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ACTA DEL CONSELL PLENARI ORDINARI 
 

Data: 8 d’octubre de 2015  
Caràcter: ordinari 
Horari: 19.46 h a 00.30 h del 9 d’octubre del 2015 
Lloc: Auditori del Fòrum 
 
Assistents 
 
President del Consell 
Santiago Alonso Beltrán (GMC’s) 
 
Regidora del Consell 
Janet Sanz Cid (GMBComú-E) 
 
Regidors adscrits 
Carmen Andrés Añón (GMPSC-CP) 
Josep Garganté i Closa (GMCUP-PA) 
 
Consellers i conselleres 
Jennifer Coronado Ortega (GMDBComú-E) 
Manuel Cubero Argente (GMDBComú-E) 
Esther Flaquer García (GMDBComú-E) 
Carlos Izquierdo Lázaro (GMDBComú-E) 
Jose Juan Medina Rodríguez (GMDBComú-E) 
Àngels Rabadà Núñez (GMDBComú-E) 
Carolina Recio Cáceres (GMDBComú-E) 
Antoni Tallada Martínez (GMDBComú-E) 
Núria Gaig Jané (GMDPSC-CP) 
Gabriel García Duarte (GMDPSC-CP) 
Mario García Gómez (GMDPSC-CP) 
Luis Ignacio Ruiz Gandullo (GMDC’s) 
Natividad Sanjurjo Golpe (GMDC’s) 
Félix Cogolludo Gamboa (GMDC’s) 
Javier Barreña Flores (GMDPPC) 
Francisco García Ortiz (GMDPPC) 
Adrià Ventura Ramos (GMDCiU) 
Xavier Fillol Guimerà (GMDCiU) 
Joaquim Sangrà i Morer (GMDERC-AM) 
 
Absents 
Joaquim Forn i Chiarello, regidor adscrit del GMCiU 
Alfred Bosch i Pascual, regidor adscrit del GMERC-AM 
Alberto Fernández Díaz, regidor adscrit del GMPPC 
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També hi assisteix 
 
Cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 
Ricardo Fernández Aranda 

Gerent 
Gemma Arau Ceballos 

 

Desenvolupament de la sessió 

El president obre la sessió.  

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària anterior, de 
29 de juliol de 2015 

El president demana si hi ha algun comentari respecte a l’acta de la sessió anterior. 

El senyor Joaquim Sangrà i Morer, del GMDERC-AM, presenta una esmena i diu que 
la fa arribar al secretari tècnico jurídic. 

S’aprova per unanimitat amb l’esmena del GMDERC-AM. 

Part informativa: 

2. Despatx d’ofici 

Restar assabentat dels contractes aprovats per la Gerència del Districte en el 
darrer període 

El senyor Ricard Fernández, secretari tècnico jurídic del districte, informa als 
consellers que tenen a la seva disposició tota la relació de contractes del darrer 
període i que si volen consultar-la, han de fer una instància i concertar dia i hora amb 
la Secretaria del Districte. 

El senyor Francisco García, del GMDPPC, pide la revisión de los expedientes de dos 
entitades, l’Associació juvenil de Prosperitat i l’Associació sociocultural Roket Project. 
Explica que solicita  revisar las partidas del capítulo 2 de compra de bienes y servicios, 
que tienen uns importes de 15.048 euros, 10.616,79 euros y 6.850 euros-. También 
solicita revisar dos expedientes de capítulo 4, dedicado a subvenciones y 
transferencias corrientes, en concepto del convenio de gestió cívica al qual s’hi han 
assignat 65.705 euros. 

El Secretari del districte demana al sr. Garcia, representant del PPC, que presenti la 
seva petició per escrit. El sr. Garcia afegeix que la seva intenció era demanar-ho in 
voce. 
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La gerent comenta que els contractes de gestió als quals ha fet referència el senyor 
Barreña, que són del Casal de Joves de Prosperitat i del Casal de Joves de Roquetes, 
van finalitzar el desembre del 2014, data a partir de la qual es va passar a convenis de 
gestió cívica. Explica que en la tramitació administrativa de l’aprovació del conveni de 
gestió cívica va haver-hi un decalatge d’uns mesos, raó per la qual es va subvencionar 
l’activitat dels centres per poder donar continuïtat al servei. 

El Consell se n’assabenta. 

3. Informe de la regidora del Districte. Balanç dels cent primers dies de govern 
municipal 

La regidora del Districte saluda els assistents i dóna la benvinguda als nous consellers 
i regidors adscrits. Informa que amb l’equip de govern ha preparat un informe que 
l’endemà a primera hora estarà penjat al web del Districte i recorda als grups i als 
veïns que tenen accés a tota la informació del govern i que, en qualsevol moment, en 
poden demanar qualsevol concreció. 

Seguidament, comença parlant dels temes prioritaris per àmbits.  

Dret a l’habitatge. 

En primer lloc, fa referència a la tasca duta a terme respecte a la garantia de l’accés a 
l’habitatge, i comunica que des del primer dia, tant l’Ajuntament com el Districte han 
mobilitzat recursos –entre els quals destaca el pressupost, aprovat per l’anterior 
govern– i han canviat algunes partides. Opina que, durant la legislatura anterior, 
pràcticament no hi ha hagut una política d’habitatge ni de suport a les famílies en 
situació de risc i apunta que, per aquest motiu, l’objectiu del govern actual és evitar 
desnonaments i mobilitzar l’habitatge buit. Assenyala que s’ha ampliat el pressupost 
de 3,5 milions d’euros dedicat a la compra i rehabilitació d’habitatges mitjançant el dret 
de tempteig i retracte per part de l’Administració, i afegeix que tres dels set habitatges 
inclosos en aquesta obra estan al districte de Nou Barris. 

Així mateix, pel que fa a l’habitatge, informa d’un nou ajut municipal al pagament del 
lloguer, al qual s’hi han destinat 7 milions d’euros, l’accés al qual no esta condicionat a 
la percepció d’uns ingressos mínims, i que suposa un canviar una situació històrica 
respecte a l’atorgament d’ajuts. 

En la mateixa línia, comenta el programa de mobilització d’habitatges buits que són 
propietat d’entitats financeres, que ha suposat la imposició de dotze multes coercitives 
de 5.000 euros a les entitats que tenen pisos buits a la ciutat. Afegeix que al districte 
de Nou Barris s’han comptabilitzat quaranta expedients de pisos que possiblement 
estiguin buits. 

Per fer front a la situació d’emergència habitacional, explica que el govern va prendre 
una mesura que ja va presentar a la Comissió de Drets Socials, que consisteix en 
diverses accions relacionades amb les convocatòries d’ajuts al pagament de 
l’habitatge, la Taula d’Habitatge Cooperatiu, el cens d’habitatges en desús, la 
inspecció del parc públic d’habitatge, els nous ajuts a la rehabilitació per lluitar contra 
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la pobresa energètica, i la declaració institucional –aprovada a Casa Gran– sobre les 
mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica que permet la ILP, impulsada per les entitats i que va ser aprovada pel 
Parlament de Catalunya 

Recorda que el Districte va començar la legislatura garantint la presència del govern 
en els desnonaments i afegeix que l’alcaldessa va ser present tant en els primers 
desnonaments com en la taula de treball posterior on es van estudiar les sortides per 
aquest tipus de situació. 

Informa que el Districte compta amb una persona que treballa específicament aquest 
tema i tracta amb les entitats de la taula del grup de treball d’habitatge de Nou Barris 
per donar sortida a les famílies que es troben en aquesta situació i ajudar en la 
mediació, ja sigui amb entitats financeres com privats. Afegeix que, arran de les dues 
reunions del grup de treball de Nou Barris, han sortit moltes propostes, alguna de les 
quals presentarà en el mateix Plenari. Per acabar, comunica que el govern ha 
participat en la Comissió Mixta de Llançaments en l’àmbit de ciutat i en els grups de 
treball constituïts posteriorment. 

Assenyala que l’objectiu del govern no és aturar els desnonaments, sinó evitar-los, i 
informa que fins aleshores, de les 70 famílies que tenien processos judicials, 22 s’han 
pogut resoldre i 48 casos estan en procés de mediació, xifra que considera destacable. 

Participació i gestió cívica. 

En segon lloc, passa a comentar aspectes de participació i gestió cívica, i informa que 
el govern ha volgut conèixer les reivindicacions de les entitats i, especialment, de la 
Coordinadora d’Entitats i Associacions de Nou Barris, per la qual cosa es va reunir 
amb ells el juliol anterior. Així mateix, anuncia que es va reunir amb les entitats i 
associacions de veïns per definir el procés participatiu del PAD perquè el govern vol 
que aquest sigui un instrument dels veïns i dels tretze barris. 

Afegeix que el govern també s’ha reunit amb plataformes d’entitats de gestió cívica del 
districte amb la voluntat d’aconseguir la cobertura legal i garantia jurídica que permeti 
que la gestió ciutadana i cívica sigui ordinària i habitual en el funcionament de la ciutat. 

Respecte a la protecció del comerç de proximitat, assenyala que tant ella mateixa com 
el comissionat de Comerç s’han trobat amb els eixos comercials per conèixer les 
seves necessitats, i opina que el comerç de proximitat dóna garanties de seguretat, 
convivència i cohesió, motiu pel qual el govern el vol fomentar. Afegeix que el 
comissionat es va trobar amb els eixos comercials de les zones on hi ha més botigues 
tancades, com per exemple Trinitat. 

Afegeix que el govern es va reunir, conjuntament amb Urbanisme, el districte de Sant 
Andreu i els eixos comercials per parlar de l’aprovació per silenci administratiu del 
govern anterior de l’ampliació del sostre comercial de l’Heron City. Informa que, 
malauradament, sembla que ja poden ampliar aquest sostre i creu que l’impacte seria 
molt greu per al comerç de barri. Informa que per aquest motiu el govern vol parlar 
amb Heron City i buscar una solució. 
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Tot seguit, comenta que un dels objectius del nou govern ha estat modificar el 
pressupost per tal de no generar superàvit, ja que ho considera sense sentit, i que per 
aquest motiu una de les partides es destinarà a la compra de quatre locals comercials 
situats a la plaça Eucaliptus de Torre Baró per tal de dinamitzar comercialment i social 
tota la zona. Així mateix, comenta que un altre àmbit prioritari és l’ocupació, per la qual 
cosa s’han destinat gairebé 7 milions d’euros a nous plans d’ocupació que permetran 
arribar a 640 persones aturades de llarga durada. 

Afegeix que la modificació del pressupost també ha servit pel pla «Barcelona, ciutat 
refugi», que considera qüestió prioritària, i per continuar amb accions que ja s’estaven 
fent, cosa que ha permès, entre altres, les següents accions: mantenir el conveni de 
col·laboració amb la Fundació Pare Manel; seguir desenvolupant el procés participatiu 
de la plaça Sòller, redefinir la proposta dels solars de la segona edició del Pla BUITS; 
mantenir el conveni de la gestió amb la Fundació CIM per l’Ateneu de Fabricació de 
Ciutat Merdiana; convocar la segona reunió del grup de treball de barri de Porta; 
continuar el projecte de la piscina Turó; acordar amb els veïns el projecte de l’escola 
perquè les obres comencin el juny del 2016; continuar desenvolupant la Comissió 
Institucional de Trinitat Nova; permetre l’allotjament de les catorze famílies entre els 
propers mesos de febrer i març, i iniciar les obres ja planificades per un import de 
715.000 euros per a la millora de l’espai públic i d’alguns equipaments. 

Respecte a actuacions noves i que estan en tràmit, llista les següents: garantir la 
participació de tots els veïns a les audiències i plenaris; repensar l’ús de la seu del 
Districte; revisar el projecte de construcció de la parròquia Sant Rafael conjuntament 
amb el Bisbat i els veïns per tal d’adequar-lo a l’entorn i que no suposi un greuge per a 
ningú; prioritzar i dotar econòmicament les obres per l’àrea d’esbarjo de gossos de 
l’avinguda Meridiana en el barri de la Prosperitat; iniciar la prova pilot de consulta als 
treballadors del Districte per recollir propostes de millora interna; escoltar tota la gent 
que treballa a l’Ajuntament per millorar els processos i eines, i revisar conjuntament 
amb la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona i l’Associació de Veïns de 
Turó i Can Peguera del projecte de l’illa Q. 

Afegeix que una altra qüestió ha estat desenvolupar el projecte del Rec Comtal, ja que 
la planificació del govern anterior no comptava amb la neteja i la dignificació del talús. 
Informa que el Districte ha arribat a un acord amb el Consorci del Besòs per dotar 
econòmicament el projecte i diu que els 2 milions d’euros de la modificació del 
pressupost del 2015 serviran per la compra dels quatre locals de Regesa, l’expropiació 
d’algunes zones vinculades a zona verda a Torre Baró i altres projectes, com la millora 
de Can Dragó i de les pistes d’atletisme. 

Procedeix a comentar el procés d’elaboració del PAD i constata que s’ha constituït un 
grup motor amb totes les associacions per tal que sigui un procés participatiu. 
Menciona la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i el procés de participació per 
a la implantació de la nova quarta fase de la xarxa de bus, de la qual anuncia que hi 
haurà una sessió informativa oberta als veïns el 13 d’octubre a les 18.30 h al Centre 
Cívic de Can Verdaguer. 

Per acabar, comenta que s’ha posat en marxa un grup de treball en l’àmbit de ciutat 
per impulsar la pacificació de l’avinguda Meridiana amb el Districte de Sant Andreu, el 
de Sant Martí i el de Nou Barris, acció transversal que creu que permetrà afrontar el 
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problema. Afegeix que també s’ha començat a treballar amb les entitats la 
convocatòria del Ple de Pobresa del Districte. 

El president informa que donarà la paraula als grups, després als regidors adscrits i, 
finalment, a les entitats i veïns. 

El senyor Joaquim Sangrà i Morer, del GMDERC-AM, constata que han passat cent 
dies des que hi ha el nou govern i celebra que s’hagi dedicat, com ho ha fet, al tema 
de l’habitatge. Recorda que el seu grup ha estat present en la ILP i en els més de 
quaranta municipis que han aprovat una moció sobre el tema. Lamenta que el recurs 
del Tribunal Constitucional dificulti les iniciatives del nou govern, ja que creu que posa 
un impediment a les figures jurídiques i tributàries que es podrien utilitzar per lluitar 
contra els pisos buits. 

Seguidament, comenta el tema d’Heron City i mostra la seva preocupació per 
l’afectació de l’ampliació del sostre comercial al comerç de proximitat. En aquest sentit, 
manifesta l’esperança de trobar un major consens i retreu al govern que s’hagi reunit 
amb els comerciants abans de constituir el nou Consell de Districte. 

Respecte al superàvit del qual ha parlat la regidora, lamenta que el Districte no hagi 
consensuat amb els grups una proposta per decidir com es gestionava. 

En aquest sentit, aprofita per demanar que el procés del PAD tingui un procés i uns 
marges de temps que permetin fer les reunions que facin falta per avançar 
conjuntament amb els veïns. 

Per acabar, felicita al nou govern per la creació del grup de treball sobre la pacificació 
de la Meridiana, proposta sorgida al Ple de ciutat per part dels grups municipals del 
PSC, CiU i ERC-AM, i també per la proposta realitzada a Casa Gran de canvi en el 
Nomenclàtor per suprimir els noms imposats i que porten mals records als veïns. 

El senyor Adrià Ventura Ramos, del GMDCiU, retreu al govern que no tingui un 
projecte d’accions definit i opina que està més preocupat per la imatge que pel projecte 
de ciutat. Pregunta si aquesta actitud serà així durant tot el mandat, ocultant d’aquesta 
manera la inexistència d’un projecte real de districte i de ciutat, o si, en algun moment 
de la legislatura, hi haura mesures concretes a desenvolupar. 

Tot seguit, comenta l’informe de la regidora i li retreu que hagi anunciat com a 
extraordinàries les polítiques d’habitatge, ja que va ser el govern anterior qui les va 
posar en marxa, entre les quals cita la personificació en els desnonaments, la 
mediació, la facilitació del lloguer social i la contundència amb les entitats financeres. 
En aquest sentit, constata que el parc d’habitatge social de Barcelona entre el 2011 i 
enguany s’ha incrementat en un 102%. 

Procedeix a parlar de la participació i opina que millorar-la no significa canviar de lloc 
l’Audiència Pública ni el Plenari, sinó que passa per dotar de contingut els òrgans de 
participació amb l’objectiu que siguin espais útils de debat, arribant a aquells ciutadans 
que no els coneixen  per a què puguin participar-hi. Creu que la participació significa 
també que el govern escolti tothom, tant les persones que l’han votat com les que no. 
Considera que el concepte de participació ha de significar també que el màxim 
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representant del districte no només vingui una vegada a la setmana durant una estona 
i retreu a la regidora que per això només es necessita la mateixa voluntat política que 
ella exigia quan estava a la oposició. 

Respecte al comerç de proximitat, manifesta l’esperança perquè es continuï amb el Pla 
de comerç i s’ajudi, des del Districte, a reactivar el consum de proximitat, que 
considera fonamental per al teixit econòmic dels barris i per l’ocupació. En aquest 
sentit, creu que s’han d’evitar mesures que puguin perjudicar el comerç, com per 
exemple que es quedin sense enllumenat de Nadal, i també pregunta quin avantatge 
tindrà el fet que no es prevegi cap augment del preu de la zona blava. 

Quant a l’ocupació, celebra que sigui un punt fonamental del govern i manifesta 
l’esperança perquè se segueixin desenvolupant els plans d’ocupació, es prioritzin les 
relacions entre escoles, instituts i centres de formació professional i es lluiti contra el 
fracàs escolar. Tot i això, retreu al govern la situació actual de paràlisi institucional que 
atura a la ciutat  i li fa perdre l’impuls necesari per generar ocupació.   

També es queixa de l’aturada de projectes i el fet que s’estiguin paralitzant alguns 
permisos, com per exemple dels hotels, perquè creu que Barcelona és una ciutat 
atractiva per al turisme, els negocis i l’ocupació, fonamentals per generar riquesa i, per 
tant, feina. Retreu al govern que l’alcaldessa dediqui gran part del temps a fer 
activisme mitjançant discursos, rodes de premsa o escrits al Face Book en comptes de 
solucionar els problemes de la ciutat. 

Valora positivament e fet que el nou govern del districte continuï amb projectes 
encetats des de l’anterior mandat, com la col·laboració amb la Fundació Pare Manel. 

Per acabar, es queixa del fet que el nou govern presumeixi de l’obertura del pati del 
Districte perquè diu que, amb els governs anteriors, tant el del tripartit com el de CiU, 
el pati estava obert. 

El señor Javier Barreña Flores, del GMDPPC, inicia su  intervención resaltando que es 
la primera vez que se encuentra con un orden del dia que no incluye ningún punto en 
la parte decisoria . Opina que esta manera de proceder refleja que el gobierno actual 
no es diferente a los anteriores y que en cien dias de legislatura no han hecho nada. 

A continuación comenta que durante las fiestas de la Mercè, celebradas pocos dias 
atrás, se ha vuelto a hacer caso omiso de la petición del grupo municipal al que 
representa de hacer aparecer a Nou Barris en el programa de las fiestas, albergando 
alguno de los actos principales que se celebran con tal motivo para evitar quedar 
totalmente de lado como en tantas otras ocasiones. 

En cuanto al tema de la participación, pregunta a la regidora si se compromete a hacer 
vinculantes algunos de los organos presentados en el Cartapacio aprovado durante la 
sesión anterior y si se compromete, tanto a elevar en Casa Gran las iniciativas 
presentadas por los  diferentes grupos que han sido aprovadas en el Pleno del distrito, 
con independencia de si tenen el voto a favor o en contra del grupo de gobierno, como 
a hacerlas llegar a los diferentes consells de barri. 
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A continuación, presenta un conjunto de temas que preocupan en su grupo. En primer 
lugar, habla de la limpieza. Recuerda que el  gobierno anterior abordó esta cuestión  
por diferentes fases que no sirvieron para solventar un problema que sigue pendiente 
de solución. Pregunta al gobierno su posición al respecto y qué actuaciones piensa 
llevar a cabo. 

En segundo lugar, aborda el tema de la seguridad y recuerda que es un asunto que 
preocupa especialmente a los vecinos, que incluso propusieron, en la última  
Audiència Pública, crear patrullas ciudadanas. A continuación, pregunta al gobierno 
cuál será su actuación en este tema y qué medidas piensa tomar. 

En tercer lugar, hace  referencia al tema de la vivienda y constata que, como gobierno 
de la ciudad, BComú-E van a tener una fuerza importante en el Area Metropolitana de 
Barcelona. Recuerda que actualmente Barcelona tiene más de 400  viviendas vacías y 
pregunta si se pondrán al servicio de aquéllos que las necesiten, y cuándo tienen 
previsto hacerlo. 

En cuarto lugar, pregunta al gobierno por unas edificaciones, dos de ellas de Nou 
Barris, que cuando eran ICV-EUiA y junto con el tripartito vendieron a fondos buitre y 
quiere saber si van a hacer algo al respecto. Explica que cuando el grup de ICV-EUiA 
presentaba contrainformes en los plenos, exigían que las habitacions de la residencia 
de la calle Molino fueran para los vecinos del distrito. Explica que debido a unas obras 
de rehabilitación efectuadas en una residencia cercana, sus ocupantes fueron 
trasladados a la de la calle Molino i pregunta si les habitacions que en aquel momento 
no estaban preparadas para acoger vecinos lo están ya y cuántos vecinos de  Nou 
Barris disfrutan a dia de hoy de esta residencia. 

En quinto lugar, aborda el tema de las urgencias nocturnas del CAP de la Guineueta y 
recuerda que es una recalamación histórica de todos los grupos municipales, incluido 
el GMDICV-EUiA y con especial insistencia. Ante ello, pregunta al gobierno si van a 
optar por volver a abrirlas de forma definitiva. 

En sexto lugar, comenta el problema de las barreras arquitectónicas y refiere que unos 
dias antes de la celebración del pleno algunos vecinos preocupados por esta materia 
se dirigieron a su grupo. A modo de ejemplos refiere el paso de la calle Lorena al 
paseo de Valldaura, detrá de la gasolinera, Posa com a exemples el pas del carrer 
Lorena al passeig Valldaura, darrere la gasolinera, la calle Garrofers, u otros casos 
semejantes en Ciudad Meridiana, Torre Baró, Vallbona o Trinitat Nova. Pregunta al 
gobierno si tiene pensado algún plan especial para llevar a cabo soluciones 
definitivas.por la solución que va a dar a este problema. 

El siguiente tema que expone es el proyecto de modificación del PGM respecto al 
pasaje de Santa Eulàlia, y pide al gobierno que lleve a cabo esa modificación para lo 
que pueden contar con el apoyo del grupo al que perte nece, si es necesario. 

A continuación plantea el tema de los huertos urbanos de la calle Maladeta, cuestión 
que quedó pendiente en la legislatura anterior y pregunta en qué situación se 
encuentra actualmente y cual ha sido la participación del Ayuntamiento en todo este 
asunto, esperando que el consistorio no haya dejado en indefensión a los ciudadanos 
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que están cultivando esos huertos. Recuerda, además, que su grupo se ofreció en su 
momento para hacer de mediadores si el anterior gobierno no queria hacerlo. 

Seguidamente, reconoce a la regidora que haya hablado de otros temas, como el de la 
pista polideportiva situada sobre la piscina del Turó y agradece su respuesta, ya que 
aquella actuación se debió a un acuerdo entre el gobierno anterior y el partido que él 
representa y, por tanto, se alegra de su puesta en funcionamiento aunque advierte que 
estarán muy atentos para que se cumpla lo pactado de forma escrupulosa. 

Después, pregunta al gobierno por el proyecto del  casal de barri de Trinitat Nova, 
sobre el que se presentará una propuesta en este mismo plenario, ya que hubo un 
proceso participativo muy importante por parte de los vecinos y que este gobierno en 
minoria, subraya, debe atender. También pregunta sobre el futuro de la pista forestal 
de Torre Baró, ya que l’asociación de vecinos les ha hecho saber que el gobierno ha 
paralizado las actuaciones y pide saber si se van a mantener los criterios que había 
hasta ahora, a la vez que solicita que dicho proyecto siga adelante, no sólo porque fue 
una propuesta presentada por el Partido Popular sino porque es una conexión entre la 
zona norte y la zona sur de un barrio que quedó parada al paralizarse la Ley de barrios 
debido a gobiernos bien conocidos por la regidora al haber participado en ellos y pide, 
en definitiva, sensibilidad con ese territorio. 

Otro tema que preocupa es el pequeño y mediano comercio e informa que su grupo ha 
tenido también reuniones con comerciantes, con resultadospoco parecido a los que 
comenta la regidora. En concreto, explica que en el Mercado de la Mercè se muestra 
preocupación por los bajos de la illa Q en donde parece prevista la inauguración de un 
supermercado, y convida a la regidora a hacer una reunión conjunta para que desde el 
mercado puedan exponer sus planteamientos. Asímimo, comenta que el pequeño 
comerciante está preocupado porque la alcaldesa ha manifestado a través de las 
redes sociales y de forma reiterada que sería más restrictiva con las terrazas de la 
ciudad y por tanto del distrito. Pide una aclaración sobre este asunto o en su defecto 
una rectificación pública por parte de la alcaldesa.. 

Añade que su grupo ha conocido los rumores que corren sobre la iluminación de 
Navidad y opina que en atención a la situación por la que pasa el pequeño comercio 
del distrito, el Ayuntamiento deberia sufragar en parte el coste que supone. 

Por último, felicita al gobierno por plantear un PAD y un presupuesto de carácter 
participativo pero le recuerda que debería entrar en vigor en enero del próximo año y 
hasta la fecha no se ha puesto nada en marcha. Pide al nuevo equipo de gobierno que 
inste a la Generalitat para que vuelva a poner en funcionamiento la Ley de barrios, y 
que empiece por Torre Baró y que siga con todos los demás, dadas las carencias qeu 
sufren todos los barrios que integran el distrito. 

Por último, manifiesta preferir a la ICV de los contrainformes a un gobierno inestable. 

La senyora Natividad Sanjurjo Golpe, del GMDC’s, saluda els assistents i comenta 
que, respecte a l’habitatge, no només cal evitar els desnonaments sinó crear un parc 
d’habitatge social, que creu que és totalment necessari i pel qual es mostra disposada 
a donar suport al govern. 
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Seguidament, es pregunta quin plantejament cal donar al comerç per reactivar-lo i ho 
enllaça amb el fet que el dia anterior va sortir publicat que hi ha una moratòria hotelera 
a 26 demandes que estan sobre la taula i amb unes indemnitzacions milionàries. 

Pregunta quin és el motiu pel qual, si 25 dels 96 milions demanats a l’ampliació del 
pressupost són per pagar aquestes indemnitzacions i retreu que no s’hagi frenat la 
iniciativa del Deutsche Bank a fer pisos de luxe, ja que creu que això no genera 
ocupació. 

Fa saber que el seu grup no permetrà les desigualtats entre districtes, perquè aquesta 
és una de les prioritats del partit que representa. 

Després, destaca el tema de la seguretat i la falta d’efectius policials als districtes. Diu 
que aquest fet explica que barris com Ciutat Meridiana, Torre Baró, o Trinitat Nova 
estiguin abandonats. 

El senyor Gabriel García Duarte, del GMDPSC-CP, inicia la seva intervenció celebrant 
que la majoria del plenari sigui d’esquerres, tot i que el seu grup estigui a l’oposició. 
Seguidament, retreu a la regidora que parli de la política de desnonaments com si fos 
una novetat del govern actual i considera que el govern es preocupa molt per la imatge 
que dóna en detriment d’ocupar-se dels resultats de les seves polítiques. A més, creu 
que les demandes de les quals ha parlat la regidora ja s’havien fet en altres 
ajuntaments com el de Santa Coloma, governat pel PSC.  

Comenta que hi ha altres temes preocupants sobre habitatge, com són les 
rehabilitacions pendents al Turó de la Peira o a Canyelles, raó per la qual pregunta 
què es farà al respecte. També apunta als plans d’instal·lació d’ascensors, que creu 
que són bàsics per dignificar els habitatges i recorda que bona part dels veïns són 
persones grans. Per acabar, demana què es farà amb el problema d’humitats de Torre 
Llobeta. 

Respecte a la participació, recorda que el grup al qual representa va proposar que el 
Consell del Districte canviés el lloc on es trobava, i manifesta l’esperança perquè es 
produeixin els canvis necessaris a la sala perquè cap veí de Nou Barris es trobi en la 
situació d’escorcoll a la porta d’entrada a la sala, tal com va passar l’any anterior. Per 
tot plegat, mostra el seu suport en el tema de canviar els espais públics per fomentar 
la participació. 

Ara bé, es queixa del fet que passi com en la legislatura anterior i per algunes coses 
no es convidi a participar als grups de l’oposició. Retreu que s’hagi elaborat un 
manifest en què el govern es presenta com interlocutor directe amb el poble i demana 
que per a la propera vegada es compti amb l’oposició en els diferents grups de treball, 
així com per a la elaboració del PAD. 

Enllaça amb el tema de la transparència i demana al govern que faci públic l’informe 
de regidoria que ha fet. Així mateix, demana constància i que faci possible que tots els 
veïns puguin accedir als continguts dels debats des del primer moment. 
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Després, fa saber que el seu grup vol que les proposicions de la part d’impuls i control 
del Plenari arribin als consells de barri, ja que creu que si no ho fan, s’estarà aplicant la 
censura que ja existia anteriorment. 

Pel que fa al comerç, opina que l’ampliació de l’Heron City segurament arribarà a Casa 
Gran però també demana al govern que recuperi el projecte del Mercat de la 
Montserrat, ja que necessita una rehabilitació que no serà possible sense l’ajuda del 
Districte i de l’Ajuntament. Pel que fa al foment dels eixos comercials, demana al 
govern que no ho reservi exclusivament per als barris d’emergència i que no es deixin 
de banda la multitud de comerços que queden darrera d’aquests eixos. 

Procedeix a parlar de l’ocupació i celebra els plans d’ocupació que ha comentat la 
regidora, ja que van ser una proposta del PSC-CP conjuntament amb el ICV-EUiA en 
mandats anteriors. Ara bé, constata que el que necessita el districte són llocs de treball 
estables i de qualitat, per la qual cosa demana que elevin a Casa Gran la necessitat de 
dur a terme polítiques actives d’ocupació. En aquest sentit, aprofita per dir que cal fer 
una reflexió sobre el model d’economia de Barcelona, i opina que cal recordar que la 
ciutat no només viu d’hotels, sinó de la creativitat, l’economia solidària i d’una marca 
basada en la feina de les persones. 

Seguidament, comenta altres aspectes que han sortit en l’informe de la regidora, com 
per exemple el poliesportiu i la piscina Turó, respecte a la qual demana al govern que, 
tal com preveu, posi la primera pedra després de juny de l’any vinent i n’informi als 
usuaris abans. Cita el cas de la parròquia Sant Rafael com a conflicte irresolt del 
govern anterior, i demana al govern que intercedeixi entre les persones interessades 
en l’espai públic i el casal i les persones usuàries de la parròquia. 

Així mateix, demana a la regidora que tingui present el casal de barri de Verdum, que 
no ha mencionat i, per acabar, parla de l’avinguda Meridiana i demana que es pensi en 
la transformació que realment necessita aquest espai. 

El senyor Josep Garganté i Closa, regidor adscrit del GMCUP-PA, informa que a cada 
plenari farà lectura del posicionament polític que fa l’assemblea de Nou Barris. Abans 
de començar amb la mateixa, però, mostra la seva alegria pel fet que hi hagi pancartes 
en el plenari i s’escridassin entre uns i altres, perquè creu que és el que toca fer. I fa 
saber que el seu grup ha rebutjat els privilegis aprovats per altres governs que 
atorgaven un sou d’entre 4.000 i 6.000 euros als consellers i se’ls donaven altres 
beneficis extres, ja que creu que és inadmissible. 

Tot seguit, agraeix a la regidora que hagi presentat un guió previ a la presentació que 
fa durant el Plenari però considera que hauria de ser més complet i que, fins i tot, 
caldria que els grups disposessin de l’informe complet abans del Ple. 

A més, retreu que hi hagi massa bones intencions però poques correccions per part 
del nou govern, i concretament es queixa del fet que el govern impulsi polítiques 
d’habitatge però segueixin havent-t’hi pisos buits a Barcelona, dels quals es compten 
gairebé 5.000 en el districte. 
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Mostra el seu acord amb el rumb de les polítiques de participació, però diu que haurien 
de ser canvis més profunds i vinculants. Opina que el PAD s’ha de fer de forma 
participativa, així com les inversions. 

Respecte a l’atur de Nou Barris, indica que és molt superior al reconegut oficialment i 
assenyala que cal afegir les famílies que han esgotat les prestacions socials. Creu que 
cal un canvi estructural urgent i que s’han de revertir les situacions d’externalització de 
l’Ajuntament en empreses municipals per donar ocupació a veïns del districte, tasca 
que cal fer amb la Mesa de Districte i l’Assemblea d’Aturats i Aturades de Nou Barris. 

Mostra la seva preocupació pel fet que l’informe de la regidora no parli del CAP de la 
Guineueta i pregunta al govern què farà al respecte. Així mateix, fa saber que 
considera prioritària la retirada de la simbologia feixista del districte, que l’Institut del 
Paisatge Urbà i Qualitat de Vida xifra en més de cent icones, i exigeix al govern que 
iniciï un procés participatiu per discutir el canvi de nomenclatura de carrers com ara 
l’avinguda de Borbó o el passeig d’Urrutia, així com el canvi de nom de la plaça 
Llucmajor per plaça de la República. 

Per acabar, informa que la CUP Capgirem Nou Barris donarà suport a la realització 
d’un Ple extraordinari sobre la pobresa del districte que sigui controlat per les entitats. 

La senyora Carmen Andrés Añón, regidora adscrita del GMPSC-CP, saluda els 
assistents i felicita al nou govern i els consellers del Districte. Fa saber a la regidora 
que el seu grup li donarà suport en tot allò que signifiqui un progrés per als veïns i per 
a Nou Barris, i subscriu les queixes del portaveu del seu grup sobre la rehabilitació 
d’edificis, tema del qual especifica que hi està treballant amb el grup de govern a la 
Regidoria d’Habitatge. 

Tot seguit, enumera algunes demandes que vol fer al govern, la primera de les quals 
té a veure amb el Pla d’equipaments del Districte, que diu que ha quedat abandonat 
durant quatre anys i que cal actualitzar i fer-lo realitat. Explica que en aquest pla 
figuraven equipaments esportius com la piscina de Via Favència, la piscina del Turó, o 
la piscina i el poliesportiu de Prosperitat. Afegeix que també hi havia altres 
equipaments necessaris per al districte, com ara aquells adreçats a persones amb 
discapacitat intel·lectual, que requereixen fer modificacions del PGM. També cita els 
equipaments infantils i la peça de Ideal Flor, tots espais importants per dinamitzar i 
generar qualitat de vida, progrés i llocs de treball . Així mateix, demana que es tingui 
present el Pla de Millora de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona, que considera que 
afavoreix l’equitat entre els barris de tota la ciutat. 

Demana a la regidora que defensi amb força la cobertura de la ronda de Dalt perquè 
generarà espais d’utilitat com el de Verdum, que actualment és molt dens. En aquest 
punt, opina que la cobertura és un retorn de l’aportació del Districte a la mobilitat de la 
ciutat. 

Per acabar, demana a la regidora que recordi altres  aspectes més: un, la mobilitat 
deficitària que té el districte, per la qual sol·licita al govern que recuperi els busos de 
barri de la part de muntanya, les urgències del CAP La Guineueta i que sigui exigent 
amb l’educació per recuperar una educació de qualitat. 
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El president informa que hi ha demanades 21 intervencions per part dels veïns i els 
dóna la paraula. 

La senyora Maite Rodríguez, en nom propi, es presenta i fa saber que no té res en 
contra de cap dels grups municipals, però retreu la incoherència d’alguns dels grups 
quan reclamen actuacions al Districte que no va dur a terme quan eren al govern. 

Retreu als grups que no hagin parlat de la petita infància i recorda que en l’anterior 
Audiència Pública ja va dir que les escoles de Nou Barris necessiten un manteniment. 
A més, opina que no té sentit que una mestra s’encarregui de grups d’alumnes grans i 
creu que aquest punt també s’hauria de revisar, tot i que sigui contrari al que disposa 
la llei Wert. 

Laia i Mercè, en nom de l’Assemblea de Joves de Nou Barris, llegeixen entre les dues 
un escrit en el qual denuncien la presència viva del franquisme a través de les plaques 
d’habitatge amb el jou i les fletxes, altrament anomenades «plaques VPO». Exposen 
que, tot i que formin part del mobiliari privat de les comunitats de veïns, s’observen des 
de l’espai públic, i demanen un replantejament de què és públic i què és privat. 
Informen que un estudi de la Universitat de Barcelona comptabilitza 4.361 plaques i, a 
Nou Barris, 706, i constata que el 93% dels símbols localitzats en l’estudi del memorial 
democràtic són plaques d’habitatge. 

Expliquen que l’Ajuntament va enviar una carta a les 4.361 comunitats de propietaris 
amb una sol·licitud de retirada gratuïta l’any 2008 i diuen que aquesta iniciativa no ha 
tingut gens d’èxit. Retreuen al Districte i a l’Ajuntament que deixin aquesta decisió en 
mans dels veïns i llegeixen l’article 15 de la llei 52/2007, en el qual s’exposa que les 
administracions públiques hauran de prendre les mesures oportunes per retirar els 
símbols i objectes que commemorin la guerra civil, la sublevació militar i la repressió 
de la dictadura. 

Per tot plegat, demanen al govern del Districte que retiri la simbologia dels carrers i 
diuen que, si no ho fa, seran els joves qui se n’encarregaran. 

El senyor Salva Torres, en nom de l’Associació 500x20, saluda els assistents i fa saber 
que també representa un grup de famílies que es reuneixen cada dijous a la plaça 
Sòller per assessorar famílies que estan en processos de desnonament. 

Anuncia que els cinquanta assistents al plenari s’han quedat drets per representar 
l’enorme duresa de la violència habitacional al districte, del qual diu que és un dels 
més pobres de la ciutat i que ha patit més desnonaments des del 2011. Especifica que 
des que van començar les vacances d’estiu, al districte n’hi ha hagut setanta i explica 
que la majoria de desnonaments s’han pogut evitar gràcies a la mobilització de veïns, 
però demana als grups que quan se’n produeixin hi vagin per evitar que la llei Mordaça 
del PP recaigui sobre les persones solidàries i els activistes. 

Apunta que el fet que els desnonaments no s’aturin del tot significa que s’està fent una 
bola de neu cada cop més grossa, i considera que, ja que el govern d’Ada Colau 
governa en minoria, recau sobre tots els grups i sobre Casa Gran frenar aquest fet. Fa 
saber que, tot i les dificultats que imposen les lleis per frenar els desnonaments, les 
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coses poden canviar, i expressa que més endavant en el plenari presentarà una 
proposició perquè hi hagi una declaració institucional de l’Ajuntament al respecte en la  

qual exigeixin als bancs els 4.149 pisos que tenen a la ciutat. Manifesta l’esperança 
perquè els grups hi votin a favor. 

Per acabar, indica que els veïns vigilaran els consellers perquè no volen que cap 
representant públic tingui càrrecs en els consells d’administració de determinats bancs.  

El senyor Beltrán Decive, en nom d’una fundació de persones amb discapacitat, 
demana als joves que, abans de parlar de la història d’Espanya, l’estudiïn una mica 
més i tinguin en consideració les persones que la van patir durant els anys 32, 33 i 34. 
Després, agraeix el fet que en la reunió del proper dia 15 d’octubre es decideixi el nom 
del col·lectiu de persones amb discapacitat del districte, que són més de 6.000. En 
darrer lloc, pregunta quina repercussió tindrà apropiar-se dels habitatges dels bancs i, 
en aquest sentit, es mostra preocupat perquè el mateix dia del plenari, el seu col·lectiu 
ha rebut un rebut extra de 109 euros.  

La senyora Mònica Palet, en nom propi, inicia la seva intervenció demanant al grup 
ERC-AM que, en el proper plenari, es desplaci una mica més a l’esquerra a la sala per 
tenir més espai. 

Seguidament, comenta l’informe de la regidora i confirma que, en cent dies, el govern 
ha fet moltes coses. Ara bé, diu que des de la “república independent de zona nord”, 
troben a faltar que es treballi amb les entitats de la zona un pla d’emergència social 
que vagi més enllà dels desnonaments. Explica que aquest punt es va comentar en 
una reunió del Districte amb l’Associació de Veïns de Ciutat Meridiana, on van sortir 
temes com l’atur, la situació de la infància, o els efectes psicològics en pares i fills. 
Creu necessari un pla integral sobre aquest aspecte. 

Procedeix a parlar del Rec Comtal i celebra que s’arregli de nou però, alhora, retreu 
que no hi hagi un pla de neteja periòdica malgrat el compromís per part del Consorci 
del Besòs d’encarregar-se’n si els ajuntaments que integren el Consorci hi destinaven 
un pressupost. A pesar d’això, opina que l’obra serà definitiva pel talús i per la zona on 
passegen els veïns de Vallbona i Montcada. Tot i així, reclama que en el futur s’arregli 
la resta de Rec Comtal per la zona de la ponderosa de Nou Barris. 

Tot seguit, mostra la seva sorpresa davant el fet que l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de 
Ciutat Meridiana estigués tancada fins el 5 d’octubre i opina que això no és 
permissible. 

Recorda que en breu s’entrarà a la cinquena fase de la xarxa ortogonal, en la qual hi 
haurà la línia 62 d’autobús, i demana al govern que la comenti amb les associacions 
de veïns afectades. 

Així mateix, parla de la figura del conseller de zona i opina que cal apostar per d’un 
equip tècnic de funcionaris de l’Ajuntament on el tema del Pla d’emergència social 
sigui cabdal. Creu que l’equip seria més efectiu. 
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Finalment, s’adreça als senyors Ventura i Barreña per mostrar-se contenta de tenir-los 
al plenari i opina que l’oposició també pot ser constructiva. Afegeix que un exemple 
d’aquest fet és que la setmana anterior al plenari s’ha aprovat una proposta que anava 
del Districte a Casa Gran mitjançant la qual durant el mes d’octubre l’Àrea Bàsica de 
Salut de Ciutat Meridiana, i Chafarinas properament, tindran el programa d’atenció 
precoç de càncer de colon i recte. 

El senyor Francisco Garrobo, en nom propi, agraeix a la regidora que hagi donat un 
guió de l’informe i diu que estaria bé que estigués penjat al web abans del plenari per 
tal que no només les associacions de veïns hi tinguessin accés, sinó també els veïns 
que van al plenari en nom propi. 

Procedeix a parlar d’habitatge i, tot i que celebra que el govern hagi aturat els 
desnonaments, comenta que cal un canvi estructural en tot el tema de la pobresa i 
l’habitatge, que considera que van molt de la mà. Es queixa del fet que hi hagi pisos 
buits i apunta que es podria pressionar als bancs perquè paguin les comunitats de 
veïns. A més, assenyala que els pisos buits generen problemes de brutícia i, per tot 
plegat, demana al govern que faci alguna cosa al respecte. 

Comenta la qüestió de la simbologia feixista i recorda que, a part del problema de les 
plaques, l’anterior 28J una parella i ell mateix van ser agredits a la plaça Virrei Amat 
per penjar una pancarta pel dia de l’alliberament del col·lectiu LGTBI. Recorda que 
també hi ha hagut agressions a Horta, al carrer Amílcar, i opina que s’ha de lluitar per 
la diversitat ideològica però que no s’ha de permetre el feixisme, ja que, al cap i a la fi, 
és terrorisme. 

Per acabar, sol·licita al govern que acabi la plaça de la República i anuncia que ho 
seguirà demanant fins que ho facin.  

El senyor Julio Vega, en nom propi, apunta que dividirà la seva intervenció amb altra 
companya, Silvana, ja que parlaran del mateix tema, que és l’ocupació i la formació a 
Nou Barris. Fa saber que ell és treballador comunitari i que la Silvana treballa en un 
programa d’inserció laboral. Considera que l’ocupació és un tema prioritari al districte 
degut als nivells d’atur, i demana al govern que faci plans d’ocupació també per a 
adults, i no sols per a joves, per tal de generar oportunitats per a la feina de qualitat i 
digne. Posa com a exemple del que considera inadmissible el cas d’una noia jove que 
treballa de cambrera en diversos hotels de quatre i cinc estrelles i que cobra 0,50 
euros per habitació, és a dir, en la mitja hora que triga a fer-la no arriba a l’euro. 

Amb tot, recorda que Nou Barris té una xarxa d’inserció laboral que aplega diferents 
entitats, serveis, associacions i col·lectius, i opina que hauria de tenir una interlocució 
amb el govern perquè fos escoltada en temes d’ocupació i formació. Demana ajuda al 
Districte, a més, perquè la xarxa funciona amb voluntaris i necessita recursos que 
permetin, per exemple, fer-se càrrec d’un compte de correus. 

Silvana, en nom propi, informa que treballa a l’equipament de l’Espai Jove Les Basses 
com a orientadora laboral, un programa dirigit a persones amb risc d’exclusió social 
que deriva dels Serveis Socials. Procedeix a parlar dels plans d’ocupació perquè creu 
que hi ha coses que no s’enfoquen adequadament. Concretament, diu que, segons 
s’ha pogut informar, de les 640 places que ha nombrat el govern, hi ha 200 vacants 
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per al 2015 i, la resta, seran per al 2016, i assenyala que el principal problema és que 
ningú no té accés a aquesta informació. També es queixa del fet que no se sàpiga on 
s’ha d’adreçar la persona que vulgui apuntar-se al pla d’ocupació. D’altra banda, 
demana informació sobre quins són els punts valorats en els processos de selecció. 

Yoyi, parlant en nom propi, agraeix a la regidora la informació que ha fet arribar abans 
del plenari a les entitats. Després, demana als representats dels grups que han 
governat anteriorment que facin intervencions coherents respecte a les polítiques que 
van fer mentre eren al govern, perquè d’altra manera sembla que insultin la ciutadania. 
Per acabar, mostra la seva satisfacció pel fet que hi hagi un grup de treball en l’àmbit 
de ciutat que es preocupi per la pacificació de la Meridiana, però diu que caldria fer-ne 
un d’igual que s’ocupés del cobriment de la ronda de Dalt, grup que, com a mínim, 
hauria de reunir els districtes afectats que són Nou Barris, Horta-Guinardó i Gràcia. 

El senyor Albert Recio, en nom propi, organitza la seva intervenció en tres punts. En 
primer lloc, mostra la seva satisfacció pel fet que la regidora hagi anunciat 
l’equipament de l’esbarjo per a gossos a Prosperitat. En segon lloc, opina que és 
urgent que el govern concreti el pla de despeses especials que surt del pressupost. En 
tercer i darrer lloc, mostra el seu desig perquè en els plenaris, els grups portin més 
treballades les intervencions i es perdi menys temps entre crits per tal de guanyar en 
qualitat intel·lectual i solucions per als problemes del districte. 

El senyor Jordi Sánchez, en nom propi, pensa que cal tractar el tema patrimonial, del 
què manifesta desconèixer la visió que en té el nou govern. Posa exemples com el de 
Can Valent, que era un projecte de partit, o altres projectes del mandat anterior com el 
xalet de la Trinitat, del qual diu que s’ha iniciat la catalogació i demana en quin punt 
està el tema. També cita el pont dels tres ulls i l’obertura del carrer Collserola, davant 
l’Escola Sant Josep Oriol, una vegada acabades les obres. 

Seguidament, enumera diferents afectacions urbanístiques, com ara el carrer Maladeta 
amb el tema dels terrenys que la constructora Núñez y Navarro té allà, o el passatge 
Santa Eulàlia, del qual es queixa que des de fa quatre anys estigui aturat tot i la 
demanda dels veïns. 

El senyor Pep Ortiz, en nom de la Coordinadora d’Entitats de Nou Barris, diu que no 
repetirà el que han presentat altres veïns i mostra el seu acord en relació amb el fet 
que la incoherència de discurs per part d’alguns grups és una manca de respecte 
envers la ciutadana. En aquest sentit, retreu al Grup de CiU que no ensenyés el PAD-
PAM en el mandat anterior i al Grup del PPC que retregui la supressió de la Llei de 
barris, que s’havia de pagar des de l’Estat i la Generalitat. Demana als grups que no 
facin demagògia i que escoltin els veïns, i opina que el nou govern ha obert un procés 
per al PAD-PAM que ha millorat molt respecte als governs anteriors. 

Seguidament, demana que es reconegui que el govern actual i la mateixa alcaldessa 
participen en l’aturada de desnonaments i diu que Trias no en va aturar cap. 

Per acabar, demana coherència als grups entre el que voten a Districte i a Casa Gran. 

El senyor Ramon Casas, en nom propi, anuncia que parlarà del casal de barri de 
Trinitat Nova, que és una reivindicació dels veïns des de fa trenta-cinc anys. Comenta 
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que durant aquest període hi ha hagut alguna proposició d’acord i demana al govern 
del Districte que insti el govern de Casa Gran perquè en els propers pressupostos posi 
una partida per construir la piscina del Turó de la Peira amb la pista poliesportiva 
inclosa i el casal de barri de Trinitat Nova. 

Llegeix part del programa electoral de BComú-E, on es recull que Trinitat Nova 
millorarà la inversió del pla comunitari, prioritzarà de forma participativa mesures en 
l’àmbit de la mobilitat, instal·larà una estació de Bicing a prop de la sortida de metro, 
millorarà les línies de bus i optimitzarà el recorregut del 62, i executarà el projecte de 
casal de barri com a esdeveniment vertebrador i de creixement de l’associacionisme 
en el barri, amb la millor ubicació possible, i el centre per a gent gran previst en el pla 
d’equipaments. Per això, demana al govern que es comprometi amb el pressupost per 
als projectes esmentats i recorda que Trinitat Nova és l’únic barri que no té 
equipaments. Afegeix que, si no ho fa, els veïns ho demanaran insistentment. 

El senyor Ferran Camps, en nom propi, saluda els assistents i organitza la seva 
intervenció en dos punts. En primer lloc, manifesta la seva impressió de que només 
essent part d’una associació tens veu i es escoltat algú perquè la majoria de les 
vegades sembla que no hagi interés. Assenyala que només un intervinent ha parlat de 
civisme i opina que és un aspecte que manca a Nou Barris, Sagrera, Gràcia i tot arreu, 
perquè sense civisme, el que s’ha dit en el plenari no serveix de res. Demana que es 
respecti a l’altre en qualsevol cas, i mostra el seu descontentament pel fet que s’hagi 
fet callar a una persona durant l’acte. 

En segon lloc, comenta el tema dels gossos i subratlla que la plaça Virrei Amat és un 
centre neuràlgic del districte i que funciona a temps complet, des del matí fins ben 
entrada la matinada, i s’hi troben tant persones grans, com nens i gossos, cosa que 
suposa un problema. Explica que els veïns han trucat diverses vegades a la Guàrdia 
Urbana però que no hi han pogut fer res i que els han dit que el millor que poden fer és 
seguir trucant perquè el govern els faci cas. 

Per acabar, demana al govern que cuidi a la gent del barri i a les entitats, que en són 
vuit-centes, i els recorda que cada persona és un vot que pot variar en funció de com 
l’ha tractada el govern. 

El senyor Jaume González, en nom propi, saluda els assistents i recorda la primera 
vegada que va venir a un plenari i va intervenir el senyor Ferreiro per demanar el casal 
de barri de Trinitat Nova, època en la qual molts dels assistents encara no hi eren. 
Seguidament, llegeix un manifest de la taula oberta treballat al seu barri, on exposa 
diferents punts: un, expressa la decepció dels veïns el dia anterior pel fet que el casal 
de barri de Trinitat Nova hagi quedat exclòs dels pressupostos del 2016; dos, explica 
que els mateixos veïns han passat a una actitud de reivindicació i de lluita, motiu pel 
qual els veïns i entitats del barri han assistit al plenari; tres, explica que, segons la 
iniciativa del govern anterior, el casal de barri de Trinitat Nova havia de començar la 
seva activitat de forma provisional a la Casa de les Aigües, per la qual cosa es van 
utilitzar els fons Feder; quatre, constata que Trinitat Nova perd un equipament 
reivindicat històricament pel barri i exigeix que es construeixi perquè és un dret del 
ciutadà gaudir d’un espai sociocultural al barri; i cinc, fa saber que la propera 
reivindicació per part dels veïns es produirà al carrer Bolívia, a la seu de Bagursa, 
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l’empresa municipal de l’Ajuntament que posa a concurs les obres per adjudicar, i 
després serà a la plaça Sant Jaume, on es demanarà audiència a l’Ada Colau si cal. 

M. Luisa, en nom propi, manifesta que tots els barris del districte tenen els mateixos 
problemes i opina que, si no hi ha pressupost per invertir a tots ells, caldrà veure quin 
barri és prioritari i ho necessita més. En aquest sentit, subratlla que Verdum és el més 
pobre de tots. Creu que, per això, cal tenir en compte el paper de la Coordinadora 
d’Associacions de Veïns. 

Afegeix que, segons s’ha pogut informar al CAP de Verdum, el barri té un problema 
psiquiàtric molt greu perquè hi ha pobresa crònica, drogoaddicció, i altres problemes 
de salut, i opina que si es comenta tot plegat amb la Coordinadora, es podrà arribar a 
solucions col·lectives que afavoreixin al conjunt de barris. 

Per acabar, es queixa del fet que l’acte sigui tan tard i s’allargui tant. 

El senyor Manuel Leonés, en nom propi, anuncia que parlarà del casal de barri de 
Trinitat Nova i opina que no tots els membres del plenari creuen en el procés 
participatiu, malgrat que ho hagin promocionat tant. Explica que amb el govern 
anterior, en els pressupostos del 2015 es va fer una proposta sobre el casal de barri 
Casa de les Aigües i altra dotada amb 45.000 euros per a un casal de gent gran. 
Pregunta al govern quin sentit té parlar de procés participatiu quan diu que no hi ha 
diners per tirar endavant el projecte. 

Mostra el seu acord amb els intervinents anteriors i diu que cal serietat i discursos que 
valguin la pena. Tot seguit, es queixa del fet que el 2014 es fes una liquidació de 
pressupost però no s’informés de quins conceptes s’havien liquidat. Informa que, per 
aquest motiu, els veïns que en nom propi no se senten representats per cap entitat, 
han organitzat la taula oberta de Trinitat Nova per poder conèixer millor aquests 
aspectes. 

A més, recorda que l’anterior govern va utilitzar una part dels fons FEDER destinats a 
Trinitat Nova per a la Casa de les Aigües i en reclama l’ús per a Trinitat Nova. Demana  
un compromís per a que una part de pressupost passi a gestió veïnal d’aquest barri. 

Per acabar, demana al govern que respecte al procés participatiu del PAD, tingui en 
compte no només les associacions de veïns i entitats ja consolidades en el districte, 
sinó també altres veïns que parlen en nom propi com ell mateix. En aquest sentit, 
informa que farà arribar el correu electrònic de la taula de la qual forma part perquè el 
govern el pugui avisar i formar part del procés. 

La senyora Ainoa Franco, en nom propi, demana quina és la situació del casal de barri 
de Trinitat Nova. Informa que fins fa tres mesos era la presidenta de l’Associació de 
Veïns de Trinitat Nova i explica que, després de diferents reunions, es va acordar que 
el casal es faria en una zona específica perquè la construcció fos més ràpida. 
Expressa que el projecte executiu, que ve del govern anterior, està fet i preveu acabar-
se el 31 de desembre de 2015, però mostra la seva sorpresa davant del fet que no hi 
hagi un pressupost assignat per continuar amb la construcció del casal. A més, es 
queixa que en el pressupost que va fer l’alcaldessa Ada Colau abans que es constituís 
el Consell del Districte, no es preveia cap partida per al barri de Trinitat Nova. 
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Lamenta que el barri no tingui equipaments i diu que l’únic que hi ha és el local de 
l’Associació de Veïns, del qual destaca que té unes barreres arquitectòniques que 
dificulten l’accés per a moltes persones. Per tot plegat, demana al govern que faci el 
casal de barri promès des de fa tants anys. 

El senyor Vicente Daza, en nom propi, explica que la seva dona està en cadira de 
rodes i té Alzheimer, i retreu que hagi d’anar a diferents centres de salut, entre els 
quals cita el Parc Sanitari Pere Virgili i el Centre Integral de Salut Cotxeres, la Vall 
d’Hebron, Sant Jordi i la Residència Matacàs, a Sant Adrià del Besòs. Pregunta al 
govern si, sent veí del barri, podria tenir la seva dona a la residència del carrer Molins, 
oberta fa poc. 

Després parla dels gossos i diu que pel passatge del Nil no es pot passar per culpa 
dels animals, que tiren la sorra de la zona de gossos a la vorera. Concreta que la 
setmana anterior una dona va relliscar amb la sorra i va caure. Per això, demana al 
govern que posi unes taules per evitar que la sorra passi a la vorera o que hi vagi un 
tècnic i miri què hi pot fer. 

Tot seguit, parla dels enllumenats de Santa Pau, Emili Roca i Malgrat, i diu que de nit 
semblen un cementiri. Demana que hi vagi un tècnic perquè ho comprovi i recorda que 
és un tema que ha sortit diverses vegades en els plenaris per part dels veïns. 

El senyor Joaquín Esteban, en nom propi, parla de col·legis electorals informa que ha 
votat en diferents col·legis: el col·legi Palma de Mallorca, el casal de Porta, el Centre 
Cívic Porta-Sóller, el casal de gent gran i l’Institut Valldemossa. Explica que aquest 
últim utilitza el gimnàs com a col·legi electoral i que això suposa un problema perquè hi 
ha un escaló de 6 centímetres en caiguda vertical. Fa saber que tot i haver parlat amb 
el conserge, mai no s’ha trobat una solució definitiva, i opina que amb uns quants 
guàrdies municipals, algú que estigui a la porta de l’ascensor, algú altre a l’escala i 
algú altre en els despatxos i passadís, tot plegat quedaria resolt perquè permetria fer 
les votacions en el vestíbul principal, enlloc del gimnàs. Informa que ha preparat una 
denúncia per presentar-la a l’OAC amb una fotografia de l’escaló en qüestió. 

Després, passa a parlar d’un plàtan del carrer Estudiants que està aixecant els panots 
i la via, cosa que suposa un problema de mobilitat per als veïns. Assenyala una 
fotografia al respecte. 

La regidora del Districte proposa al senyor Esteban que parlin de tots aquests 
assumptes en un altre moment conjuntament amb la consellera encarregada de la 
matèria. 

El senyor Esteban demana al govern que posi en la mateixa actuació la plaça Rafael. 
Per acabar, demana que no es parli de discapacitats sinó de persones amb 
discapacitat. 

El senyor José Rodríguez, en nom propi, saluda els assistents i sol·licita, en primer 
lloc, que les obres públiques que es facin a Trinitat Nova comptin amb almenys un 
50% de personal del barri, ja que actualment no hi ha ningú treballant pel sector públic. 
En segon lloc, demana que el tècnic del barri també sigui del barri perquè així serà 
algú que coneixerà de prop els veïns i les problemàtiques que li exposen. En tercer 
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lloc, reclama al govern que col·loqui els indicadors de temps a les parades de bus del 
carrer Palamós. 

La regidora diu que molts punts dels que han comentat els veïns es concretaran en els 
consells de barri i, també, a les audiències públiques, per la qual cosa demana als 
veïns que hi assisteixin. Assenyala que moltes de les propostes són propostes del Pla 
d’actuació del Districte (PAD), que serà el full de ruta que marcarà l’acció de govern 
durant els propers quatre anys, i opina que durant els cent primers dies de govern, el 
Districte ha treballat molt. 

Respecte a l’habitatge, creu que s’ha fet molta feina però que no és suficient, tal com 
han dit els grups. Reconeix que han sortit propostes importants, com ara la 
relacionada amb la rehabilitació, els plans d’ascensors, el Pla d’equipaments, entre 
altres, i diu que cal incloure-les en el PAD. Recorda que, de moment, el govern només 
ha parlat amb els veïns per definir com dur a terme el procés participatiu i confirma que 
els grups municipals participaran com un actor més de la política del Districte. 

Considera que el punt clau del procés participatiu no és fer una carta als Reis Mags 
sinó decidir entre tots quines són les prioritats per a Nou Barris. 

Quant al superàvit, informa que un dels reptes per a gastar-lo és que els projectes que 
s’incorporin es puguin executar i acreditar a 31 de desembre del mateix 2015, per la 
qual cosa algunes actuacions n’han quedat excloses. 

Pel que fa a la transparència, mostra la seva esperança perquè, tal com s’ha 
comentat, més endavant el govern pengi l’informe de la regidora sencer al web i estigui 
a l’abast amb més antelació. 

En relació amb les peticions dels grups municipals, mostra la seva sorpresa pel fet que 
el senyor Ventura hagi agafat tan de pressa el paper d’oposició, i fa saber al GMDPPC 
que ara el govern no pot fer contrainformes, ja que precisament està al govern, i que si 
troba a faltar l’impacte de polítiques de govern de l’Estat al districte, també li ho poden 
fer arribar perquè ho tenen comptabilitzat. 

Afegeix que respecte a la seva preocupació per la neteja, està d’acord que és un tema 
central, i informa que s’havia prioritzat el servei de neteja al centre de la ciutat. Anuncia 
que des del juliol i agost anterior, el Districte està treballant per reconduir aquesta 
situació i posar un altre cop l’accent en el centre dels districtes, que també ho 
necessiten. 

Respecte a les aportacions dels veïns, comenta que quant al tema patrimonial, s’haurà 
de veure com es recull en el PAD i com es discuteix entre govern, grups i veïns. Quant 
a la ronda de Dalt, comunica que és un tema treballat en l’àmbit de ciutat i que hi ha un 
compromís perquè al final del 2016 s’informi de pressupost i calendari i, durant el 
mateix any, es treballi la qüestió amb els veïns afectats. Així mateix, informa que fins 
aleshores el govern ha licitat tots els estudis i que, a hores d’ara, s’estan fent les 
proves amb la ronda, tenint en compte, també, el pressupost. 
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Fa referència al que s’ha comentat sobre la participació dels grups municipals al Grup 
de Treball d’Habitatge i anuncia que, tal com va dir dies enrere a la Junta de 
Portaveus, a partir d’ara hi estaran convidats. 

Respecte al casal de barri de Trinitat Nova, lamenta que els veïns es trobin en aquesta 
situació i fa saber que aquest serà un projecte de mandat. Recorda que el govern 
actual s’ha trobat amb un pressupost molt acotat en l’àmbit de les inversions tant per al 
2015 com per al 2016, cosa que dificulta els canvis, però mostra el seu interès per tirar 
endavant el casal. Fa saber als veïns que, si ho volen, poden quedar un altre dia per 
parlar-ho més detingudament. Destaca que el PIM s’aprovarà al maig del 2016 i que 
serà llavors quan el govern podrà posar la inversió que cregui pertinent per aquest 
projecte. 

Afegeix que actualment hi ha un consens prou ampli amb la resta de grups sobre la 
necessitat de tirar endavant el casal de Trinitat Nova i opina que cal aprofitar-ho. 

Canvia de tema i comenta la problemàtica exposada sobre les residències de gent 
gran. Diu que caldrà treballar-ho amb el Consorci de Serveis Socials de la Generalitat. 

Respecte al manifest llegit sobre la simbologia franquista, mostra el seu acord amb el 
que exposava el text i recorda que Casa Gran té el compromís de revisar tota la 
nomenclatura tant feixista com monàrquica. 

El senyor Sangrà renuncia al temps que li pertoca en aquesta ronda d’intervencions 
però aprofita per afegir-se a l’acció que ha dut a terme la CUP sobre les plaques de 
simbologia feixista, perquè diu que li ha recordat les accions que JERC va realitzar el 
2008 i el 2009 en el mateix sentit en diverses ciutats. 

El senyor Ventura retreu a la regidora que digui que el pressupost del 2016 ve fet del 
govern anterior perquè diu que no és veritat. A més, li demana que li respongui, ni que 
sigui per escrit, sobre la possibilitat d’augmentar el preu de la zona blava al districte. 
Per acabar, mostra el seu desacord amb la regidora sobre el fet que el superàvit no es 
pugui dedicar al casal de barri de Trinitat Nova. 

El señor Barreña agradece las intervenciones de los vecinos que han interpelado su 
intervención y los invita a seguir hablando fuera del pleno, ya que éste ha de estar más 
dirigido a hablar de lo que hace el gobierno que a la oposición A continuación, hace 
dos puntualizaciones dirigidas al GMDPSC: en primer lugar, recuerda que su grupo no 
ha estado nunca en el gobierno  de la Generalitat y que, por tanto, la Ley de barrios la 
paralizó CiU; en segundo lugar, dice que gobierno municipal del PSC e ICV-EUiA tenía 
la intención de derribar la piscina del Turó de la Peira. 

Agradece a la regidora las respuestas que ha dado a sus demandas y le asegura que 
le hará llegar por escrito todas aquéllas que todavía no se han resuelto. Después le 
recuerda que es el gobierno central el que facilita más del 90% de las transferencias 
de otras administraciones , que lo hace en tiempo y forma y que normalmente entrega 
más de lo previsto y acordado. 
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El senyor García Duarte puntualitza que s’han tractat molt de passada els temes de la 
neteja i la seguretat del districte i creu que són importants. Opina que el canvi de 
govern es nota en la neteja perquè s’ha anat cap a pitjor. 

Després, demana al govern que tingui molt present els problemes de mobilitat del 
districte i que recordi que cal revisar diversos aspectes, com per exemple la supressió 
del bus de barri i la possibilitat d’augmentar la freqüència dels busos. 

Per acabar, insta la regidora que faci el possible per seguir tenint el suport de les 
forces d’esquerra del que parla tan sovint. 

La regidora agraeix a tothom les seves aportacions i reitera que és el començament de 
molts debats que es faran i de molts espais que tindran per poder anar acordant entre 
totes i tots les millores per al districte. 

El Consell se n’assabenta. 

Part d’impuls i control: 

4. Proposicions/declaracions de grup, precs i preguntes dels grups municipals 
del Consell 

 Proposició del PSC relatiu a que el govern del Districte subvencioni els 
llibres i materials escolars en el Districte de Nou Barris i també garantitzi un 
mínim de sortides escolars ajudant econòmicament a les famílies del 
Districte que no poden assumir els costos de les dites sortides 

La senyora Núria Gaig Jané, del GMDPSC-CP, presenta la proposició i explica que en 
els set anys de crisi, hi ha hagut un increment de les situacions de vulnerabilitat i 
exclusió social, així com de pobresa econòmica, que han afectat l’accés a l’educació i 
la formació, fent-les més desiguals. Afegeix que el fet que la renda infantil garantida no 
arribi a totes les famílies amb infants a càrrec posa en perill la igualtat a l’hora 
d’accedir als recursos de suport a l’educació per als nens de Nou Barris. 

Per tot plegat, presenta la proposició i demana al govern que en la propera sessió del 
Consell Plenari presenti la proposta d’ajuts amb pressupost i calendari, ja que hi ha 
una mesura de govern de Casa Gran, emmarcada en el Pla de rescat del 23 de juliol 
de 2015, en la qual es preveia que aquests ajuts comencessin durant aquest curs. 

El senyor Joaquim Sangrà i Morer, del GMDERC-AM, expressa el vot favorable del 
seu grup i manifesta el seu acord amb el contingut de la proposició. 

El senyor Adrià Ventura Ramos, del GMDCiU, pregunta al GMDPSC-CP si el 
pressupost en el qual s’inclouran aquests ajuts és el del 2016 i també demana com es 
coordinarà aquesta ajuda. Considera que el pressupost l’haurien de gestionar les 
escoles. Per acabar, expressa el vot a favor del seu grup. 

El senyor Javier Barreña Flores, del GMDPPC, agraeix al GMDPSC que hagi acceptat 
la transacció que ha proposat el seu grup en aquesta proposició, mitjançant la qual la 
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proposició incorpora també material escolar, i no sols llibres de text. Ara bé, lamenta 
que el 2013 a l’Ajuntament de Badalona rebutgés una proposició molt semblant que 
defensava que els llibres de text fossin gratuïts per a tots els nens de la ciutat. 

El senyor Luis Ignacio Ruiz Gandullo, del GMDC’s, manifesta el vot a favor del seu 
grup i expressa el desig perquè el contingut de la proposició pugui entrar en la 
modificació del pressupost per al que queda del 2015. 

La senyora Carolina Recio Cáceres, consellera de Drets Socials, manifesta el seu 
acord amb la proposició i fa referència al Pla de rescat i, també, al fet que l’estiu 
anterior, el govern va desenterrar un baròmetre de la infància que el govern angterior 
havia amagat. Ara bé, matisa que voldria fer-hi alguns canvis perquè les ajudes vagin 
directament a les escoles. 

Recorda que BComú-E defensa mesures de caràcter estructural i manifesta la seva 
voluntat perquè aquest tema estigui dintre del sector de mesures estructurals com ara 
la renda mínima garantida, que permetria abandonar mesures de tipus assistencialista 
com aquesta. Expressa la intenció de comprometre’s a presentar alguna cosa al 
respecte per als pressupostos del 2016 i manifesta el vot a favor del seu grup. 

El senyor Beltrán Decive, en nom d’una fundació de persones amb discapacitat, 
manifesta que caldria afegir, dins del material escolar, els llibres i ordinadors que 
serveixen per a nens amb autisme. Informa que des de la seva associació ajuden a 
sufragar els costos d’aquests materials per a 21 nens, però considera injust que ho 
hagi de fer una entitat privada. Demana que per aquest any es posi una petita partida 
per iniciar aquest ajut i a partir de l’any vinent s’incrementi. 

La senyora Gaig respon que les ajudes han de ser iguals per a tots els nens, sense 
discriminar si tenen alguna discapacitat o no. Seguidament, destaca la voluntat del 
govern de començar amb aquests ajuts el 2015, perquè si bé a hores d’ara els pares ja 
han pagat els materials escolars, és conscient que hi haurà nens que no podran anar 
d’excursió ni de colònies. 

Constata que el principal problema de cost és l’autocar, que costa un mínim d’entre 5 i 
7 euros per nen, preu que moltes famílies no es poden permetre. 

Per acabar, fa saber al senyor Barreña que ella és consellera de Nou Barris i que, per 
tant, el que passa a Badalona és un tema que no li pertoca. 

El senyor Sangrà confirma que, evidentment, la proposició s’emmarca en el paquet de 
mesures estructurals. Després, recorda que la proposta de la renda mínima ja ha estat 
amenaçada mitjançant recurs. 

El senyor Ventura opina que, un cop consolidades les beques de menjador amb l’IBE, 
és necessari i pertinent dur a terme una mesura com aquesta. Després, s’adreça a la 
regidora i li demana que deixi de fer referència als lligams del govern actual amb el 
govern anterior. 

El senyor Barreña expressa el seu vot a favor de la proposició. 
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La senyora Recio diu que el govern farà tot el possible perquè aquesta mesura entri en 
el 2016 i també que intentarà presentar tot el que li han demanat en el plenari del mes 
de desembre. 

S’aprova per unanimitat. 

Proposició del PPC relativa a que s’insti UBAE a donar resposta amb data 
límit 31/12/2015 sobre construcció d’un pavelló en aquest mandat i, en cas 
contrari, s’iniciïn els tràmits per a revocar l’actual concessió per construir el 
nou Poliesportiu de Canyelles i es convoqui nou concurs per a construir dit 
equipament 

El senyor Francisco García Ortiz, del GMDPPC, presenta la proposición, cuya finalidad 
es la construcción del pabellón deportivo que se ha de situar entre las calles Antonio 
Machado, ronda Guineueta Vella y Via Favencia, del barrio de Canyelles, proyecto 
que, señala, debería haberse llevado a cabo hace años. 

Explica que en 2003 se firmó un contrato entre el actual gestor del Eurofitness 
Artesania, que es UBAE, y la Administración pública, y que en éste se recogían dos 
premisas básicas:  la primera era que el gestor se comprometia a gestionar de forma 
adecuada y eficiente las instalaciones actuales del polideportivo, además de 
rehabilitarlo, y la segunda era que se comprometía a construir este polideportivo en el 
terreno delimitado por las vias antes citadas. El señor García constata que a dia de 
hoy ninguna de las dos premisas se ha cumplido. 

Expone el hecho de que las instalaciones no estén en condiciones y de que los 
vestuarios no se hayan renovado en ningún momento desde su construcción. Sobre 
esta cuestión, incide en que hace dos años se presentaron más de 500 quejas por el 
nefastoi estado de las instalaciones. 

A continuación, agradece a los grupos del  PSC-PC y de CiU las transacciones que le 
han hecho llegar para aprobar esta proposición. 

El senyor Joaquim Sangrà i Morer, del GMDERC-AM, expressa el vot a favor del seu 
grup i opina que el contracte era absolutament abusiu. Mostra el seu acord amb la 
proposició però diu que, fins i tot, creu que seria convenient que es denunciï el 
conveni. 

El senyor Adrià Ventura Ramos, del GMDCiU, explica que el seu grup va fer una 
transacció i exposa que la data de 31 de desembre li sembla correcta per dur a terme 
el primer punt. A més, reconeix que és un tema complicat i que diversos governs, 
inclós l’anterior de CiU, l’han intentat resoldre però no ho han aconseguit. Amb tot, 
manifesta el vot a favor del seu grup. 

El senyor Luis Ignacio Ruiz Gandullo, del GMDC’s, mostra el seu acord amb la 
proposició i expressa el vot favorable del seu grup, però mostra la seva esperança 
perquè els consellers canviïn d’opinió i revoquin el contracte esmentat. 
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El senyor Mario Garcia Gómez, del GMDPSC-CP, expressa el vot favorable del seu 
grup i explica que ha presentat una transacció perquè pensa que complementa la 
proposició inicial. Recorda que el govern socialista del Districte ja va intentar 
solucionar aquesta problemàtica en forma de demanda ciutadana oferint diverses 
possibilitats a l’entitat gestora perquè dugués a terme la construcció, i constata que, a 
data del plenari, l’UBAE no ha fet res al respecte, cosa inadmissible per als veïns del 
barri de Canyelles. 

Considera que durant els darrers anys hi ha hagut una mancança de reformes interiors 
i insta el govern del Districte que parli amb l’UBAE i que, en cas que la resposta sigui 
negativa, iniciï els tràmits per revocar la concessió de construcció i de gestió de 
l’equipament, punt que ha afegit amb la transacció. Opina que el contracte amb l’UBAE 
ha de garantir els estàndards de qualitat que defensa l’Ajuntament. 

La senyora Carolina Recio Cáceres, del GMDBComú-E, mostra el seu acord amb el 
posicionament dels grups i opina que la concessió és abusiva perquè s’allarga al 2038 
la nova inversió del CEM Artesania. Manifesta la disposició del govern per instar l’IBE 
que pregunti a l’UBAE si està disposat a fer aquesta obra i constata que la instal·lació 
no compleix els mínims com altres equipaments de la ciutat, per la qual cosa el 
Districte hi està preocupat. 

Explica que, actualment, el govern intenta treballar mecanismes de seguiment i control 
en relació amb les concessions abusives i que, concretament, s’està treballant des de 
l’IBE i altres instàncies de l’Ajuntament per desenvolupar aquests projectes. Ara bé, 
respecte a la segona part de la proposició, manifesta que el govern no té les garanties 
ni jurídiques ni econòmiques per a la revocació, per la qual cosa expressa l’abstenció 
del seu grup. Manifesta, però, que el govern treballarà per tenir millors instal·lacions 
esportives per als veïns i fa saber que buscarà alternatives. 

El señor Garcia agradece los votos a favor de los grups de ERC-AM, CiU, PSC y C’s, y 
se dirige al representante de ERC-AM para comentarle que la propuesta original era 
revocar de forma inmediata el convenio, pero ante la posibilidad de contar con el 
apoyo de CiU, se aceptó la transacción respecto al primer punto. 

Después, comenta al GMDBComú-E que a raíz de numerosas iniciativas presentadas 
en Casa Gran por el grupo municipal del Partido Popular a traves de la regidora 
Ángeles Esteller, el anterior gobierno municipal contestó que UBAE no veia 
económicamente factible el proyecto, por lo que estaba dispuesto a devolver la 
concesión. De ello extrae la conclusión de que herramientas jurídicas sí debe haber, 
por lo que lo único que se necesita es voluntad política de actuar. 

El senyor Sangrà matisa que el seu comentari anterior no volia ser un retret al grup 
que fa la proposició. 

El senyor Ventura reconeix que és un tema complicat però fa saber al govern que, tot i 
que siguin difícils, hi ha mecanismes per tractar el tema amb l’UBAE. Mostra el seu 
acord amb el fet que el govern insti l’IBE a parlar amb l’UBAE però considera que 
també el mateix Districte hauria de pressionar l’UBAE. 
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El senyor Ruiz (C’s) es queixa del fet que el GMDBComú-E contesti amb poca 
especificació i voluntat. 

El senyor García (PSC) lamenta l’actitud poruga del govern del districte i recorda els 
termes de la seva transacció.. 

La senyora Recio constata que en l’anterior mandat aquesta decisió no es va revocar i 
demana als consellers que ho tinguin present. Diu que el govern actual pot fer moltes 
coses però no es pot dedicar a refer tot allò que els governs anteriors havien fet 
malament. Recorda que el govern està absolutament compromès amb l’esport als 
barris i que, per aquest motiu, buscarà vies per resoldre la qüestió. Insisteix en 
mantenir l’abstenció del seu grup per un tema de responsabilitat política. 

El senyor García Ruiz agradece el apoyo de los grupos que han votado a favor de la 
propuesta. Manifiesta la esperanza de que la propuesta acabe ejecutándose gracias a 
la capacidad democrática del grupo de gobierno, que sabrá respetar el acuerdo al que 
se ha llegado. 

S’aprova amb l’abstenció del GMDBComú-E i el vot a favor de la resta de grups. 

Proposició de CiU relativa a que el govern del districte insti al govern 
municipal per a que doti en els pressupostos les partides per a la construcció 
de la Piscina del Turó de la Peira, amb pista poliesportiva i el Casal de Barri 
de la Trinitat Nova 

El president informa que la següent proposició del GMDCiU serà seguida per un prec 
del GMDPSC. 

El senyor Adrià Ventura Ramos, del GMDCiU, presenta la proposició i explica que, 
durant el mandat anterior, l’Ajuntament i el Districte de Nou Barris van iniciar el procés 
per renovar íntegrament la piscina del Turó de la Peira i la construcció del casal de 
barri de la Trinitat Nova, dos equipaments destinats a guanyar espais esportius, 
comunitaris i culturals, i millorar la qualitat de vida dels veïns. Informa que després de 
realitzar un concurs d’idees i de presentar els resultats als veïns, es va desenvolupar 
el projecte guanyador i a principis del 2015 se’n va elaborar el projecte executiu, amb 
data de finalització a 31 de desembre de 2015. 

Ara bé, assenyala que ha sentit veus veïnals que alerten de la manca d’interès del 
govern actual en desenvolupar les inversions, raó per la qual formula la proposició. 

El senyor Gabriel Garcia Duarte, del GMDPSC-CP, presenta el prec en el qual 
demana que les obres del poliesportiu i la piscina del Turó de la Peira comencin 
immediatament perquè puguin acabar durant el mandat. Reitera les mencions que 
s’han fet en altres ocasions sobre l’excel·lent feina que du a terme el club de Futbol 
Sala Montsant. 

Aprofita per matisar el comentari del GMDPPC i constata que quan el grup al qual 
representa va ser al govern, va proposar moltes actuacions per als barris i que no va 
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ser fins el mandat de l’alcalde Jordi Hereu que, finalment, es va impulsar la 
rehabilitació del club de futbol i el projecte de la piscina esmentats. 

Confirma que el projecte de la piscina del costat de Virrei Amat actualment funciona i 
explica que es va produir un conflicte d’interessos. Ara bé, especifica que amb el canvi 
de govern es va afegir el projecte de la piscina, de manera que el projecte actual és 
més gran i millor, ja que suposa la dignificació de l’activitat que fa el club de futbol i 
preserva la piscina. El grup socialista defensa ara que s’actualitzi i es porti a terme el 
projecte  

Per acabar, demana al govern que en el moment de la inauguració no digui que és un 
projecte que s’ha fet perquè era ja un projecte tancat i que, en canvi, faci menció de la 
lluita dels veïns i veïnes, ja que creu que s’ho mereixen. 

El senyor Joaquim Sangrà i Morer, del GMDERC-AM, diferencia dos temes: el 
poliesportiu i el casal de barri. Destaca que ningú no dubta de la necessitat de millorar 
els dos espais i tampoc d’un projecte que fa dècades que funciona i que, per tant, cal 
potenciar. Per aquest motiu, mostra el seu acord amb el senyor García Duarte i diu 
que el compromís en relació amb el poliesportiu hauria de ser present en els propers 
pressupostos. 

Respecte al casal de barri, constata que hi ha un debat sobre si es pot fer, o no l’any 
vinent, i diu que ja se n’ha parlat prou en el plenari i la conclusió és que si entra en les 
inversions, s’haurà de fer a costa de la la inversió destinada per a altra actuació. Per 
tant, considera que es tracta de prendre la decisió política per canviar el PIM. 

El señor Javier Barreña Flores, del GMDPPC, muestra su sorpresa por el hecho de 
que el señor García Duarte haya interpelado a su grupo antes siquiera de intervenir en 
este punto. Sobre la proposición del GMDCiU, comenta que el polideportivo y la 
piscina son espacios que tienen algunas semejanzas pero también diferencias, 
comenzando por que están en barrios diferentes y los usuarios son también diferentes. 
Aprovecha para felicitar al presidente de la piscina, presente en la la sala, y manifiesta 
su esperanza en que pronto  se inaugure una instalación en condiciones.Comenta que 
los mismos ususarios llaman a la instalación “la jaula“ para hacer constatar las malas 
condiciones en que se encuentra y destaca que el entorno tampoco está cuidado. 

Sobre el casal de barri de Trinitat Nova, reconoce que comparte situación con el 
polideportivotiu que está ubicado en un barrio en el que faltan equipamientos y que es 
una reivindicación histórica. Añade que, en este caso, los vecinos y vecinas hicieron 
una gran labor durante la consulta que se hizo al respecto para decidir dónde y cómo 
se quería construir el casal. Recuerda que, como en el caso de la piscina, el proyecto 
ejecutivo del  casal también ha sido aprobado e incluso presentado en los consejos de 
barrio, y pide a la gerente que verifique estos datos. 

Para acabar, se dirige al GMDPSC-PC para apostillar que la intención de este grupo 
hasta el año 2011 en que ganó las elecciones CiU, era cerrar la instalación para lo 
cual desde el  Club de Natación de la Barceloneta se la fue vaciando de socios para 
justificar el cierre. Señala que fue gracias al cambio de gobierno por lo que no se cerró 
y  también por el hecho de que los usuarios de la piscina hiciesen público en la plaza 
Virrey Amat que querían mantener la instalación abierta  y, además, mejorarla. 
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Finalmente, expresa el voto favorable de su grupo  a la propuesta de acuero d’acord. 

El senyor Félix Cogolludo Gamboa, del GMDC’s, demana disculpes perquè és nou 
com a conseller i diu que, segons ha comprovat pels comentaris anteriors, les 
infraestructures que hi ha s’han de renovar, per la qual cosa manifesta el vot favorable 
del seu grup, tant per a la construcció del poliesportiu i la piscina com per a la del casal 
de barri. 

El senyor Jose Juan Medina Rodríguez, conseller d’Esports, Comerç i Promoció 
Econòmica, opina que la proposició presentada és enganyosa perquè barreja dos 
projectes que  és cert que provenen del mandat anterior però tenen recorreguts 
diferents. Apunta que, respecte a la piscina del Turó i la pista esportiva del Montsant, 
el grup al qual representa hi dóna suport i explica que el pressupost està fet i que, per 
tant, en el proper any entrarà en el Pla d’inversió i es podrà executar. 

Ara bé, pel que fa al casal de barri de Trinitat Nova, reconeix que també és una 
demanda del moviment associatiu, però matisa que està en un altre procés perquè el 
GMDCiU va explicar al barri que el projecte estava fet i que només faltava la licitació 
de les obres havent ja un pressupost destinat quan això no és cert. Fa l’aclariment que 
el compromís del govern actual és que el casal formi part del PAD i informa que, quan 
es pugui, també s’inclourà en el Pla d’inversions del Districte i per tant, es podrà licitar 
l’obra. 

Per tot plegat, manifesta l’abstenció del seu grup. 

La senyora Carmen Andrés Añón, regidora adscrita del GMPSC-CP, vol deixar clar 
que el darrer govern del PSC en coalició amb Iniciativa va prendre la decisió 
d’enderrocar la piscina del Turó de la Peira, fet que es recollia en el programa 
electoral, perquè és la piscina més antiga, no complia cap estàndard de qualitat i tenia 
un nombre de socis molt baix. Explica que la seva intenció era fer una pista 
poliesportiva amb el casal de gent gran també integrat a l’edifici, i connectar els carrers 
Pi i Molist amb el carrer Montsant, tal com va dir-los a l’Associació de Veïns i Veïnes 
del Turó de la Peira i al club Futbol Sala Montsant. Constata que el govern de CiU va 
voler mantenir els espais tot i la baixa qualitat i opina que a Nou Barris també s’han de 
complir els estàndards de qualitat. 

El senyor Beltrán Decive, en nom d’una fundació de persones amb discapacitat, 
informa que és soci del Club de Natació Atlético-Barceloneta i diu que en una 
assemblea no es va explicar el mateix que s’acaba d’enunciar. Concreta que hi havia 
un projecte del Club que l’Ajuntament va rebutjar perquè hi havia un altre pla per a 
altres instal·lacions que, a hores d’ara, ja s’han fet. Es queixa del fet que els 
intervinents culpin al Club i recorda que aquest va presentar una revocació per canviar 
els 35 anys de conveni i no li van concedir. 

D’altra banda, comenta que la seva associació té més de vint persones amb 
discapacitat i demana saber on els ubicaran. 

El senyor Francisco Garrobo, en nom de la CUP Capgirem Barcelona, fa saber que en 
l’àmbit de ciutat el seu grup votarà favorablement a la proposició perquè l’equipament 
és necessari. Ara bé, es queixa del fet que s’acusi el seu grup de populista perquè 
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creu que són els altres grups els que ho són, i concretament CiU, ja que fa referència 
al fet de que van deixar ben lligat el tema de l’Heron City i de l’H&M de passeig de 
Gràcia i no allò referent al casal. 

Sobre aquest tema, manifesta els seus dubtes sobre el fet de modificar el PIM a vuit 
mesos vista de fer un de nou però considera que es podria haver fet sense cap 
problema. Opina que per fer determinats canvis cal un mínim de quatre grups 
municipals que estiguin d’acord a Casa Gran i que, molt probablement, el seu grup 
donarà suport a la proposició si es presenta en l’àmbit de ciutat. 

El senyor Antonio es queixa del fet que els partits s’adjudiquin una lluita per un 
equipament i recorda que són els veïns qui han reivindicat durant més de quaranta-
cinc anys l’obra. Mostra el seu acord amb el comentari de la senyora Andrés Añón i 
confirma que la piscina i el poliesportiu es faran per la lluita que ha dut a terme el club 
Futbol Sala Montsant, del qual matisa que  pertany a l’associació de veïns. Demana al 
Consell que reconegui el moviment ciutadà i el de les associacions de veïns. 

Conclou que el govern anterior va iniciar el projecte però que no va fer res en quatre 
anys, tot i que es disposés de 6 milions d’euros per fer-ho. 

El senyor Ventura respon al GMDBComú-E i expressa que el govern anterior tan sols 
va fer la feina de pressupostar per a 31 de desembre de 2015, i que és el govern 
actual el que ha de fer el pressupost per al 2016. Explica que hi ha en tràmit una 
modificació de crèdit que deixarà 96 milions d’euros per a invertir, i fa saber que el seu 
grup farà una esmena a Casa Gran perquè part d’aquests diners es destinin al casal 
de barri de Trinitat Nova. Afegeix que amb aquests diners, l’Ajuntament tancarà el 
pressupost amb superàvit. 

El senyor García Duarte mostra el seu acord amb el fet que són els veïns qui han 
aconseguit la inversió i l’equipament de la piscina i el poliesportiu. Entén que el govern 
ha acceptat el prec i parla sobre la proposició. Denuncia el fet que el GMDCiU hagi 
tingut poca habilitat política a l’hora de negociar aquest equipament d’interès per als 
veïns, ja que no ha acceptat cap transacció a la proposició d’acord, i fa saber que el 
seu grup demanava revisar la localització perquè a Trinitat Nova hi ha hagut molta 
inversió en habitatge però, alhora, molts equipaments s’han quedat a mitges, com per 
exemple el casal de barri, que s’havia de fer mitjançant una permuta a l’Escola 
Benjamí. Opina que és un espai cèntric i que hagués estat una bona oportunitat, i 
lamenta que Trias no la sabés gestionar correctament. 

Retreu el fet que hi hagués una oportunitat de fer un casal millor que el del projecte de 
Trias i també que es faci tot a última hora. Exposa que la localització que finalment es 
va decidir no va agradar al seu grup perquè no la troben cèntrica. Ara bé, diu que 
veient com funciona la política i davant el risc de paralitzar les obres, no vol abstenir-se 
i, per tant, expressa el vot a favor del seu grup. Mostra la seva esperança perquè el 
govern tingui voluntat política i faci un projecte en l’espai que el barri mereixi. 

El senyor Sangrà opina que no es tracta d’una mesura populista sinó simplement de 
reconèixer que tots hi estan d’acord i que cal prioritzar projectes que porten molts anys 
a l’espera. Diu que ja es veurà si el Districte se’n surt o no. Agraeix l’acceptació del 
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prec perquè significa que el poliesportiu i la piscina del Turó tiren endavant, i expressa 
el vot favorable del seu grup respecte a la proposició. 

El señor Barreña puntualiza y aclara que la mayor parte de las iniciativas que se 
presentan por parte de su partido y seguramente también por parte del resto, 
provienen de propuestas vecinales, que son recogidas para ser elevada a debate en el 
pleno. Agradece la aclaración de la señora Carmen Andrés respecto a la intención del 
gobierno del PSC/IC-V-EUiA respecto a la piscina. 

El senyor Medina accepta el prec del GDMPSC i anuncia que està completament 
d’acord amb el projecte de la piscina i el poliesportiu del Turó. Quant a la proposició 
del GMDCiU, expressa l’abstenció del seu grup tot i que reconeix que té com a 
compromís electoral fer el casal de barri de Trinitat Nova. Argumenta el seu 
posicionament pel fet que el GMDCiU no ha acceptar una  transacció per modificar el 
text i recollir que el projecte s’inclouría en els pressuposots a llarg de la legislatura i no 
en el pressupost de l’any vinent. 

El senyor Ventura lamenta que el GMDBComú-E no se sumi a la proposició i agraeix 
el vot favorable de la resta de grups. 

S’aprova la proposició amb l’abstenció del GMDBComú-E i el vot a favor de la resta de 
grups. 

Proposició d'ERC relativa a que el govern del Districte insti de forma urgent a 
una proposta de modificació del pressupost del 2015 que contempli mesures 
d’execució d’un seguit de projectes que es detallen a la proposició d’acord 

El senyor Joaquim Sangrà i Morer, del GMDERC-AM, presenta la proposició de grup i 
explica que fa referència a l’execució d’un conjunt de projectes amb els 96 milions 
d’euros de superàvit que ha comentat l’Ajuntament que tindrà de l’exercici del 2015. 
Apunta que una bona part d’aquests diners es destinarà a projectes socials, cosa amb 
la qual mostra el seu acord, però opina que una petita part es podria dedicar a altres 
assumptes petits i que també són urgents. Informa que ha transaccionat el text amb el 
GMDBComú-E per excloure de la proposició els projectes que puguin entrar al PAD. 

Enumera les tres actuacions: en primer lloc, tres actuacions bàsiques urgents de 
protecció i conservació d’elements patrimonials del districte, que són edificis que estan 
en un estat molt precari i que necessiten d’algun tipus d’intervenció, com és la granja 
del Ritz, Can Valent i l’església de l’Institut Mental; en segon lloc, la millora de les 
instal·lacions esportives de Can Dragó, tant l’equipament d’atletisme con la part del 
material que hi ha a la pista; i en tercer lloc, el condicionament i arranjament de 
l’aparcament del futur poliesportiu de Canyelles i la revisió del mobiliari urbà d’un tram 
de l’avinguda Rio de Janeiro i el carrer de Cooperació. 

El senyor Adrià Ventura Ramos, del GMDCiU, opina que, atès el superàvit, les 
mesures que ha presentat ERC-AM es poden realitzar abans que acabi l’any, per la 
qual cosa expressa el vot favorable del seu grup. 
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El señor Francisco García Ortiz, del GMDPPC, manifiesta el voto a favor de su grupo y 
dice que comparten  el cien por cien de los planteamientos de la proposición, aunque 
hace dos apreciaciones: en primer lugar, hace  saber que el mismo dia del  pleno su 
grupo su grupo ha presentado una propuesta de acuerdo sobre el acondicionamiento 
de los terrenos sobre los que ha de ir el polideportivo Canyelles, ya que quieren que se 
construya a corto plazo y no quieren que se destine ningún dinero en este 
descampado si no es para la construcción de dicho equipamiento. En segundo lugar, 
apunta que respecto a la granja del Ritz, su grupo ha hablado con la Asociación de 
Vecinos de Vallbona y éstos les han manifestado que prefieren que se destine el 
dinero a urbanizar la zona de Can Ensenya. 

El senyor Luis Ignacio Ruiz Gandullo, del GMDC’s, assenyala que el seu grup va votar 
a favor de la modificació dels pressupostos i recorda que, actualment, estan en fase de 
presentar esmenes sobre les propostes de BComú-E ja que consideren insuficients els 
diners destinats a Nou Barris. Tot i això, manifesta el vot favorable del seu grup, 
malgrat que mantenen alguns dubtes sobre si es podrà executar aquest any. 

La senyora Núria Gaig Jané, del GMDPSC-CP, manifesta el vot a favor del seu grup, 
que donarà suport a tot el que comporti millorar el districte. Ara bé, constata que fins 
que no estigui acceptada la modificació del pressupost, el Districte no sabrà quina és 
la destinació que li pertoca, per la qual cosa expressa el desig de saber, 
aproximadament, quants diners es destinaran a Nou Barris i quins es podran fer servir 
per a protecció, quins per a l’àmbit urbanístic i quins es destinaran a despesa corrent. 

Per acabar, retreu al senyor Ventura que digui que el govern anterior va fer una bona 
gestió perquè considera que podria haver dedicat els diners que resulten en superàvit 
en qüestions com ara la pobresa infantil, per exemple. 

La senyora Carolina Recio Cáceres, consellera de Drets Socials, agraeix les 
observacions del grup que fa la proposta, així com que s’hagi acceptat la transacció 
que van presentar Barcelona en Comú. Manifesta el vot favorable del seu grup perquè 
considera que algunes de les mesures ja s’estan fent i altres es poden incloure en el 
que queda del 2015. 

Informa que el govern té previstos 2 milions d’euros en inversió que vénen de 
superàvit, als quals s’hi ha d’afegir la despesa corrent i les partides relatives a mesures 
d’habitatge, plans de pobresa, entre altres. 

Retreu al GMDCiU que sigui cínic parlar de bona gestió del pressupost durant el 
govern del grup que representa 

El senyor Beltrán Decive, en nom d’una fundació de persones amb discapacitat, 
demana si en aquest pressupost hi haurà els deutes que té l’Ajuntament amb la 
fundació a la qual representa. 

El senyor Joaquín Esteban, en nom propi, demana als consellers si han vist com està 
la part exterior de Can Dragó i constata que l’asfalt està aixecat. 

El senyor Sangrà, com a representant del grup que presenta la proposta debatuda,  
agraeix el suport dels grups i contesta al senyor García Ortiz sobre les proposicions 
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que ha fet: respecte a l’aparcament del poliesportiu de Canyelles, diu que és una 
qüestió provisional i fa saber que els mateixos veïns estan d’acord que s’arregli. 
Respecte a la urbanització de Ca n’Ensenya o al tema de la granja del Ritz, informa 
que, actualment, es parla d’aplicar mesures de conservació i protecció de la mateixa. 
Recorda que en el districte sempre hi ha hagut queixes sobre el poc manteniment del 
patrimoni, i opina que, si sobren diners, té sentit dedicar-los, en part, a aquest àmbit 
per evitar, en la mesura que sigui possible, perdre més patrimoni per manca de 
conservació. 

Matisa que la intenció inicial del seu grup és que hi hagués una sola proposta, no sis 
propostes concretes, i que després es pogués consensuar i parlar amb tots els grups. 

El senyor Ventura reitera el vot a favor de la proposició i demana a la senyora Recio 
que no se li falti al respecte i opina que el superàvit serveix per invertir. 

El senyor García Ortiz expressa el vot favorable del seu grup. 

La senyora Recio contesta que amb el seu comentari només volia constatar que el 
govern anterior no va gastar res del superàvit durant els quatre anys de mandat. 

S’aprova per unanimitat. 

 Prec del PSC relatiu a que el govern del Districte inclogui en el Pla 
d’inversions municipal la inversió necessària per executar la cobertura de la 
ronda al seu pas pel Districte de Nou Barris 

El senyor Mario García Gómez, del GMDPSC-CP, presenta el prec sobre el cobriment 
de la ronda de Dalt, un tema cabdal pel desenvolupament del Districte de Nou Barris 
del qual n’ha parlat la regidora adscrita i també els veïns assistents en el plenari. 

Explica els motius del prec: primer, exposa que la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi 
Ambient va aprovar el 22 de setembre de 2015 endegar el projecte de cobertura de la 
ronda amb les condicions de realitzar, durant el darrer trimestre del 2015 un procés 
participatiu que prengués com a base l’estudi de la viabilitat de la cobertura de la ronda 
per tal d’acordar solucions i calendaris, presentar el segon trimestre del 2016 el 
calendari i el pressupost, i impulsar durant el mateix any l’execució de la primera fase 
de les actuacions; segon, manifesta que el pressupost és públic i que, per tant, és una 
expressió d’una voluntat política. Per tot plegat, formula el prec. 

El senyor Francisco García Ortiz, del GMDPPC, presenta el prec del seu grup i com 
manifesta que se trata del mismo ruego del GMDPSC-CP se remite a la lectura del 
enunciado de su ruego que coincide con el que presenta el GMDPSC-CP 

La senyora Jennifer Coronado Ortega, consellera d’Ecologia Urbana i Mobilitat, respon 
que el govern no accepta el prec perquè el projecte de cobriment de la ronda és un 
projecte de ciutat. Explica que, actualment, el govern té un projecte executiu i una 
dotació pressupostària d’aproximadament 6 milions d’euros i matisa que cal aprovar el 
canvi de planejament, cosa prevista per al novembre. D’aquesta manera, informa que 
la mesura entrarà en plenari de desembre i que s’espera l’aprovació definida al maig. 
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Recorda que l’Ajuntament té el compromís de treballar sobre aquest punt durant el 
2016. Per acabar, celebra que els dos grups que li han presentat el prec es preocupin 
ara per aquest tema que havia estat reclamat pel veïnatge durant dècades. 

La senyora Carmen Andrés Añón, regidora adscrita del GMPSC-CP, recorda al govern 
que el projecte bàsic de cobertura de la Ronda de Dalt es va elaborar el 2010 i ha 
quedat abandonat en un calaix fins a l’actualitat. Especifica que es va treballar amb els 
veïns i que dit projecte es va presentar en una escola, a Prosperitat. 

El senyor Francisco García Ortiz, del GMDPPC, pregunta al govern si, a pesar de la no 
aceptación del ruego al haver un proyecto de Ciudad, la alcaldesa de Barcelona tiene 
algun compromiso firme para llevar a cabo este proyecto. 

 

La regidora del Districte comunica que, a Casa Gran, el govern va aprovar una 
proposta en la qual es comprometia a elaborar un informe sobre la cobertura parcial o 
total de la ronda de Dalt en l’àmbit que cobreix des de Nou Barris fins a Gràcia, cosa 
que està executant Bimsa i que es preveu que estigui disponible entre març i maig de 
l’any 2016. 

Explica que, un cop es tingui l’estudi, es parlarà amb els veïns i es veurà què 
s’incorpora al PIM. Afegeix que els estudis del 2010 comptaven més de 300 milions 
d’euros per a totes les actuacions, i apunta que caldrà valorar quines parts es poden 
assumir durant el present mandat i quines no. Fins que no estiguin efectuades les 
cates definitives no es poden comprometre a parlar de quantitats, creu que es poden 
fer actuacions però s'hauran d'estudiar i parlar-ho amb els veïns i veïnes. 

Es rebutja el prec. 

 Prec del PSC relatiu a que el govern del Districte tingui present en el PIM la 
inversió necessària pel projecte del Poliesportiu del Turó, garantint així la 
continuïtat del Club Futbol Sala Montsant i el servei que ofereix l’actual 
piscina pública del Turó (tractat conjuntament amb la proposició de CiU) 

S’accepta el prec. 

 Prec del PPC sobre que el govern municipal es comprometi a executar el 
projecte de cobertura de la ronda de Dalt al seu pas per Nou Barris (tractat 
conjuntament amb el primer prec del PSC) 

Es rebutja el prec. 

 Prec de CiU relatiu a que el govern del Districte insti l’òrgan competent de 
l’Ajuntament de Barcelona la millora de la neteja, el «baldeig» i la recollida de 
contenidors al Districte de Nou Barris 
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El senyor Adrià Ventura Ramos, del GMDCiU, presenta el prec i explica que, des de 
l’estiu fins ara, el servei de neteja als barris ha disminuït. Considera que, per a la 
qualitat de vida dels veïns, és necessari mantenir els barris en condicions i nets, cosa 
que no s’aconsegueix amb la manca de baldeig, neteja, carrers bruts i recollida 
insuficient de contenidors, que deteriora diverses zones del districte i provoca que els 
veïns se sentin oblidats per part del govern. Per tot plegat, formula el prec. 

La senyora Carolina Recio Cáceres, consellera de Drets Socials, comparteix amb el 
proponent amb el fet que hi ha una certa percepció de manca de neteja però informa 
que, segons ha comprovat, el baldeig que s’ha dut a terme és exactament igual que el 
de l’any anterior i afegeix que s'ha de tenir en compte que com que ha plogut poc, la 
percepció de brutícia és més gran. 

Ara bé, recorda que, tal com ha explicat la regidora en el seu informe, a l’arribar al 
govern a l'àrea d'urbanisme, el nou equip va comprovar que el govern anterior 
prioritzava la neteja dels barris del centre en detriment d’altres districtes més perifèrics, 
motiu pel qual l’Ajuntament està, actualment, reordenant aquesta situació que ens 
deixava una vegada mes en desigualtat. 

Conclou que, amb tot, accepta el prec i anuncia que, des del Districte, s’instarà qui 
calgui per tenir uns barris nets i polits. 

Donat torn de paraula al públic, el senyor Joaquín Esteban, en nom propi, parla de la 
masia Can Valent i diu que el govern anterior tenia 190 milions d’euros de pressupost 
per rehabilitar-la però que no va fer res. Demana al govern actual que hi faci alguna 
cosa en relació a aquet indret o no diguin res. 

El senyor Ventura fa saber que és veí de Nou Barris i opina que els carrers estan més 
bruts que abans. No obstant això, agraeix al govern que accepti el prec. 

La senyora Recio especifica que la informació que li ha arribat ve donada des de l’Àrea 
d’Urbanisme. El Govern anterior prioritzava certes zones en detriment d'altres però 
insisteix que ho revisaran 

S’accepta el prec. 

  Prec de CiU relatiu a que el govern del Districte augmenti els efectius de 
neteja i Guàrdia Urbana per recuperar la seguretat i qualitat de vida dels 
veïns i veïnes de les zones descrites 

El senyor Adrià Ventura Ramos, del GMDCiU, informa que les darreres setmanes el 
seu grup ha rebut gran quantitat de queixes sobre l’incivisme i la manca de seguretat a 
les zones dels voltants de la seu del Districte, que són la zona de Barcinova, el 
passeig Urrutia, una part de Can Peguera i la Guineueta, i sobre la inseguretat i l’ús 
incívic en espais com els accessos a aparcament i habitatges, en els quals, segons els 
han dit, han augmentat els robatoris i els espais han quedat degradats. Afegeix que 
molts dels carrers esmentats són interiors i, per tant són de propietat privada, cosa que 
genera un problema perquè són els mateixos veïns qui es fan càrrec del seu 
manteniment. Per tot plegat, formula el prec. 
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La senyora Carolina Recio Cáceres, consellera de Drets Socials, respon que el govern 
aposta per un model diferent d’intervenció. Diu que està d'acord en que la convivència 
i l’ús de l’espai públic seran temes de mandat del govern però no en els termes 
proposats sinó des de l’òptica de l’acció comunitària, és a dir, que es treballaran 
mitjançant plans integrals d’acció comunitària en els barris que comptin amb diferents 
dispositius no només de Guàrdia Urbana sinó dels Serveis Socials i altres agents del 
territori. Conclou, en conseqüència, que no accepta el prec. 

El senyor Ventura lamenta que el govern rebutgi el prec perquè diu no és una 
demanda exclusiva del seu grup municipal sinó que ve d’una demanda veïnal que li 
arriba com a conseller municipal. Opina que la seguretat i l’acció comunitària són 
complementàries i no excloents, i malgrat no se acceptat el prec demana al govern 
que tingui una mica de consideració amb els veïns perquè el problema el tenen ara i 
actualment s’ho estan passant malament. 

La senyora Recio mostra el seu acord en aquest punt concret i matisa que no està 
d’acord amb els termes amb els que s'ha fet el plantejament del prec perquè només fa 
referència als efectius de neteja i de la Guàrdia Urbana. Entenen que aquesta 
problemàtica s'ha de mirar des d'una altra perspectiva i anuncia que mirarà si cal 
intervenir-hi i de quina manera però que en qualsevol cas ho serà des de la prevenció i 
acció comunitària. 

Es rebutja el prec. 

 Prec d'ERC relatiu a que abans de final d’any es revisi tot el mobiliari urbà 
d’Av. Rio de Janeiro i c/ Cooperació entre els carrers de Tissó i Via Favència 
per a condicionar-lo a l’ús dels veïns de més edat substituint el que calgui i 
reparant allò que estigui malmès i dotar la parada 2752 de l’autobús 132 de 
marquesina o bancs per poder seure 

El senyor Joaquim Sangrà i Morer, del GMDERC-AM, presenta el prec i destaca que 
tracta d’una actuació molt concreta del barri de Prosperitat. Explica que arran d’unes 
queixes de veïns i d’algun comerç de la zona de Rio de Janeiro i del carrer de 
Cooperació, ha sabut que hi ha unes certes incomoditats i mal estat del mobiliari urbà 
que fan que els veïns no els utilitzin i no hi vagin, i, també, que hi ha una parada 
d’autobús que no compta amb ni amb marquesina ni amb bancs. Considera que a 
diferència d'altres zones, l’espai on està ubicada la parada és prou gran perquè hi 
càpiga la marquesina o un o dos bancs, i destaca que l’autobús en qüestió es fa servir 
per connectar amb les zones centrals del districte. Per tot plegat, presenta el prec. 

La senyora Carolina Recio Cáceres, consellera de Drets Socials, respon que, per 
responsabilitat, el govern hauria de fer un estudi dels carrers que li comenten i una 
valoració econòmica del que costaria l’obra. Per tant, rebutja el prec tot i que diu que 
es compromet a fer la valoració si bé no es poden comprometre a dir el que faran. 

El senyor Sangrà opina que, de vegades no calen fer número i que amb el sentit comú 
n’hi hauria prou per decidir. Recorda que s’ha parlat que aquesta actuació sigui per 
abans d’acabar l’any i subratlla que és una qüestió de menor quantia i que podria ser 
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de despesa comuna, per la qual cosa pensa que no cal fer-ne un projecte específic. 
Per tant, li sobta la no acceptació del prec 

La senyora Recio contesta que els serveis tècnics han de fer la valoració igualment per 
fer l’actuació i que, al no tenir-la en aquest moment, no es pot acceptar el prec però ho 
miraran 

Es rebutja el prec. 

 Pregunta de PPC relativa al número de desnonaments executats i número 
dels que ha paralitzat el govern municipal des del inici del mandat al Districte 
de Nou Barris. Calendari promocions habitatge lloguer social i número 
d’habitatges buits d’entitats financeres o privats que s’han posat en servei 
com lloguer social 

El senyor Javier Barreña Flores, del GMDPPC, formula la pregunta de forma breu. 

El senyor Manuel Cubero Argente, conseller d’Ocupació, inicia la seva intervenció 
dient que totes les propostes que s’han presentat sobre desnonaments han partit dels 
moviments socials. Retreu als grups que no facin propostes al respecte i manifesta 
l’esperança perquè les presentin al Consell de l’Habitatge. 

Respon a la pregunta del senyor Barreña i expressa que al Districte hi ha hagut dos 
desnonaments per ocupacions. Especifica que es tracta d’execucions penals i que 
Serveis Socials s’ha fet càrrec de les famílies. 

Quant al calendari de promocions d’habitatge, informa que encara no n’hi ha, però 
assenyala que la voluntat del govern és construir mil pisos de lloguer social. 

Quant al número d’habitatges buits d’entitats financeres o privades que s’han posat en 
servei com a lloguer social, apunta que des del començament del mandat només se 
n’han posat onze. 

I, per acabar, respecte al tema dels privats, anuncia que en tres mesos el govern ha 
aconseguit que 34 propietaris d’habitatges del mercat privat cedeixin el pis buit al 
programa d’Hàbitat3. 

El senyor Barreña es queixa pel comentari inicial del senyor Cubero i demana respecte 
als grups. Opina que la resposta ha estat violenta i fora de lloc. 

Pregunta d’ERC sobre quines mesures té previstes el govern municipal i en 
quin calendari per a solucionar la proliferació de rates al Centre Esportiu 
Municipal Can Dragó 

El senyor Joaquim Sangrà i Morer, del GMDERC-AM, explica que el 21 d’agost el diari 
La Vanguardia va publicar una notícia sobre la proliferació de rates al Centre Esportiu 
Municipal Can Dragó i diu que el govern havia tancat el tema però que la gent no havia 
quedat tranquil·la al respecte. Afegeix que el govern deia que no rebia queixes i que, si 
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hi havia rates, era perquè alguns usuaris no feien cas de les indicacions, punt sobre el 
qual mostra el seu desacord. Informa que el seu grup sí que va rebre les queixes dels 
veïns, motiu pel qual formula la pregunta. 

La senyora Carolina Recio Cáceres, consellera de Drets Socials, constata que el 
govern no es va quedar tranquil al llegir la noticia i explica que va demanar a l’IBE un 
informe exhaustiu que demanés a l’UBAE les actuacions que s’estaven fent al 
respecte. Informa que l’UBAE té contractada l’empresa Jump 2001 SL, que ha dut a 
terme quatre actuacions de desratització durant el mes d’agost, i que, paral·lelament, a 
instàncies del Districte i de l’IBE, l’Agència de Salut Pública de Barcelona va fer les 
actuacions de seguiment i control que li pertoquen, una d’elles a l’agost i l’altra al 
setembre, el resultat de les quals és que donen per tancat el tema. 

Per tot plegat, considera que el govern sí que ha actuat, que el Districte ha estat pro 
actiu requerint a l'IBE d'actuació. 

El senyor Sangrà pregunta si realment amb la revisió del 22 de setembre el tema està 
tancat. 

La senyora Recio respon que el 21 d’agost no es donava per tancat i que amb 
l’actuació del 22 de setembre es confirma que el tema sí està tancat. 

5. Declaració institucional. Matèria d’habitatge 

El president dóna pas al següent punt de l’ordre del dia, que és una declaració en 
matèria d’habitatge que han firmat els grups de BEC, PSC, C’s, CiU i ERC-AM. 

La regidora del Districte llegeix el text (la part dispositiva de la declaració): 

«En primer lloc, exigir el desenvolupament i l’efectivitat de la Llei de mesures urgents 
per fer front a l’emergència habitacional i a la pobresa energètica, així com la resta de 
legislació vigent a Catalunya, sobre la funció social de l’habitatge, donant compliment a 
les mesures que permetin desenvolupar una moratòria en seu judicial en l’execució de 
desnonaments per un període mínim de tres anys per a persones i unitats familiars en 
situació de vulnerabilitat, així com procedir a l’oferta de lloguer social en els casos 
determinats per la legislació vigent. 

»En segon lloc, exigir la mobilització del parc privat de pisos buits que es troben avui 
en mans de les entitats financeres i grans tenidors d’habitatge oferint-los en modalitat 
de lloguer social, sense necessitat que els habitatges estiguin buits des de fa dos 
anys. 

»En tercer lloc, exigir, en cas de no produir-se la mobilització, la cessió dels habitatges 
de la seva propietat al Patronat Municipal de l’Habitatge durant un període mínim de 
deu anys, cessió que podrà ser gratuïta o onerosa per a ambdues parts, en funció de 
l’estat i la localització de cada habitatge, així com el treball social i la inserció laboral 
que hagi de dur a terme l’Administració. 
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»I, finalment, elevar al Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona el 
present acord per tal que s’aprovi aquesta declaració a nivell de ciutat.» 

Donada la paraula al públic, el senyor Francisco Garrobo, en nom de la CUP Capgirem 
Barcelona, mostra el suport de la CUP a la declaració tot i que no formi part del 
Consell del Districte però sí de l'Ajuntament, perquè consideren que és un bon primer 
pas per lluitar contra els desnonaments. Així mateix, mostra la seva sorpresa pel fet 
que el GMDPPC no doni suport a una proposta que sorgeix de les entitats dels veïns 
quan, anteriorment, ha demanat dades sobre desnonaments, persones aturades o 
pisos buits al districte.  

Algú comenta que és l’Assemblea de Joves la Miliciana qui ha començat aquesta 
petició. 

El senyor Joaquín Esteban, en nom propi, pregunta al govern quin percentatge dels 
habitatges socials poden destinar-se a persones amb discapacitat que també tinguin 
risc d’exclusió social. 

La regidora del Districte respon que els habitatges encara no estan disponibles i 
destaca que, amb la declaració, es demana a les entitats que els facilitin per a 
respondre a la emergència social, per inscriure’ls a la Mesa d’Emergència d’Habitatges 
i per ampliar el parc públic d’habitatge de lloguer destinat a col·lectius vulnerables. 
Informa que, quan el govern disposi d’aquests habitatges, podrà respondre amb més 
concreció el que li ha demanat el senyor Esteban. 

El Sr. Pep Ortiz, en nom de la Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de Nou 
Barris, manifesta el seu acord amb el que ha exposat el representant de la CUP 
Capgirem Barcelona i opina que la declaració és curta, podria anar més enllà però 
que, d’entrada, ja és un bon pas. Després, agraeix al GMDPPC que no hagi fet 
demagògia d'esquerres per una vegada en la vida. 

6. Precs i preguntes del públic assistent al Plenari 

No n’hi ha. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 00.30 h 
del 9 d’octubre de 2015. 

El cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria  Vist i plau  
         El president 


