un estudio de medidas para evitar las 

subidas de precio tan bruscas que se están produciendo en los últimos años. Señala que, sin 
embargo, no ven que la ampliación de tres a cinco años de los contratos de alquiler pueda ser 

una solución. Afirma que, de este modo, también podrían provocar que los propietarios 
pudieran rescindir los contratos por los motivos que fueran.  

Señala que en ciudades como París y Berlín se han iniciado experiencias para regular los 

precios, pero que todavía no hay unos resultados concretos que permitan comprobar si estas 

medidas son beneficiosas para las familias que están de alquiler. Por otro lado, recuerda que 
hace un par de semanas ya se aprobó el índice de precios de referencia en el ámbito de 

Cataluña y que habrá que ver cuándo y cómo se aplicará.  

Manifiesta que tienen que ser conscientes de que no se van a resolver todos los problemas de 
acceso a la vivienda con el parque de vivienda pública de alquiler que tiene actualmente el 

Ayuntamiento. Recuerda que, en intervenciones anteriores, comentaron que este parque tenía 
que representar un 15% del total para llegar a la media de otras ciudades.  
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Explica que consideran que hay que seguir mejorando y actualizando el Plan por el derecho a la 
vivienda, que recuerda que su grupo ha apoyado, y que se debería evitar entrar en el ocultismo 

de datos que a veces practica el Gobierno y que afecta a tantas familias. Precisa que ocultismo 
es dar datos falsos o erróneos o tardar once meses en contestar una pregunta.  

Concluye que, aun estando de acuerdo con la conveniencia de estudiar algunas de las medidas 

que se proponen, dudan de su eficacia y existen demasiadas incógnitas en cuanto a su 
concreción y resultados. Afirma que, por estos motivos, se abstendrán. 

El Sr. Gabriel García Duarte (PSC) manifiesta que todos entienden la gravedad de la situación 

de muchas familias que están afrontando el quedarse sin un hogar. Señala que no habla 
estrictamente de los desahucios, sino de la ansiedad que provoca a la gente tener que dejar 

precipitadamente su hogar, aunque sea de alquiler, o tener que buscar un lugar totalmente 

distinto donde vivir porque en un año se le dispara el precio del alquiler, ya que el propietario 
del piso piensa que con la economía de mercado tiene la oportunidad de subir el precio.  

Explica que le da una cierta pena escuchar tantas intervenciones que están más cerca del 

Gobierno de la Generalitat o del Estado que del problema en sí, que es muy grave. Manifiesta 
que le sorprende mucho que el Sr. del Olmo no comprenda por qué pasar de tres a cinco años 

supone apoyar a las personas que viven de alquiler, teniendo en cuenta la ansiedad que 
provoca en estas personas el saber que al cabo de solo tres años tendrán que volver a buscar 

piso porque, con la especulación actual, les subirá mucho el precio del alquiler. 

Afirma que en Barcelona los vecinos les están pidiendo algún tipo de acción, y que no es una 

mala iniciativa que ellos pidan ayuda y cambios a aquellas instituciones que tienen 
competencias en este ámbito para poder influir mejor en la búsqueda de soluciones.  

Remarca que, a pesar de que el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas que 

sufren los vecinos y vecinas de Nou Barris, la respuesta de los grupos de la oposición es un 
voto en contra porque el PP gobierna en el Estado y porque Junts pel Sí gobierna en la 

Generalitat. Señala que ERC es el único grupo que ha presentado propuestas para modificar la 
proposición e intentar que tenga el apoyo de todos. Opina que, ante un tema prioritario como 

este, los grupos tendrían que haberse sentado a negociar el texto. Destaca que, a pesar de ello, 

la mayoría absoluta de los votos del Distrito van a apoyar esta proposición porque tienen muy 
claro que está justificada y que, si las competencias en materia de vivienda están en el Estado 

o en el Parlamento catalán, hay que dar un toque de atención a estas instituciones.  

Finalitzades les intervencions dels grups municipals, el president del Consell del Districte obre el 
torn del públic. 

El Sr. Bertrand de Five opina que el distrito de Nou Barris lo tiene todo para que personas que 

viven en otros distritos de la ciudad, como Gràcia o el Eixample, se sientan tentadas a vivir en 
él, mientras que la gente de Nou Barris no puede vivir en estas zonas debido a los altos precios 

de alquiler. Recuerda que hace 18 meses ya dijo que Nou Barris es un lujo y que no se lo han 

dado al ciudadano del distrito. Afirma que el Sr. García Duarte tiene toda la razón, pero que el 
Gobierno actúa tarde ante las necesidades de la población y que cada día habrá más 

ocupaciones.  

El Sr. Francisco Garrobo (CUP Capgirem Nou Barris) subratlla que és evident que el turisme 
afecta l’habitatge de Nou Barris. En aquest sentit, explica que el problema no és que els turistes 

vulguin pisos a Nou Barris, sinó que la gent de Ciutat Vella i de l’Eixample acabarà anant a viure 
a Nou Barris, a Horta o a Sant Andreu, on els preus aniran pujant. Afirma que els pisos de 

lloguer de Nou Barris ara ja estan a 800 euros i, per tant, és impossible que molta gent pugui 
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llogar un pis. Pel que fa a això, opina que si es fes un pla de turisme on tota la ciutat estigués 
qualificada com a zona 1, començarien a baixar els preus. Assenyala que segurament es dirà 

que això és turismofòbia, però que no l’importa reconèixer que ell, efectivament, és 
turismofòbic.  

Pel que fa a la proposició, manifesta que des de la CUP Capgirem no poden estar en contra del 

seu objectiu, que és controlar el lloguer a la ciutat, però que creuen que, dins les funcions que 
té l’Ajuntament, encara no s’ha fet tot el que es podia fer. Afirma que, per exemple, s’ha pactat 

un pla d’habitatge amb els grups PDeCAT-Unió-Demòcrates i Cs que és tot menys progressista. 

Opina que el que cal fer és trencar amb la legalitat, tant la catalana com l’espanyola, i 
començar a desobeir més i a fer més habitatge públic. Afirma que, fins i tot, cal començar a 

pensar que s’hauria d’intentar expropiar alguns bancs o tancar els comptes als bancs que no 
vulguin cedir pisos. Conclou que creuen que aquesta proposició té tot el sentit del món, però 

que també es poden fer més coses des de l’Ajuntament i s’han de buscar les majories més a 
l’esquerra per fer-ho.  

Finalitzades les intervencions del públic assistent, el president del Consell del Districte torna de 

nou a donar la paraula al Govern i als grups municipals. 

El Sr. Antoni Tallada afirma que ha escoltat de tot menys propostes. Manifesta que li ha 
semblat que la dreta ha fet molta demagògia amb un problema que afecta milers de ciutadans, 

i opina que o s’està de part dels especuladors o s’està de part de la ciutadania. Explica que des 

de l’inici del mandat van dir a tothom que volien propostes per afrontar l’emergència 
habitacional i per frenar la bombolla immobiliària, però que no se n’han fet, i que quan fan una 

proposta, la proposició diu que això «no toca» i s’ha de portar a altres àmbits. Remarca que 
estan parlant d’una ideologia econòmica que expulsa els habitants de la ciutat i que els grups 

de l’oposició no en volen ser conscients.  

Afirma que això s’ho esperava de la dreta però no pas de l’esquerra. En relació amb això, 
manifesta que encara no té clars els arguments d’ERC per votar en contra de la proposició. 

Pregunta al Sr. Sangrà si parla amb els veïns i si sap els problemes que té qualsevol família de 

Nou Barris quan vol llogar un pis, ja que les persones del centre se’n van cap a la perifèria i les 
de la perifèria no ho poden assumir, tal com ha dit el Sr. Garrobo.  

Assenyala que el Grup Municipal de Cs diu que s’està treballant al Congrés, quan el que hi ha és 

una proposta del bloc del canvi perquè es parli d’això, però la dreta s’ha tancat en banda. 
Afirma que el que sí que hi ha és una comissió per penalitzar l’ocupació, a proposta del 

PDeCAT-Unió-Demòcrates. Pel que fa a això, subratlla que han pogut veure que totes les 

famílies que han assistit al plenari no ocupen habitatges per gust, sinó per una llei d’hipoteques 
i una inacció política molt greu durant la bombolla immobiliària.  

El Sr. Joaquim Sangrà afirma que, pel fet que l’habitatge sigui un dels problemes més 

importants que hi ha a la ciutat, no han de ser acrítics i aprovar qualsevol cosa que dugui la 
paraula habitatge ni pretendre que el que avui es presenta és la solució. Explica que, si ara 

estiguessin decidint una acció efectiva d’aplicació immediata a tot Barcelona, no dubtarien a 
donar suport a la proposta, però que es presenta una proposició que ve d’una declaració 

institucional que estava feta per a tot menys perquè fos signada per tothom. Opina que, si es 

vol fer una declaració sobre aquest tema, se’n pot parlar primer en comptes de fer un llistat de 
totes les coses que ha fet l’Ajuntament per intentar resoldre el problema, algunes fins i tot 

discutibles, i després instar altres institucions. Conclou que no votaran qualsevol cosa pel simple 
fet que parli d’habitatge, atur o infància, sinó que hi aplicaran criteri polític, ideològic i pràctic.  
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El Sr. Adrià Ventura demana disculpes a la regidora si alguna part de la seva intervenció l’ha 
molestat.  

Diu al PSC que no es tracta d’una qüestió d’administracions, sinó de voluntat d’arribar a un 

acord, tal com han fet altres vegades. Manifesta que lamenten que això formi part d’una 
estratègia propagandística de BC, quan estan d’acord que hi ha un problema molt greu. Afirma 

que el Govern, en comptes d’arribar a acords, busca fer la foto i el titular.  

Precisa que el que va proposar el PDeCAT-Unió-Demòcrates al Congrés dels Diputats va ser 
penalitzar les ocupacions en pisos de particulars, de protecció oficial i d’organitzacions.  

Opina que una altra vegada es torna al discurs dels bons i els dolents, i de la dreta i l’esquerra. 

Manifesta que és veritat que els especuladors són dolents, i pregunta si els que van vendre el 
sòl públic de tot el litoral de Barcelona són bons o dolents, ja que aquests eren «els ecologistes 

de debò». 

Finalment expressa el vot en contra de la proposició.  

El Sr. Javier Barreña subraya que en Barcelona hay 75 solares municipales vacíos en los que se 
pueden construir 4.000 viviendas. Por otro lado, señala que la LAU se ha modificado tres veces 

y que en dos de estas ocasiones la modificó el PSOE, una el Sr. Boyer y otra el Sr. Borrell. 

Observa que el texto solo habla de alargar los contratos de tres a cinco años y no habla de 
contratos indefinidos. Explica que cuando una persona acaba el contrato tiene que renovar 

papeles, cuando con una simple continuidad de contrato no habría que ir otra vez al gestor a 
gastarse el dinero. Manifiesta que él estaría a favor de todas estas cosas si el texto las 

incluyera, y solicita hacer una transacción.  

El Sr. Santiago Alonso indica que el PPC ha agotado el tiempo de intervención y que ahora es el 
turno de Cs.  

El Sr. Juan del Olmo afirma que este es un tema que hay que trabajar con delicadeza y que, 

aparte de las dudas razonables que puedan tener unos y otros, deben ser cuidadosos con las 
formas. Señala que lo que tenía que ser una declaración institucional se ha convertido en 

proposición a última hora, cuando cree que en estos temas hay que sentarse a dialogar con 

calma e intentar obtener un consenso de todos los partidos para acordar medidas no solo a 
corto plazo sino también a largo plazo. Opina que hay soluciones, pero que hay que lograr un 

consenso de todos los partidos. 

El Sr. Santiago Alonso señala que todos los grupos han agotado el tiempo. 

La regidora Sra. Janet Sanz indica que hay una transacción por lo que el Sr. Santiago Alonso 
concede un minuto más de tiempo al Grupo del PPC.  

El Sr. Javier Barreña manifiesta que votarán a favor de la proposición si dice que en los 75 

solares municipales se construirán 4.000 viviendas, y si es más ambiciosa con respecto a los 
contratos de alquiler y se suprimen las dos reformas de la LAU que hizo el PSOE. 

El Sr. Antoni Tallada afirma que construiran 8.000 habitatges sense fer servir tants solars.  

El  president del Consell del Districte da el punto por concluido. Explica que cree que hoy no 

solucionarán el problema de la vivienda, sobre el cual todos están de acuerdo que es un 
problema especialmente grave en Barcelona y en Nou Barris, donde lo viven en todos los plenos 
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y en todas las audiencias públicas. En ese sentido, insta a los grupos municipales a seguir 
trabajando para llegar a acuerdos sobre este tema.   

10.6. Prec de Cs relatiu a: Por los motivos expuestos anterioridad, instamos al 

Gobierno del Distrito de Nou Barris a presentar un informe en el que se nos indiquen 
los estudios y previsiones que están realizando a día de hoy sobre centros o espacios 

deportivos en el ámbito de Nou Barris, indicando: las ubicaciones que están 
planteando para las diferentes actuaciones, las capacidades estimadas de los espacios 

deportivos, la tipología de cada uno de ellos, servicios demandados y previstos, fechas 

estimadas de los proyectos, previsión de costes, y cualquier otro dato de interés, para 
poder realizar una correcta valoración de la situación. 

 
El Sr. Gabriel García Duarte (PSC) pregunta si puede ofrecer a los grupos de la oposición que se 

resuelvan todos los ruegos y preguntas por escrito para terminar ya la sesión. 

El Sr. Santiago Alonso manifiesta que pueden hacerlo si todos los grupos están de acuerdo por 
lo que otorga una breve intervención a los grups municipales.  

El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) afirma que és partidari de tractar aquests punts en el plenari. 

Opina que poden fer-ho si són prou àgils i no perden el temps amb coses que no venen al cas.  

El Sr. Adrià Ventura (GM Demòcrata) explica que creu que, per respecte als grups de l’oposició, 
és coherent tractar aquests punts en el plenari, tot intentant ser més rigorosos amb els temps. 

A més, assenyala que aquests punts estan relacionats amb demandes dels veïns, alguns dels 

quals esperen resposta. Opina que no poden perdre el poc temps que té l’oposició per poder 
plantejar propostes i preguntes i fer-ho per escrit, ja que el Govern triga 11 mesos a respondre. 

El president del Consell del Districte manifesta que, atès que no hi ha unanimitat, continuaran 

amb el plenari, i demana agilitat en les intervencions.  

El conseller Sr. Medina Román (Cs) formula el ruego. 

En representació del govern del districte, el Sr. Juan Medina Rodríguez (BC) manifesta que 

sembla mentida que el prec parli de manca de claredat quan en el Consell Sectorial d’Esports i 

en el grup motor del PAD ja es va poder veure l’estat de les obres, les actuacions realitzades i el 
grau de compliment d’una mesura de govern que ha de garantir els drets fonamentals i socials 

en l’àmbit de l’esport.  

Assenyala que a Can Cuiàs hi ha una comissió de treball específica en la qual participen entitats 
i usuaris amb l’objectiu de dignificar una instal·lació que ha quedat antiga i de poder dissenyar 

una nova instal·lació al barri de Ciutat Meridiana que substitueixi l’actual. Afirma que 

actualment està en fase d’estudi la futura instal·lació per part de l’IBE per tal d’acabar el 
projecte bàsic abans del final del mandat. Manifesta que, mentrestant, s’han fet i previst 

millores durant l’estiu per valor de 380.000 euros, destinats a neteja, el paviment nou de la 
pista poliesportiva, la sala de pes lliure i l’enrajolat de la piscina. Afirma que, paral·lelament, 

s’ha posat en marxa un pla de dinamització perquè Can Cuiàs recuperi socis i ampliï les 
activitats ofertes.  

D’altra banda, assenyala que no sap si la piscina de Prosperitat a què es refereix el prec és la 

piscina que no es va fer mai i el pressupost de la qual es va evaporar. En relació amb això, 

explica que s’està estudiant una futura instal·lació esportiva a Via Favència que doni cobertura 
als barris de Trinitat Nova, Roquetes, Verdum i Prosperitat.  
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La regidora Sra. Janet Sanz interromp al conseller i li demana que expressi el posicionament del 
Govern, atès que ja ha exhaurit el temps. 

El Sr. Juan Medina Rodríguez manifesta que no s’accepta el prec.  

El Sr. Raul Medina Román solicita que se les haga llegar la respuesta por escrito, y que se los 

convoque a la Comisión Sectorial de Deportes, ya que nunca les ha llegado la convocatoria. 

No s’accepta el prec.  

10.7. Prec de Cs relatiu a: Por los motivos expuestos con anterioridad, instamos al 

Distrito de Nou Barris a que revise y solucione la accesibilidad de la semirampa 

existente en la calle Vesubio 24-32, la cual da acceso principalmente a la residencia 
geriátrica existente, con el objetivo de garantizar la accesibilidad universal al centro y 

eliminar los riesgos de accidentes existentes en la actualidad por la invasión de la 
escalera en el espacio de entrada y salida de la puerta del centro. 

 
El conseller Sr. Felix Cogolludo (Cs) formula el ruego. 

En representació del govern, la Sra. Jennifer Coronado (BC) manifesta que no poden acceptar 
el prec perquè l’esmentada residència geriàtrica és privada i, per tant, l’obra que es demana 
l’ha de fer la residència. 

El Sr. Félix Cogolludo señala que la rampa es de la vía pública.  

La Sra. Jennifer Coronado reitera que es la residencia la que está incumpliendo la normativa y 
la licencia. 
 

No s’accepta el prec.  

10.8. Prec del PPC relatiu a: Que el Ayuntamiento del distrito de Nou Barris inste a 
RENFE a realizar a corto o medio plazo las siguientes mejoras: - Cambio de barandillas 

en el paso inferior adaptándolas a la normativa de doble pasamanos, que se arregle el 

pavimento y alicatado de paredes. Incluir encaminamiento para invidentes; - Que se 
cambie la carpintería que une el paso inferior con el vestíbulo de la estación; -

Prolongación del andén 1 y 2 al menos 40 metros en dirección sur. Aprovechar la 
prolongación para cambiar el pavimento. Añadir encaminamientos para invidentes; -

Que se reafirme el paso urbano para prolongar el acceso y salvar el ancho de los 
andenes; - Que se cambien la luminaria y se adapte el sistema LED y se incluya la 

iluminación de emergencia en los andenes y las marquesinas; red de baldeo para la 

limpieza de la estación; - Que se cambie el pavimento y paredes del vestíbulo de la 
estación con el objetivo de mejorar la entrada al edificio.  

 
El conseller Sr. Francisco López (PPC) formula el ruego. 

En representació del govern, el Sr. Manuel Cubero (BC) opina que, después de que el Grupo del 

PPC haya cuestionado si tenía sentido instar desde el Distrito en un tema tan grave como el de 

los alquileres, queda muy diluido que ahora proponga que el Distrito inste a Adif, cuando quizá 
se podría plantear que el PPC de Nou Barris inste al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, 

teniendo en cuenta que Fomento es quien tiene capacidad de incidir en Adif.  

Por otro lado, remarca que el ruego habla de los vecinos de Ciutat Meridiana y de Torre Baró 
pero se olvida de los de Vallbona, cuando una petición muy importante es que se arregle el 
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acceso de entrada a la estación desde la zona de Vallbona. Afirma que se ha instado a Adif 
varias veces para que lo haga, pero que no les ha hecho caso.  

Manifiesta que aceptan el ruego, pero que creen que hubiese sido más interesante que el PPC 

hubiera dicho que ya está trabajando en esto también por su cuenta. 

El Sr. Francisco López explica que ellos ya han hablado con RENFE, que lo va a hacer y que lo 
único que pide es que el Ayuntamiento no ponga problemas. Afirma que también han pedido el 

apeadero que desean los vecinos de Vallbona.  

S’accepta el prec. 

10.9. Prec del PPC relatiu a: Solicitamos con la mayor urgencia posible la 
adecuación de las pistas de petanca de la calle Maladeta a la altura del número 38, 

con las respectivas protecciones y un vallado perimetral con al menos un metro de 
altura, y que haya una o dos puertas de acceso tipo parque infantil para evitar que los 

animales puedan entrar libremente; Que se realice dicha actuación de manera 
coordinada con el casal Casa Nostra. 

 

El conseller Sr. Francisco López (PPC) explica que las pistas de petanca de la calle Maladeta, 
enfrente del casal Casa Nostra, son el pipican y el basurero del barrio, por lo que piden que se 

instale una valla perimetral para impedir que entren los perros.  

En representació del govern, la Sra. Esther Flaquer (BC) manifesta que són conscients del 
problema que s’exposa, però sense arribar al catastrofisme del PPC. Explica que ella mateixa ha 

anat diverses vegades a veure aquestes pistes i no les ha trobat mai en l’estat que descriu el Sr. 
López. 

Informa que van enviar els serveis tècnics perquè fessin una valoració i el que van trobar van 

ser unes herbes laterals, ja que no es juga massa a les pistes. Afirma, doncs, que el que faran 

serà extreure aquestes males herbes, repassar els tensors per delimitar bé les pistes i, si cal, 
valorar la inclusió de sauló. Assenyala que, atès que en aquests moments el pressupost ja està 

determinat per les accions preferents, no pot acceptar el prec en el sentit de fer una actuació 
urgent. Explica, però, que en prenen nota de cara a l’any vinent, ja que són conscients de les 

demandes del veïnat. 

El Sr. Francisco López agradece la voluntad expresada por la Sra. Flaquer y le dice que a partir 
de ahora le enviará todas las fotos de las anomalías.  

No s’accepta el prec. 

10.10. Prec del GM Demòcrata relatiu a: Que el govern del Districte de Nou Barris 

es comprometi, a banda de construir la nova escola bressol planejada, que abans de 
decidir els altres usos que es donaran al solar adquirit a Can Xiringoi realitzi un procés 

participatiu obert amb les entitats i veïns i veïnes dels barris de Vilapicina i la Torre 

Llobeta amb la finalitat que els equipaments que es construeixin siguin consensuats i 
no una decisió unilateral.  

 
El conseller Sr. Abel Plana (GM Demòcrata) formula el prec.  

En representació del govern, el Sr. Carlos Izquierdo (BC) manifesta que accepten el prec, atès 
que ja van anunciar en roda de premsa que farien el que es demana, d’acord amb el Pla 
d’equipaments. 
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S’accepta el prec. 

 

10.11. Prec d’ERC relatiu a: Que el Govern del Districte doni suport efectiu a la tasca 
del Club de Bàsquet Canyelles amb dues accions urgents: - La intervenció en la millora 

de les condicions de la pista de l’escola Deià perquè estigui en perfectes condicions 

per a la pràctica del bàsquet de competició a l’inici de la propera temporada; -
Acompanyar proactivament el CB Canyelles en la recerca urgent d’una pista coberta de 

reserva per a la temporada propera per tal que l’equip femení no hagi de renunciar de 
nou a la categoria. 

 

El conseller Sr. Sangrà (ERC) formula el prec. 

En representació del govern, el Sr. Juan Medina Rodríguez (BC) manifesta que el Districte 

reconeix la tasca socioesportiva que fa aquest club de bàsquet i que, de fet, està treballant amb 

ell per resoldre els problemes existents. Explica que, en concret, s’estan fent diversos 
arranjaments als vestidors i a les grades, s’està desbrossant i netejant el recinte, i s’està 

ajudant en les activitats del casal d’estiu. Afirma que, malgrat això, la propera temporada el 
Club de Bàsquet Canyelles no podrà tenir una pista de competició en perfectes condicions, tal 

com es demana, perquè, entre altres coses, el pati de l’escola Deià que fa servir el club no ho 

permet.  

Explica que, fins que no es faci realitat l’espai que hi haurà al poliesportiu Artesania perquè el 

Club de Bàsquet Canyelles pugui competir, acompanyaran el Club de Bàsquet Canyelles en la 

recerca d’una pista coberta perquè l’equip femení no baixi a tercera categoria, tal com planteja 
la segona part del prec. Afirma que ja s’ha parlat amb el club i estan buscant una alternativa. 

Manifesta que, per tant, accepten la segona part del prec. 

El Sr. Joaquim Sangrà pregunta si ni tan sols es poden arranjar les rajoles de la pista, que estan 
foradades i han saltat. 

 
El Sr. Juan Medina Rodríguez respon que això sí que es farà. 

 

El Sr. Joaquim Sangrà afirma que s’han fet una sèrie d’arranjaments al voltant de la pista, però 
que aparentment no s’ha fet res a la pista, que és el que està pitjor. Explica que quan els 

equips de fora van a jugar a Canyelles ja saben que van a «un camp de patates», i que no hi 
ha dret que els jugadors del club hagin de jugar en un camp en aquestes condicions.  

 

El Sr. Juan Medina Rodríguez manifesta que es faran petits arranjaments a la pista, però que no 
és possible tenir una pista de competició per a l’equip femení de cara al setembre. Explica que 

la solució perquè l’equip femení no hagi de renunciar a la seva categoria és el compromís del 
Districte de buscar d’aquí al setembre una pista on pugui participar en la seva categoria. 

S’accepta el prec parcialment. 

10.12. Prec d’ERC relatiu a: Que el Govern del Districte apliqui mesures urgents i 

excepcionals de protecció del patrimoni del districte mentre no es realitzi la necessària 
revisió del Catàleg de la ciutat, mesures que incloguin: - Intervenció preventiva d’ofici 

en qualsevol actuació privada en edificis de potencial interès patrimonial o de tipologia 

singular; - En actuacions d’iniciativa pública: realització d’estudi previ d’impacte, 
prevenció i control dels efectes de la intervenció i, si escau, realització de prospecció 

arqueològica. 
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El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) assenyala que aquest prec és un nou intent de protegir el 
patrimoni que encara hi ha al districte davant fets que han passat darrerament i dels quals ja 

se’n va parlar en el darrer plenari. Tot seguit formula el prec. 

En representació del govern el Sr. Carlos Izquierdo (BC) manifesta que són conscients de la 
preocupació pel patrimoni del districte que té el Sr. Sangrà i li agraeixen el seu treball en aquest 

sentit. A més, reconeix que els hauria agradat anar una mica més ràpid en qüestions 
patrimonials i que s’han comès errors, com en relació amb la casa situada al carrer Flor de Neu. 

Afirma, però, que el prec és molt poc concret sobre com s’ha de fer el que es demana, i 

pregunta si es pretén suspendre llicències.  

Explica que volen treballar aquesta qüestió i que, de fet, el director de Patrimoni assistirà a la 

propera trobada de la Taula de Patrimoni per tal d’accelerar aquests processos. Manifesta que, 

tanmateix, no poden acceptar el prec perquè no saben en què deriva i com es pretén dur a 
terme. 

 
El Sr. Joaquim Sangrà opina que el que es demana és una cosa ben concreta i que són els 

serveis tècnics els que han de decidir-ne l’execució. Explica que no demanen que s’aturin 

llicències sinó que es prengui alguna mesura preventiva en edificis de potencial interès 
patrimonial. En aquest sentit, assenyala que cada tècnic de barri podria fer un llistat d’aquests 

edificis. Opina que és una llàstima el que va passar a Flor de Neu i a Can Valent, i que és 
previsible que això continuï passant.  

 
El Sr. Carlos Izquierdo assenyala que els tècnics de barri no són experts en aquesta matèria, i 

que caldria determinar què significa «potencial interès patrimonial».  

Manifesta que convida el Sr. Sangrà a treballar-ho a la pròxima trobada de la Taula de 

Patrimoni, a la qual assistirà el director de Patrimoni, i a concretar-ho una mica més de cara al 
proper plenari.  

 
No s’accepta el prec. 

 
10.13. Pregunta del GM Demòcrata relativa al següent: 1) Quants habitatges es 

construiran a la promoció del carrer Pla dels Cirerers? 2) Quins seran els criteris per 

poder accedir a aquests habitatges? 3) Quina/es cooperativa/es serà l’encarregada de 
construir i gestionar els dits habitatges? 

El conseller Sr. Ventura (GM Demòcrata) indica que aquestes tres preguntes es refereixen als 

pisos de cohabitatge que es volen construir al barri de Roquetes, i tot seguit formula les 
preguntes. 

En representació del govern, la Sra. Yolanda Fortes (BC) informa que es faran 27 pisos i que la 

cooperativa adjudicatària és Sostre Cívic. Explica que la cooperativa serà la titular del dret de 
superfície i cedirà als cooperativistes l’ús de l’habitatge per a ús de domicili habitual. Assenyala 

que les bases estableixen que les persones usuàries hauran de complir els requisits que 

comporta la qualificació d’habitatge de protecció oficial en règim general de lloguer, de manera 
que hauran d’estar inscrites al Registre de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial i complir 

els requisits previstos per la normativa d’habitatge de protecció oficial.  
 

El Sr. Adrià Ventura agraeix la resposta, però precisa que quan parlava dels criteris per accedir 

a aquests habitatges es referia a quina aportació s’ha de fer per poder accedir-hi, atès que hi 
ha habitatges de cooperativa en què es preveu una aportació de 15.000 o 20.000 euros. Explica 
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que no s’oposen al fet que hi hagi aquest tipus de pisos i que, de fet, en el mandat anterior en 
van fer a Can Batlló, però que creuen que, amb l’emergència habitacional actual, potser 

aquesta no és la millor manera que els pisos siguin accessibles per a les famílies. Afirma que les 
famílies que disposen d’aquesta quantitat de diners potser poden llogar un pis al mercat privat, 

i que creuen que, si hi ha un solar públic a Nou Barris on es pot fer habitatge protegit, s’ha 
d’intentar que aquest sigui majoritàriament de lloguer social. 

La Sra. Yolanda Fortes recorda que el Pla pel dret a l’habitatge preveu fer construcció de 

cohabitatge. 

 
11.- Precs i preguntes del públic assistent  

 
El Sr. Bertrand de Five recuerda que han invitado a los consejeros del Distrito a la entrega de 

premios de la escuela de natación para personas con discapacidad, que tendrá lugar el próximo 
día 27. Explica que dejó las invitaciones en el buzón personalmente, pero que hasta ahora 

nadie le ha contestado.    

 

El president del Consell Plenari del Districte de Nou Barris aixeca la sessió a les 00.50 hores del 
dia 07-07-2017. 

 
 

Vist-i-plau 
 

El president del Consell    El secretari del Districte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


