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ACTA DEL PLE DEL CONSELL 
DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS 

 
ACTA DEL PLE DEL CONSELL 
DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS 
 
Data: 11-05-2017 
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: 
 
Il·lm. Sr.Raimon Blasi i Navarro (GM Demòcrata) 
 
Consellers:  
 
Barcelona en Comú (BC)  
 
Sra. Carolina Recio Cáceres 
Sr. Carlos Izquierdo Lázaro  
Sra. Esther Flaquer García 
Sr. Manuel Cubero Argente 
José Juan Medina Rodríguez 
Yolanda Fortes Picas 
Antonio Tallada Martínez 
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 García Ortiz 
 
Grup Municipal Demòcrata (GM Demòcrata) 
 
Sr. Adrià Ventura Ramos  
Sr. Abel Plana i Campos 
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Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
  
Joaquim Sangrà i Morer 
 
Regidors adscrits absents: 
 
Il·ma. Sra. Carmen Andrés Añón (PSC) 
Il·lm Sr. Joaquim Forn i Chiariello (GM Demòcrata) 
Il·lm Sr. Alberto Fernández Díaz (PPC) 
Il·lm. Sr. Alfred Bosch i Pascual (ERC) 
Il·lm Sr. Josep Garganté i Closa (CUP) 
 
 
Gerent: Sra. Gemma Arau i Ceballos 
 
Secretari: Ricardo Fernández Aranda 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària anterior, de 09-03-2017 
 
El conseller Sr. Juan del Olmo (Cs) saluda a todos los presentes e indica que ha hecho llegar 
un documento al señor secretario para que una intervención suya se recoja de manera literal 
en el acta, ya que con el redactado del acta enviada se expresa lo contrario de lo que se quería 
expresar. 
 
El president del Consell del Districte Sr. Santiago Alonso constata que no hay ninguna otra 
observación sobre el acta, que se aprueba con esta modificación. 
 
2.- Cartipàs: 
 

 RESTAR ASSABENTAT del Decret d’Alcaldia de 10 d’abril de 2017 de cessament com 
a membre del Consell Municipal del Districte de Nou Barris del Sr. Xavier Fillol i 
Guimerà i del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de nomenament del Sr. Abel 
Plana i Campos membre del Consell Municipal del Districte de Nou Barris pel Grup 
Municipal Demòcrata. 
 

El Sr. Alonso llegeix el Decret. 
 

 RESTAR ASSABENTAT de la pressa de possessió en data 26 d’abril de 2017 del 
càrrec de conseller del Districte de Nou Barris del Sr. Abel Plana i Campos pel grup 
municipal Demòcrata. 
 

El secretari comunica aquesta presa de possessió. 
 

 RESTAR ASSABENTAT del Decret de la Regidora del Districte de data 26 d’abril de 
2017 de modificació de la designació dels representants del Grup Municipal Demòcrata 
en els diferents òrgans de govern i participació continguts al cartipàs del Districte de 
Nou Barris, com a conseqüència del nomenament de la Sr. Abel Plana i Campos com a 
membre del Consell Municipal del Districte de Nou Barris pel Grup Municipal 
Demòcrata. 
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El secretari comunica el Decret. 
 

El president del Consell del Districte dona la benvinguda al nou conseller, el Sr. Abel Plana, i 
agraeix la feina feta pel Sr. Xavier Fillol i Guimerà, que pren la paraula per agrair el tracte rebut 
pels empleats de la casa i pels membres del Consell Plenari, felicita el conseller entrant i desitja 
èxits a tothom. 

 
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Abel Plana. Saluda tothom i afirma que per a ell és tot un plaer 
i un honor poder formar part del Consell del Districte de Nou Barris, un districte amb una 
diversitat que el fa ric en patrimoni cultural i ciutadà. S’adreça als veïns per assegurar-los que 
tant ell com el Sr. Ventura i el Grup Municipal del PDeCAT-Unió-Demòcrates en el seu conjunt 
són aquí per ajudar-los i treballar plegats per posar fi als problemes i les preocupacions de 
veïnes i veïns, entitats, comerciants, etc. Manifesta el compromís d’exercir una oposició 
responsable, sempre constructiva, i conclou que el seu grup, malgrat cometre errors, com 
tothom, no defallirà en la lluita per fer de Nou Barris punta de llança per construir una Barcelona 
de tots, capital del país, Catalunya. 

 
El Sr. Santiago Alonso desitja molta sort i molta feina en el Districte al nou conseller, i dona la 
paraula a la regidora del Districte, la Sra. Sanz, que agraeix el treball del conseller sortint, el Sr. 
Xavier Fillol, així com el seu compromís amb el districte de Nou Barris, i desitja tota la sort i 
encerts al conseller Abel Plana, a qui agraeix per avançat el treball i el compromís amb el 
districte. 
 
 
Part informativa: 
 
 

A) Despatx d'ofici: 
 

 
3.-RESTAR ASSABENTAT dels contractes aprovats per la Gerència del Districte en el darrer 
període. 
 
El Sr. Alonso enuncia el punt i constata que ningú no hi vol fer cap aportació. Tot seguit, 
recorda que, per acord de la Junta de Portaveus, a continuació es tractarà el punt número 9, 
corresponent a la declaració institucional. 
 
 
9.- Declaració institucional 
 
El president del Consell del Districte, Sr. Santiago Alonso Beltrán comunica als assistents que 
la Junta extraordinària de Portaveus, reunida mitja hora abans d’aquesta sessió, havia acordat 
un canvi en l’ordre del dia en el sentit d’avançar la declaració institucional abans de l’informe de 
la Regidora.  
 
El Sr. Santiago Alonso llegeix la part dispositiva de la declaració, que ha estat signada per tots 
els portaveus dels grups municipals amb representació al Consell: 
 
«1. Defensar que Nou Barris sigui un districte fraternal, compromès amb la igualtat, lliure de 
feixismes i totalitarismes de tota mena, essent un districte on la convivència i la diversitat són 
uns valors inqüestionables.  
 
2. Rebutjar la presència de grups xenòfobs i totalitaris als carrers de Nou Barris com a 
principals enemics de la convivència que són. 
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3. Condemnar les diverses pintades de caire totalitari i xenòfobes i agressions que han 
aparegut al local on s’instal·larà el centre de culte, així com altres pintades feixistes que han 
aparegut en altres espais simbòlics i centrals del districte. 
 
4. Condemnar tot tipus d’actes de persecució i pressió sobre els que pensen diferent envers 
qualsevol posicionament legítim en relació amb aquest conflicte. No són acceptables actituds 
com crits i insults a veïns i veïnes per la seva forma de pensar o manifestar-se, ni persecucions 
pel carrer amb fort soroll sobre les persones que hi passegen ni cartes amenaçadores.» 
 
Tot seguit, dona la paraula a quatre col·lectius afectats i/o vinculats al contingut de la declaració 
institucional. 
 
En primer lugar, intervé un representant sense identificar de la comunidad islámica de Nou 
Barris. L’intervinent saluda a todos los asistentes, agradece que se le dé la oportunidad de 
hablar en este foro y de buscar soluciones conjuntas a los problemas, y cede la palabra a su 
hijo para que intervenga antes que él. El niño, después de saludar, explica que lo que quiere su 
comunidad es una mezquita para jugar con los niños españoles, para que los niños aprendan 
árabe y para recaudar dinero y comprar cosas para los pobres, sin distinciones. Añade que su 
deseo principal es vivir en paz. 
 
Retoma la palabra el representante de la comunidad islámica de Nou Barris, que vuelve a dar 
las gracias a todos por el apoyo, y asegura que la comunidad islámica quiere integrarse y 
siempre trabaja en positivo buscando mejorar su nivel de vida y su integración. Subraya que los 
miembros de su comunidad son gente de paz y no terroristas, y que la mezquita que quieren 
montar es un derecho para ellos obligatorio. 
 
Señala que para poder montar la mezquita se han seguido todas las normas aplicables, y 
manifiesta un profundo dolor por la actitud de algunos vecinos, que los han insultado, han 
puesto silicona en las cerraduras y han hecho pintadas. Asegura que los rezos que se hagan 
en la mezquita no van a generar molestias, a diferencia del ruido que hacen cada tarde algunos 
vecinos, que molesta a los mayores, a la gente enferma y a ellos mismos. 
 
Comenta que los vecinos problemáticos llaman a gente que viene de la otra punta de 
Barcelona para hacer ruido aquí, y subraya que si todos quieren lo mejor para Nou Barris, 
deben trabajar juntos para solucionar los problemas reales de la gente, como el desempleo y 
los problemas de vivienda. 
 
Asegura que no debe tenerse miedo del islam, que es sinónimo de paz y felicidad, pero expone 
un dato que cree que puede hacer que algunas personas cojan miedo: según las estadísticas 
de fertilidad, en treinta años la presencia en Europa de árabes o musulmanes habrá crecido 
considerablemente, y habrá muchos más árabes o musulmanes que europeos. Afirma que 
estos datos hay que mirarlos de manera positiva. 
 
Acaba la intervención dando las gracias de nuevo a todo el mundo. 
 
En segundo lugar, interviene la Sra. Pepi (en representación de la entidad 9 Barris Acull) 
manifiestando que todo el mundo habla de convivencia, pero habría que ver qué entiende cada 
uno por convivencia. Indica que los seres humanos somos seres sociales y, como tales, 
formamos parte de distintos colectivos (la familia, la escalera, el trabajo, la escuela, el barrio, la 
ciudad…), de los cuales pocos elegimos voluntariamente. Explicita que la mayoría son 
circunstanciales y que la pertenencia a estos colectivos nos hace relacionarnos con otras 
personas, y a eso es a lo que se llama convivencia. Observa que, dado que las personas 
somos diversas, es necesario buscar puntos de encuentro para garantizar la convivencia, que 
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consiste en vivir con otras personas, y, con este fin, se hacen leyes, constituciones, etc., fruto 
de diferentes consensos. Por ejemplo, en España existe el consenso de que entre las diez de 
la noche y las ocho de la mañana en la escalera no hay que hacer mucho ruido. 
 
Expone que, en el caso de la mezquita, la ley consensuada entre todos establece que, si los 
vecinos que quieren establecerla cumplen todos los requisitos legales, tienen derecho a 
hacerlo. Comunica que en una primera reunión celebrada el 26 de enero con tres vecinos del 
número 28 se manifestó que los miedos son humanos y entendibles, pero que para hacerles 
frente es imprescindible el reconocimiento mutuo, el hablar, el conocerse, el compartir. Lo 
mismo se manifestó en la reunión celebrada el 9 de febrero en el Distrito, con todos los 
representantes del Gobierno Municipal y treinta o cuarenta vecinos de la calle. Manifiesta 
sorpresa ante las declaraciones de los vecinos que afirman que nunca se les ha recibido en 
ningún sitio. 
 
Está convencida de que lo ocurrido solo ha sido un bache, y apela a la responsabilidad 
colectiva para que ese bache tenga los menores daños colaterales posibles, ya que está en 
juego la convivencia en el distrito. 
 
Celebra que todos los grupos hayan firmado la declaración, pero considera raro el papel 
desempeñado en todo el proceso por los representantes del partido del orden, del sentido 
común y de la Constitución, el Sr. Barreña y compañía, que en este caso no se han alineado 
con la Constitución. 
 
El Sr. Santiago Alonso pide a la Sra. Pepi que no haga intervenciones personales y se ciña a la 
declaración institucional, que, como ella misma ha dicho, han firmado todos los grupos. 
 
La Sra. Pepi (9 Barris Acull) asegura que no es nada personal, pero explica que durante todo el 
proceso han estado haciendo de reportero Tribulete, porque no han estado delante, han estado 
apoyando, pero han estado presentes personas en concreto en Facebook y en las películas 
que han rodado en todos los actos que se han hecho en la calle. Subraya que eso no es 
favorecer la convivencia ni ser un partido de orden. 
 
Para acabar, insiste en que todas las entidades y los partidos tienen una responsabilidad con la 
convivencia, y asegura que todo lo demás es demagogia y alimentar la ultraderecha, que jamás 
había estado en este salón hasta ahora. 
 
En tercer lloc, la Sra. Yoyi (Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris) 
posa de manifest que les entitats que formen part de la Coordinadora van ser creades fa 
quaranta anys, majoritàriament per persones vingudes d’altres parts de la Península a guanyar-
se la vida a Catalunya, i treballen en la defensa de millors condicions de vida per a totes les 
persones de Nou Barris. Indica que la solidaritat, el respecte a l’altre, la participació activa, la 
pluralitat i el treball en comunitat són valors que impregnen l’acció diària de la Coordinadora 
d’Entitats i que han fet dels barris del districte llocs acollidors on les persones que els darrers 
anys arriben des d’altres llocs del món a guanyar-se la vida s’han de sentir segures i ben 
rebudes. 
 
Lamenta haver de recordar, davant de representants polítics escollits democràticament, que 
totes les persones tenen dret al lliure exercici de les seves activitats culturals i religioses. 
 
Coincideix amb la representant de 9 Barris Acull pel que fa al paper que ha desenvolupat el PP 
quant a aquests fets, i fa una crida a la responsabilitat de totes les persones, les entitats i els 
partits per treballar pels drets, pel respecte als drets constitucionals i per la tolerància i la 
convivència a Nou Barris. 
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Clou la intervenció convidant tothom a un acte de mostra de convivència l’endemà a les 19.00 h 
al monument conegut com «la R», a via Júlia, que recorda els immigrants que han fet tots 
aquests barris i els que els continuen fent. 
 
En cuarto lugar, interviene un representante sin identificar de la Asociación de Vecinas y 
Vecinos de Prosperidad. El interviniente expresa que se siente profundamente agradecido con 
Prosperitat —en 2019 celebrará su centenario— y con Nou Barris, donde ha sido acogido sin 
tener en cuenta su procedencia, sus creencias, su orientación sexual o su identidad de género. 
Subraya que durante los treinta años que lleva de convivencia en el barrio, los miles de vecinas 
y vecinos que llegaron antes que él le han dado lecciones de convivencia y le han hecho sentir 
que todos tenemos los mismos derechos, y nadie ha conseguido hacerle creer que él tenga 
más derechos o menos obligaciones que los que han llegado después. 
 
A continuación, lee un texto que firman la Asociación de Vecinas y Vecinos de Prosperidad y 
9 Barris Acull, red integrada por cerca de un centenar de entidades, entre las que se 
encuentran asociaciones de vecinos, AMPA, parroquias, asociaciones culturales y deportivas, 
entidades de ocio y solidaridad, y escuelas de adultos, entre otras: 
 
«La extrema derecha explota nuestros miedos. Hace muchos años que en nuestro barrio vive 
gente de procedencia muy diversa. Los procesos migratorios son habituales en la historia de la 
humanidad. Se producen en múltiples direcciones: del campo a la ciudad, de unas regiones a 
otras, de unos países a otros… y, con las migraciones, las poblaciones se hacen más diversas. 
En Prosperitat, en Nou Barris, hace años que vivimos gente de orígenes muy diversos y hemos 
conseguido hacer un barrio con un alto nivel de convivencia, solidaridad y buen rollo. Pero la 
convivencia hay que construirla día a día, y a veces surgen conflictos alimentados por el miedo, 
la desconfianza y el desconocimiento. Este es el trasfondo de la oposición que mantiene un 
sector del vecindario de la calle Japón a la instalación de un centro de culto islámico que 
cumple con los requisitos técnicos y legales para establecerse, un centro impulsado por las 
personas que llevan años viviendo en el barrio, que conocemos de muchas actividades 
desarrolladas conjuntamente y que tienen el mismo derecho que los demás a vivir su 
espiritualidad. 
 
Pero a veces el miedo atenaza a la gente y la vuelve intransigente, y este miedo lleva a tratar 
de agarrarse a un clavo ardiendo con tal de mantener la postura. Esto ya está sucediendo en el 
barrio. La oposición al local de culto ha atraído a la extrema derecha al barrio, una extrema 
derecha que nunca ha estado presente en Nou Barris, una extrema derecha que defiende 
ideas antidemocráticas, que trata de dividir a la comunidad entre nosotros y los otros, una 
extrema derecha que añora las dictaduras que costaron tantas vidas y tanto sufrimiento. 
Hemos podido constatar la presencia del Grupo Respeto —este grupo tiene su origen en la 
antigua Plataforma per Catalunya—, de Generación Identitaria y de Democracia Nacional 
Joven. Los líderes de este último partido, Democracia Nacional Joven, han sido recientemente 
condenados por el asalto y la agresión a políticos catalanes en el Centro Blanquerna de 
Madrid, y muchos provienen del disuelto partido neonazi Acción Radical. Los tres grupos 
manifiestan una clara actitud autoritaria y se muestran abiertamente islamófobos y xenófobos, 
promoviendo el odio al diferente como medio para convertir nuestros miedos y prejuicios en 
poder, en su poder. Los hemos visto en las asambleas, en la manifestación y han empezado a 
aparecer por el barrio pintadas de cruces gamadas y proclamas reaccionarias. 
 
Ellos sí que son un peligro para la convivencia en nuestro barrio. Ellos sí que son un peligro 
para nuestra libertad cotidiana. No dejemos que nuestros miedos nos hagan cómplices. 
Aprender a compartir con todos es mucho más seguro y enriquecedor que encerrarse en uno 
mismo. No dejemos que nuestros temores nos hagan caer en las manos de racistas confesos y 
potenciales dictadores.» 
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Una vez concluida la lectura, el Sr. Santiago Alonso da la palabra a la regidora del Distrito. 
 
La Sra. Janet Sanz subratlla que se sent privilegiada per ser regidora de Nou Barris, un districte 
del qual està molt orgullosa i pel qual sent un profund respecte —igual que per totes les 
persones que han treballat per construir-lo—, especialment perquè és un territori d’acollida, 
construït per gent vinguda d’aquí i d’allà, de diferents cultures i tradicions, però sempre amb la 
defensa de la solidaritat, del respecte i de la fraternitat com a principis. Indica que històricament 
a Barcelona s’ha reconegut Nou Barris i la gent que en forma part per la diversitat i la riquesa 
cultural, així com per la convivència i el reconeixement mutu, que han teixit els barris i han 
acompanyat i continuen acompanyant centenars d’accions i de propostes. 
 
Entén que aquests trets de Nou Barris han motivat que avui tots els grups polítics del Plenari 
del Districte signessin la declaració institucional, sorgida en un context que ha de fer reflexionar 
sobre el fet que al barri de la Prosperitat hi estigui havent un debat social important sobre la 
instal·lació d’un centre de culte. 
 
Explicita que la llibertat de culte és un dret bàsic irrenunciable, recollit a la Constitució i 
desenvolupat i garantit per diverses lleis orgàniques del país. Subratlla que el Districte sempre 
serà al costat de qui expressi dubtes i vulgui construir propostes i solucions, però observa que 
això no té res a veure amb l’ús partidista que en volen fer algunes organitzacions d’extrema 
dreta per defensar posicions racistes i xenòfobes. 
 
Entén que els membres del Plenari, conjuntament amb moltes de les entitats que han construït 
el districte i que contribueixen a fer que sigui millor cada dia, avui fan una crida a la defensa 
dels drets humans, així com al respecte i l’afecte entre cultures, entre religions i entre persones, 
a Nou Barris i a tot Barcelona. 
 
Per acabar, subratlla que ni al districte ni a la ciutat mai no es toleraran ni seran benvingudes 
actituds racistes i xenòfobes. 
 
El president del Consell del Districte clou aquest punt insistint que la declaració ha estat 
signada per tots els grups amb representació al Districte (BC, PSC, Cs, PDeCAT-Unió-
Demòcrates, ERC i PPC). 
 
 

B) Informes: 
 
 

4.- Informe de la Regidora del Districte 
 
La Sra. Janet Sanz indica que en la presentació d’avui no tractarà alguns dels temes que tracta 
habitualment en la presentació dels informes —però tota la informació està disponible—, sinó 
que se centrarà en tres elements importants relacionats amb el dia a dia de les entitats i del 
districte, i durant el torn obert de paraules es podrà reflexionar sobre aquestes qüestions o 
sobre d’altres. 
 
1. Subvencions. El pressupost per a subvencions del districte s’ha incrementat en un 8,5%, cap 
projecte que rebia dotació econòmica en darreres subvencions ha deixat de rebre-la, i cap 
projecte ha patit una retallada econòmica. Molts han tingut increments notables. Per exemple, 
en les associacions de veïns hi ha hagut un increment de 400 euros per a cadascuna i s’ha 
consolidat l’aportació que històricament havien rebut i que va ser retallada per l’antic equip de 
govern. També augmenta la subvenció per a les festes majors de barri, augment que demostra 
la voluntat del Govern de potenciar la cultura popular construïda des de la base, i la dotació 
econòmica destinada a projectes d’infància i adolescència (+41%), ja que es considera 
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fonamental impulsar i augmentar l’oferta educativa i de lleure en aquest sector de població. 
S’incrementa en un 31% la dotació econòmica en l’àmbit de la cultura, de manera que es 
potencia la pluralitat cultural del districte, amb projectes de cultura tradicional, com el Centre 
Cultural García Lorca, Procat o la revista L’Ideal d’en Clavé, i d’altres tipus, com la 
Coordinadora Cultural de Nou Barris, projectes singulars com el festival de curtmetratges de 
temàtica social Solo para Cortos, la Titellada de Roquetes o la Revetlla de Sant Joan de Porta. 
S’atorguen subvencions extraordinàries a projectes que enguany fan molts anys, com l’Ateneu 
Popular de Nou Barris, que en fa quaranta. S’han potenciat projectes de l’àmbit de l’ecologia 
urbana, amb tres nous projectes que s’han dotat per potenciar l’agricultura urbana; projectes 
com el de Porta’m a l’Hort, que ha desenvolupat el projecte de l’Assemblea d’Aturats del Pla 
Buits de Can Valent, o propostes que pretenen potenciar l’ús respectuós i educatiu de 
Collserola i que se centren en mesures relacionades amb mesures del PAD de Nou Barris, com 
el projecte del Punt d’Interacció de Collserola de Can Masdeu. Es concep l’esport de base com 
a element central de la construcció de la comunitat; nou projectes reben un augment de 
subvenció per primera vegada, amb l’objectiu de potenciar un esport inclusiu i de base en què 
s’incorporen modalitats noves o fins ara minoritàries. També s’entenen les AMPA com un 
element central, i per això es continua amb la línia ascendent iniciada en l’exercici anterior i es 
potencien projectes vinculats a com les AMPA poden oferir encara més serveis a les famílies i, 
per tant, s’intensifica la relació entre escola i família, cada cop més potent al territori, i la xarxa 
de comunitat. En darrer lloc, es continuen incrementant els projectes referents a gent gran 
(+3%), educació, joventut, salut i dones, i el projecte de la Cavalcada. 
 
2. Desplegament de la policia de barri. Els principis rectors amb què es va aprovar el Pla local 
de prevenció i seguretat (proximitat, territori i transparència) han motivat el desenvolupament 
del Pla director de la Guàrdia Urbana de Barcelona, i determinen un nou model centrat en la 
priorització de la convivència a escala de barri amb l’objectiu d’anticipar-se als conflictes i als 
problemes i actuar en col·laboració amb la comunitat, a peu de carrer. S’ha proposat que hi 
hagi un policia referent a cada barri de la ciutat, i s’ha escollit Nou Barris per a la prova pilot, 
que va començar a l’abril, amb tretze nous agents. 
 
3. Estat d’execució de les obres. Les obres demostren l’esforç d’inversió que s’està fent als 
tretze barris del districte, sobretot amb la voluntat de dignificar l’espai públic i, per tant, dotar-lo 
de les reformes i les urbanitzacions per les quals els veïns han lluitat històricament. Recorda 
que tota la informació es troba recollida en fitxes que estan a disposició de tothom, i en destaca 
alguns elements: 
 
Des que va començar el mandat, s’han finalitzat 17 obres, amb un pressupost aproximat de 
7 milions d’euros. A Ciutat Meridiana, s’ha finalitzat la transformació del carrer Pedraforca. 
D’altra banda, han finalitzat les obres de la plaça de les Dones —s’inaugura l’11 de juny— i 
s’han fet nombroses actuacions en l’àmbit del Mercat de la Mercè —se’n vol fer un acte 
d’inauguració i de treball al setembre—, a més de millores d’equipaments de barri i 
d’equipaments esportius. 
 
Hi ha 8 obres en execució que sumen 17 milions d’euros. En destaca els interiors de la 
Guineueta —es finalitzen molts dels projectes que estaven pendents—, la piscina Turó i els dos 
casals de barri iniciats a principis de mandat (Trinitat Nova i Torre Baró), que començaran a 
funcionar a finals d’any. 
 
Entre el juliol i el desembre començaran 17 obres noves, com ara el local de Villalba dels Arcs 
(Can Peguera), amb l’objectiu de posar en funcionament un nou servei d’ocupació de 
Barcelona Activa, que s’ha acordat amb els veïns, o el local d’Escolapi Càncer (Torre Baró) per 
poder desenvolupar projectes de formació ocupacional vinculats amb la restauració i, en aquest 
cas, a l’entitat Cruïlla. Es faran 8 obres d’urbanització als barris de Prosperitat, Verdum, Porta, 
Turó de la Peira i Trinitat Nova, de carrers i espais pactats i incorporats dins del compromís del 
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PAD. D’altra banda, s’està treballant amb els veïns de Ciutat Meridiana per transformar el CEM 
de Can Cuiàs, que ha d’esdevenir el nou espai esportiu de la Zona Nord. Mentrestant, s’estan 
fent millores per solucionar qüestions que no funcionen. Es resoldran també els mòduls 
vinculats a l’escola Antaviana (Roquetes) i es tirarà endavant el projecte de l’institut escola de 
l’Antaviana. 
 
Indica que aquestes actuacions d’obres incorporades al PAD (en total, 59, de les quals el 70% 
està executat o en execució) se sumen a tots els serveis d’habitatge, educació, ocupació, etc. 
que s’estan desenvolupant. 
 
Conclou la seva exposició indicant que resta en espera d’escoltar les aportacions dels grups i 
els veïns. 
 
A continuació, el president del Consell del Districte obre un torn de paraula als grups 
municipals. 
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) saluda tothom i dona la benvinguda al nou conseller, el Sr. Abel 
Plana, a qui ofereix col·laboració i desitja molts èxits, que seran també èxits del districte. 
Aprofita per donar la benvinguda també —per descuit, no ho havia fet— a la consellera que es 
va incorporar al Consell en la sessió anterior, la Sra. Yolanda Fortes.  
 
Tot seguit, comenta alguns elements de l’informe de la regidora i altres qüestions que afecten 
el districte. 
 
En primer lloc, celebra que per fi es posi en marxa la policia de barri, una mesura reclamada 
històricament pels diferents grups d’esquerra a l’Ajuntament de Barcelona, i que no podria 
començar en millor lloc que a Nou Barris. Recorda que el seu grup, que entén que l’eina serà 
molt útil, havia demanat algun recurs que complementés la tasca d’agents cívics, 
mediadors, etc. 
 
En segon lloc, celebra especialment algunes de les obres iniciades, com l’escola de cuina de 
Cruïlla-Torre Baró; la reivindicada urbanització d’Almansa; la llargament reclamada pels veïns 
reordenació dels jardins d’Alfàbia, que el seu grup espera que es realitzi d’acord amb l’opinió 
dels veïns; l’actuació a la Casa de l’Aigua, un element patrimonial mig en desús, on caldria 
deixar oberta la reixa que connecta les dues cases de l’aigua, ja que, si no, arreglar el túnel no 
serviria de res, una mesura llargament reivindicada per les entitats historicistes del districte; i 
l’obra a Can Cuiàs, en què espera que s’apliquin mesures per facilitar l’accessibilitat al recinte a 
persones amb problemes d’accessibilitat, i espera continuar en el proper grup de treball que es 
formarà amb els grups del Districte. 
 
En tercer lloc, indica que troba encertada la campanya «Tu tens la clau» («Si tens un pis buit, 
tu tens la clau»), i observa que avui el seu grup presenta una proposició inspirada en el mateix 
concepte però referida a locals comercials, atès que aposta per aprofitar al màxim la 
disponibilitat d’espais, locals i pisos del districte. Manifesta, però, dues preocupacions 
relacionades amb la cessió de pisos de particulars perquè es destinin a lloguer social. Concreta 
que es va comunicar l’existència de 95 pisos administrats per la borsa d’habitatge social a Nou 
Barris, però que una veïna es va queixar a l’Audiència Publica que havia posat el pis a la borsa 
i encara estava esperant que pogués ser llogat. Entén que, atesa la necessitat de pisos, 
aquests s’haurien de llogar de seguida un cop entren a la borsa. D’altra banda, el pis d’un veí 
no va ser admès a la borsa, quan era un pis normal d’un propietari particular del districte. Vol 
saber quins criteris se segueixen a l’hora d’acceptar o rebutjar un pis, i quants dels 95 pisos 
estan efectivament llogats sota el règim de lloguer social. 
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En quart lloc, exposa que la casa que hi havia al número 21 del carrer Flor de Neu, una casa 
unifamiliar de planta baixa, catalogada amb la categoria D, que obliga a fer un estudi previ de 
documentació i fotografia abans d’enderrocar, va ser enderrocada al febrer per construir-hi una 
edificació nova. Les entitats del barri, l’Associació de Veïns, la Comissió del Centenari i les 
entitats historicistes del districte van preguntar si s’havia fet l’estudi corresponent, i la resposta 
que van rebre va ser que la casa s’havia enderrocat sense l’estudi previ per un error informàtic. 
Demana que es confirmi si aquesta informació és certa o hi ha una altra causa que provoqués 
que no es fes l’estudi, i subratlla que el sistema de protecció patrimonial de la ciutat no està ben 
pensat ni ben regulat administrativament: és inadmissible que es digui que no es va pensar en 
un estudi obligatori perquè fallava el web. 
 
En darrer lloc, comenta que, malauradament, la casa de Flor de Neu no es podrà recuperar, i 
demana al Govern del Districte que defensi fermament el patrimoni del districte per evitar 
successos com aquest. 
 
El Sr. Adrià  Ventura (GM Demòcrata) saluda tothom i, tot seguit, fa una valoració de la mesura 
de la policia de barri, sobre la qual no s’ha facilitat prou informació. Entén que, si aquest cos 
estarà format per tretze agents, hi haurà un únic agent per barri, i desapareixeran les parelles o 
patrulles de Guàrdia Urbana i només es podrà cobrir el torn de dia. Demana que s’aclareixi 
aquest punt. 
 
Pel que fa a habitatge, vol saber per què quan més eines i recursos es tenen (Llei 24/2015 i 
Llei 4/2016, més personal dedicat a aquest àmbit, per exemple a la Unitat Contra l’Exclusió 
Residencial, i més recursos econòmics), continua havent-hi més de 16 intents de 
desnonaments diaris a la ciutat, segons dades del mateix Ajuntament —la PAH i el Sindicat de 
Llogaters afirmen que actualment hi ha més desnonaments que mai— i què es pensa fer per 
donar-hi una solució. 
 
Quant a les obres en marxa, agraeix que es continuïn projectes encetats en el mandat anterior i 
que no s’hagin aturat com s’ha fet en altres districtes. 
 
A continuació, exposa que fa dues setmanes es van lliurar les claus dels darrers habitatges de 
Trinitat Nova, un treball llarg i coordinat amb la Generalitat de Catalunya, i pregunta què es farà 
amb l’IVA i les plusvàlues d’aquests habitatges, quantitats que van dels 3.000 als 5.000 euros 
per família i que algunes famílies no poden pagar. Pregunta també si s’ha fet la sessió que es 
va anunciar que es faria. 
 
Posa de manifest que el carril bus de via Favència, que hi resta un carril de circulació, provoca 
col·lapses en el lateral de la ronda entre Canyelles i Guineueta, així com que els vehicles 
busquin una alternativa, que és passar pel mig del barri de Canyelles, cosa que genera 
problemes —fins ara inexistents— amb els vehicles dins del barri. Subratlla que si s’imposa un 
carril bus sense haver-ho consensuat amb els veïns i sense plantejar una alternativa de 
mobilitat, sorgeixen aquests problemes (col·lapses i entorpiment de la vida dels veïns). Vol 
saber si aquesta actuació s’ha consensuat amb els veïns i si hi ha previst rectificar si es veu 
que no funciona. 
 
Pregunta per la superilla a Roquetes, si se n’ha parlat amb els veïns, si hi estan d’acord i què 
es pensa fer amb el trànsit rodat, i pel Club de Bàsquet Canyelles, si la regidora s’hi ha reunit, 
com va dir que faria, i si estan en marxa les solucions als seus problemes. 
 
Com a membre del Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates i com a exalumne de l’escola, celebra 
que l’Antaviana esdevingui un institut escola. Vol saber, però, quant de temps es preveu que 
estiguin els mòduls i si es farà una obra d’ampliació del centre actual. 
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Per acabar, pregunta quina valoració es fa de la vaga de metro dels dos darrers dilluns 
laborables i de l’afectació d’aquesta sobre el districte, així com si es pensa arribar a un acord 
amb els treballadors. Diu a la Sra. Sanz que potser ella no va patir les conseqüències de la 
vaga perquè es va desplaçar amb cotxe oficial o amb taxi, però que aquests dies les parades 
de metro estaven col·lapsades, i els usuaris van haver d’esperar molta estona per culpa de la 
incompetència del Govern. 
 
El Sr. Javier Barreña (PPC) saluda a todos los presentes y le desea suerte al consejero 
saliente, el Sr. Xavier Fillol, con quien su grupo ha tenido una estrecha relación y en diferentes 
cuestiones ha podido colaborar y llegar a acuerdos, cosa que le agradece. D’altra banda, dona 
la benvinguda al nou conseller, el Sr. Abel Plana, a qui diu que el Grup Municipal del PPC està 
al costat dels veïns, les entitats i els grups municipals que hi vulguin parlar. 
 
En cuanto al informe de la regidora, que entiende que se ha enviado con el tiempo justo para 
que la información estuviera actualizada, se centra en los tres bloques temáticos presentados: 
 
En primer lugar, celebra que se aumenten las subvenciones, ya que estos aumentos, sumados 
a una buena gestión de las subvenciones de acuerdo con las reglas establecidas por el 
Ayuntamiento, siempre son positivos, y el Grupo del PP siempre aumenta subvenciones, de lo 
que puede dar fe el secretario jurídico. 
 
En segundo lugar, considera beneficioso el despliegue de la policía de barrio —entiende que 
todos los grupos apuestan por la policía de proximidad—, ya que la policía genera seguridad, y 
esta, libertad. Entiende que trece agentes son insuficientes, pero, en cualquier caso, celebra la 
puesta en marcha de la medida, que espera que se amplíe con más agentes. 
 
En tercer lugar, agradece que se exponga el estado de las obras, pero observa que debería 
reconocerse que la mayoría de las obras finalizadas vienen del Gobierno anterior. 
 
Por otro lado, señala que debería intensificarse la campaña de concienciación para potenciar el 
civismo. Afirma que la falta de civismo provoca que en algunas calles haya que ir esquivando 
obstáculos, problema que se intensifica al ir con niños y, sobre todo, con un carro o en silla de 
ruedas. Añade que también hay mucho que mejorar en cuanto a barreras arquitectónicas —
Nou Barris está lejos del resto de Barcelona en este aspecto—, que dificultan el día a día de 
algunas personas. 
 
Por último, propone al Gobierno del Distrito que presente un balance de los dos primeros años 
de legislatura que pueda ser debatido con los grupos. 
 
El Sr. Juan del Olmo (Cs) da la bienvenida al Sr. Abel Plana y agradece al Gobierno el informe 
presentado, aunque considera difícil concretar todas las cuestiones que aparecen en él y, 
sobre todo, las que han desaparecido y que nunca se comentan. 
 
Lamenta que no se dé respuesta a su grupo respecto a las solicitudes realizadas en cuanto a 
datos sobre vivienda que permitirían hacer un monográfico completo de la situación. Subraya 
que la falta de vivienda disponible por parte del Ayuntamiento hace necesaria la activación 
urgente de nuevos mecanismos que permitan disponer de un parque de vivienda de alquiler 
asequible y adaptado a las necesidades de cada familia, que se pueda convertir en alquiler 
social para los casos más vulnerables. 
 
Pide empatía ante los casos de ocupación, ya que, en la mayoría de los casos, las familias se 
ven obligadas a ocupar, con la inestabilidad y la incertidumbre que genera la situación en todos 
los miembros de la familia, ante la falta de respuesta del Gobierno Municipal, que debería 
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ofrecer soluciones dignas, mediante los recursos personales y materiales necesarios, y evitar la 
estigmatización. 
 
Pone de manifiesto que, según declaraciones de la alcaldesa, la Sra. Ada Colau, en marzo, en 
toda Barcelona únicamente quedaban cien familias por ser realojadas, mientras que 
únicamente en un barrio de Nou Barris hay 220 ocupaciones verificadas por las entidades. Por 
otro lado, la Sra. Colau afirmó que se habían adquirido 1.000 pisos vacíos en 2016 para 
alquiler social, mientras que en el informe del último Pleno se indicó que había 469 pisos en 
Barcelona y 58 en Nou Barris. Pide aclaraciones al respecto, así como en cuanto al tiempo 
medio de espera entre la solicitud de la vivienda y la adjudicación: según el Gobierno, es de 54 
días, pero hay familias que llevan más de un año esperando. 
 
Observa que el informe no habla de las personas que sobreviven en la calle ni de las que están 
en albergues o en asentamientos, que suman 3.182 según el censo de 2016, ni de los casos 
en los que las familias no disponen de una orden judicial: en la Oficina de la Vivienda se les 
dicen que si no tienen una orden judicial, no se abre expediente, cuando el trabajo debería 
empezar desde el primer momento en el que se detecta una vulnerabilidad. 
 
No entiende, teniendo en cuenta las necesidades existentes, que entre el Consorcio y el 
Patronato Municipal tengan pisos cerrados, ni que el Gobierno ponga por delante de las 
necesidades de los ciudadanos su ideología, con medidas de adquisición de pisos que no dan 
los frutos deseados. Subraya que el Gobierno debería restablecer negociaciones perdidas por 
su no saber hacer y activar otras vías para conseguir resultados que beneficien a los 
ciudadanos. 
 
Recuerda que el Gobierno aprobó el Plan de Vivienda gracias al apoyo del Grupo de Cs, que 
confiaba en que la cuestión mejoraría, si bien el Plan llegaba tarde y no era suficientemente 
ambicioso ni concreto. Subraya que el Gobierno debería mejorar el Plan y conseguir el 
consenso de todos los grupos, en lugar de jugar con la incertidumbre, y afirma que el gran error 
del Gobierno es que trata las ocupaciones como una situación normal, en lugar de trabajar para 
dar soluciones a las familias. 
 
Manifiesta preocupación por el desconocimiento del Gobierno en cuanto a los puntos de 
asesoramiento energético, desconocimiento que se evidenció en la última Audiencia Pública y 
que implica que también se desconoce la insatisfacción de algunos ciudadanos, de manera que 
no se está haciendo nada para corregir los protocolos y mejorar el servicio. Por otro lado, le 
preocupa que el Gobierno no sea capaz de gestionar adecuadamente los 4,5 millones de euros 
asignados a estas oficinas. 
 
Observa que la policía de barrio, necesaria para que los cuerpos de seguridad tengan contacto 
de proximidad con los barrios, imprescindible, debería ser más efectiva y disponer de mayores 
recursos, tanto materiales como personales. Comenta que el concepto ideológico y filosófico 
del comisionado de Seguridad debería limitarse a las clases teóricas, ya que la vida real se 
aleja mucho de los conceptos teóricos. 
 
A continuación, pregunta cómo se cubrirán los días y las horas en las que los agentes de la 
policía de barrio (uno por barrio) no estén disponibles, y cómo se implementarán los turnos de 
los agentes y las vacaciones, ya que la seguridad debe estar garantizada 24 horas al día y 
todos los días del año. Pregunta también qué personas formarán parte del equipo de soporte y 
de qué formación y recursos dispondrán para llevar a cabo su trabajo, y cómo se piensan cubrir 
las plazas necesarias del cuerpo de la Guardia Urbana si los últimos años se ha sido incapaz 
de reponer las jubilaciones: no se convocaron las plazas del 2016 y las nuevas promociones 
licitadas este año no estarán disponibles hasta julio de 2018. 
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Entiende que el Gobierno, desde el inicio del mandato, se ha tomado a broma muchas de las 
cuestiones que afectan a los cuerpos de seguridad, y a día de hoy no ha sabido rectificar sus 
posiciones, interpretar las necesidades del cuerpo de la Guardia Urbana ni escuchar las 
sugerencias de las entidades vecinales sobre la seguridad en sus barrios, cosa que confirma 
un despropósito más del Gobierno. 
 
Finalitzades les intervencions dels grups municipals, el president del Consell del Districte toma 
nota de las personas que quieren intervenir en este punto, les recuerda que deben hablar sobre 
cuestiones relacionadas con el informe de la regidora, y les pide brevedad y evitar las alusiones 
personales, sobre todo las negativas, que obligan a abrir turnos de palabra y alargan mucho la 
sesión. 
 
El Sr. Beltran de Five observa que no se ha preguntado al público si tenían algo que comentar 
sobre la aprobación del acta de la última sesión, y pide disculpas porque en dicha sesión 
planteó una pregunta referente a las facturas y al sistema, y parecía que culpase al personal 
del Distrito, cuando son grandes profesionales. Pide disculpas concretamente a Lucas y a todo 
el equipo. 
 
Solicita que cuando se haga una obra nueva, se hable con él o con sus compañeros, ya que 
algunas aceras nuevas generan dificultades a determinadas personas. Por ejemplo, hace unos 
días una chica con huesos de cristal tuvo problemas. 
 
Comenta que, según sus cálculos, los trece nuevos agentes podrán estar en la Trinidad 
26 minutos de 24 horas. 
 
Por otro lado, afirma que los grupos de ultraderecha vienen porque los servicios públicos que 
se están prestando son malos, y la gente está muy dolida por el servicio que recibe. 
 
El Sr. Julio empieza la intervención preguntando si se van a ampliar o a mejorar los carriles bici 
del distrito y qué medidas tiene previstas el equipo de gobierno para reducir el tráfico rodado de 
vehículos privados. Expone que recientemente se han publicado estudios que avisan de que 
los niveles de partículas contaminantes suspendidas en el aire provocan la muerte a más de 
650 habitantes de Barcelona al año, un dato grave que debería tenerse en cuenta. 
 
En segundo lugar, pregunta cuándo se harán públicos los sueldos y las funciones de los altos 
cargos de la empresa TMB, empresa pública de Barcelona en la que trabaja la mujer de Artur 
Mas, a la que los trabajadores de TMB, según dicen, no ven nunca por sus oficinas. 
 
En tercer lugar, subraya que el Ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno Central deben hacer 
políticas que ayuden a garantizar que todo el mundo pueda vivir en una vivienda digna, con 
unas condiciones materiales dignas, y remarca que el mercado inmobiliario en la ciudad, en 
Cataluña y en el Estado está bastante devorado por empresas privadas, inmobiliarias y bancos, 
por ejemplo, el BBVA, el Banco Santander y la Sareb, el banco malo que todos hemos 
colaborado en reflotar, que recibieron multas por valor de 315.000 euros por tener pisos vacíos 
durante más de dos años. Considera que es absolutamente vergonzoso, como lo es que 
bancos a los que se les dan muy bien los negocios y ganar dinero, como el Banco Santander, 
cuyo nombre y cuya familia aparecen en la lista Falciani y que tuvo que pagar una multa de 200 
millones de euros por evasión de capitales, tenga 2.000 millones de euros ocultos en Suiza, o 
que el BBVA y el Banco Santander sean el primero y el segundo bancos españoles que más 
dinero invierten en armamento. Insiste en que es una vergüenza absoluta. 
 
En último lugar, puntualiza que seguridad no es exclusivamente policía, sino que todos y cada 
uno de los ciudadanos nos sintamos libres, también para ejercer el derecho de culto, y 
tengamos nuestras condiciones materiales de vida cubiertas. 
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El Sr. Carles Hernández (representant de la CUP-Capgirem Nou Barris) saluda tothom i exposa 
uns fets que no han estat esmentats per la Sra. Sanz: el 9 de maig a dos quarts de nou del 
matí, al carrer Llerona (Torre Baró), l’Antonio, treballador de Sagalés de la línia 80, va haver de 
fer una maniobra amb l’autobús, va haver de fer marxa enrere en una corba i un pal de la llum, 
en mal estat i mal ancorat, va caure a terra. Segons Sagalés, això va provocar que es trenqués 
el para-xocs i el catadiòptric del vehicle, i se li ha obert un expedient sancionador a l’Antonio, 
que es pot imaginar com acabarà tenint en compte els antecedents de l’empresa. 
 
Comenta que l’Antonio ja té hora amb l’advocada per redactar l’escrit de descàrrecs, però que 
les accions no es limitaran a la via judicial. Recorda que la plantilla de l’empresa, les 
associacions de veïns i veïnes de la Zona Nord i la CUP-Capgirem Nou Barris fa anys que 
denuncien reiteradament la precarietat laboral i les condicions de treball indignes de la plantilla 
de Sagalés, i que fins i tot ICV-EUiA, quan estava a l’oposició, ho va denunciar, concretament 
al Plenari del juliol del 2014 a través de la Sra. Mònica Palet. 
 
Insta el Govern a fer les gestions oportunes per aturar les previsibles represàlies de Sagalés, 
que ha entregat una carta al treballador. Espera que el Govern no s’inhibeixi d’aquest cas dient 
que Sagalés és una empresa privada que ha de resoldre els seus problemes, és a dir, que no 
actuï com ho va fer CiU quan la plantilla de Sagalés va organitzar una vaga indefinida que va 
durar set setmanes. Subratlla que la CUP-Capgirem Nou Barris donarà suport a la plantilla en 
tot allò que decideixi fer per defensar els drets laborals, i treballarà al costat de les associacions 
veïnals en les mobilitzacions que es puguin produir. 
 
Per acabar, diu a la Sra. Sanz que faci alguna cosa aquesta setmana per evitar un altre 
conflicte laboral i social al districte, i entrega una còpia de la carta de Sagalés esmentada 
perquè es faci arribar a la regidora. 
 
La Sra. Esther saluda tothom, es presenta com a membre de Vallbona Viu, l’associació del 
barri de Vallbona, i indica que parlarà sobre el soterrament de la línia R2 de Rodalies. 
 
Comenta que, mentre que a Montcada el projecte està molt avançat, a Vallbona no se’n sap 
res, si bé ahir van poder assistir a la sessió informativa que va realitzar l’Ajuntament de 
Montcada. 
 
Exposa que el 30 de març Vallbona Viu va demanar una reunió amb el Sr. Manuel Valdés, 
gerent adjunt de Mobilitat i Infraestructures, i encara no n’ha obtingut resposta. Assenyala que 
han aparegut noves informacions sobre la línia R3 que diuen que Foment no només incidirà a 
Montcada pel que fa als passos de nivell i al soterrament, sinó també en les millores tan 
esperades de la xarxa de Rodalies. Demana a l’Ajuntament que faciliti informació —i eviti, per 
tant, haver d’anar a Montcada a trobar-la— i que lideri aquesta lluita, ja que si Vallbona, que 
estava inclosa en el projecte el 2007, ara se’n quedés fora, perdria una oportunitat que mai no 
podria recuperar. 
 
Indica que existeix un projecte preciós elaborat per Plataforma Arquitectura per a la restauració 
del Rec Comtal, amb unes imatges virtuals increïbles, que va ser encarregat per l’Ajuntament 
de Barcelona el 2016 i que deu haver costat molts diners. Insisteix que l’Ajuntament ha de 
liderar la lluita per donar solució a la situació actual, i aconseguir que es dugui a terme un 
projecte adient. 
 
D’altra banda, comenta que en el Consell de Barri de Vallbona, un representant del Consorci 
del Besòs va presentar un possible projecte futur del parc fluvial, però observa que si no 
s’avança en el soterrament, aquest projecte serà inviable. 
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La Sra. Zaida Palet saluda, es presenta com a membre de l’Associació Ecoveïnal Vallbona Viu, 
i anuncia que parlarà sobre temes relacionats amb la Zona Nord. 
 
Pel que fa a la pacificació de la Meridiana, aclareix que Vallbona Viu no ha signat el manifest 
de Som Meridiana perquè no tracta seriosament la part del pont de Sarajevo cap a la Zona 
Nord. Exposa que, després que la Sra. Sanz digués que la C-17 i la C-58 eren competència de 
la Generalitat, Vallbona Viu va anar al Parlament per parlar amb els partits polítics i va tenir una 
reunió amb el secretari d’Infraestructures de la Generalitat, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, i va rebre unes propostes de millora de mobilitat a la Zona Nord, que fa molt de 
temps que pateix una gran afluència de trànsit rodat que darrerament s’ha incrementat molt 
més, i pateix una contaminació acústica i atmosfèrica brutal —no s’hi ha posat cap sensor ni 
aparell de mesura, tot i haver-se reclamat. 
 
Exposa que també s’ha demanat que en el Pla de mobilitat dels Vallesos s’inclogui la pota nord 
d’entrada i sortida de Barcelona i, gràcies a això, el PSC va presentar una proposta de 
resolució al Parlament, fa uns dies va haver-hi la Comissió de Treball de la Comissió de 
Territori i aquest punt es va aprovar. Assenyala que en un segon punt es proposaven mesures 
correctores mentre no es posés en pràctica el Pla de mobilitat, per reduir l’impacte sonor de la 
zona amb pantalles acústiques, asfalt antisonor i velocitat variable —és l’única zona d’entrada i 
sortida de Barcelona on no hi ha instaurada la velocitat variable. Afirma que, en veure el que va 
passar amb aquest segon punt, es va adonar de com funcionen les comissions parlamentàries: 
no per ideologia, sinó per pactes entre partits. Comenta que Junts pel Sí va presentar una 
esmena sobre aquest segon punt: va dir que la velocitat variable s’havia de tractar en la 
Comissió de Seguretat. Observa que la Comissió de Seguretat és la del Departament d’Interior, 
i que el Servei Català de Trànsit, que és qui té la competència en temes viaris, depèn 
jeràrquicament del Departament d’Interior. Informa que hi van votar a favor tant el PSC com 
Catalunya Sí que es Pot i el PP, però Cs s’hi va abstenir i la CUP —pensava que un partit del 
poble hi votaria a favor— també. Comenta que amb aquestes abstencions i el vot contrari de 
Junts pel Sí, aquest segon punt no es va aprovar. Subratlla que, atès que el Govern del 
Districte no hi fa res, Vallbona Viu sí que hi continuarà insistint, tornarà a presentar una altra 
proposició, i tornarà a demanar una reunió amb el conseller del Departament d’Interior i amb la 
directora del Servei Català de Trànsit. 
 
A continuació, pregunta per què s’han fet processos participatius referents a la xarxa ortogonal 
si no s’ha acceptat cap de les propostes presentades per les entitats, i si serviran de res els 
processos participatius dels plans de barri. D’altra banda, observa que si no se solucionen les 
mancances estructurals endèmiques de la Zona Nord, cap projecte social o d’altres àmbits 
tindrà èxit ni serà viable. 
 
En darrer lloc, pregunta si el projecte paisatgístic per restaurar el Rec Comtal esmentat per la 
seva companya també es quedarà en un calaix, com tants d’altres. Explicita que l’Ajuntament 
de Barcelona ha demanat molts projectes però cap d’ells s’ha posat en pràctica, i remarca que 
fa molts anys que es manté la mateixa situació. 
 
El Sr. Santiago Alonso demana brevetat als propers intervinents. 
 
El Sr. Andrés renuncia a su turno de palabra con la intención de contribuir a que la sesión 
acabe a una hora razonable. 
 
El Sr. Francisco Garrobo (representant de la CUP-Capgirem Nou Barris) saluda tothom i, abans 
de valorar l’informe de la regidora, diu a la Sra. Zaida, que ha parlat en nom de Vallbona Viu, 
que la CUP-Capgirem Nou Barris s’ha assabentat avui de l’abstenció de la CUP que ha 
esmentat, i assegura que en demanarà explicacions i que es rectifiqui, que es canviï l’abstenció 
per un vot favorable, i en el proper Plenari n’informarà. 
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Tot seguit, manifesta el suport total de la CUP-Capgirem Nou Barris a les treballadores del 
metro, un metro gestionat per TMB i en què l’Ajuntament, que controla també l’AMB, es nega a 
fer públics els noms i els sous de més de 500 directius de l’empresa, que any rere any 
s’apugen el sou mentre que les treballadores —que, a més, han de suportar més càrrega de 
treball per manca de contractació de l’empresa— el tenen congelat des de fa molts anys. 
Denuncia que es prioritzi mantenir 500 directius (pertanyents a BC, el PSC, l’antiga ICV, CiU o, 
com s’ha dit, la dona d’Artur Mas) que accedir a les peticions de les treballadores o recuperar la 
gestió de les línies 80, 81, 82 i 83. Comenta que fa més de sis mesos que s’espera una reunió 
promesa per tractar aquesta qüestió i que, mentrestant, es donen situacions com la de 
l’Antonio, que rep pressions de Sagalés per situacions on les treballadores no són les 
culpables. 
 
Posa en relleu el suport total del seu grup al text de la declaració institucional, que entén, però, 
que hauria de ser encara més contundent. Lamenta la presència a Nou Barris, que sempre ha 
estat un lloc d’acollida, del portaveu de Plataforma per Catalunya, partit xenòfob i racista, que 
esgrimeix el lema «A Nou Barris, primer els de casa» i titlla les membres de la CUP de 
perroflautas, porretes i marrans. Subratlla que al districte no es poden acceptar aquests partits 
ni aquestes actituds, i espera que les veïnes del carrer Japó els en facin fora perquè, si no, 
seran còmplices de la seva actuació. 
 
Pel que fa a habitatge, lamenta la lentitud en l’entrada a pisos per emergència, i la manca de 
resultats dels acords amb les entitats i les sancions, també molt lentes i que no exerceixen cap 
pressió sobre els bancs. Demana que s’apliqui la llei del Parlament —encara que estigui 
anul·lada, proposa desobeir en cas necessari— que permet aplicar les expropiacions temporals 
dels habitatges dels bancs buits. Demana actuar també en els casos de pisos en què els bancs 
no estan pagant les comunitats de veïns i les estan deixant amb uns forats enormes que han 
de pagar les veïnes. Observa que si l’Ajuntament entrés en aquests pisos s’ampliaria el parc de 
pisos d’emergència. 
 
Coincideix que la seguretat no és més policia al carrer —la policia únicament es dedica a 
multar—, sinó mediar i treballar amb les comunitats i les associacions de veïns, que són les 
que sempre han fet que la convivència al districte es mantingui. 
 
Diu al Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates que més carril bus no significa més problemes: la 
ciutat necessita donar més prioritat al bus i al metro, donant-hi més velocitat i abaixant-ne els 
preus, per intentar que la gent no vagi amb cotxe, sinó amb transport públic. 
 
Per acabar, observa que és curiós que l’antiga CiU sempre critiqui les superilles quan el 
projecte de les superilles en gran part va ser impulsat per aquest grup. 
 
El Sr. Albert Recio parla, en primer lloc, sobre la policia de barri. Assenyala que la seguretat no 
la crea el guàrdia amb la porra, sinó un barri amb una bona convivència en què tothom es 
coneix i hi ha bon ambient. Afirma que els successos recents trenquen la seguretat del barri, i 
observa que hi ha veïns que estan acusats per un altre gràcies als assessors tècnics que han 
vingut de fora del barri a muntar la guerra. Indica, però, que la policia també hi té un paper: té 
l’obligació d’explicar als veïns quins són els fonaments constitucionals. Comenta que alguns 
veïns creuen que tenen dret a dir que un altre veí no obri una instal·lació, quan és aquest qui té 
un dret, el dret d’obrir aquesta instal·lació. Assenyala que la policia hauria d’informar que potser 
algunes reivindicacions són il·legítimes. 
 
Entén que la neutralitat que de vegades mostren els Mossos d’Esquadra és inconstitucional, i 
critica que algunes formacions polítiques, en lloc de fer pedagogia política, hagin avivat el 
conflicte per treure’n algun rèdit. Adverteix que el cost d’això és un problema greu de 
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convivència al barri, i demana la col·laboració de totes les forces polítiques i de seguretat per 
solucionar-lo. 
 
Pel que fa a habitatge, afirma que abans que hagi acabat una crisi a la ciutat n’està començant 
una altra amb la pujada de lloguers. Demana el treball conjunt de tots els partits polítics per 
canviar les lleis que protegeixen i faciliten els desnonaments i no castiguen les enormes 
plusvàlues especulatives. Afirma que si no es canvien les regles del sòl i d’impostos al país, 
l’onada especulativa i el gravíssim problema que genera continuaran. 
 
Quant al transport, subratlla que el cotxe hauria de ser un model caducat a Barcelona perquè 
genera un problema de contaminació greu, que, d’altra banda, farà que algun dia l’Ajuntament 
sigui multat per Europa, una multa que haurà de pagar la ciutadania. Observa que les 
aglomeracions generen un problema d’ocupació del sòl i que, com diuen els companys de la 
Zona Nord, cal canviar el model d’accés a la ciutat. 
 
Subratlla que cal treure els cotxes de la ciutat, almenys una quantitat considerable, i millorar el 
transport públic, i valora el carril bus VAO. 
 
En darrer lloc, diu que és conscient que algunes qüestions superen l’àmbit del districte, però 
subratlla que l’afecten i que caldria que tots els partits tinguessin idees més innovadores i no 
facilitessin l’ús del cotxe, quan el cotxe és el problema, no la solució. 
 
El Sr. Juanjo saluda a los asistentes y se suma a la defensa del Sr. Antonio, trabajador de 
Sagalés que está siendo perseguido por la empresa. Comenta que el barrio ha pedido que 
Sagalés quede fuera del concurso por malas prácticas, y que su gestión sea asumida por TMB 
desde el Ayuntamiento de Barcelona. Subraya que Antonio es un luchador. 
 
Por otro lado, solicita que se transmitan al técnico de barrio las mejoras necesarias en 
Roquetes, en la zona alta, respecto a movilidad, viabilidad, seguridad, etc., ya que ha habido 
varias peticiones pero no han obtenido respuesta alguna, y podría producirse algún percance. 
 
Solicita también que el retorno de las demandas vecinales se haga en el barrio, como se dio a 
entender que se haría, y que no se dirija a los vecinos a la página web. 
 
Por último, recuerda los puntos que quieren tratarse en el Consejo de Barrio: el 81, la falta de 
seguridad para la circulación y traslado de alguna parada, la movilidad de los autobuses, y 
Antaviana. 
 
El Sr. Paco saluda a los presentes y celebra que la regidora del Distrito haya mencionado Torre 
Baró, ya que entiende que el Distrito tiene a Torré Baró más o menos como España a 
Cataluña, y pregunta qué actuación se hará en Escolapio Cáncer, si bien observa que hay 
muchas otras obras pendientes. 
 
El Sr. Santiago Alonso constata que el Sr. Julián renuncia a su turno de palabra. 
 
El Sr. Roberto saluda a los asistentes, y observa que la sesión ha empezado con casi tres 
cuartos de hora de retraso. 
 
A continuación, afirma que el Distrito no presta suficiente atención a los ancianos. Observa que 
a menudo en los bancos de los parques hay dos personas mayores sentadas cerca la una de 
la otra pero sin relacionarse. Considera que el Departamento de Asuntos Sociales debería 
asistirlos de alguna forma, facilitar su integración y evitar el aislamiento. 
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Comenta que también sería necesario ampliar la existencia en los parques de aparatos para 
que las personas mayores puedan hacer ejercicio, que hace más de veinte años que deberían 
estar colocados, así como de columpios para los niños, que deberían ser seguros también para 
los niños más pequeños. Lamenta que no haya dinero para estas cosas y sí para otras, y pone 
de manifiesto que parece que el Ayuntamiento no tenga iniciativa propia y solo actué como 
reacción a demandas vecinales. Indica que en los parques también debería haber vigilantes 
que velaran por el buen comportamiento de la gente y admitieran sugerencias, y que debería 
mejorar mucho el mantenimiento, ya que los parques se construyen pero luego no se cuidan. 
 
Explica que cuando le ha presentado alguna queja a la Guardia Urbana, esta le ha pedido que 
llamara al 226, pero aquí le han dicho que se dirigiera a la Guardia Urbana, cosa que no 
entiende. 
 
Acaba su intervención pidiendo respeto por las personas que intervienen, que merecen la 
atención de todos. 
 
El Sr. Julián (representante de la Asociación de Vecinos de Ciudad Meridiana) se presenta e 
indica que hablará de los planes de barrio de Ciudad Meridiana, Torre Baró y Vallbona, de los 
cuales querría que los vecinos fueran copartícipes. 
 
En primer lugar, pregunta cuándo terminarán las obras de la calle Pedraforca, y observa que 
los terrenos allí son mancomunados, propiedad de los vecinos, igual que los espacios 
interiores, que han recibido cartas de expropiaciones provisionales. 
 
En segundo lugar, pone de manifiesto que la supuesta provisionalidad del campo de fútbol se 
está convirtiendo en permanente, y que el lugar que ocupan los barracones, en una riera, no 
cree que sea legal. Entiende que en cualquier momento algún colectivo podría denunciar esta 
construcción. Comenta que, según el técnico de barrio, el señor Guillem, habrá que canalizar la 
riera, y observa que quizá el Ayuntamiento no pueda asumir el proyecto de canalización, pero 
que, principalmente, el Ayuntamiento debe informar sobre la ubicación definitiva del campo. 
Insiste en que si se hace arriba, hay que canalizar la riera, y afirma que la mayoría de los 
vecinos, según las votaciones que se han realizado, quieren que se haga abajo, donde siempre 
había estado. 
 
En tercer y último lugar, informa de que los vecinos no quieren que «se pongan parches» al 
polideportivo de Can Cuiàs, sino que se construya uno nuevo, así como una asociación de 
vecinos nueva, un casal d’avis y un casal de joves. 
 
Finalizadas las intervenciones del público asistente, el president del Consell del Districte da la 
palabra a la regidora para que dé respuesta a las cuestiones planteadas. 
 
La Sra. Janet Sanz manifesta el seu acord amb la necessitat d’aprofitar al màxim tant els 
habitatges, amb programes com el que ha impulsat el Govern municipal, com els locals 
comercials, i informa que els requisits per posar un pis a la borsa de lloguer són dos: disposar 
de certificat d’eficiència energètica o estar en disposició d’obtenir-lo properament, i que el preu 
desitjat estigui per sota del de mercat. Entén que si hi ha hagut algun rebuig ha estat perquè no 
es complia algun d’aquests requisits. Indica que en el cas de la Sra. Teresa Carvajal, exposat a 
l’Audiència, l’habitatge estava ocupat per una família per causes d’irregularitat que es van 
detectar, i a petició de la mateixa Teresa l’habitatge es va buidar. Feia tres mesos que 
s’intentava resoldre, i ara ja hi ha la proposta definitiva parlada amb el Patronat. Remarca que 
es treballa perquè no hi hagi cap situació d’habitatge buit. 
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Coincideix amb el Sr. Sangrà que el cas de la casa de Flor de Neu és un fet molt greu, i 
assegura que es treballarà per evitar que errors informàtics impedeixin garantir la conservació 
de la informació bàsica del que ha existit al territori. 
 
Pel que fa a la policia de barri, aclareix que l’existència d’una persona de referència a cada 
barri no exclou les parelles actuals: el funcionament continua sent el mateix, però amb aquest 
nou agent referent. Posa de manifest el compromís del Govern municipal amb l’augment de la 
Guàrdia Urbana a la ciutat, en què les places van passar de 100 el 2015 a 125 el 2016. 
 
Està d’acord que la seguretat no només es construeix amb més presència policial al carrer, 
sinó també amb el respecte a tothom i el treball comunitari, elements fonamentals que 
permeten preveure els conflictes. Per això, s’incorpora en el treball de la policia, de tota la 
Guàrdia Urbana, la perspectiva de comunitat, que entén que a Nou Barris sempre ha existit. 
 
Sobre habitatge, comenta que la Generalitat hauria d’executar plenament la Llei 24/2015, i que 
de vegades, quan entren alguns recursos al Constitucional, a alguns membres de l’antiga CiU 
els tremolen les cames. Observa que ha estat aquest grup qui ha proposat la criminalització de 
les persones que estan ocupant, i el Grup d’En Comú Podem ha presentat una proposta per 
desfer aquella proposició per tal que les persones que es troben en una situació de 
vulnerabilitat i que no tenen accés a un habitatge definitiu no estiguin sotmeses a un judici 
penal i, per tant, no estiguin criminalitzades. 
 
Exposa dades que demostren el compromís del Govern actual amb l’habitatge: desnonaments 
a la ciutat de Barcelona, 3.244 el 2014 i 2.854 el 2016 (-12%); famílies ateses per l’Ajuntament 
de Barcelona, 679 el 2014 i 1.574 el 2016 (+131%); habitatges aconseguits per a lloguer social 
al districte de Nou Barris d’exempcions, de tanteig i retracte, d’entitats financeres, 121. 
Pregunta al Sr. Ventura quants en va aconseguir el Govern anterior. D’altra banda, indica que 
la UCER ha obert 264 expedients de pisos buits d’entitats financeres, 268 expedients i 
sancions, i 4 sancions de 315.000 euros a totes les entitats financeres que tenen pisos buits. 
 
Subratlla que s’està fent política pública d’habitatge i de lloguer com mai s’havia fet, i que 
s’intenten mobilitzar tots els instruments disponibles, i diu al Sr. del Olmo que no és cert que hi 
hagi pisos públics tancats, sinó que tots estan a la roda de poder donar-ne les claus a un veí o 
a una família. 
 
Coincideix amb les qüestions exposades entorn de la mobilitat, i recorda que la nova xarxa 
d’autobús, impulsada en el mandat anterior, prioritza el carril bus, i per això s’està fent 
l’actuació que s’està fent als laterals de la ronda. 
 
Remarca que davant el greu problema de contaminació existent, cal plantejar solucions 
compartides, i observa que el problema no és producte únicament de gent de la ciutat que es 
desplaça amb cotxe, sinó també de la gent que ve de la regió metropolitana. Indica que es 
treballa en una pla ambiciós i conjunt, ja que les mesures de Rodalies i els autobusos 
interurbans requereixen la complicitat de les administracions competents, i que Barcelona 
també ha de començar a transformar el model de mobilitat en un model sostenible, 
transformació en què la pacificació dels carrers i la configuració d’un model de carrers diferent 
té un paper important. Indica que avui el 60-70% de l’espai públic dels carrers està destinat al 
pas o a l’aparcament que dels cotxes, i s’estan duent a terme actuacions per prioritzar l’espai 
per al vianant, la bicicleta i el transport públic. Concreta que, entre altres mesures, a Rio de 
Janeiro es farà una intervenció estructural amb un carril bicicleta prioritzat i es guanyarà espai 
al cotxe. 
 
Pel que fa a Antaviana, informa que l’objectiu és que l’institut escola comenci aquest curs 
(2017-2018) en mòduls, i que el curs vinent (2018-2019) ja sigui estructural, en un edifici. 
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A continuació, exposa que de les 17 obres finalitzades, n’hi ha 8 de noves, i que es treballa per 
suprimir les barreres arquitectòniques arreu. Concreta que s’està desenvolupant un pla 
d’accessibilitat, i que en l’àmbit de la ciutat hi ha una taula que funciona des de fa un any i mig 
amb l’objectiu de col·laborar amb Carrers per a Tothom per intentar garantir que totes les 
actuacions garanteixin l’accessibilitat. 
 
Respecte de la neteja, indica que es treballa en la nova contractació, que es focalitzarà 
especialment en els barris del Besòs i les zones on històricament no hi ha hagut els serveis i 
els recursos necessaris. D’altra banda, es vol evitar que empreses que han estat denunciades, 
com FCC, que estafava diners públics amb el servei, tornin a fer males pràctiques, i per oferir 
seguretat en el servei. 
 
Confirma que en el Pleno de julio se hará un balance de los dos primeros años de gobierno. 
 
Tot seguit, recorda que una de les primeres actuacions que va desenvolupar el Govern va ser 
resoldre el tema dels empadronaments per garantir l’accés als serveis. Fins aleshores, cap 
persona que estigués ocupant podia empadronar-se i accedir, per exemple, a l’escola o al 
centre sanitari més propers. També s’ha impulsat que aquestes ocupacions puguin formar part 
d’una taula d’emergència. Admet que no hi ha prou habitatge per a tota la gent que el 
necessita, però subratlla que el Govern desenvolupa tots els mecanismes possibles i més per 
capgirar la situació: s’estan pagant més de 200 milions d’euros amb relació a propostes i 
polítiques d’habitatge que no són competència de l’Ajuntament, sinó d’altres administracions, 
com el Govern de l’Estat o el de la Generalitat. 
 
Quant als punts d’assessorament energètic, recorda que s’estan impulsant procediments 
sancionadors per a les entitats que no compleixen, amb una llei que ha estat recorreguda al 
Constitucional. Subratlla la necessitat de fer un front comú i de canviar algunes lleis. Observa 
que el problema no es limita als desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat, sinó 
que s’estén a tota la ciutat per l’augment indiscriminat de lloguers, provocat per la manca 
d’habitatge públic que permeti contrarestar els preus del mercat, i per l’ús turístic il·legal que es 
dona en molts d’aquests habitatges. 
 
Indica que cal reformar la LAU, ja que és inadmissible que cada tres anys facin fora els veïns i 
veïnes dels seus habitatges i que això resti capacitat de negociació amb els propietaris. 
Comenta que aquesta qüestió ja s’ha traslladat al ministre de Foment i seria molt útil que tots 
els partits polítics presents al Congrés, especialment el que governa, treballessin en la mateixa 
direcció per transformar una llei que deixa sense recursos suficients la ciutadania. 
 
Observa que cal que tothom sigui conscient de les conseqüències de la contaminació —que 
inclouen prop de 700 morts anuals— i que tothom faci un canvi, ja que el problema no se 
solucionarà si cada cop que es planteja una intervenció al carrer hi ha queixes perquè es vol 
continuar tenint els cotxes als carrers i fent-los servir per als desplaçaments. 
 
Sobre els sous de TMB, respon que existeix un enllaç públic —més tard el facilitarà— amb les 
categories de les direccions i els sous anuals que cobren aquestes persones, però recorda que 
hi ha hagut un recurs judicial per part de les persones que tenen aquests càrrecs i que ara 
mateix no és possible publicar-ne els noms i els cognoms. Subratlla que, en qualsevol cas, el 
Govern vol facilitar tota la informació amb la màxima transparència. 
 
Pel que fa a l’incident amb la línia 80, afirma que demà mateix parlarà amb l’Àrea Metropolitana 
i amb Mobilitat per veure què ha passat i intercedir com a Districte. Subratlla que l’objectiu del 
Govern és garantir la màxima eficàcia del servei i que les línies 80, 81, 82 i 83, en la mesura 
del possible, siguin gestionades públicament. Observa, però, que no és senzill. 
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Respecte de Vallbona i del soterrament de la línia 2, assenyala que ella personalment ha portat 
el tema i en moltes ocasions ha contestat obertament sobre aquestes qüestions, que per al 
Govern són prioritàries. Indica que els projectes en què ha estat integrada la cobertura de 
Vallbona no eren projectes compartits amb el Ministerio, sinó projectes propis. Ara el Ministerio 
ha mogut fitxa amb relació a Montcada, i el Govern municipal pressiona amb Vallbona, no 
només pel que fa a la cobertura, sinó també per una qüestió vinculada a una eficàcia i una 
agilitat més grans del sistema de Rodalies, mitjançant la variant, el salt de moltó de l’R2-R3. 
Subratlla que s’hi treballa des del primer dia, i confirma als representants de Vallbona Viu que 
el Sr. Manuel Valdés es reunirà amb ells. D’altra banda, comenta que s’està esperant per veure 
si el compromís de Montcada s’estén a Vallbona, ja que el paquet d’infraestructures que 
necessita la ciutat per garantir una millor eficàcia de Rodalies i, sobretot, una millor dignitat de 
l’espai públic en superfície, inclou Montcada, Vallbona, Sant Andreu Comtal i Sagrera. 
 
Tot seguit, diu a la Sra. Zaida que està completament d’acord amb les exigències que planteja 
la Zona Nord pel que fa al pont de Sarajevo i la Meridiana, la pacificació i la continuació de la 
trama urbana. Subraya que ya le ha dicho muchísimas veces que el Ayuntamiento incorpora el 
proyecto, pero hay que negociar con la Generalitat, e indica que ella también se ha reunido con 
el secretario de Infraestructuras, el Sr. Ricard Font. 
 
Recorda que el conseller d’Interior era a la taula de mesures contra la contaminació, amb el 
conseller també de Territori, i es va corresponsabilitzar per tirar endavant totes les mesures que 
tinguessin efectes en la reducció de la velocitat, per seguretat i, sobretot, per la contaminació. 
Afirma que ella, com a membre d’aquesta taula, continuarà pressionant en aquest sentit. 
 
Pel que fa a la nova xarxa d’autobús, explica que les línies de la nova xarxa ja incorporen els 
elements que s’han anat treballant, i, a partir d’ara, en el Pla de mobilitat es parlarà també de la 
xarxa convencional, a la qual es refereixen la majoria de propostes sorgides durant el procés 
participatiu, especialment a la Zona Nord. 
 
Coincideix que al Consell de Barri caldrà tractar els temes exposats pel Sr. Juanjo. 
 
Aclareix que a Escolapi Càncer no s’està fent la reforma del carrer, sinó la reforma del local per 
poder fer el projecte de l’escola de formació de cuina de Cruïlla. Informa que fa poques 
setmanes va haver-hi una reunió amb l’Associació de Veïns de Torre Baró per començar a 
acordar els carrers de millora urbana que cal fer, els projectes executius dels quals han de 
començar a finals d’aquest 2017. Observa que estos proyectos permitirán que en el balance 
que se presente el año que viene puedan incluirse muchas más obras que se están haciendo y 
muchas calles de Torre Baró que se están arreglando para garantizar la movilidad a pie, en 
bicicleta y en transporte público en todo el barrio. 
 
Dona la raó al Sr. Roberto pel que fa a la manca d’aparells per a la gent gran i de jocs infantils, 
i informa que es treballa per establir una taula de treball que defineixi els criteris que han de 
seguir els parcs. Exposa que cada estiu es renoven uns 50 parcs infantils a la ciutat, amb 
l’objectiu d’arribar pràcticament a més de 300 en aquest mandat, i que en un interior de la 
Guineueta que s’acaba de renovar s’han col·locat aparells específics per a gent gran. 
 
Sobre Pedraforca, diu al Sr. Julián que se n’ha acabat la primera fase, i que ara s’estan fent les 
expropiacions per poder donar la corba amb la connexió amb les Agudes. Comenta que aquest 
és l’objectiu i que, per tant, s’explicarà als veïns. 
 
Por último, sobre el campo de fútbol, asegura que los vecinos le han dicho muchas veces que 
lo preferían arriba y, otras tantas, que lo preferían abajo. Aclareix que la ubicació actual sí que 
és correcta i disposa de l’autorització corresponent. Coincide en que abajo está bien, además 
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de que es la ubicación donde ha podido funcionar, pero pide a los vecinos que digan 
claramente qué ubicación prefieren. Demana que es decideixi i s’executi amb tot el projecte del 
Pla de barris que va en aquesta direcció. 
 
Per acabar, agraeix totes les intervencions. 
 
Seguidament, el president del Consell del Districte, Sr. Santiago Alonso dona pas a un altre 
torn de paraula dels grups municipals. 
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) demana que es vagin proporcionant dades concretes sobre el 
lloguer social —entén que és un tema complex— que en facilitin el seguiment. 
 
Pel que fa al patrimoni, planteja per què alguns edificis tenen una catalogació baixa. Observa 
que edificis com Can Carreras o El Xalet de la Trinitat tenen la mateixa catalogació que la casa 
de Flor de Neu que ha anat a terra, de manera que també es podrien enderrocar si hi ha un 
altre descuit. Observa que aquests descuits no tenen cap conseqüència ni per al propietari, ni 
per al projectista, ni per a l’arquitecte ni per al tècnic que hi ha donat el vistiplau, fet que caldria 
plantejar-se. 
 
El Sr. Adrià Ventura (GM Demòcrata) agraeix que s’hagi donat resposta a algunes de les 
qüestions plantejades i lamenta que no se n’hagin contestat moltes altres. 
 
Celebra la informació facilitada respecte a Antaviana, i comenta que algunes mares de l’AMPA 
amb què ha parlat estaven amoïnades, potser perquè per un problema de comunicació no han 
rebut la informació corresponent. 
 
Entén que el projecte de policia de barri potser desvirtua una mica el que el seu grup pensava 
que era, i hi continuarà insistint. 
 
Aclareix que el Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates no està en contra del carril bus, sinó que 
únicament reclama diàleg amb els veïns i que es busquin alternatives de mobilitat per evitar 
que els cotxes continuïn venint. 
 
Lamenta que quan el Govern municipal no és capaç de donar explicacions, culpi la Generalitat, 
i subratlla que el 2016 amb l’impost sobre els pisos buits es van recaptar 18 milions d’euros, i 
que els desnonaments, malgrat l’existència de més recursos, únicament han baixat 0,6 punts 
(de 8,4 desnonaments diaris a 7,8). Remarca que aquestes dades no són pròpies d’un govern 
del canvi sinó d’una estafa. 
 
Subratlla que els membres del Govern municipal, quan eren a l’oposició, culpaven el Govern 
del Districte i el Govern de la ciutat dels problemes d’habitatge i ara, en canvi, en culpen altres 
administracions. Considera que el Govern municipal va aprofitar la situació dramàtica de 
famílies en risc de perdre l’habitatge per guanyar vots. Entén que, davant la manca de resultats 
—malgrat l’abundància d’eslògans—, la Sra. Sanz hauria de demanar perdó als ciutadans que 
van confiar en el seu grup i han estat traïts o enganyats. Afirma que el Grup de BC s’ha 
convertit en allò contra el que lluitava. 
 
El Sr. Javier Barreña (PPC) puntualiza que, si bien únicamente aumentando la plantilla de 
agentes de la Guardia Urbana no se consigue garantizar la seguridad, el incremento de la 
seguridad indiscutiblemente mejora el bienestar de todos los ciudadanos. 
 
En segundo lugar, comenta que las ordenanzas fiscales de Barcelona incluyen numerosas 
bonificaciones y exenciones, en cuestiones como el IBI. Observa que la bonificación o la 
exención debe solicitarlas el demandante, pero muchas veces no lo hace por desconocimiento. 
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Considera que habría que conseguir que la información llegara a las personas que se pueden 
beneficiar de ella. 
 
En tercer lugar, celebra la información facilitada sobre el trabajo que se está llevando a cabo en 
cuanto a barreras arquitectónicas, que espera que muy pronto dé frutos en el territorio. 
 
En cuarto lugar, espera también que las mejoras en limpieza sean visibles muy pronto, y sean 
permanentes. 
 
En último lugar, celebra que en el próximo Pleno se presente un balance de los dos primeros 
años de mandato que pueda ser debatido por los grupos. 
 
El Sr. Juan del Olmo (Cs) comenta que lo que habría que hacer con los pisos de alquiler social 
es agilizar el proceso para que estén disponibles para las familias que los necesitan lo antes 
posible. 
 
En cuanto a los 121 pisos que la regidora ha informado que se han adquirido en el ámbito de 
Nou Barris, observa que en el Pleno anterior, celebrado el 9 de marzo, se indicaba que en Nou 
Barris solo se habían adquirido 58 viviendas. Subraya que desde el inicio de mandato su grupo 
está pidiendo que se unifiquen todas las fuentes de temas relacionados con la vivienda, para 
disponer de un único informe clarificador y evitar discrepancias entre números. Comenta que 
parece que el Gobierno opte por la confusión en los datos para tener a la oposición perdida y 
peleándose sobre si los datos son ciertos o no. 
 
Sobre la petición de apoyo a las instituciones, recuerda que Barcelona en Comú tiene 
representación en el Congreso de los Diputados, con Podemos, y en el Parlamento, con En 
Comú Podem, por lo cual también puede hacer mucha fuerza, para lograr los objetivos, que 
con voluntad y entre todos se pueden alcanzar. 
 
Pone de manifiesto la falta de respuesta del Gobierno a las preguntas realizadas y la 
insuficiencia y la inconcreción que caracterizan las respuestas que sí se facilitan. Pone como 
ejemplo de la falta de respuesta el hecho de que en el Pleno anterior entrara por registro once 
preguntas sobre el sistema educativo, y solo cuatro hayan sido contestadas. Considera 
alarmante, además, que se diga que no hay datos disponibles, ya que difícilmente se podrá 
evaluar la situación si no se dispone de datos. Tampoco se ha dado respuesta a las demandas 
de accesibilidad de multitud de paradas de autobuses del distrito ni a la solicitud de un informe 
sobre las actuaciones en los ascensores y escaleras mecánicas que se han instalado en la vía 
pública. 
 
Concluye que la actitud y la falta de respuesta de BC dan a entender que es todo lo contrario a 
lo que publicita: no sabe escuchar ni gestionar, ni se caracteriza por la transparencia. 
 
El Sr. Santiago  Alonso indica que la regidora ha agotado el tiempo, por lo que le solicita 
brevedad en la intervención de clausura del punto. 
 
La Sra. Janet Sanz diu al Sr. del Olmo que es revisaran els procediments per intentar agilitzar 
les respostes. Observa, però, que sovint la informació no depèn directament del Districte i s’ha 
de demanar a altres òrgans. En el cas d’educació, cal treballar amb el Consorci. Assegura que 
la voluntat del Govern del Districte és que tots els grups tinguin accés a tota la informació. 
 
D’altra banda, diu al Sr. Ventura que pot acceptar que digui que l’equip de govern no fa prou o 
que s’hauria d’esforçar més; pot acceptar que es critiquin els serveis o la gestió, però no que 
s’afirmi que és una estafa, afirmació que no es pot justificar, i li pregunta què creu que hauria 
de fer el seu partit i la família Pujol després de la veritable estafa que s’ha produït al país i a la 
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ciutat, amb un espoli a les classes populars durant molts anys. Demana al partit del Sr. Ventura 
més prudència i humilitat. 
 
El Sr. Ventura (PDeCAT-Unió-Demòcrates) vol intervenir, per al·lusions però el president del 
Consell del Districte entén que el punt ja es pot donar per tancat. 
 
No obstant això, parlen el Sr. Ventura i la Sra. Sanz sense micròfon. 
 
Part Decisòria 
 
5.- INFORMAR sobre l’aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
El Sr. Santiago Alonso enuncia el punt i demana als assistents que guardin silenci durant les 
intervencions. Tot seguit, dona la paraula al Govern. 
 
En la seva representació, el conseller Sr. Carlos Izquierdo (BC) comença la intervenció indicant 
que la nova proposta de normativa de participació sorgeix sobretot d’una primera diagnosi que 
fa el Govern municipal, que diu que cal una nova normativa adaptada a la realitat actual i a la 
nova cultura política, que es caracteritza per un augment en la demanda de participació en la 
vida política. Recorda que en el mandat anterior es va intentar impulsar una nova normativa de 
participació, però no va ser aprovada ni tirada endavant per manca d’acord polític. 
 
Exposa que la voluntat de la proposta és, d’una banda, definir bé els conceptes de procés 
participatiu, òrgan participatiu, etc., i delimitar-ne els espais, ja que fins ara hi havia una mica 
de desordre, i, d’altra banda, dotar la ciutadania organitzada i no organitzada d’eines clares i 
transparents per incidir en l’agenda política de la ciutat: la ciutadania ha de poder, per exemple, 
forçar posicionaments de grups polítics elevant punts i demandes als plenaris de districte i de 
ciutat, generar espais de participació, promoure consultes ciutadanes o, en l’àmbit del districte, 
tenir la potestat que d’una recollida de signatures es forci un consell de barri en què el Govern 
hagi de donar explicacions i posicionaments sobre algunes coses. 
 
Subratlla la importància que la ciutadania faci seva aquesta normativa, i demana que tant els 
grups polítics com la ciutadania presentin les al·legacions que considerin oportunes durant el 
període establert, que finalitza al juliol. 
 
Anuncia que durant la propera ronda de consells de barri, així com al Consell Ciutadà, que se 
celebrarà el 31 de maig, s’informarà d’una manera clara i transparent sobre la nova normativa, 
que ja està penjada a les xarxes. 
 
Remarca que és una normativa inclusiva, moderna, transparent i amb totes les garanties 
democràtiques. Comenta que una de les qüestions que incorpora és un grup d’empara, un grup 
independent del Govern que ha de vetllar perquè es donin totes les garanties perquè quan hi 
hagi algun procés o algun conflicte emeti resolucions que siguin vinculants per al Govern. 
 
Posa èmfasi en el fet que la normativa garanteix més participació de qualitat, que significa més 
democràcia de qualitat, la millor garantia per a la construcció col·lectiva de la ciutat entre 
govern, oposició i ciutadania. 
 
Conclou que una participació de qualitat, en què tothom pugui aportar, és garantia de 
convivència, de cohesió i d’una ciutat que de mica en mica esdevé més de tots i de totes, i 
explicita que el Govern informa favorablement aquest punt. 
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A continuació, el president del Consell del Districte obre un torn de paraula als grups 
municipals. 
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) comenta que el seu grup a l’Ajuntament de Barcelona ha 
presentat al·legacions sobre el Reglament per intentar millorar-lo. Aquestes al·legacions fan 
referència a l’apoderament dels barris, sobretot a través dels consells de barri, l’elecció directa 
dels consellers de districte, i el plantejament valent de les consultes ciutadanes baixant-les 
també, si escau, a l’àmbit del barri. Atès que el Reglament es troba en període d’al·legacions, 
en aquest moment el Grup d’ERC s’abstindrà en aquest punt, tot esperant que s’acceptin les 
esmenes presentades i les que es presentaran, per aconseguir un document elaborat 
conjuntament que satisfaci totes les demandes. 
 
El Sr. Adrià Ventura (GM Demòcrata) agraeix les dades facilitades pel conseller tècnic respecte 
d’una qüestió difícil d’explicar en tan poc temps. 
 
Agraeix també que el Sr. Izquierdo hagi recordat que en el mandat passat es van intentar 
modificar les normes de participació, modificació que el Grup Municipal del PDeCAT-Unió-
Demòcrates continua considerant necessària. Recorda que aleshores, en l’aprovació inicial, 
només dos partits (BC i PP) van votar en contra de la iniciativa. 
 
Posa de manifest que el seu grup no ha trobat el mateix entusiasme del Govern davant 
d’iniciatives presentades a la Comissió de Presidència, que és la que tracta aquesta qüestió, i 
comenta que en la darrera Comissió es van portar les esmenes a votació individual, atès que el 
Govern les volia desestimar, i gràcies als grups de l’oposició es van aprovar. Concreta que 
dues d’aquestes esmenes eren que l’exposició pública fos de 90 dies i que el tema es portés a 
tots els consells de barri i òrgans sectorials, així com al Consell Ciutadà. 
 
Per acabar, manifesta l’abstenció del seu grup, que sí que té la voluntat de negociar i d’arribar 
a acords, també per respecte a la feina feta per la comissió impulsora. 
 
El Sr. Javier Barreña (PPC) señala que la cantidad de órganos de participación existentes en la 
ciudad (572) da lugar a un sistema laberíntico que a menudo desincentiva la participación 
ciudadana. Observa que la celebración de hasta cuatro sesiones de órganos participativos una 
misma semana en un distrito puede provocar desinterés. Recuerda que el PP apuesta por la 
racionalización de órganos de participación y la mejora del retorno a los ciudadanos en dichos 
órganos. 
 
Comenta que el Grupo del PP ha participado activamente en el grupo impulsor de la reforma 
del reglamento que se somete a la consideración de los distritos. Considera que el texto 
propuesto es un buen texto, ya que ofrece flexibilidad a la hora de crear órganos de 
participación y abarca de manera detallada aspectos organizativos y de funcionamiento de 
dichos órganos, pero entiende que es un texto mejorable, por lo que ha presentado enmiendas 
al texto original, algunas de las cuales han sido aceptadas, y presentará alegaciones durante el 
periodo de exposición pública. 
 
Explica que lo que hará que su grupo dé o no dé apoyo al texto final es la resolución de dos 
cuestiones concretas: por un lado, el intento del Gobierno Municipal de cambiar la estructura y 
diluir la importancia de las actuales audiencias públicas de los distritos, que el Grupo del PP 
considera un éxito y fundamentales en el esquema de la organización de participación; por otro 
lado, la regulación de los llamados procesos participativos (por ejemplo, las consultas 
ciudadanas), en los que el PP exige el llamado topall de legitimació, es decir, que exista en las 
convocatorias un mínimo determinado de participantes para que el proceso tenga validez 
incluso a efectos informativos. 
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Por último, manifiesta la abstención de su grupo, que considera absolutamente necesaria la 
reforma de los órganos de participación y no quiere dificultar su tramitación. 
 
El Sr. Juan del Olmo (Cs) felicita a la comisión permanente impulsora de participación y al 
equipo de gobierno que ha gestionado esta cuestión en numerosas reuniones realizadas para 
llegar al documento que hoy se presenta, y señala que Cs, que cree en la participación, 
siempre ha tenido el compromiso de llegar a un acuerdo y de realizar las reuniones que fueran 
necesarias. 
 
A continuación, expone las condiciones básicas que su grupo entiende que debe reunir el 
documento y que, en principio, reúne: que no haya normas de participación que puedan 
vulnerar alguna ley, que la participación tenga un retorno a los ciudadanos y no se quede en un 
mecanismo vacío cuyos resultados no tengan aplicación práctica, y que se respete la 
democracia representativa. 
 
Para acabar, anuncia la abstención de su grupo, que quiere analizar con mayor detalle algunos 
puntos del documento, presentar alegaciones y analizar el resto de alegaciones antes de emitir 
el voto final. 
 
Finalitzades les intervencions dels grups, el Sr. Santiago Alonso dona la paraula a les persones 
del públic que volen intervenir en aquest punt. 
 
El Sr. Pedro empieza la intervención comentando que lo único que le ha convencido un poco 
de todo lo que ha oído a lo largo de la sesión es que se vaya a aumentar la Guardia Urbana, y 
se suma a la solicitud de aparatos para que las personas mayores hagan ejercicio. 
 
A continuación, subraya que los vecinos de la calle Japón —él lo es— no son racistas, y 
observa que las muestras de racismo son anecdóticas y lo que hay que hacer es evitarlas y no 
alimentarlas. Asegura que los vecinos de la calle en todo momento han intentado no buscar 
conflicto, sino soluciones, y son los únicos que han presentado alguna: han encontrado un local 
con al menos el mismo espacio, pero sin vecinos encima, a menos de 500 metros del otro. 
 
En cuanto a la afirmación de que las caceroladas molestan —solo duran entre cinco y quince 
minutos—, comenta que más molesto es el ruido continuo de un martillo percutor y los vecinos 
no se quejan, porque hay que ser comprensivo con cada situación. 
 
El Sr. Santiago Alonso pide al Sr. Pedro que sea breve y se ciña al punto del orden del día que 
se está tratando. 
 
El Sr. Pedro explica que hasta ahora no se le había ofrecido la oportunidad de hablar. 
 
El Sr. Santiago Alonso le concede la palabra, pero le pide brevedad. 
 
El Sr. Pedro agradece que por una vez se le permita hablar, y expone que las personas que 
quieren montar la mezquita ni siquiera han querido ir a ver el local alternativo, que, además, 
cuesta la mitad. Subraya que nadie ha querido hablar con los vecinos, cuya única intención es 
evitar problemas, que sin duda surgirían en una calle que solo tiene un metro de acera, y aclara 
que nadie pretende evitar que practiquen su culto. 
 
El Sr. Ramón (Associació de Veïns de Trinitat Nova) avisa que ha demanat la paraula per 
parlar d’altres temes. 
 
En primer lloc, observa que no s’ha parlat de l’institut escola de Trinitat Nova, que està en 
marxa. 



 
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 

 

27 
 

 
En segon lloc, indica que enguany torna a haver-hi el mateix problema que l’any passat amb 
l’IBI: l’any passat se’n tornava el 50%, però fins a un màxim de 175 euros, i enguany se’n torna 
fins a un 50% i fins a 200 euros. Reconeix que més gent es pot acollir a les bonificacions, però 
assenyala que els impostos que han de pagar els veïns són desorbitats, i moltes persones 
grans tindran moltes dificultats per aquest motiu. 
 
El Sr. Santiago Alonso reitera que este punto del orden del día hace referencia a participación 
ciudadana, y da la palabra al Sr. Garrobo. 
 
El Sr. Francisco Garrobo (en representació de la CUP Capgirem Nou Barris) comenta que 
convindria que en altres punts també hi hagués dret a rèplica, que en el cas del centre de culte 
del carrer Japó hauria servit per preguntar pel local. 
 
Tot seguit, i entrant ja en el tema de participació ciutadana, celebra que per fi s’afronti aquest 
repte a la ciutat. Tanmateix, entén que el projecte és insuficient, bàsicament perquè per molts 
processos participatius que es facin, el Ple de l’Ajuntament, si vol, els pot invalidar. Considera 
que qualsevol reforma del sistema participatiu serà inútil si els partits no es comprometen a fer 
que totes les resolucions del carrer tirin endavant. 
 
Posa de manifest que Nou Barris ha demostrat que la participació al districte funciona, a 
diferència del que passa a altres districtes de la ciutat, però insisteix que la participació ha de 
ser decisiva, i ara per ara no ho és, encara que a Nou Barris el públic tingui dret de paraula en 
tots els punts, cosa que s’agraeix. 
 
Subratlla que els partits han de retornar el poder a la ciutadania fent que els referèndums no 
siguin informatius sinó decisoris i vinculants sempre. 
 
El Sr. Rafael González celebra que se esté tramitando un reglamento de participación 
ciudadana, que entiende que debería imponer tiempos tanto a los moderadores como a los 
intervinientes, que sean rigurosos, que no sean partidistas, y que no excluyan puntos. 
 
Manifiesta su acuerdo con el Sr. Garrobo en que la participación ciudadana debe ser 
vinculante, ya que, en caso contrario, las decisiones de los vecinos están supeditadas a los 
intereses políticos, y manifiesta desacuerdo con la voluntad de eliminar las audiencias públicas, 
que habría que desarrollar todo lo posible. 
 
Considera que el Reglamento debería incluir la publicación clara de los espacios de 
participación ciudadana para que la información llegara a todos los vecinos y no solo a unos 
pocos políticamente afines a miembros del Distrito. No consideraría justo que el Reglamento 
fuera un mero maquillaje para mantener la especie de semidictadura actual, en la que se 
imponen algunas ideologías al no garantizar adecuadamente la participación ciudadana. 
 
Subraya que él defiende la pluralidad: todas las ideologías son respetables mientras no insulten 
a nadie, y él solamente se altera cuando vulneran sus derechos. Remarca que el derecho a la 
libertad de expresión no se lo puede quitar nadie. 
 
La Sra. Mònica Palet dona la benvinguda al nou conseller del Grup del PDeCAT-Unió-
Demòcrates, i observa que és una pena que no sigui dona i ajudi a equilibrar la representació 
política del gènere. 
 
A continuació, subratlla que la participació no existirà mentre els partits que governen no tinguin 
la intenció real que els processos participatius siguin vinculants, és a dir, que el que es 
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decideixi en aquests espais sigui la clau per a la gestió política. Afirma que, sense això, 
difícilment els canvis de reglament de participació ciutadana tindran èxit. 
 
D’altra banda, observa que cal treballar per minimitzar o eliminar l’escletxa digital, que en zones 
com ara Nou Barris obstaculitza la participació ciutadana en els casos de processos en línia. 
 
El president del Consell del Districte pren nota de les persones que demanen ara la paraula i 
els demana brevetat i que les intervencions se centrin en el punt de l’ordre del dia que s’està 
tractant. 
 
El Sr. Àlex demana disculpes per no haver demanat abans la paraula i explica que és el seu 
primer Plenari i no sap ben bé com funciona. 
 
Tot seguit, manifesta una mica de disgust pel fet que no s’hagin tingut en compte les entitats 
per decidir quina Festa Major se celebra i per organitzar-la. Lamenta que, igual que des de fa 
vint anys, la Festa Major l’organitzi un tècnic, motiu pel qual demà els gegants no ballaran en el 
pregó de la Festa Major, perquè s’ha imposat que es balli una cançó decidida per l’empresa 
que organitza el pregó. 
 
Demana al Govern que, a banda de parlar de participació, la possibiliti. 
 
El Sr. Federic diu que és sorprenent que amb aquest govern i després de més de cinquanta 
anys vivint al barri, per primer cop li diguin que se n’ha d’anar. 
 
Señala que, desde su punto de vista, un buen gobierno lo primero que debería saber hacer es 
escuchar a todas las partes. Indica que él siempre escucha al otro, aunque no esté de acuerdo, 
y si cree que está equivocado, intenta convencerle con argumentos. Subraya que convencer es 
mejor que vencer, y le pide al Gobierno que lo tenga en cuenta. 
 
Comenta que le han pedido que participara antes, en el marco de la declaración institucional, 
pero se ha negado porque entiende que lo único que habría conseguido habrían sido gritos, y 
él prefiere hablar tranquilamente, por lo que agradece el respeto de las personas que continúan 
en la sala y agradece que se le haya concedido la palabra. 
 
Observa que, si no se logra convencer, se debería intentar consensuar una solución, opción 
que cree que nadie ha intentado en el caso de la calle Japón. Por último, si tampoco se logra el 
consenso, se debería hacer una consulta entre las persones afectadas y aplicar lo que diga la 
mayoría. 
 
El Sr. Santiago Alonso, ante una interrupción del público, pide respeto por los turnos de 
palabra. 
 
El Sr. Federic dice que precisamente esto es lo que quería evitar y da por finalizada su 
intervención después de pedirle al Gobierno que tenga en cuenta sus observaciones. 
 
La Sra. Teresa Carvajal pregunta si se facilitará también la participación de particulares, ya que 
los vecinos que no forman parte de ninguna asociación o entidad no reciben la información 
necesaria y no tienen la opción de participar. 
 
El president del Consell del Districte da por finalizado el turno del público y da paso a un nuevo 
turno de los grupos. 
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El Sr. Carlos Izquierdo (BC) agraeix la intervenció del Sr. Àlex i li demana disculpes com a 
conseller de Cultura pels fets exposats. Assegura que intervindrà perquè l’any vinent el ball de 
la Festa Major no el decideixi una empresa, fet que desconeixia. 
 
Abans de donar resposta a algunes de les qüestions plantejades, s’ofereix per parlar després 
de la sessió amb els veïns a qui no pugui contestar. 
 
Agraeix als grups municipals la bona voluntat de consens que han tingut per disposar d’una 
nova normativa, necessària. 
 
Observa que l’apoderament dels barris s’aconsegueix de moltes maneres, i a Nou Barris hi ha 
nombrosos exemples de com s’apoderen els barris sense la tutela d’un govern. Comenta que 
una consulta en si mateixa no apodera o deixa d’apoderar, però la proposta de poder fer una 
consulta o una recollida de signatures sí que apodera perquè obliga la gent a organitzar-se per 
fer-ho. Afegeix que, independentment que pugui estar d’acord amb l’elecció directa dels 
consellers, el que cal, com en qualsevol norma, és fer-ne pedagogia perquè la gent estigui ben 
informada. 
 
Diu al Sr. Ventura que entén que ha tingut un lapsus quan ha parlat del vot de BC el mandat 
passat, quan aquest partit encara no havia arribat a l’Ajuntament, i observa que el Govern 
actual ha arribat a molts acords amb el Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates —moltes de les 
coses que s’estan determinant ara i la posada en marxa del procés informatiu són fruit d’un 
pacte amb aquest grup. 
 
Explica que legalment no hi ha marge perquè les consultes ciutadanes siguin vinculants, i 
políticament és difícil adoptar un compromís quan es governa en minoria, ja que cal un acord 
de Plenari. Tanmateix, indica que algunes qüestions sí que es resolen en el nou reglament. Per 
exemple, estableix que si el posicionament del Govern és contrari al resultat d’una consulta 
ciutadana, l’ha de motivar, donar-ne explicacions que demostrin que no és una qüestió 
arbitrària. 
 
Per acabar, diu als veïns del carrer Japó que les normes de participació no poden anar contra 
drets fonamentals, de manera que no es pot impedir que s’instal·li un oratori en un lloc si es 
compleixen les normatives. 
 
Seguidament, el president del Consell del Districte obre un segon torn de paraula als grups 
municipals. 
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) qualifica de molt interessant l’observació de la Sra. Carvajal 
sobre l’articulació de la participació de particulars, que de vegades no es facilita prou. 
 
També està d’acord que cal aconseguir una participació més plural —entén que és un repte 
important que cal assumir—, però puntualitza que les persones que més participen no són les 
més properes a determinades formacions polítiques, sinó les més implicades o més 
interessades per alguns temes polítics. 
 
El Sr. Adrià Ventura (GM Demòcrata) agraeix el to dialogant del conseller tècnic i demana 
disculpes pel lapsus. Tot seguit, anuncia que el seu grup presentarà les al·legacions que 
consideri oportunes i participarà en els consells de barri, i planteja la possibilitat de dotar Nou 
Barris d’un reglament propi, com tenia fins ara. 
 
El Sr. Javier Barreña (PPC) repite que su grupo, que ha participado activamente en el grupo 
impulsor y presentará alegaciones, decidirá su voto en función del resultado del proceso y del 
texto final. 
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El Sr. Gabriel García Duarte (PSC) indica que el seu grup informa favorablement aquest punt. 
 
El secretari exposa que el Districte de Nou Barris informa favorablement l’aprovació inicial del 
Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, amb 11 vots a favor, cap en 
contra i 8 abstencions. 
 
6.- INFORMAR sobre l’aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità per a la 
creació i regulació d’un equipament situat en el front del carrer de Besberri, en l’illa Q del Turó 
de la Peira delimitada pels carrers d’Aneto, d’Inca, del Montsant i de Besberri, d’iniciativa 
municipal. 
 
El Sr. Alonso enuncia el punt i dona la paraula al govern. 
 
En la seva representació, el Sr. Carlos Izquierdo (BC) recorda que l’illa Q va ser l’última illa que 
es va haver de desallotjar afectada per aluminosi al Turó de la Peira, i que durant l’anterior 
mandat es va arribar a un acord per part del Govern del Districte amb la cooperativa Fem Ciutat 
(Solucions i Gestió d’Habitatges) i la FAVB per construir-hi 100 pisos socials en règim de 
compra, amb una permuta i una cessió de sòl a la cooperativa. 
 
Exposa que, si bé tot l’àmbit estava qualificat de 18 (habitatge), es va veure la necessitat de 
destinar-ne una part a equipament, per la qual cosa es planteja l’alliberament de 2.200 m² de 
sostre d’equipament en aquest àmbit urbanístic del Turó de la Peira, barri que cal dotar 
d’equipaments de proximitat (la concreció dels equipaments es decidirà amb les entitats del 
barri i els grups polítics). Recorda que aquesta aprovació inicial es va portar a la darrera 
Comissió d’Ecologia Urbana i Mobilitat de Casa Gran. 
 
Atès el dèficit d’equipaments existents al Turó de la Peira, el Grup de BC votarà a favor de la 
modificació del Pla general metropolità. 
 
A continuació, el president del Consell del Districte obre un torn de paraula als grups 
municipals. 
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) indica que el seu grup entén l’habilitació d’un espai per a 
equipaments en el cor del Turó com a rectificació històrica en un barri hiperdensament 
construït, que es va construir d’una manera determinada per uns motius determinats. D’altra 
banda, considera que l’illa Q, ateses les seves dimensions i la seva centralitat, ha de ser un 
element de regeneració i de recentralitat del barri. Per això, votarà a favor de la modificació. 
 
Posa de manifest que hi ha discrepàncies entre el que demana l’Associació de Veïns per a 
l’equipament i el que planteja el Govern del Districte, i afegeix que el format de casal infantil 
que planteja l’Ajuntament és un format obsolet i no s’adiu amb la realitat actual dels barris, dels 
infants i joves, ni del teixit associatiu. A més, tampoc no troba adient que la gestió s’atorgui per 
concurs públic a una empresa, fet que contradiu els criteris que sovint s’exposen al Plenari, fins 
i tot per part del Govern, sobre projectes comunitaris, entre altres coses. 
 
Indica que, pel que fa a la resta, entén que hi ha un consens bastant ampli i que cal posar-se 
d’acord amb les demandes de l’Associació de Veïns. 
 
El Sr. Adrià Ventura (GM Demòcrata) agraeix l’explicació del Sr. Izquierdo, referent a una 
qüestió sorgida fa molts anys i que es va encetar el mandat passat, a la qual el seu grup va 
donar suport com a govern i n’hi dona ara com a oposició. Explicita que hi votarà 
favorablement, amb el convenciment que els actors implicats arribaran a un acord sobre els 
usos de l’espai. 
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El Sr. Francisco García Ortiz (PPC) celebra que se someta a aprobación una demanda 
histórica del Turó de la Peira y del distrito en general, una promesa incumplida por parte de los 
anteriores gobiernos municipales. 
 
Pone de manifiesto que en el expediente facilitado se afirma que los equipamientos que 
albergará la nueva construcción son un casal infantil, un casal de abuelos y el local de la 
asociación de vecinos, cuando es algo que continúa en fase de negociación. No obstante, 
entiende que tanto el casal de abuelos como la asociación de vecinos necesitan un nuevo 
local, dadas las condiciones en las que se encuentran sus instalaciones, por lo que su grupo 
informará favorablemente. 
 
El Sr. Juan del Olmo (Cs) expresa el voto favorable de su grupo, que está a favor de modificar 
el PGM para poder responder a las reclamaciones vecinales, y así poder disponer de 
equipamientos públicos para el barrio, demandados durante muchos años, y considera 
razonable aprovechar los espacios tan limitados de los que dispone el distrito para dar 
respuesta a las demandas vecinales de una forma coherente. 
 
El president del Consell del Districte Sr. Santiago Alonso constata que no hay ninguna persona 
del público que quiera intervenir y vuelve a dar la palabra al Gobierno. 
 
El Sr. Carlos Izquierdo (BC) le dice al Sr. García Ortiz que si el expediente recoge esa 
afirmación es un error tipográfico, ya que, efectivamente, no hay nada decidido. 
 
D’altra banda, diu al Sr. Sangrà que, de la mateixa manera que els usos de l’equipament no 
estan decidits, en cas que s’hi ubiqués un casal infantil, no hi hauria cap problema per discutir-
ne el model, ja que el Govern està obert a parlar de tot. 
 
El secretari informa que el punt s’aprova per unanimitat. 
 
7.- APROVAR la proposta d’atorgament de les medalles d’honor de la ciutat 2017 per al 
Districte de Nou Barris i elevar-les com a tal als òrgans centrals competents per a la seva 
aprovació. 
 
El Sr. Santiago Alonso enuncia el punt i dona la paraula al Govern. 
 
La Sra. Janet Sanz comenta que hi ha molts motius per sentir-se orgullós del districte, i que 
cada any hi ha l’oportunitat de proposar entitats, persones o projectes que mereixen un 
reconeixement a escala de ciutat per la gran tasca que duen a terme. Remarca que hi ha 
moltíssimes entitats que mereixen aquest reconeixement, per la qual cosa es vol treballar amb 
els grups per anar elaborant una llista àmplia de totes aquestes entitats que permeti anar-les 
proposant. 
 
Assenyala que les dues entitats que es proposen enguany (Músics per la Pau i la Integració, 
amb el projecte Vozes, i La Indomable) desenvolupen projectes molt arrelats al territori, que 
treballen per la garantia de la igualtat d’oportunitats i són generadors de drets i de 
reivindicacions que parteixen de la llibertat de la construcció de les persones. 
 
Exposa que el projecte Vozes, que forma part de l’entitat Músics per la Pau i la Integració, és 
una eina per fomentar la integració a través de la música nascuda el 2005 que ha atès 
moltíssims nens i nenes de la ciutat, de nacionalitats i situacions socioeconòmiques diverses. 
El projecte s’inspira en el Sistema Nacional d’Orquestres i Cors Juvenils i Infantils de 
Veneçuela, fundat pel mestre veneçolà José Antonio Abreu i guardonat amb el premi Príncep 
d’Astúries de les Arts 2008. Des dels seus inicis, Vozes ha crescut a causa de la demanda a la 
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ciutat i, especialment, al districte, d’una activitat artisticomusical gratuïta a la qual molts nens, 
nenes i joves no podrien accedir si no ho fos, i que constitueix un element d’aprenentatge i de 
construcció personal fonamental. 
 
Subratlla que Vozes genera oportunitats a partir de la música, un element que desperta una 
sensibilitat especial, permet treballar a partir de valors i en la construcció de valors, i dona lloc a 
aprenentatges col·lectius. El projecte està dirigit pel músic, compositor i director d’orquestra 
veneçolà present a la sala Pablo González Martínez, professor associat del Royal College of 
Music i director de l’orquestra de la Cambra Iberoamericana de Catalunya, a qui agraeix la gran 
implicació. Estén l’agraïment a la Susanna, que hi treballa braç a braç perquè el projecte tiri 
endavant. Anima tots dos a continuar duent a terme la seva feina, sense la qual el districte no 
seria el que és i que convindria estendre a la resta de la ciutat. 
 
Pel que fa a l’Associació Sociocultural La Indomable, entitat que desenvolupa el seu projecte 
sociocultural al barri de Ciutat Meridiana amb una implicació molt intensa, assenyala que des 
de la seva fundació ha esdevingut un dels principals promotors de la vida social i comunitària a 
la Zona Nord. L’entitat organitza activitats culturals com el Festival de Dansa i la Cavalcada de 
Reis, i activitats interculturals com els Menjars del Món, així com activitats de promoció de la 
dona i activitats vinculades a la petita infància, a més de projectes socioeducatius com els 
casals d’estiu i de Nadal, en els quals treballa conjuntament amb Serveis Socials. 
 
Subratlla que la feina de l’entitat, desinteressada i lluitadora, ajuda a vertebrar moltes iniciatives 
amb persones de tots els orígens, i a entendre que els veïns i veïnes de la Zona Nord poden 
assolir qualsevol objectiu que es proposin, malgrat les condicions socioeconòmiques adverses 
que pateixen. Entén que l’entitat és un element fonamental en la vertebració de drets i de lluita 
per la justícia social. 
 
Informa que la Mirta, de La Indomable, ha estat al Plenari, però ha hagut de marxar, i agraeix la 
feina que desenvolupen totes les dones que formen part del projecte, sense les quals el 
districte, Ciutat Meridiana i la Zona Nord no serien el que són, i els demana que mai no posin fi 
al projecte. 
 
Seguidament, el president del Consell del Districte dona pas a les intervencions dels grups. 
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) manifesta el suport del seu grup a les dues propostes 
d’atorgament de medalles, i dona les gràcies a les persones que formen part de La Indomable i 
de Vozes, per uns projectes que van néixer fa molts anys, que van sorgir amb molta força i que 
han arrelat profundament en el teixit del districte. 
 
D’altra banda, expressa el compromís del seu grup de treballar perquè aquestes entitats puguin 
treballar en les millors condicions possibles (en un local i amb uns mitjans adients, etc.). 
 
El Sr. Adrià Ventura (GM Demòcrata) agraeix l’explicació de la regidora del Districte, expressa 
el vot favorable del seu grup, posa en valor la feina que desenvolupen les dues entitats 
proposades, a qui demana que continuïn els seus projectes malgrat les adversitats, i posa de 
manifest la dificultat de consensuar únicament dues propostes cada any atesa la qualitat de les 
entitats i els projectes de Nou Barris, que és envejable. 
 
A Vozes li agraeix especialment que no només doni música a Nou Barris, sinó que, a més, 
demostri la capacitat transformadora que tenen els instruments i un projecte que regala música, 
i sobretot valors, a qui més ho mereix, que són els nens i les nenes. A La Indomable li diu que 
avui més que mai cal que continuïn pintant el color carn amb el color de la diversitat, perquè 
Nou Barris se n’enorgulleix. 
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El Sr. Francisco García Ortiz (PPC) subraya que Nou Barris puede presumir de tener un tejido 
asociativo, vecinal y de entidades muy importante y muy activo, que diariamente realiza un 
gran trabajo para los vecinos y vecinas. Coincide en que son muchas las entidades y las 
personas que merecerían la Medalla de Honor, pero celebra que se haya elegido a La 
Indomable y a Vozes, que realizan un excelente trabajo social en el distrito. Felicita a ambas 
entidades por este reconocimiento a su gran labor y el compromiso que diariamente 
demuestran con el distrito y con sus vecinos. 
 
El Sr. Juan del Olmo (Cs) se suma a los halagos que han dirigido el resto de grupos a las 
entidades, a las que felicita y agradece el trabajo que realizan día tras día, a pesar de las 
dificultades, para llevar a cabo todos sus proyectos, sumamente necesarios para el distrito. Les 
agradece también que hayan asistido al Plenario. 
 
El Sr. Gabriel García Duarte (PSC) expresa la alegría de su grupo ante las dos propuestas 
consensuadas, y comenta que su larga presencia en el Distrito le ha permitido conocer el 
trabajo de muchos vecinos y vecinas implicados en transformar los barrios. Concretamente, ha 
tenido la virtud de conocer el trabajo y la reivindicación de Vozes y de La Indomable. Manifiesta 
el voto favorable de su grupo, que entiende que se está llevando a la Medalla de Honor de 
Barcelona lo mejor de Nou Barris. 
 
Subraya que Vozes ha formado a 480 niños en el distrito, gracias a un trabajo que ha obtenido 
reconocimientos como el Premio Unesco Federico Mayor Zaragoza, el Certamen por la 
Convivencia de 9 Barris Acull o el Premio Nou Barris, reconocimientos que demuestran el 
enorme potencial que tiene el distrito. Felicita a Pablo, a su equipo y a todas las personas 
implicadas. 
 
Por otro lado, indica que La Indomable lleva a cabo su labor sociocultural en una de las zonas 
del distrito más castigadas por la crisis, una zona especialmente humilde y reivindicativa. 
Señala que la entidad trabaja por la integración, por la infancia y por la mujer en un momento 
de crisis intensa, a veces también crisis de algunos valores. Añade que la entidad ha liderado 
el Plan Comunitario de Ciudad Meridiana y tiene una gran implicación en la transformación 
transversal de la realidad del barrio, y da las gracias a Mirta, a Pilar y a todo el equipo por su 
gran involucración en la transformación del distrito. 
 
El Sr. Santiago Alonso indica que la propuesta se aprueba por unanimidad y da la palabra al 
director del proyecto Vozes. 
 
El Sr. Pablo González da las gracias de todo corazón por la propuesta, y comenta que el 
martes casi 200 niños estuvieron tocando y cantando en el inicio de las Fiestas de Nou Barris, 
en un acto en el que se respiraba una gran alegría, como siempre, ya que las orquestas de 
Vozes proceden más de un trabajo social que musical, lo que genera una alta autoestima en 
los integrantes de las orquestas, a los que se les intenta inculcar que tienen mucha suerte por 
ser apoyados. 
 
Asegura que les transmitirá a cada uno de los niños —el sábado estará ensayando con 
200 chicos que tienen programados importantes conciertos en el Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona, en el Festival Simfònic, y en la Diada de Pau Casals— la 
confianza que tiene el Distrito en ellos, y les hará llegar el mensaje también a los padres, a la 
coral de padres. Explica que Vozes no solo trabaja con niños y jóvenes, y menciona la 
extraordinaria coral del Casal de Gent Gran de Torre Llobeta i Vilapicina, a quien también 
trasladará la confianza de los representantes políticos, que tienen la gran responsabilidad de 
tratar de equilibrar, como si dirigieran una orquesta, todas las inquietudes y las necesidades del 
distrito. 
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Cierra la intervención reiterando su profundo agradecimiento. 
 
 
Part d’impuls i control: 
 
 
8.- Proposicions/declaracions de grup, precs i preguntes dels grups municipals del 
Consell. 
 
 

8.1 Proposició de CS relativa a que “Se solicita que el Ayuntamiento y el Distrito de 
Nou Barris estudie la viabilidad de impulsar una línea de ayudas para promover 
mejoras de acceso en los comercios del Distrito tal y como ocurre en otros distritos, y 
que este incorpore: - una campaña de promoción destinada a conseguir que un mayor 
número de establecimientos del pequeño y mediano comercio de Nou Barris sean 
accesibles, con programes y guías específicas indicando los recursos y subvenciones 
disponibles para realizar las reformas necesarias, así como las ventajas que 
comportan; - que estas acciones se realicen con la colaboración del Instituto Municipal 
de Personas con Discapacidad y las Asociaciones Comerciales y Sociales del Distrito, 
y a través de todos los medios de difusión disponibles; - que en el marco de estas 
acciones se promocionen las herramientas digitales ya disponibles y que ponen en 
valor la comprobación y accesibilidad de un comercio” 
 

El Sr. Raúl Medina Román (Cs) explicita que los ciudadanos que tienen algún tipo de 
necesidad referente a accesibilidad la tienen todos los días del año, por lo que deberían 
disponer de una aplicación que geolocalizara a la persona y le mostrara el grado de 
accesibilidad de los comercios de alrededor, y remarca que Barcelona es la cuna de muchas 
iniciativas mobile y smart, y tiene una importante tradición de sensibilidad hacia la accesibilidad 
universal. 
 
Recuerda que el 6 de julio de 2016 fue noticia que es en los municipios donde realmente se 
comprueba si se cumple el derecho a la accesibilidad. El titular que encabezaba la noticia era 
«Mapp4all, la app gratuita que mapea por primera vez los comercios accesibles de Barcelona». 
Subraya que Nou Barris no puede ser menos que el resto de Barcelona en cuanto a 
accesibilidad, y comenta que la regidora de Comercio afirmó, en el marco de aquella noticia, 
que el Consistorio destinaría 150.000 euros a subvenciones de hasta 2.500 euros para obras 
de accesibilidad en comercios. 
 
Expone que, a pesar de las mejoras de los últimos años, menos del 50% del comercio de 
proximidad de Barcelona es accesible, y en el distrito de Nou Barris, la situación no es mejor: 
según las comprobaciones de campo realizadas por el Grupo Municipal de Cs, en algunas de 
las principales calles comerciales del distrito, los comercios que cumplen con unos requisitos 
mínimos de accesibilidad de entrada al local son considerablemente inferiores, pero, en la 
mayoría de los casos, el comercio podría convertirse en accesible con una sencilla obra menor. 
 
Subraya que el fomento y el apoyo para que exista un tejido comercial inclusivo debe ser una 
prioridad para cualquier gobierno, y que las mejoras en accesibilidad generan ventajas 
comerciales y sociales como la mejora de la imagen y la reputación del negocio, el aumento de 
la competitividad del comerciante y una mejor atención al público. Añade que el comercio 
accesible contribuye a mejorar el bienestar y la cohesión social, y fomenta un trato igualitario y 
no discriminatorio, y las obras de mejora de la accesibilidad generan empleo. 
 
Para acabar, enuncia la proposición. 
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A continuació, el president del Consell del Districte obre un torn de paraula als grups municipals 
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) expressa el vot favorable del seu grup, defensor de qualsevol 
iniciativa adreçada a millorar l’accessibilitat de les persones amb dificultats. 
 
Coincideix que en la majoria de comerços, amb intervencions molt petites s’avançaria molt. 
Entén que de vegades no es fan aquestes intervencions per manca de mitjans o d’informació, o 
per dificultats a l’hora d’obtenir algun permís, entre altres motius, però no per desinterès dels 
comerciants. Per això, troba encertat que el Districte intervingui per facilitar aquestes obres. 
 
Posa de manifest que la proposició ha estat transaccionada amb el Govern, cosa que troba 
positiva, ja que això significa que es tirarà endavant, però assenyala que preferia la proposició 
original, ja que quan la iniciativa és que s’estudiïn viabilitats, l’actuació pot diluir-se una mica. 
Observa que la proposició parla d’obres que es podrien dimensionar correctament, i demana 
una mica més de compromís en aquest sentit. 
 
El Sr. Adrià Ventura (GM Demòcrata) agraeix que el Sr. Sangrà hagi explicitat que hi ha hagut 
una transacció, i que el president del Grup de Cs l’hagi fet arribar als grups. 
 
Expressa el vot favorable del seu grup, que entén que la proposició no demana res 
extraordinari, sinó, simplement, fer que les persones amb discapacitat puguin fer vida normal, 
com qualsevol veí o veïna del districte. 
 
Posa de manifest que durant molts mandats s’ha treballat intensament per millorar 
l’accessibilitat en els comerços, el transport, la via pública, etc., si bé és cert que encara queda 
molta feina per fer, i observa que el Districte sol no pot tirar endavant la iniciativa, sinó que 
necessita la complicitat de l’Ajuntament de Barcelona, així com treballar amb l’Àrea de Paisatge 
Urbà. 
 
El Sr. Javier Barreña (PPC) expresa el voto favorable de su grupo, defensor de toda propuesta 
cuyo objetivo sea mejorar el comercio de proximidad y/o mejorar en accesibilidad. Puntualiza, 
no obstante, que a su grupo le decepciona un poco la proposición transaccionada, menos 
contundente que la original. 
 
El Sr. Mario García Gómez (PSC) agraeix el to constructiu del conseller Raúl Medina, i posa de 
manifest el suport total del seu grup a qualsevol millora en accessibilitat i a la conscienciació 
sobre aquesta qüestió. Observa, però, que si bé el Govern pot impulsar, conscienciar i orientar 
els comerços perquè siguin més accessibles, la seva capacitat d’actuació està limitada pel fet 
que es tracta d’espais privats. Espera que tot el comerç s’afegeixi en bloc a les campanyes que 
es duran a terme i que aquestes tinguin el fruit desitjat. 
 
Agraeix també la presentació de la proposició, i indica que la Direcció de Comerç treballa en 
aquesta línia des del 2015, any en què es va fer una aportació de 450.000 euros a l’Institut 
Municipal del Paisatge Urbà per contribuir a aquesta qüestió i es va obrir una línia de 
subvencions a comerços amb l’objectiu de suprimir barreres arquitectòniques i millorar 
l’accessibilitat, millorar la sostenibilitat i millorar la imatge exterior. 
 
D’altra banda, coincideix que encara queda molta feina per fer, recorda al Sr. Medina que el té 
a la seva disposició com a responsable de Comerç, i el convida a plantejar tots els seus dubtes 
i propostes de millora a la Taula de Comerç i en el marc del Pla de dinamització econòmica del 
districte. 
 
La Sra. Carolina Recio (BC) posa de manifest el total suport del seu grup a la dinamització 
comercial dels barris. Subratlla que el petit comerç de proximitat fa barri, cohesiona i és 
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absolutament necessari per a la vida als barris, i que el comerç contribueix d’una manera 
fonamental a millorar la convivència, sobretot quan és accessible i, per tant, facilita la 
quotidianitat de persones que tenen problemes per exercir-la. 
 
Explica que el seu grup ha treballat amb el grup proposant amb la voluntat d’acordar una 
proposició que es pogués aprovar, i remarca que existeixen espais on els grups poden 
presentar propostes, i que el Govern sempre està obert al diàleg. Concreta que en el Plenari 
anterior es va aprovar el Pla de dinamització econòmica, en què els grups estan convidats a 
participar, i que el Pla estratègic de desenvolupament econòmic del districte inclou el comerç 
com a eina estratègica. 
 
Afirma que la proposició presentada, en part ja s’està tirant endavant. Especifica que a Trinitat 
Nova ha començat un projecte innovador que es gestionarà mitjançant l’associació de 
comerciants del barri: s’està treballant amb 24 comerços per donar-los subvencions i ajudes 
per a la millora en eficiència energètica, accessibilitat i imatge exterior, per aconseguir un barri 
més digne des del punt de vista de la imatge exterior i més amable, i per millorar la quotidianitat 
de persones amb dificultats. Informa que en aquest projecte participen l’IMPU, Barcelona 
Activa, el Districte, l’Agència d’Energia i la Direcció de Comerç. 
 
A continuació, diu al Sr. Medina que, com a sociòloga, s’ha entusiasmat quan l’ha sentit parlar 
de treball de camp. 
 
Per acabar, agraeix el fet d’haver pogut fer aportacions en positiu a la proposició, i observa 
que, si es vol que aquesta sigui més atrevida, tots els grups haurien de col·laborar en 
l’aprovació dels pressupostos a Casa Gran. 
 
Finalitzades les intervencions dels grups municipals, el Sr. Santiago Alonso dona la paraula a 
les dues persones del públic que han demanat intervenir en aquest punt. 
 
El Sr. Joaquín Esteban celebra la iniciativa, pero subraya que es necesario dotarla de fondos, 
actualmente insuficientes. 
 
Por otro lado, observa que, al habilitar rampas, debe evitarse que queden escalones (en el 
número 22 de la calle Eduard Tubau hay un escalón de 7 cm, por lo que la rampa no llega a la 
acera y, por lo tanto, es inútil) y evitar también que las puertas sean inaccesibles, como ocurre 
en el servicio automático de lavandería que se ha abierto en San Acisclo. Solicita que cuando 
se otorguen licencias, se compruebe si la obra es accesible, y que se aconseje a los comercios 
que, si es necesario, muevan la puerta para poder hacer la rampa por la parte más baja, donde 
esté el escalón más bajo, ya que el coste será menor y la rampa entrará menos. 
 
Remarca que es necesario ayudar a los comerciantes abonándoles la mitad de los costes de 
las rampas. 
 
La Sra. Teresa Carvajal expresa una gran alegría ante la aprobación de la proposición, que no 
solo beneficiará a las personas con movilidad reducida, sino también a las personas mayores. 
 
Pregunta cómo es posible que, si desde el 2015 se trabaja en esta línea, se otorguen licencias 
a comercios que no cumplen la Ley de Accesibilidad. Pregunta quién aprueba las licencias y 
por qué no se lleva a cabo una inspección adecuada, y observa que el problema no son las 
personas con discapacidad, sino que alguien, sin querer, por no tenerlas en cuenta, les ponga 
una barrera que les impida desenvolverse con normalidad de manera autónoma. 
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Le pide al Sr. García Gómez, responsable de Comercio, que actúe con firmeza en este 
aspecto, y se ofrece para colaborar con él, como ciudadana, en cualquier comprobación que 
deba llevarse a cabo. 
 
Por último, afirma que, con el esfuerzo de todos, se conseguirá una Barcelona mucho mejor. 
 
A continuación, el president del Consell del Districte dona de nou la paraula al grup proponent. 
El Sr. Raúl Medina Román (Cs) coincide con el Sr. Sangrà en que con pequeñas obras se 
consiguen comercios accesibles. Por otro lado, comenta que la proposición se presentó en el 
Distrito de Horta-Guinardó y sí que fue aprobada, mientras que aquí ha tenido que ser 
transaccionada. Está de acuerdo en que la proposición ha perdido intensidad, pero su grupo ha 
priorizado que pudiera aprobarse. 
 
Le dice al Sr. Ventura que la proposición ya recoge que se solicite la actuación al Ayuntamiento 
y al Distrito de Nou Barris, y confirma que su grupo tendrá en cuenta la sugerencia de 
incorporar el Área de Paisaje Urbano. 
 
Subraya que Nou Barris no debe quedarse atrás en cuanto a accesibilidad, sino estar a la 
altura del resto de la ciudad. 
 
En cuanto a la supresión de barreras arquitectónicas desde el 2015, subscribe las palabras de 
la Sra. Carvajal. 
 
Confirma que su grupo compartirá información y propuestas en los espacios disponibles, y 
comenta que el tema de los presupuestos ya se tratará en el Ayuntamiento de Barcelona. 
 
Invita a la Sra. Recio al próximo trabajo de campo, si le hace ilusión, para que vea los efectivos 
y cómo trabaja el Grupo de Cs. 
 
Respecto a la necesidad de aumentar los fondos, propone que se utilice el superávit del 
Ayuntamiento. 
 
Para acabar, manifiesta su acuerdo con que debe velarse por la calidad de las obras y porque 
los nuevos comercios abran con la accesibilidad adecuada. 
 
El Sr. Santiago Alonso le pide a la Sra. Teresa Carvajal, que ha interrumpido para hacer un 
comentario, que haga el comentario luego. 
 
La Sra. Teresa Carvajal solicita que se haga una inspección, ya que no les dejan entrar a 
cuartos de baño porque los tienen de almacén. 
 
El Sr. Santiago Alonso abre un turno de palabra para los grupos que quieran volver a intervenir. 
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) entén que la proposició vol que s’accelerin les actuacions que es 
duen a terme per millorar l’accessibilitat, i no entén que es proposi estudiar la viabilitat 
d’impulsar una línia d’ajuts, quan teòricament ja hi ha el coneixement suficient per saber què es 
pot fer i què no. 
 
Assegura que el seu grup voldria col·laborar en l’aprovació dels propers pressupostos, com 
hauria volgut col·laborar en l’aprovació dels anteriors, però demana que es dimensionin bé les 
coses. Observa que al juny hi haurà una previsió de superàvit de l’Ajuntament per al llarg de 
l’any, i que no tot depèn únicament «dels dolents de l’oposició que no aproven el pressupost». 
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El Sr. Adrià Ventura (GM Demòcrata) reitera el vot favorable del seu grup. Tot seguit, reconeix 
que la proposició parla de l’Ajuntament, però puntualitza que s’insta el Districte, i és el Districte 
qui ha de decidir col·laborar amb l’Ajuntament i aquest ho ha d’acceptar. 
 
Quant a la incorporació de l’Àrea de Paisatge Urbà, observa que dependrà dels companys del 
Govern que desenvolupin la proposta. 
 
El Sr. Mario García Gómez (PSC) demana rigor en el redactat de les proposicions, i observa 
que no es pot barrejar en la mateixa sintaxi de la proposició «hauria de ser» i «és». Està 
d’acord que tots els comerços de Nou Barris —i d’arreu— haurien d’estar adaptats, però diu 
que cal ser curós també en parlar de diners, ja que els recursos econòmics són limitats. 
Especifica que, en aquest moment de l’any, ja hi ha partides tancades, de manera que no seria 
possible aconseguir els diners necessaris per adaptar tots els comerços del districte, que era el 
sentit de la proposició inicial. Subratlla que, amb la transacció, la proposició és molt més 
correcta, atès que expressa una voluntat conjunta de tots els membres del Consell Plenari de 
Nou Barris d’instar Casa Gran a treballar en aquest tema, en el qual es treballa i cal continuar 
treballant. 
 
A continuació, diu al Sr. Medina que els grups no només assisteixen als espais de debat per 
rebre informació, sinó també per aportar-ne, de manera que, si coneix alguna situació deficient, 
o té alguna idea per millorar algun aspecte, pot compartir-ho en els espais corresponents. 
 
Per acabar, explicita el vot favorable del seu grup. 
 
La Sra. Carolina Recio (BC) agraeix les aportacions en positiu de les persones que més poden 
dir sobre problemes d’accessibilitat, dels quals ella és molt conscient, atès que va amb un 
cotxet. 
 
D’altra banda, agraeix la invitació del Sr. Medina al proper treball de camp, però puntualitza que 
és una apassionada del treball de camp fet amb rigor, amb una metodologia concreta i del qual 
es derivin unes hipòtesis de treball concretes, ja que només així es poden trobar bones 
evidències empíriques. 
 
El Sr. Raúl Medina Román (Cs) confirma al Sr. García Gómez que trabajarán conjuntamente la 
información que consigan, y le dice a la Sra. Recio que quizá no tenga tiempo de asistir al 
trabajo de campo, ya que, por lo visto, su trabajo no le deja tiempo para ir a las reuniones de 
barrio. 
 
Parla la Sra. Carolina Recio (BC) sense micròfon. 
 
El Sr. Raúl Medina Román (Cs) agradece el apoyo de todos los grupos. 
 
El secretari informa que la proposició s’aprova per unanimitat. 
 

 
8.2 Proposició del PPC relativa a: ” 1) Que el Ayuntamiento invite a la propiedad a la 
cesión de dicho terreno comprendido en la calle Maladeta para la utilización de huertos 
urbanos mientras el constructor no decida construir; 2) Que el Ayuntamiento facilite dos 
puntos de agua para la utilización exclusiva del riego de los huertos urbanos; 3) Que se 
dé traslado de dicha iniciativa a las entidades del barrio de Porta” 
 

El Sr. Javier Barreña (PPC) indica que los huertos a los que hace referencia la proposición se 
encuentran encima de una propiedad privada que no ha dado muestras de tener la intención de 
urbanizar. 
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Recuerda que en la pasada legislatura, su grupo presentó una iniciativa para que el Gobierno 
hablara con la propiedad para que, mientras no fuese a construir, dejase el terreno, con el 
acuerdo de que en el momento en que fuese a construir, los vecinos que cultivaban los huertos 
los dejasen. 
 
Comenta que algunos de los vecinos que estaban allí recibieron unas multas, y se hicieron 
algunas gestiones, pero no se llegó a ningún acuerdo ni verbal ni escrito con la propiedad. 
 
Por ello, presenta la proposición, que lee, y anuncia una transacción in voce del segundo 
punto: solicita que se instale una fuente en la esquina de la calle Maladeta con la calle Alcudia. 
 
A continuació, el president del Consell del Districte obre un torn de paraula als grups municipals 
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) manifesta sorpresa per l’autoesmena. Tot seguit, subratlla que 
l’objectiu dels veïns —el seu grup es considera veí, ja que el Casal d’ERC de Francesc Layret 
és molt proper al carrer Maladeta— sempre ha estat alliberar l’espai i guanyar-lo per al barri i 
per a tothom —un espai públic recuperat no només és per als veïns, sinó per a tothom que en 
vulgui gaudir—, i la forma de pressionar i de lluitar per això ha estat muntar-hi els horts urbans. 
 
El seu grup considera que una mesura com la proposada pel Grup del PPC desvirtuaria les 
demandes històriques dels veïns i el paper simbòlic dels horts. Indica que el Grup d’ERC 
sempre ha donat suport perquè l’espai esdevingui una rambla urbana, un espai per a la gent, i 
considera que no hi ha motius per oblidar aquest objectiu i renunciar-hi. 
 
Per les raons exposades, el seu grup votarà en contra de la proposició. 
 
El Sr. Adrià Ventura (GM Demòcrata) indica que el seu grup troba encertat que es convidi el 
propietari a cedir el terreny mentre no hi construeixi, si bé caldria assegurar-se, per evitar 
malentesos, que totes les parts implicades coneixen els drets i els deures de cadascuna, 
sobretot a mitjà i a llarg termini. D’altra banda, entén que la iniciativa ha de comptar amb 
l’acceptació dels veïns de l’entorn dels horts i del barri de Porta. 
 
Comunica que el tema de l’aigua generava dubtes al seu grup, que no sabia qui es faria càrrec 
d’aquesta despesa, però l’autoesmena ha fet desaparèixer els dubtes, i donarà suport a la 
proposició. 
 
El Sr. Juan del Olmo (Cs) comenta que la utilización del solar entre Andratx i Alcudia por parte 
de los vecinos y entidades como huerto urbano ya es un hecho consumado, y que su grupo, si 
se basa en el Pla Buits del Ayuntamiento, cuyo objetivo es dinamizar terrenos en desuso, 
encuentra razonable la posibilidad de que el espacio se continué utilizando de una forma 
idónea y en sintonía con la propiedad para evitar malentendidos que no llevan a ninguna parte 
y evitar en lo posible que se convierta en un solar semiabandonado, como ocurre en el solar 
adyacente, entre Andratx i Escultor Ordóñez. 
 
El Grupo de Cs considera razonables también los términos de la propuesta en cuanto a abrir el 
diálogo con la propiedad para conocer su opinión. Observa que debería tenerse en cuenta que 
en la pasada Audiencia los vecinos reclamaban la vía verde de la calle Maladeta, por lo que, 
antes de tomar una decisión, le gustaría saber si el Gobierno ha tenido posibilidad de hablar 
con la propiedad. 
 
El Sr. Gabriel García Duarte (PSC) explica que su grupo ha estado valorando dos opciones de 
voto, ya que, por un lado, está a favor de cualquier propuesta de mediación, pero, por otro lado, 
entiende que tienen más peso las consecuencias del relato. Concreta que la proposición marca 
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un final (la construcción en el solar) como si no hubiera alternativa, cuando las demandas 
vecinales van en otra dirección. Por ello, ve complicado dar apoyo a la proposición: si bien 
entiende que la voluntad de mediar del grupo que ha presentado la proposición es buena, 
considera que las consecuencias tendrían peor impacto para los vecinos y vecinas. 
 
La Sra. Esther Flaquer (BC) assenyala que quan va rebre la proposició no va entendre que es 
presentés en aquest moment, quan ja hi ha uns fets consumats. Recorda que es va parlar amb 
alguna propietat quan es va presentar el recurs i, en principi, com que no hi havia intenció de 
construir, hi va haver un acord verbal que es podrien utilitzar els horts. D’altra banda, observa 
que a la darrera Audiència es va veure que els veïns, que van exposar els seus motius i les 
seves necessitats, no volen els horts, sinó que els utilitzen com a mitjà per a una altra 
reivindicació. 
 
Pel que fa a l’aigua, indica que hi ha una font propera, a l’escola Splai, que és d’on treuen 
l’aigua els veïns. 
 
Per acabar, comunica que el Govern, després de diferents trobades amb tots els veïns de 
l’àrea, ha decidit no donar suport a la proposició. 
 
Seguidament, el Sr. Santiago Alonso dona la paraula a les dues persones del públic que volen 
intervenir en aquest punt. 
 
El Sr. Francisco Garrobo (CUP-Capgirem Nou Barris) troba fora de lloc la idea de parlar amb el 
Sr. Núñez, el propietari, que va ser condemnat a la presó per corrupte, per intentar que cedeixi 
els terrenys. Considera summament improbable que aquest senyor, amb les ganes de diners 
que té, volgués cedir els terrenys. Entén que el que ha de fer l’Ajuntament és expropiar aquests 
terrenys, que fa anys que són buits i que no han fet res per a la comunitat ni per al barri. 
 
D’altra banda, diu que troba genial el tema de la font, i que si se’n posa una altra a baix, millor 
encara. 
 
El Sr. Joaquín Esteban opina que el Sr. Núñez no va a estar dispuesto a ceder el terreno para 
hacer un huerto o una rambla, y que si ha pagado el terreno, habría que indemnizarle, por lo 
que habría que gastar fondos públicos. 
 
A continuació, el president del Consell del Districte dona de nou la paraula al grup proponent. 
 
El Sr. Javier Barreña (PPC) observa que el Grupo de BC habla con unos vecinos y él, con 
otros, y comenta que en la sala hay un par de vecinos que tienen huertos y con los que él ha 
hablado. Explica que si ha presentado la proposición ha sido después de mantener varias 
reuniones con ellos. No está de acuerdo en que sea un mal momento para trasladar al Plenario 
esta inquietud vecinal. 
 
Por otro lado, niega que la proposición marque un final: lo que marca es un principio, un 
diálogo que sea un primer paso de un proceso que podría tener un resultado satisfactorio. No 
entiende qué problema hay en hablar con la propiedad para plantearle la posibilidad de ceder el 
solar al barrio mientras no lo utiliza. Subraya que convendría intentar este diálogo, cosa que 
hasta ahora no se ha hecho. 
 
Considera que, en ocasiones, algunos intentan ser tan de izquierdas que acaban expropiando 
sin ton ni son. 
 
Comenta que hay una parte de los huertos que está bien cuidada, con pasos intermedios para 
que nadie tenga ningún problema, etc. —tiene menos barreras arquitectónicas que algunos 
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barrios—, lo cual es digno de admirar, y señala que algunos profesores del colegio 
mencionado, el Splai, también aprovechan el huerto para explicárselo a los niños. Expone que, 
no obstante, la parte de abajo del terreno está totalmente abandonada, llena de excrementos 
de perro y de hierbajos. Indica que la intención de la proposición es que la parte de arriba se 
mantenga al menos como está. Entiende que la proposición sería un buen primer paso. 
 
El president del Consell del Districte obre un segon torn de paraula als grups municipals. 
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) observa que en aquest cas qui ha de fer les coses són els veïns, 
que ja les han estat fent, i hi ha unes forces polítiques que hi han donat suport i d’altres que no, 
i comenta que, evidentment, ell es troba més a l’esquerra que el Sr. Barreña. 
 
El Sr. Adrià Ventura (GM Demòcrata) reitera el vot favorable del seu grup. 
 
El Sr. Juan del Olmo (Cs) concluye, después de escuchar a todos los grupos, que iniciar un 
diálogo con la propiedad sobre el estado del terreno y sobre qué piensa hacer no compromete 
al Distrito en nada, y que se trata de negociar con la propiedad la situación de un solar que 
tienen semiabandonado. Por ello, su grupo votará a favor de la proposición. 
 
El Sr. Gabriel García Duarte (PSC) comenta que si no hubiera conflicto entre el privado y el uso 
público, si la situación fuera que existe un solar abandonado al que los huertos están dando 
vida, el Grupo del PSC diría que el punto 1 de la proposición hace precisamente todo lo que el 
portavoz del Grupo del PPC ha explicado, y no encontraría ningún problema. Sin embargo, la 
realidad es que hay una reivindicación vecinal. Le gustaría disponer de una tercera ronda de 
intervenciones para intentar convencer a los grupos que apoyan la proposición. 
 
Insiste en que la proposición marca un final, cuando hay vecinos que no están defendiendo los 
huertos, sino un uso distinto para el que puede estar destinado un solar privado (una rambla u 
otro tipo de equipamientos que no sean pisos). Observa que enfrentarse a los intereses 
legítimos de un solar privado para un uso público exige un posicionamiento distinto a una 
situación normal. Aclara que, a pesar de esta lectura, su grupo entiende la primera parte de la 
explicación del Sr. Barreña. 
 
Concluye que, a pesar de la buena voluntad de mediación, la proposición daría pie a algo 
grave, sobreentender que finalmente ahí se valida la construcción de pisos y se ignoran todas 
las demandas. Por ello, su grupo votará en contra. 
 
La Sra. Esther Flaquer (BC) observa que, si bien actualmente los huertos cumplen una función 
social y el espacio está siendo utilizado para usos compartidos, los huertos no son un fin en sí 
mismos. Comenta que por todo el barrio hay pancartas en las que se reivindica otra cosa, y se 
está defendiendo una proposición propuesta por algún propietario para ver las intenciones que 
hay respecto a los huertos. Añade que ya se habló con la propiedad y se acordó que mientras 
no se construyera, habría huertos, por lo que no le encuentra sentido a la proposición, y votará 
en contra. 
 
El Sr. Javier Barreña (PPC) agradece las votaciones y las explicaciones de todos los grupos, y 
da las gracias especialmente al Grupo de Cs, que tenía dudas y ha dejado la decisión de su 
voto hasta el final. 
 
El secretari indica que la proposició, que ha rebut 7 vots a favor, 12 en contra i cap abstenció, 
no s’aprova. 
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8.3 Proposició de GM Demòcrata relativa a “1) que el Districte de Nou Barris i 
l’Ajuntament de Barcelona iniciï l’estudi de viabilitat de l’àmbit urbanístic de l’Amfiteatre 
al parc del Pla de Fornells amb la finalitat d’iniciar els tràmits per fer una modificació del 
Pla General Metropolità per tal d’assolir més sòl destinat a equipaments; 2) Que en el 
marc de la revisió del Pla d’Equipaments i amb la participació de les entitats del barri es 
contempli destinar aquest espai al Casal de Joves de Roquetes”, 
 

El Sr. Adrià Ventura (GM Demòcrata) indica que el seu grup ha arribat a un acord de transacció 
amb el grup de govern. Entén que tots els portaveus disposen de la proposició definitiva, que 
s’ha facilitat a la Junta de Portaveus extraordinària i que llegeix. 
 
Exposa que actualment el Casal de Joves de Roquetes, gestionat pels mateixos joves, es troba 
al carrer Vidal i Guasch i és un equipament consolidat amb una trajectòria d’èxit, esforç i 
compromís amb l’entorn. Fa més de tres dècades que està en funcionament, i ha esdevingut un 
referent en activitats d’oci, participació, formació i construcció personal, així com de xarxa entre 
els joves i les entitats de l’entorn. Amb el temps, però, l’espai ha quedat petit per a les activitats 
que s’hi desenvolupen. D’altra banda, la ubicació, en un carrer estret i envoltat d’habitatges, en 
ocasions pot alterar la convivència amb el veïnat. Per això, els joves usuaris i gestors de 
l’equipament reclamen una nova ubicació per assolir un espai adient per a les seves activitats, 
on aquestes no es vegin tan condicionades com es veuen actualment. Concreta que els joves 
voldrien que el casal s’ubiqués a l’amfiteatre de Roquetes, a la part superior del passatge 
Antaviana, al parc Pla de Fornells, un espai emblemàtic del barri, amb poc ús quotidià, que 
s’està degradant com a espai públic, i que seria un indret òptim per a les activitats del casal. 
 
A continuació, el president del Consell del Districte obre un torn de paraula als grups 
municipals. 
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) troba encertat que hi hagi hagut una transacció perquè es faci un 
estudi de viabilitat, ateses les característiques de l’amfiteatre que es proposa com a ubicació 
del casal, ja que el terreny, lligat al Parc Natural de Collserola, s’hauria de requalificar 
(actualment està qualificat com a zona verda), de manera que cal actuar amb molt coneixement 
i amb molta cura per evitar la degradació d’espais. Per això, votarà a favor de la proposició. 
 
El Sr. Francisco García Ortiz (PPC) está de acuerdo en que la actividad del casal en ocasiones 
origina ruidos y molestias a los vecinos de la zona, y en que la zona del anfiteatro está 
degradada y abandonada, por lo que podría ser una buena opción para construir nuevos 
equipamientos en el barrio. Sin embargo, entiende que deberían valorarse otras soluciones, 
como por ejemplo la mejora de la insonorización del casal o una mayor colaboración de los 
usuarios, y que existen otros proyectos más necesarios para el barrio y que llevan muchos más 
años pendientes, como el centro de día para los vecinos de la tercera edad o el cubrimiento de 
la ronda de Dalt. 
 
Explicita que su grupo está de acuerdo con la primera parte de la proposición, pero discrepa de 
la segunda, por lo que se abstendrá. 
 
El Sr. Raúl Medina Román (Cs) observa que la situación es en cierto modo similar a la que se 
vivió con el Casal de Jóvenes de Prosperidad, antiguamente ubicado en la calle Joaquim Valls. 
Recuerda que en un momento dado, hace ya bastantes años, surgieron quejas vecinales por 
ruidos, y los jóvenes solicitaron una nueva ubicación, en la que tuviesen más espacio y sus 
actividades lúdicas no se vieran interrumpidas por interferencias con los vecinos (denuncias 
interpuestas por estos ante las molestias que sufrían). Finalmente, el casal se ubicó en la 
avenida Río de Janeiro, en la esquina con el paseo Valldaura. 
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A continuación, formula dos preguntas al Sr. Ventura. Le gustaría saber si su grupo ha 
preguntado a los jóvenes dónde desean ubicar el nuevo casal y cuál es el uso que han 
pensado dar al actual casal en el caso de que la propuesta siga adelante. 
 
La Sra. Núria Gaig (PSC) assenyala que en el marc del procés Decidim Barcelona, el Casal de 
Joves de Roquetes, espai autogestionat des del 1992, ja va demanar que el casal es traslladés 
a l’amfiteatre, una zona que no està degradada com ha afirmat algú. Concreta que allí juegan 
los niños del colegio Antaviana. 
 
Explica que en la ubicació actual, el problema principal té lloc durant les entrades i sortides, i no 
mentre es fan les activitats a dintre, ja que el casal està ben insonoritzat. 
 
Atès que la proposició coincideix amb una demanda dels joves i que, a més, el centre Ton i 
Guida guanyaria espai, el seu grup votarà a favor de la proposició. 
 
El Sr. Carlos Izquierdo (BC) indica que el treball de Rocket Project, l’associació gestora del 
Casal, ha determinat que en pocs anys l’espai hagi quedat petit per a totes les activitats que 
s’hi desenvolupen. D’altra banda, també el centre Ton i Guida ha quedat petit. Entén que 
estudiar la ubicació al parc de l’amfiteatre és una bona opció. 
 
Se dirige al Sr. Medina para decirle que él también conoce bastante bien, y personalmente, la 
historia del Casal de Joves de Prosperitat. Indica que, a més de ser conseller tècnic i 
representant del Govern, hi té una implicació personal i amistats que hi treballen. 
 
Observa que cal fer una reflexió sobre el fet que el Pla d’equipaments juvenils recull les 
activitats que es poden fer a un casal de joves i, per tant, l’Ajuntament té la responsabilitat de 
dotar aquests equipaments de les adequacions necessàries perquè es puguin desenvolupar 
aquestes activitats. 
 
Comenta que el barri de Roquetes, com molts barris del districte, està molt densament poblat i 
costa trobar espais per a equipaments, però confirma que les entitats —no només els joves, 
perquè el barri funciona molt en xarxa— demanen una nova ubicació per al casal, que li 
permeti desenvolupar les seves activitats sense que aquestes molestin —puntualitza que no 
molesten els joves, sinó les activitats—, molèsties que de vegades es generen perquè els 
equipaments no són adients. Tanmateix, assenyala que per poder ubicar el Casal de Joves de 
Roquetes a l’amfiteatre, al parc del Pla de Fornells, primer cal fer una modificació del Pla 
general, la qual comporta uns estudis previs d’ubicació per determinar què es pot ubicar en 
aquell terreny, i garantir que l’actuació no impacti negativament en el Parc de Collserola. 
 
Indica que és per això que s’ha arribat a la transacció, perquè el Govern té tota la voluntat, com 
ja ha manifestat als gestors del casal, de buscar una nova ubicació, i està d’acord a començar 
un estudi i arribar a una modificació del Pla general, si escau, que pugui determinar que l’espai 
proposat esdevingui la ubicació del casal de joves, si així ho vol el barri, com al Govern li 
consta que vol. Per això, el seu grup donarà suport a la proposició. 
 
Seguidament, el Sr. Santiago Alonso dona la paraula a la persona del públic que ha demanat 
intervenir en aquest punt. 
 
El Sr. Carmelo Vico subraya que desde que la plaza del anfiteatro se limpió el año pasado —
había estado dos años llena de porquería—, es ampliamente utilizada: los niños juegan allí a la 
pelota, y sería una lástima quitarles ese espacio de ocio a esos niños y a sus madres. Piensa 
que el casal se podría ubicar en los pabellones del ateneo, ya que dispone de muchos locales 
que no se utilizan o que están llenos de trastos. Entiende que esta solución sería mucho más 
fácil, además de que no perjudicaría a la plaza del anfiteatro. 
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A continuació, el president del Consell del Districte dona de nou la paraula al grup proponent. 
 
El Sr. Adrià Ventura (GM Demòcrata) diu al Sr. Sangrà, a qui agraeix el vot favorable, que la 
proposició no pretén agredir el Parc de Collserola, i per això es desenvoluparia l’estudi de 
viabilitat i els professionals d’urbanisme del Govern emetrien la valoració corresponent. 
 
Reconeix que hi ha altres ubicacions possibles, però entén, igual que els joves de Roquetes, 
que l’amfiteatre és una bona opció. Insisteix que és un espai emblemàtic del barri i que s’està 
degradant. Ho sap de primera mà perquè hi va sovint. 
 
Subratlla que el model de gestió del casal és un model d’èxit, una gestió adequada, i que els 
joves i les joves de Roquetes han fet gran el casal. La proposició vol evitar possibles conflictes i 
malestars i, sobretot, vol que els usuaris del casal tinguin un espai on puguin dur a terme les 
seves activitats de manera adequada. Insisteix que l’opció de l’amfiteatre sorgeix dels mateixos 
usuaris del casal. 
 
Coincideix que a Roquetes es podrien desenvolupar molts projectes, però remarca que són les 
entitats, que fa molts anys que treballen en xarxa, qui ha de decidir què es fa, i una part 
important de la xarxa fa anys que demana que es faci un casal de joves. 
 
Respon al Sr. Medina que la demanda dels joves existeix, i comenta que la proposta ha rebut 
força suport en el marc del Decidim Barcelona. 
 
Per acabar, agraeix els vots favorables i comenta que pot donar fe que el Sr. Izquierdo és bon 
coneixedor de la realitat dels joves de Nou Barris, almenys dels associats, ja que ell l’ha patit a 
l’altra banda, quan era al govern. 
 
El Sr. Raúl Medina Román (Cs) expresa el voto favorable de su grupo. 
 
El secretari indica que la proposició s’aprova amb 17 vots a favor i 2 abstencions. 
 
El Sr. Adrià Ventura (GM Demòcrata) torna a agrair els vots favorables i lamenta l’abstenció del 
PP davant d’una bona iniciativa que ha rebut un suport ampli.  
 

 
8.4 Proposició d’ERC relativa a que “el Govern del Districte de Nou Barris impulsarà 
un seguit de mesures per tal de fer possible i promoure la cessió de locals per part de 
particulars per a l’ús d’entitats sense afany de lucre del Districte. S’aplicarà –sense 
perjudici d’altres mesures que es puguin contemplar – la subvenció del 95% de l’Impost 
de Béns Immobles per als propietaris i la bonificació de les taxes corresponents a les 
intervencions de millora i adaptació dels locals per part de les entitats usuàries, així 
com la creació d’una Borsa de locals que en publiciti els disponibles i un servei 
d’intermediació a càrrec del Districte. Aquest seguit de mesures comptaran amb un 
marc contractual genèric adient –arbitrat per l’Ajuntament- que garanteixi el millor 
funcionament per a totes les parts, estipulant drets, deures i terminis en cadascun dels 
casos i garantint un ús adequat en un entorn de mútua confiança”. 
 

El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) indica que la proposició forma part d’un conjunt de proposicions 
que el seu grup porta al Ple des de l’inici del mandat per oferir un suport efectiu a la tasca del 
teixit associatiu del districte, sobretot pel que fa als mitjans amb què es treballa, els espais on 
es treballa, i la qualitat de les condicions de treball. 
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Explica que l’objecte de la proposició són les entitats sense afany de lucre perquè són les que 
normalment tenen menys mitjans i són molt més reticents a dedicar-los a pagar lloguers, 
despeses de locals, d’obres, etc. 
 
Assenyala que són poques les entitats consolidades al districte que tenen espais propis 
suficients i en condicions; d’altres no tenen espais propis però l’Ajuntament —sol o 
conjuntament amb la Generalitat— les ha dotat d’espais adequats, dignes i funcionals; moltes 
treballen en locals que no compleixen les condicions o que directament no són suficients per 
realitzar una tasca digna, sobretot depenent del públic al qual vagi dirigida, i d’altres ni tan sols 
tenen local per poder desenvolupar les seves tasques o, simplement, deixar el material o tenir 
una petita oficina per a les tasques administratives. 
 
Recorda que existeix una llista d’entitats que busquen local, per a les quals sempre s’han 
buscat solucions, i comenta que la proposició planteja una solució per arribar allà on no arriba 
l’Administració, limitada pel que fa a espais disponibles, una solució imaginativa que permetria 
accedir a diferents espais i que posaria en marxa una nova forma de col·laboració entre veïns 
gràcies a la qual un veí ajudaria una entitat. 
 
Posa de manifest que al districte hi ha molts locals buits, especialment de tipus comercial, però 
també petits locals industrials, en carrers molt secundaris, que difícilment tornaran al mercat i a 
tenir rendiment econòmic. Comenta que molts d’aquests locals, que simplement són utilitzats 
com a traster per les famílies propietàries, sovint representen una càrrega pel que fa a l’IBI i les 
despeses de manteniment. 
 
Explica que la proposició, que compliria totes les normatives, donaria solució a dues qüestions: 
beneficiaria tant els propietaris d’un local buit que no necessiten el local i el vulguin posar a 
disposició, com les entitats que necessiten un local. Els incentius per als propietaris no són 
tancats, però se’n proposen la subvenció del 95% de l’IBI —si bé en podria ser el 100%— i la 
bonificació de les taxes per obres, ja que les entitats s’haurien de comprometre, mitjançant 
acords amb el propietari, a condicionar el local. 
 
D’altra banda, es proposa que hi hagi un marc contractual, un contracte tipus per a aquests 
casos, arbitrat per l’Ajuntament i amb una sèrie de condicions que serien més o menys 
estàndard però adaptables a cada cas. 
 
Clou la intervenció enunciant la proposició. 
 
A continuació, el president del Consell del Districte obre un torn de paraula als grups 
municipals. 
 
El Sr. Abel Plana (GM Demòcrata) observa que aquesta mesura podria atreure també entitats 
de fora del districte —encara que s’ajudés principalment les entitats de Nou Barris, que tenen 
moltes necessitats—, que s’hi podrien instal·lar i, des d’aquí, donar servei a tot Barcelona, cosa 
que seria interessant. 
 
Considera que, si la iniciativa tira endavant, es podrien buscar altres beneficis fiscals i 
econòmics. Esmenta que els joves paguen un mínim per un local de l’Ajuntament, i diu que la 
mesura podria ser atractiva per a ells, com també podria ser-ho depenent de les negociacions 
que es portin a terme amb els propietaris dels locals. 
 
Per les raons exposades, considera que la iniciativa és bona i espera que si s’aprova, no es 
quedi en un calaix. 
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El Sr. Francisco García Ortiz (PPC) pone de manifiesto que Nou Barris es un distrito 
caracterizado por una actividad muy viva del tejido asociativo y vecinal y que, por desgracia, 
existe un importante déficit de equipamientos, problema que la proposición solucionaría a corto 
plazo. Por otro lado, se incentivaría la cesión de locales privados para usos públicos, y todas 
las partes ganarían: las entidades ganarían espacio, los costes fiscales de los propietarios se 
reducirían para los locales que no se están utilizando, y el Ayuntamiento reduciría a corto plazo 
el déficit de equipamientos en el distrito. Por todo ello, su grupo votará a favor de la 
proposición. 
 
El Sr. Raúl Medina Román (Cs) agraeix que el Grup d’ERC hagi exposat la situació de 
desertitizació dels baixos comercials o de locals en general del districte, però lamenta que es 
doni per perduda tota possibilitat de recuperar l’activitat comercial. 
 
Tot seguit, planteja un seguit de preguntes al grup proposant. 
 
En primer lloc, vol saber si no considera que convindria fer propostes per fer funcionar els eixos 
comercials i si l’objectiu és no ser atractius per a la inversió privada i evitar noves iniciatives 
empresarials a Nou Barris. 
 
En segon lloc, vol saber com encaixa la proposta presentada avui amb la que va presentar el 
mateix grup el 4 de maig del 2016 sobre el Pla especial d’implantació d’empreses al districte, 
que pretenia atreure activitat econòmica cap al districte i crear-ne de nova mitjançant una 
estratègia de cerca proactiva, d’incentius de suport tècnic i administratiu, i d’interacció 
col·laborativa entre empreses, amb una especial incidència en la implantació d’empreses. 
 
En tercer lloc, insisteix que la proposició, en certa manera, afirma que els locals buits de Nou 
Barris no tenen perspectiva de tornar al mercat lliure de lloguer o de venda, i pregunta si no 
caldria fer propostes per solucionar el comerç del districte o aprofitar una altra proposta per fer 
funcionar el coworking. 
 
En quart lloc, observa que la proposició planteja que un veí de Nou Barris pagui una propietat i 
després la cedeixi sense cap contraprestació econòmica, i que l’únic que obtingui sigui una 
rebaixa d’impostos. Pregunta si s’ha estudiat què implica econòmicament i fiscalment tenir una 
propietat per obtenir només una rebaixa d’impostos. 
 
En cinquè lloc, demana quines són les mesures concretes que s’impulsaran per fer possible i 
promoure la cessió dels locals. 
 
En darrer lloc, i com a qüestió general, pregunta quin és el futur final que vol el grup proposant 
per al districte. 
 
El Sr. Gabriel García Duarte (PSC) manifiesta el acuerdo de su grupo con la exposición del Sr. 
Sangrà referente a la falta de equipamientos para muchas entidades en Nou Barris, un distrito 
con una gran vida asociativa. Coincide, no obstante, con el Sr. Medina —el Grupo del PSC 
había analizado también algunos de los puntos expuestos por el consejero de Cs— en que con 
esta proposición se está renunciando a que algunos de los locales recuperen la actividad 
comercial, cuando el propio Grupo de ERC planteó una proposición en esta línea y se aprobó 
un plan de desarrollo económico del distrito precisamente con la intención de recuperar los 
espacios vacíos de locales comerciales o locales con capacidad de tener un uso comercial 
para recuperar y dinamizar la actividad económica del distrito. 
 
En cuanto al posicionamiento de su grupo, indica que lo concretará en el siguiente turno, 
después de escuchar si el problema detectado y la solución se pueden casar mejor, pero 
asegura al Sr. Plana, al que da la bienvenida al Consejo, que si la proposición se aprueba, el 
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Grupo del PSC —entiende que también el Grupo de BC— la desarrollará, y no hará como la 
antigua CiU, durante cuyo mandato sí que se aprobaron muchas cosas que quedaron en un 
cajón. 
 
La Sra. Carolina Recio (BC) comenta que la filosofia de la proposició sona bé, ja que de 
vegades l’Ajuntament no pot donar resposta a necessitats d’entitats del districte per la dificultat 
de trobar espais, si bé el Govern treballa per donar resposta a aquestes necessitats en la 
mesura del possible. D’altra banda, posa en valor el model de la xarxa d’equipaments de Nou 
Barris, amb espais de gestió ciutadana que acullen locals per a entitats. 
 
Indica, però, que hi ha alguns aspectes de la proposició que no queden clars, com ara quines 
mesures concretes es proposen. A més, les dues mesures explicitades excedeixen les 
competències del Districte, ja que no és aquí on s’aproven les ordenances fiscals. En qualsevol 
cas, demana als grups que ajudin a aprovar les ordenances fiscals quan correspongui per 
poder fer aquest tipus de coses. 
 
Exposa que s’està tornant a treballar el Pla de locals de l’anterior mandat, i que es treballen 
elements des de l’àmbit del patrimoni ciutadà per recuperar locals per a la gestió ciutadana, 
àmbit en què hi ha una taula de treball amb entitats. D’acord amb la proposició del Grup d’ERC 
adreçada a atreure empreses al districte, i en el marc del Pla de desenvolupament econòmic, 
s’està intentant desenvolupar algun projecte que alliberi locals i els posi a disposició 
d’empreses, i s’està treballant molt a partir de l’economia social i solidària, no només per al petit 
comerç, sinó també per a cooperatives o projectes d’emprenedoria individual i col·lectiva. 
 
Conclou que la proposició no facilita el vot a favor, per la qual cosa el seu grup s’hi abstindrà. 
 
No hi ha intervencions del públic en aquest punt i el president del Consell del Districte dona de 
nou la paraula al grup proponent. 
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) agraeix els vots favorables i subratlla que quan el seu grup 
presenta una proposició al Ple del Districte, és perquè l’ha pensat prou. Tot seguit, respon a les 
objeccions plantejades. 
 
Respecte al fet que la proposició sobrepassa les competències del Districte, observa que si es 
deixessin de banda totes les iniciatives que incloguessin alguna referència a alguna qüestió 
d’àmbit de ciutat, no se n’aprovaria cap. 
 
Pel que fa a l’estudi de viabilitat, assenyala que prefereix que si una proposició no es veu bé, 
no s’aprovi, per evitar que quedi en un calaix. 
 
La Sra. Janet Sanz avisa el Sr. Sangrà que ha de finalitzar la intervenció. 
 
El Sr. Sangrà (ERC) manifesta sorpresa pel fet que s’hagi plantejat si aquesta proposició i 
l’altra presentada pel seu grup i que ha estat esmentada per diversos grups es contradiuen, ja 
que aquest plantejament demostra que no es té en compte la qüestió d’escala. Pregunta 
quantes empreses es podria aconseguir que vinguessin a Nou Barris i quantes entitats estan 
sense local en aquest moment. 
 
La Sra. Sanz insisteix que el conseller ha exhaurit el seu temps. 
 
El Sr. Sangrà (ERC) afirma que són moltes les empreses que es podria fer venir a Nou Barris, i 
poques les entitats que no tenen local, de manera que la proposició presentada avui no fa 
referència a un gran nombre de locals, sinó a alguns locals que difícilment tornaran a l’àmbit 
comercial o industrial. 
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Assegura a la Sra. Sanz que acabarà de seguida, però observa que ha de donar resposta a les 
objeccions que li han fet. 
 
La Sra. Sanz li diu que fa estona que ha exhaurit el seu temps, i que ja contestarà en un altre 
moment. 
 
El Sr. Sangrà (ERC) explica, pel que fa a les mesures concretes, que, si bé el seu grup en té 
algunes, entén que és l’equip de govern qui les establirà quan desenvolupi la mesura. 
 
El Sr. Abel Plana (GM Demòcrata) expressa el vot favorable del seu grup, i diu al Sr. García 
Duarte que no va ser el Govern anterior qui va deixar en un calaix la proposta d’ERC o 
actuacions com el cobriment de la ronda de Dalt, entre d’altres. Li demana que no vulgui donar 
lliçons. 
 
El Sr. Raúl Medina Román (Cs) le dice al Sr. Sangrà que no ha contestado a ninguna de sus 
preguntas. 
 
La Sra. Sanz informa que tant el Sr. Sangrà com el Sr. Medina han exhaurit el seu temps. 
 
El Sr. Raúl Medina Román (Cs) retoma la palabra para expresar el posicionamiento de su 
grupo, que se abstendrá puesto que entiende que la proposición debatida hoy puede convivir 
con la presentada el año pasado, siempre y cuando se garantice el equilibrio adecuado y se 
vele por el no abandono del comercio. 
 
El Sr. Gabriel García Duarte (PSC) subraya que su grupo en ningún momento ha querido 
insinuar que ERC no piense sus propuestas.  
 
Comenta que sigue viendo un problema en la proposición, pero entiende que el espíritu es 
bueno, y que la observación sobre la escala es pertinente. Por ello, se abstendrá, con el 
compromiso de que la propuesta no quede en un cajón y, por lo tanto, se facilite la cesión a 
entidades de locales que no se encuentren en una posibilidad de uso de explotación 
económica. 
 
La Sra. Carolina Recio (BC) assegura que el seu grup no tenia cap intenció d’ofendre ningú, i 
entén que els grups preparen les seves proposicions adientment. 
 
A continuació, explica que el motiu de l’abstenció del seu grup és que a partir de la proposició 
es poden treballar coses molt positives, però hi ha elements que impedeixen el vot a favor. 
 
El secretari indica que la proposició s’aprova amb 5 vots a favor i 14 abstencions. 

 
 

8.5 Prec de CS relatiu a que “ Por los motivos expuestos con anterioridad, instamos al 
Gobierno del Distrito Nou Barris a presentar un informe con las medidas estudiadas o 
planificadas sobre la disponibilidad de estacionamiento en superficie, que afecta a la 
zona de Trinidad Nueva y barrios colindantes teniendo en cuenta las actuaciones 
planificadas por el consistorio en las zonas de “Calle Nou Barris, Espacio Público de 
Aiguablava-Portlligat, y solar comprendido entre Aiguablava/Fenals/Via Favencia”, para 
evitar o menguar la preocupación de los vecinos y vecinas sobre la falta de 
estacionamiento en superficie existente en la actualidad y que se incrementaría tras las 
actuaciones planificadas, y así dar respuesta y solución antes de acentuar el problema 
de estacionamiento en la zona” 
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Una senyora no identificada pregunta en veu alta si és possible tractar primer el prec del Grup 
del PDeCAT-Unió-Demòcrates referent al soterrament de l’R2. 

 
El president del Consell del Districte constata que no hay acuerdo respecto a esta alteración 
del orden del día, por lo que da la palabra al portavoz de Cs para que presente el primer ruego. 

 
El Sr. Juan del Olmo (Cs) pone de manifiesto que con el transcurso de los años se observa una 
pérdida de estacionamiento en superficie para los diferentes vehículos de la ciudad, acentuada 
por actuaciones como las peatonalizaciones de calles, las reurbanizaciones o las edificaciones 
de solares, a priori necesarias para mejorar los barrios. Subraya que, en el caso de Trinitat 
Nova, las actuaciones planificadas producirán un descenso significativo del estacionamiento en 
superficie (unas 160 plazas). 

 
Remarca que, igual que el Gobierno, el Grupo de Cs apuesta por la salud y el transporte 
público, y siempre ha apoyado y apoyará cualquier iniciativa que mejore el medioambiente e 
implique una mejor calidad de vida de los ciudadanos, pero observa que también debe darse 
respuesta a las necesidades de estacionamiento de los vecinos. 

 
Por ello, presenta este ruego, que enuncia. 

 
Per part del govern, el Sr. Juan Medina Rodríguez (BC) indica que la zona d’Aiguablava-
Portlligat està inclosa en el Pla de barris de Trinitat Nova, i sobre les actuacions concretes, com 
ja sap el Sr. del Olmo perquè hi va assistir, s’han fet dues sessions de treball participades amb 
el veïnat. 

 
Afegeix que en l’avantprojecte sobre reordenació de les places d’aparcament en superfície 
apareixen diverses possibilitats recollides en el procés participatiu als carrers Maria Zambrano, 
Aiguablava i Portlligat. El retorn al veïnat del projecte executiu està previst per al 2018. 

 
Pel que fa a l’informe que es demana, assenyala que correspon a un pla de mobilitat del 
districte, pla recollit al PAD i que es començarà a treballar entre finals del 2017 i principis del 
2018, i és aquí on correspon modificar els aspectes de l’àrea verda. 

 
Per acabar, indica que el prec s’accepta, i diu al Sr. del Olmo que és molt important preocupar-
se també per la qualitat de l’aire i pel canvi climàtic, que està provocant a l’àrea metropolitana 
de Barcelona un seguit de morts prematures. 

 
El Sr. Juan del Olmo (Cs) agradece la aceptación del ruego, y no entiende la crítica final del Sr. 
Medina, teniendo en cuenta que el Grupo de Cs siempre ha apoyado cualquier medida a favor 
del medioambiente y de la salud de los ciudadanos. 

 
Por otro lado, celebra que se disponga de la planificación de Aiguablava, pero puntualiza que el 
ruego, que pretende adelantarse a los problemas, habla de los barrios colindantes, y señala 
que en los dos años de mandato de BC, sus medidas restrictivas y precipitadas han producido 
efectos totalmente negativos al no facilitar alternativas a los problemas que pueden surgir. 

 
El Sr. Juan Medina Rodríguez (BC) diu que no ha fet cap crítica, sinó que ha donat un consell. 
 

8.6 Prec de CS relatiu a que “Por los motivos expuestos con anterioridad, rogamos al 
Distrito de Nou Barris se comprometa a instar al Ayuntamiento de Barcelona para que 
el contenido del portal web del Distrito de Nou Barris se pueda consultar en catalán y 
castellano mejorando de esta forma la difusión de la comunicación ofrecida por el 
Distrito de Nou Barris” 
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El Sr. Raúl Medina Román (Cs) formula el ruego, motivado por el hecho de que, a diferencia 
del portal web del Ayuntamiento de Barcelona, disponible en catalán, castellano e inglés, el 
portal web del Distrito de Nou Barris únicamente está disponible en catalán. Entiende que los 
distritos deberían ofrecer las mismas opciones de acceso a la información que el Ayuntamiento, 
y que el uso social real de las lenguas debería verse reflejado en las instituciones públicas 
como muestra de transparencia en los contenidos publicados por la Administración. 

 
Per part del govern, la Sra. Carolina Recio (BC) recorda la seva resposta a un prec presentat 
pel Grup del PP fa dos plenaris: sembla que alguns tinguin un problema amb el català, quan la 
realitat és que el Govern no ha rebut cap queixa perquè els continguts del web no s’entenguin. 

 
Comenta que ella és filla de la normalització lingüística, posa en relleu el gran esforç fet pel 
país, demana que es deixin de banda els complexos amb el català, una llengua que s’entén, és 
fàcil i accessible, i explicita que el prec no s’accepta. 

 
El Sr. Raúl Medina Román (Cs) señala que el Gobierno no actúa del mismo modo en los 
diferentes distritos, y puntualiza que solicitar el castellano no es más que acercarse a una parte 
de la población que utiliza esta lengua habitualmente. 

 
Pregunta qué habría pasado si se hubiese solicitado el árabe o el inglés, y subraya que 
cualquier ente público o privado debería aspirar a acercarse al mayor número posible de 
usuarios. 

 
Considera que la posición del Gobierno en este asunto supone un retraso, y comenta que, si 
bien el catalán es una lengua de uso normal y preferente, el Tribunal Superior de Justicia 
establece que los funcionarios pueden usar los dos idiomas oficiales, y ninguna ley puede 
pretender ser democrática si ignora el Estado de derecho. 

 
La Sra. Carolina Recio (BC) observa que el ruego no solicita el inglés, y afirma que el 
Sr. Medina tiene un problema con el catalán. 

 
 
8.7 Prec del PPC relatiu a: “que antes de que finalice el mandato el Gobierno Municipal 
instale una escalera mecánica en la calle Miguel Hernández entre los números 7 y 9 o 
resuelva los problemas de accesibilidad a la calle Juan Ramón Jiménez” 
 

El Sr. Francisco García Ortiz (PPC) formula el ruego. 
 

Per part del govern, el Sr. Manuel Cubero (BC) puntualiza que, si bien la escalera mecánica 
facilitaría el tránsito de las personas mayores, la accesibilidad de la zona está resuelta gracias 
a las rampas que hay al otro lado de la plaza. 

 
Comenta que sobre este tema ya se dio una respuesta a los vecinos en el último Consejo de 
Barrio. Explica que, según Servicios Técnicos, hacer escaleras mecánicas en esa calle podría 
suponer un problema porque el muro de contención existente podría provocar que quedase 
una escalera convencional muy reducida. Por otro lado, el PAD de Canyelles incluye una serie 
de actuaciones, como las fachadas, la reordenación de los interiores o la ampliación del CEM 
de Artesanía, que requieren una gran cantidad de recursos, por lo que no hay presupuesto 
para la obra solicitada, si bien se entiende que es importante y hay que trabajarla. Explicita que 
no se puede aceptar el ruego porque no se puede asegurar la realización en este mandato. 

 
El Sr. Francisco García Ortiz (PPC) no está de acuerdo en que tener que dar toda la vuelta a la 
manzana para poder pasar de Miguel Hernández a Juan Ramón Jiménez sea una buena 
accesibilidad. 
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Por otro lado, aclara que el ruego busca una mejor accesibilidad, que puede conseguirse 
mediante opciones diferentes a la escalera mecánica; por ejemplo, mediante un ascensor, 
solución que no requiere una gran inversión. Entiende que en algún presupuesto se puede 
incluir una partida y ejecutarse el año siguiente. 

 
El Sr. Manuel Cubero (BC) le muestra en un mapa al Sr. García Ortiz dónde está la rampa y 
que no hay que dar toda la vuelta al edificio, e insiste en que en este momento no puede 
asegurarse que la obra solicitada se haga en este mandato por falta de recursos, pero se 
estudiará porque es una obra interesante que mejoraría la accesibilidad en una zona con una 
orografía complicada. 
 

 
8.8 Prec del PPC relatiu a: “que el Ayuntamiento de Barcelona negocie con TMB la 
modificación a corto plazo del recorrido de la línea 132 de bus, de tal manera que se 
añadan las paradas 1095 y 1907 y que gire por la calle Prat d’en Roquer en lugar de 
Costa i Cuixart” 
 

El Sr. Francisco García Ortiz (PPC) formula el ruego. 
 
Per part del govern, la Sra. Jennifer Coronado (BC) indica que se acepta el ruego, y que, como 
ya se explicó a la Asociación de Vecinos y Vecinas de Torre Llobeta y Vilapicina y en el debate 
sobre la nueva red de autobuses —no sabe si el grupo que presenta el ruego no estaba 
presente o no la escuchó—, el Gobierno, que apuesta firmemente por la mejora del transporte 
público y por dar respuesta a las demandas de los vecinos, trabajará para dar respuesta a esta 
petición. 
 
El Sr. Francisco García Ortiz (PPC) agradece la aceptación del ruego, pero pregunta si 
realmente el Gobierno ha hablado con las entidades, ya que en una reunión con la Asociación 
de Vecinos de Torre Llobeta, se afirmó que el Gobierno no había facilitado respuesta alguna, y 
el Sr. Joaquín, de la Asociación, ha manifestado que a día de hoy sigue sin haberla facilitado. 
 
La Sra. Jennifer Coronado (BC) se ofrece para enseñarle al Sr. García Ortiz el mensaje de 
correo electrónico con la respuesta, y le dice que quizá no se ha reunido con las asociaciones 
de Verdum y de Prosperidad —también tienen demandas sobre la línea 132, sobre la que debe 
hacerse un estudio global— porque no le interesa hablar con estas dos entidades. 
 

 
8.9 Prec del GM Demòcrata relatiu a: “que el govern del Districte de Nou Barris, 
mitjançant els mecanismes necessaris, insti al Ministeri de Foment a que tiri endavant 
de manera prioritària el soterrament del vial ferroviari de la R2 al seu pas per Vallbona i 
que impulsi, junt amb la Generalitat i ministeri de Foment i grups municipals del 
consistori, una taula de seguiment de la feina i avenços amb les entitats del territori, per 
assolir tal fita” 
 

El Sr. Adrià Ventura (GM Demòcrata) assenyala que Vallbona és un barri on es troben diverses 
ferides urbanístiques conseqüència de polítiques de mobilitat passades no sensibles amb la 
necessitat de l’entorn urbà. En posa com a exemple les línies ferroviàries que el travessen i que 
fa anys que esperen solució. Afirma que tant el Govern de l’Estat com la Generalitat i 
l’Ajuntament de Barcelona són ben conscients de les reivindicacions veïnals que fa anys que 
reclamen trencar aquestes barreres, una reclamació que ha generat constants incompliments i 
oblit per part del Ministeri de Foment de l’Estat espanyol. 
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Subratlla que Vallbona necessita i mereix, per raons de seguretat, mobilitat, paisatge urbà 
vertebrador i justícia social i mediambiental, que s’actuï de manera decidida i es faci efectiu el 
soterrament de les línies ferroviàries que afecten i impedeixen la vertebració del territori. Per 
això, el seu grup presenta aquest prec, que enuncia. 
 
Per part del govern, el Sr. Carlos  Izquierdo (BC) manifesta l’acord del Govern municipal que 
cal donar resposta a la demanda històrica de Vallbona per una qüestió de seguretat i de 
mobilitat, i observa que el soterrament no només beneficiarà el barri i el districte, sinó que, a 
més, permetrà fer el salt de moltó necessari per connectar bé tots els trens que venen del 
Vallès i donar més seguretat, qualitat i rapidesa al servei. Assenyala, però, que el Govern 
espanyol no s’ocupa prou de la qüestió, ni se n’ha ocupat al llarg de la història. Tanmateix, 
entén que hi ha bona sintonia amb la Generalitat pel que fa a aquest àmbit, i indica que s’està 
treballant en un pla d’infraestructures globals de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Explicita que el prec s’accepta, i demana el treball intens de tothom per solucionar una qüestió 
que afecta la mobilitat i les infraestructures de tot el país. 
 
El Sr. Adrià Ventura (GM Demòcrata) agraeix el to cordial del conseller i l’acceptació del prec, 
que recull una demanda històrica, fet que és important tenir en compte. Coincideix que tothom 
ha de posar de la seva part, i comenta que el seu grup al Congrés ha presentat una esmena al 
pressupost general de l’Estat i espera que els grups hi votin a favor i s’hi incorporin. Està 
convençut que tant BC com el PSC pressionaran perquè l’actuació tiri endavant. 

 
8.10 Prec del GM Demòcrata relatiu a: “que el govern del districte de Nou Barris posi 
en marxa el protocol festiu del districte, per tal de protegir i vetllar el ric patrimoni del 
mateix, comptant amb els diferents referents de les entitats culturals i col·lectius de Nou 
Barris”. 
 

El Sr. Abel Plana (GM Demòcrata) posa de manifest que Nou Barris és un districte ric i divers, 
amb un patrimoni cultural del qual els veïns i les veïnes poden gaudir en cada racó dels seus 
carrers i places. En posa com a exemple les festes de cultura popular, els actes i les 
expressions culturals, que són d’orígens molt diversos: cultura popular catalana (gegants, 
diables, grups de foc, sardanes, corals...), actes culturals d’origen andalús o gallec i d’arreu del 
món. 
 
Esmenta les festes majors del districte i dels barris com a festivitats organitzades per les veïnes 
i els veïns i les entitats del territori que també mereixen un reconeixement, i formula el prec. 
Entén que el protocol que s’hi demana permetrà recollir la riquesa cultural de Nou Barris i el 
seu cicle festiu, protegir la festa i la feina de les entitats, emparar les festes populars i donar-les 
a conèixer a tota la ciutat i a tot el país. 
 
Per part del govern, el Sr. Carlos Izquierdo (BC) dona la benvinguda al Consell al Sr. Plana, 
manifesta el seu acord a treballar en el protocol festiu del districte, i l’anima a presentar-ne una 
proposta. Considera, però, que perquè el protocol sigui un èxit, cal evitar les actituds 
paternalistes amb les entitats, que fan una producció cultural de qualitat, de vegades amb més 
suport de les administracions que d’altres, i treballar el protocol amb horitzontalitat, donant 
suport a tot el que ja s’està fent i nodrint-se de totes aquestes experiències. 
 
Explicita que accepta el prec, però que caldria sintonitzar les formes de veure la cultura. Està 
convençut que amb bona voluntat ho aconseguiran. 
 
El Sr. Abel Plana (GM Demòcrata) agraeix l’acceptació del prec, subratlla que tant ell com la 
resta del seu grup estan disposats a col·laborar-hi en tot el que calgui per protegir tant les 
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festes amb llarga tradició com les nascudes fa pocs anys, i esmenta el protocol festiu de Ciutat 
Vella com a exemple de bon document en aquest sentit. 
 

 
8.11 Prec d'ERC relatiu a: “que el govern del districte dugui a terme una revisió de les 
condicions dels espais dels centres educatius del Districte on es realitzen activitats 
extraescolars –sigui d’àmbit esportiu, artístic o de lleure en general -, en col·laboració 
amb les AMPA i les entitats que realitzen cadascuna d’aquestes activitats, per tal de 
determinar les actuacions necessàries en cada centre per a que les activitats 
extraescolars al nostre districte es desenvolupin en condicions òptimes en uns entorns 
segurs i de qualitat”. 
 

El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) llegeix el prec, motivat per una sèrie de reclamacions d’un temps 
ençà d’algunes de les entitats esportives i de lleure que organitzen activitats extraescolars al 
districte, per les condicions que a vegades es troben als centres educatius públics. Concreta 
que és molt habitual que els terrenys de joc i les sales on es fan determinades activitats 
artístiques o de lleure no reuneixin totes les condicions necessàries per a la realització de 
l’activitat. 
 
Posa en relleu la feina de les AMPA, que en la majoria de casos són qui de manera voluntària i 
amb molt de mèrit organitzen les activitats extraescolars. 
 
D’altra banda, explica que el prec té un doble objectiu: l’actualització dels espais i l’agilització 
del procés de solució d’una incidència o avaria. 
 
Per part del govern, la Sra. Yolanda Fortes (BC) subratlla que per al Govern és una prioritat 
reforçar les activitats de lleure fora de l’horari lectiu a les escoles i donar suport a les AMPA, 
que tenen un paper importantíssim en l’organització d’aquestes activitats. Per això, entén que 
cal disposar d’espais i equipaments adequats, dignes i de qualitat. Recorda que és el Consorci 
d’Educació qui planifica i executa el manteniment, la conservació i la millora dels centres 
escolars, i aquestes peticions són vehiculades mitjançant la direcció del centre. Per això, el 
Govern es compromet a fer una verificació de les necessitats de manera compartida per 
estudiar les possibilitats de millora i poder instar el Consorci a preveure i prioritzar les 
actuacions en les escoles que tinguin una necessitat urgent. 
 
Per les raons exposades, el prec s’accepta. 
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) agraeix l’acceptació del prec, i pregunta si hi ha el risc que Vozes 
marxi del districte per falta de local. 

 
8.12 Prec d’ERC relatiu a: “que el govern del districte garanteixi la participació efectiva 
dels clubs usuaris principals de la pista poliesportiva del CEM Guineueta (Club de 
Patinatge Guineueta i AE Babar) en la definició del projecte d’intervenció, especialment 
pel que fa al disseny de les característiques tecnicoesportives i dels espais necessaris 
de la nova instal·lació”. 
 

El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) exposa que una obra llargament reclamada per les entitats 
esportives que utilitzen el complex esportiu municipal de la Guineueta era la cobertura de la 
pista poliesportiva que hi ha dins del complex, un projecte que ja s’ha iniciat. Especifica que a 
l’abril es va fer la licitació del projecte de cobriment i remodelació, però encara no hi ha hagut 
un espai adequat perquè les entitats que utilitzen aquest espai esportiu puguin intervenir 
directament en el disseny tècnic de la part esportiva de l’equipament (espais de competició, de 
vestuaris, d’atenció mèdica, etc.). Per això, el seu grup presenta aquest prec, que llegeix. 
 



 
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 

 

54 
 

Per part del govern, el Sr. Juan Medina (BC) confirma que la remodelació i el cobriment de la 
pista de la Guineueta han estat llargament reivindicats per les entitats que hi practiquen esport, 
per això l’actuació es troba tant en el PAD com en el Pla d’inversions municipals del Districte. 
 
Exposa que el 16 de març el Consell de l’Esport va presentar públicament un primer 
avantprojecte bastant-se en una proposta que coneixen les entitats, una proposta inicial del 
2014, i avui fa un mes que es va adjudicar el contracte per a la redacció del projecte. D’altra 
banda, aquest matí, l’arquitecte de l’empresa que redacta el projecte, Territorio 24 Arquitectura 
i Urbanisme, s’ha posat en contacte amb el CEM Guineueta i han començat a veure la redacció 
d’aquest projecte. Un cop els Serveis Tècnics del Districte i l’empresa es posin d’acord —d’aquí 
a un mes aproximadament—, es convocarà el Club de Patinatge Guineueta i l’Agrupació 
Esportiva Babar, així com l’Associació de Veïns de la Guineueta, perquè puguin participar en 
les qüestions tecnicoesportives que considerin, tal com planteja el prec, que s’accepta. 
 
D’altra banda, comunica que ell personalment ha transmès tota aquesta informació al Club de 
Patinatge i a la Fundació Pare Manel, que és qui gestiona el Babar. 
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) agraeix l’acceptació del prec, i comenta que el local social de 
l’Agrupació Esportiva Babar és en un local comercial cedit per un particular. 

 
 

10.- Precs i preguntes del públic assistent al Plenari 
 
El president del Consell del Districte Sr. Santiago Alonso pide brevedad a las dos personas que 
han solicitado la palabra. 
 
El Sr. Joaquín Esteban narra la parábola del sembrador para pedirle al Gobierno que no gaste 
el dinero en cosas improductivas, que no tire el dinero y no se empecine en seguir adelante con 
algo que él no sabe si tendrá salida. Observa que con el dinero que se ha retirado de los 
presupuestos se podría poner un ascensor en el colegio Palma de Mallorca, que sería muy útil, 
o hacer obras de mejora en el colegio Santiago Rusiñol, que tiene tres entradas y ninguna es 
accesible porque las tres tienen escaleras. Entiende que se podría poner un elevador en cada 
escalera y un ascensor para las aulas. 
 
Por otro lado, pone de manifiesto que en el número 27 de la calle Arítjols hay dos viviendas a 
las que se accede mediante un gran escalón que ocupa casi toda la acera: solo quedan libres 
40 centímetros de acera, por lo que una silla de ruedas no puede pasar. Pide a la Sra. Sanz 
que negocie con esas dos familias e intente llegar a un acuerdo con ellas para que se alojen en 
un piso hasta que puedan volver a su vivienda una vez se haya quitado el escalón de la acera. 
 
El Sr. Albert comença la seva intervenció aclarint que parla únicament en nom propi. Tot seguit, 
diu que ha tingut un déjà vu quan s’ha fet referència al casal de joves i s’ha afirmat que 
generava una problemàtica de sorolls i que s’ha buscat una solució. 
 
Qualifica de perfecte el text de la declaració institucional signada per tots els grups, i indica 
que, com a veí, treballa perquè el missatge del racisme no arribi, i està en contacte amb 
associacions de veïns, que demanen un esforç per mirar de tranquil·litzar les aigües. Afirma 
que els veïns fan aquest esforç, però de vegades no veuen que les entitats també el facin. 
Explica que aquest matí ha parlat amb una persona del casal de veïns per comentar-li que en 
un paper que havien donat que parla sobre el feixisme, hi havia una foto d’un veí. Remarca que 
aquest home és un veí de Nou Barris com qualsevol dels presents, no pas un assassí que hagi 
vingut d’amagat. Ell ha demanat a la persona amb qui ha parlat que avui no traguessin aquesta 
foto o que hi difuminessin l’home, i aquesta persona li ha contestat que cap problema, però el 
paper ha sortit tal com estava. Observa que es tracta del mateix veí que ahir es va encarar amb 
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una furgoneta i va evitar el robament d’una moto, ho va denunciar a la policia i sembla que ell 
sol ha pogut desmantellar un grup que robava motos des de feia dies. Diu que no demana que 
li donin una medalla, però sí que la gent es plantegi que potser no és tan criminal com l’estan 
pintant. 
 
Pel que fa a l’oposició a la mesquita, exposa que ell mateix va entrar al local el dia que es van 
posar els cartells, i el dilluns a l’Audiència Pública hi havia una persona de la comunitat 
musulmana, amb els cabells llargs, que entén que deu ser el cap d’obra, hi va parlar i, davant la 
seva indignació, com a veí li va aconsellar que denunciés però que posés la denúncia contra 
Democracia Nacional per evitar que se’n culpés els veïns. L’home s’hi va mostrar d’acord. 
Paral·lelament, ell va parlar amb els Mossos d’Esquadra, que li van dir que s’estava tramitant 
correctament i que s’aniria a netejar. Lamenta que avui el representant de la comunitat 
musulmana, amb qui va parlar, hagi responsabilitzat els veïns de les pintades, i que en el seu 
discurs hagi afirmat que el fet que s’esperi un augment considerable de musulmans a Europa 
pot fer que algunes persones agafin por. No creu que aquests discursos ajudin gens, al 
contrari: només afegeixen llenya al foc del feixisme, com el fet de fer pòsters quan el feixisme 
ve al districte amb textos sobre què és Democràcia Nacional o què és Plataforma per 
Catalunya. Opina que això encara estimula més aquesta gent, i que el feixisme es mata amb 
silenci. 
 
Quant a la resta d’intervencions referents a la declaració institucional, indica que fa uns dies es 
va redactar un text, que es va intentar fer tan planer com fos possible, i s’hi deixava clar que no 
era una qüestió racial. Lamenta que s’insisteixi en el tema, i diu que, si cal, es tornarà a 
explicar, però creu que fins i tot la seva filla de cinc anys va entendre el text perfectament. 
 
Mostra indignació pel fet que la Sra. Pitu hagi fet pedagogia de la justícia quan els Mossos li 
van perdonar una denúncia perquè va venir a boicotejar —després els va demanar disculpes—, 
va dir que els veïns es queixaven que l’Ajuntament no s’havia reunit amb ells. Reconeix que 
l’Ajuntament s’hi va reunir, però puntualitza que el que va fer va ser una xerrada informativa 
bàsicament per explicar què és una mesquita. 
 
Subratlla que la seva opinió és que el local triat no és l’adequat, però s’entesten a parlar de 
racisme, a demanar als veïns que no generin molèsties i a exigir-los que facin fora la dreta. 
Assegura que ell com a veí ha denunciat quan s’ha fet alguna cosa malament, però el que no 
farà és tornar-se-la a jugar quan a ell no el defensa ningú, ja que no té un partit o una 
associació al darrere. 
 
Per acabar, diu que a ell tant li fa que es critiqui el Jordi de la Fuente, però no troba coherent 
que es vagi assenyalant els veïns i que qui els demana que prediquin amb l’exemple no tingui 
cap mena de cura. 
 
La Sra. Sanz da las gracias al Sr. Joaquín por todas las propuestas que plantea siempre para 
intentar mejorar la accesibilidad del distrito. 
 
Sobre les reflexions que ha fet el Sr. Albert, comença dient que el dilluns comparava la situació 
amb un gimnàs o una discoteca, i avui parlava del Casal de Joves de Roquetes, quan no té res 
a veure amb el debat. 
 
Subratlla que el Govern ha de treballar perquè qualsevol activitat que legalment obté una 
llicència compleixi posteriorment la normativa de sorolls, d’afluència, etc., però no pot decidir si 
una activitat obté o no obté la llicència arbitràriament en funció de quina sigui l’activitat, ja que 
això seria un delicte de prevaricació. D’altra banda, recorda que en aquest cas estan parlant 
d’un dret basic recollit a la Constitució i en altres cossos legals, la llibertat de culte. 
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Està d’acord a parlar sobre els possibles efectes negatius que podria generar l’activitat, però 
puntualitza que ara per ara no hi ha cap efecte negatiu perquè l’activitat encara no ha 
començat, i pregunta si davant d’un altre tipus d’activitat hi hauria les mateixes prevencions. 
 
Considera que hi ha actes que han de ser clarament rebutjats i condemnats, tenint en compte 
que hi ha persones que tenen denúncies importants per persecució, delictes d’odi, de 
discriminació i de racisme. 
 
Remarca la importància que els veïns treballin conjuntament amb el Districte, com ja estan fent, 
expressin els seus dubtes i col·laborin en la cerca de solucions, que ha de ser compartida per 
totes i tots. 
 
El Sr. Albert parla sense micròfon.  
 
La Regidora del Districte Sra. Janet Sanz diu al Sr. Albert que tot el que hagi de dir a la Xarxa 9 
Barris Acull, a la Sra. Pitu o a qualsevol persona, li ho digui directament, ja que el Govern no 
farà d’intermediari entre uns i altres ni respondrà en nom de ningú. 
 
Per acabar, dona les gràcies a totes les persones presents. 
 
El president del Consell del Districte Sr. Santiago Alonso agraeix la participació de tothom, 
dona per finalitzat el Plenari i aixeca la sessió a les 00.45 hores del dia 12-05-2017. 
 
 

 
 

Vist-i-plau 
 
El president del Consell    El secretari del Districte 


