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ACTA DEL CONSELL PLENARI ORDINARI 
 

Identificació de la sessió  
Data: 2 de desembre de 2015  
Caràcter: ordinari 
Horari: de 19:15 h a 01:15 del 3 de desembre 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) 
Raimon Blasi i Navarro (GMCiU) 
Joaquim Forn i Chiariello (GMCiU) 
 
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) 
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 
Carolina Recio Caceres(GMDBComú-E) 
Alberto Fernández Díaz, regidor adscrit del GMPPC 
Alfred Bosch i Pascual, regidor adscrit del GMERC-AM 
Josep Garganté i Closa, regidor adscrit del GMCUP-PA 
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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 les actes de les sessions extraordinària i 
ordinària anteriors, de 08-10-2015 

S’aproven per unanimitat. 

Part informativa: 

A) Despatx d’ofici 

2. Restar assabentat del Decret de 19 d’octubre de 2015 de nomenament de 
l’Ilm. Sr. Raimon Blasi i Navarro com a regidor adscrit al Districte de Nou 
Barris pel Grup Municipal de CiU 

3. Restar assabentat del Decret d’11 de novembre de 2015 de nomenament 
del Sr. Javier Barreña Flores com a vicepresident del Consell del Districte de 
Nou Barris 

El secretari tecnicojurídic informa del dos decrets. 

El Consell se n’assabenta. 

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

Cap grup demana revisió dels contractes del darrer període 

5. Restar assabentat de la proposta dels preus públics del Districte de Nou 
Barris per a l’any 2016 

La gerent informa que la proposta de preus públics per al conjunt d’equipaments i 
serveis socioculturals i esportius del districte consisteix a no augmentar les tarifes, 
atesa la situació socioeconòmica actual. Afegeix que es manté la política de 
compensació en el cas de les persones aturades; que s’esmena una errada concreta 
d’una proposta de presentació de preus de l’Espai Jove Les Basses, i que s’inclou un 
nou preu al Centre Cívic Can Basté amb relació al projecte singular de fotografia. 
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El president del Consell del Districte dona un breu torn de paraula a tots els grups 
municipals vers aquest punt de l'ordre del dia. 

El senyor Gabriel García Duarte, del GMDPSC-CP, recorda que l’any passat ja es van 
mantenir els preus, però que l’IVA va pujar i l’Ajuntament no va fer cap esforç per 
compensar aquest increment. En aquest sentit, pregunta per què el nou govern no ha 
intentat corregir el que CiU no va ser capaç de corregir al seu moment. 

Pel grup municipal de Ciutadans(GMDC’s) no s'efectua cap intervenció vers aquest 
punt de l'ordre del dia. 

El señor Javier Barreña Flores, del GMDPPC, afirma que, por un lado, el Ayuntamiento 
de Barcelona suele tener superávit, lo que supone un obstáculo para rebajar los 
precios públicos; pero que, por otro lado, la ciudad tiene una de las fiscalidades más 
altas de toda España, lo que deja un margen para rebajar los precios, que llevan dos 
años congelados.  

Subraya que Nou Barris es el distrito con mas penurias económicas de la ciudad, por 
lo que se le debería prestar una atención especial. Por otro lado, explica que siempre 
han criticado que los precios públicos se resuelvan dentro de la Comisión de Gobierno, 
y que pensaban que el gobierno de Barcelona en Comú tampoco estaría de acuerdo 
con este procedimiento, que impide que entidades, vecinos o partidos políticos puedan 
presentar alegaciones o pedir la rebaja en algún precio concreto o en algún tipo de 
discapacidad, manifestando, por tanto, su disconformidad respecto de como se llevan 
a cabo estos precios públicos y espera del nuevo gobierno un cambio en el 
procedimiento relativo a la forma de aprobación.  

El senyor Adrià Ventura Ramos, del GMDCiU, afirma que els grups municipals sempre 
han intervingut en els preus públics. D’altra banda, destaca que aquests preus 
segueixen la línia del mandat anterior, ja que no s’han apujat les tarifes i es mantenen 
les polítiques de compensació en el cas de les persones aturades o que tenen 
especials dificultats econòmiques. Manifesta que també comparteixen la integració 
tarifària a la ciutat, sempre que es respecti la singularitat de Nou Barris. 

Pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (GMDERC-AM) no s'efectua 
cap intervenció vers aquest punt de l'ordre del dia. 
 

El senyor Carlos Izquierdo Lázaro, del GMDBComú-E, explica que recullen les 
aportacions dels grups, i que troba curiós que el senyor Barreña parli de 
compensacions quan el Partit Popular va apujar l’IVA a nivell de l'Estat central sense 
cap procés de participació ni diàleg amb les entitats. 

El Consell se n’assabenta. 

B) Mesures de govern: 

6. Mesura de govern sobre suport a la infància de Nou Barris 
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El president del Consell del districte afirma que s'entra a l'apartat relatiu a les mesures 
que presenta el govern. En relació a la primera de les mesures referent a suport a la 
infància de nou barris, dona la paraula al govern per a la seva presentació. La senyora 
Esther Flaquer García, del GMDBComú-E, manifesta que aquesta proposta de mesura 
de govern sobre la infància en risc dóna resposta a la proposició aprovada per 
unanimitat en el darrer plenari del 8 d’octubre, volent anar mes enllà donant respostes 
per minimitzar els efectes d’estigmatització sobre els infants que pateixen aquesta 
pobresa. 

Assenyala que, en el cas dels nens i les nenes que pateixen la pobresa, no és només 
no tenir recursos econòmics, sinó també veure’s privat de recursos espirituals i 
emocionals, que destaca que són indispensables per sobreviure i poder desenvolupar 
totes les potencialitats. Remarca que, per tant, la pobresa no només afecta el present, 
sinó també el futur. A més, afirma que té un efecte multidimensional associat, ja que 
genera una major propensió a malalties, processos de malnutrició, un increment de la 
sensació d’inseguretat, més possibilitats de fracàs escolar i una major percepció 
d’excés d’estrès i estigmatització. Assenyala que la pobresa també danya les 
relacions, genera sentiments de vergonya, limita l’accés als recursos més importants i 
té un efecte negatiu tant a l’interior de les famílies com en la seva socialització en el 
seu entorn.  

Manifesta que l’objectiu de la mesura de govern és garantir l’atenció social i educativa 
a les famílies i als infants en situació de risc, i que es construeix des de la perspectiva 
dels drets dels infants. Explica que té tres eixos d’actuació: mantenir i millorar els ajuts 
socioeconòmics a aquelles famílies que es detecti que estan en situació de 
vulnerabilitat social; reforçar les capacitats de les famílies per afrontar amb més 
garanties la situació socioeconòmica, especialment des del punt de vista laboral i 
social, facilitant accions de formació i ocupació; proposar programes que millorin els 
factors d’educabilitat, especialment des de la mateixa comunitat. A més, afirma que 
s’aplicarà en quatre àmbits: l’escolar, el familiar, el de lleure i el social. 

Pel que fa a l’àmbit escolar, assenyala que s’han pressupostat 150.178 euros per a un 
programa d’ajudes per a llibres i material didàctic, que s’aplicarà als centres educatius 
de la ciutat on hi ha infants que tenen problemes per adquirir aquest tipus de material. 
Precisa que en el cas de Nou Barris es tracta de 33 centres escolars. Afirma que, 
d’altra banda, des del Consorci d’Educació s’ha proposat fer un programa pilot 
d’esmorzars suficients, saludables i equilibrats per tal de reduir la inseguretat 
alimentària de l’alumnat de secundària obligatòria. Destaca que aquest programa 
s’oferirà a tot l’alumnat d’ESO de sis instituts ubicats al districte, sempre que les seves 
famílies ho sol·licitin explícitament. Assenyala que, alhora, també es treballaran els 
hàbits alimentaris per corregir diferents malnutricions que s’han detectat. Precisa que 
aquest programa s’adreçarà a 1.274 alumnes d’ESO del districte i suposa una inversió 
de 343.980 euros. 

En relació amb l’àmbit familiar, manifesta que es durà a terme un programa de 
parentalitat positiva.  

Pel que fa a l’àmbit del lleure, explica que, entre altres mesures, es donarà suport a 
iniciatives de lleure infantil; se signarà un nou conveni amb l’Esplai Druida per millorar 
els espais de lleure, i s’augmentarà el pressupost del conjunt de casals i ludoteques 
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del districte, amb una dotació de 594.026 euros, pendent de l’aprovació dels 
pressupostos.  

Quant a l’àmbit social, destaca que es mantindrà la Targeta Infància l’any 2016, que 
suposa l’aportació de 100 euros per a menors de setze anys en situació de 
vulnerabilitat.  

El president recorda que a la Junta de Portaveus van pactar uns temps d’intervenció 
perquè el debat no s’allargui en excés.  

Seguidament, el president del Consell del Districte dona un torn de paraula als grups 
municipals, de menor a major representativitat. En primer lloc, intervé el senyor 
Joaquim Sangrà i Morer, del GMDERC-AM, qui manifesta que totes les mesures que 
tinguin com a objectiu pal·liar els efectes de la pobresa extrema, especialment en la 
infància, tindran el suport del seu grup. Explica que, no obstant això, creuen que el que 
es presenta és un recull de mesures la major part de les quals ja s’apliquen o han estat 
acordades anteriorment, i que no sembla que conformin un programa que tingui un fil 
conductor i una estratègia determinada. Assenyala que, per exemple, celebren el 
conveni amb l’Esplai Druida però que ha arribat sis mesos tard, i que també s’alegren 
del suport a l’esplai diari Ubuntu, però que potser caldria una estratègia d’esplai diari al 
districte. En relació amb això, remarca que en la informació que se’ls ha lliurat tampoc 
no s’aclareix gaire quina part de les mesures estava ja prevista i quina es modifica o 
s’incrementa.  

Manifesta que també estan molt d’acord que s’augmenti la dotació per a les activitats 
de lleure, però que hi ha coses, com el conveni amb les AMPA o la dotació econòmica 
per als equipaments infantils, que formen part del funcionament ordinari del districte. A 
més, recorda que estan pendents de l’aprovació del pressupost del 2016. 

A continuació intervé el senyor Adrià Ventura Ramos, del GMDCiU, el qual afirma que 
el seu grup comparteix la prioritat de donar resposta a la situació de vulnerabilitat 
d’alguns infants de Nou Barris. Assenyala que aquesta iniciativa agrupa accions de 
l’informe d’Europa 2020 i mostra la continuïtat de mesures ja iniciades en el mandat 
anterior, com els ajuts a les famílies, el suport a les iniciatives de lleure infantil, el Pla 
d’educació de Nou Barris, o les beques en períodes no lectius i per a activitats 
extraescolars, entre d’altres. En aquest sentit, opina que és important posar en valor la 
feina feta en el mandat anterior amb el suport d’altres grups municipals, com els 
d’ERC, el PSC o el PP. 

Explica que en la mesura s’indica el cost que té cada iniciativa, però que no saben si 
es pensa tancar el pressupost a una quantitat concreta. Recorda que en el mandat 
anterior es feien pressupostos oberts en aquest àmbit, i pregunta si això es mantindrà, 
de manera que s’anirà actualitzant el pressupost en funció de les demandes i les 
necessitats dels infants. 

Assenyala que el govern anterior va executar molts dels objectius que estableix 
aquesta mesura, com el d’assegurar el dret a l’alimentació bàsica. En aquest sentit, 
destaca que entre els anys 2011 i 2014 es va augmentar un 225% la partida en 
beques menjador, fins a arribar als 8 milions d’euros, i un 43% la partida per a la 
campanya d’estiu.  
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Observa que un altre objectiu de la mesura és assegurar el servei de menjador, els 
llibres de text, les sortides i les activitats extraescolars. Pel que fa a això, remarca que 
del 2011 al 2014 es van augmentar un 40% els ajuts a la infància, que van arribar a 79 
milions d’euros, i que per primera vegada es va destinar mig milió d’euros a activitats 
esportives a través de l’Institut Barcelona Esports (IBE).  

Manifesta que també comparteixen l’objectiu de reforçar els programes contra 
l’absentisme, l’abandonament i el fracàs escolar. En relació amb això, destaca que va 
ser en el mandat anterior quan es va crear un Pla d’educació propi a Nou Barris, que 
era una cosa que cap altre districte tenia.  

Conclou que estan d’acord en la necessitat de continuar actuant en favor de la 
població més vulnerable i que comparteixen gran part de les iniciatives presentades, ja 
que suposen una continuïtat respecte al mandat anterior. Afirma que la infància en risc 
és un tema prioritari i que cal continuar treballant-lo amb el major consens possible. 

Donada la paraula al Sr.Javier Barreña Flores, del GMDPPC, manifiesta que su grupo 
comparte el objetivo y el fondo de esta medida de gobierno. Explica que creen que en 
un distrito tan castigado como Nou Barris, que es el que tiene la renta per cápita más 
baja de la ciudad, se tienen que tomar medidas de carácter social. Destaca que por 
eso, en el mandato anterior, su grupo municipal pactó con el gobierno toda una serie 
de medidas sociales, como, por ejemplo, un servicio de merienda-cena para mil niños 
y niñas de la ciudad con déficits de alimentación. 

Señala que, a pesar de ello, desean realizar una serie de consideraciones sobre la 
medida de gobierno. En primer lugar, afirma que el gobierno la ha presentado como si 
fuera algo nuevo e innovador, cuando es bastante continuista con respecto a lo que ya 
se venía haciendo en el mandato anterior.  

En segundo lugar, pregunta cómo se piensa financiar esta medida de gobierno, dado 
que la aprobación de los presupuestos de la ciudad es hoy bastante incierta. En este 
sentido, remarca que, si la medida no va acompañada de un plan de financiación, se 
convertirá en un simple documento de buenas intenciones.  

En tercer lugar, manifiesta que les hubiese gustado que este punto del orden del día 
se hubiera incluido en la parte decisoria y no en la parte informativa. En relación con 
ello, recuerda que una de las principales reivindicaciones que expresó durante el 
pasado mandato el Grupo Municipal de ICV-EUiA, del cual formaba parte la regidora, 
era que muchos de los puntos que formaban parte de la parte informativa se 
incluyesen en la parte decisoria para que los grupos municipales se pudieran 
posicionar al respecto. 

Seguint amb les intervencions dels diferents grups municipals, el president del Consell 
del districte dona la paraula a la señora Natividad Sanjurjo Golpe, del GMDC’s, la qual 
opina que la medida de gobierno que se ha presentado es un «copia y pega» del 
Barómetro de la Infancia y las Familias en Barcelona y de políticas de UNICEF. 
Explica que no han encontrado en esta medida ninguna novedad sino parches, y que 
aún están esperando medidas reales y efectivas para resolver la pobreza infantil.  
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Afirma que están cansados de tantos informes y que quieren que se les explique cuál 
es el hilo conductor de la medida. Además, manifiesta que no les interesa lo que se 
haya hecho o no se haya hecho en otros momentos, sino solucionar el problema de 
forma inmediata. 

El president demana silenci i respecte al públic davant els comentaris de fons i acaba 
la seva intervenció la consellera reiterant que quieren soluciones ya. 

Donada la paraula a la senyora Núria Gaig Jané, del GMDPSC-CP, aquesta manifesta 
que el seu grup celebra tot el que es pugui fer a favor de la infància i creu que el 
diagnòstic que presenta la mesura de govern és molt complet. Afirma que, tanmateix, 
a la mesura li falta estratègia, atès que, és una enumeració d’accions que ja existien, 
sense que hi hagi res de nou.  

Pel que fa a l’àmbit escolar, observa que la dotació econòmica del programa d’ajuts 
per a llibres i material didàctic vindrà determinada en funció de l’índex de complexitat 
dels centres escolars. Explica que, si es divideixen els 150.000 euros entre els 33 
centres de Nou Barris, el resultat són 4.550 euros per centre de mitjana, i que en una 
escola típica de primària amb dues línies correspondrien 15 euros per cada nen. 
Assenyala que, suposant que a la meitat no els faci falta l’ajut, pertocarien 30 euros 
per cada nen, quan els infants de P3 paguen 90 euros en material escolar. 

Pregunta a quins sis instituts del districte s’oferirà el programa d’esmorzars, tenint en 
compte que a Nou Barris hi ha tretze instituts i dos d’especialitzats. Pregunta si aquest 
programa només s’oferirà als centres de màxima complexitat, i si s’han revisat els 
barems establerts per definir la complexitat. 

Observa que en l’àmbit familiar només es preveu fer programes de parentalitat positiva 
a quatre centres escolars de primària. Pregunta a quins centres es faran, qui els durà a 
terme i quins continguts s’abordaran.  

Respecte a les mesures en l’àmbit del lleure, pregunta quines previsions hi ha 
respecte a l’ampliació del centre obert del Centre Infantil Tronada, que era un projecte 
del mandat del 2007, i si es manté el suport al centre obert de Can Peguera, ja que la 
mesura només fa referència al de Ciutat Meridiana. 

Pel que fa a l’àmbit social, pregunta quantes targetes infància s’han donat el 2015 i 
quantes se’n preveu donar, i quins criteris es fan servir per concedir-les. D’altra banda, 
manifesta que els sobta que en aquest àmbit s’inclogui el Pla d’economia local i els 
plans d’ocupació. En aquest sentit, opina que la mesura barreja moltes coses 
diferents.  

Remarca que l’equip de govern sempre diu que està obert a propostes, però que el 
seu grup va presentar una proposició sobre ajuts per a beques menjador, llibres i 
sortides escolars en l’última sessió del Consell, en la qual es deia «aquests ajuts seran 
presentats amb un pressupost i calendari en el proper Consell Plenari de Nou Barris». 
Afirma que, atès que això no s’ha fet, també convindria saber què es pensa fer amb 
les propostes que s’aproven per unanimitat en el Consell Plenari. 
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Finalment, recorda que hi ha un projecte en l’àmbit del lleure anomenat «Voces» que 
sol·licita un local fix. Destaca que aquest projecte ensenya música de manera gratuïta 
a més de quatre-cents nens i nenes i ja funciona a quasi tot el districte. 

El president dóna pas al torn d’intervencions del públic i les entitats, si bé puntualitza 
que les intervencions han de ser breus i centrades en la mesura de govern presentada 
atès el gran número de punts previstos a l'ordre del dia.  

Intervé, en primer lloc el senyor Francisco Garrobo, en nom de la CUP Capgirem Nou 
Barris que excusa l’absència del conseller adscrit del seu grup i, d’altra banda, felicita 
la senyora Carolina Recio pel naixement del seu fill Marc.  

Afirma que celebren que s’hagi plantejat aquesta mesura de govern, però que creuen 
que és insuficient per a totes les necessitats que té el districte. En aquest sentit, 
manifesta que esperen que les partides siguin obertes i puguin ser ampliades, sobretot 
de cara al proper curs. 

Assenyala que volen fer dues propostes en relació amb el programa dels esmorzars. 
Explica que creuen que és una idea molt bona, però que s’ha d’ampliar a totes les 
línies d’educació i que, a més, no s’ha de limitar només als esmorzars, sinó que s’ha 
d’estendre als berenars, almenys a primària. Opina que seria una manera d’eliminar 
part de la pobresa i fer que moltes famílies amb dificultats per alimentar bé els seus 
fills només s’hagin d’ocupar de donar-los el sopar, ja que la resta d’àpats els farien a 
l’escola. 

Manifesta que també consideren important el Pla d’economia social i que proposen 
que hi participin entitats com l’Assemblea d’Aturades i sigui el màxim d’obert.  

Finalitza la seva intervenció explicant que creuen que la mesura de govern és positiva, 
però que consisteix en mesures pal·liatives que no resoldran el problema d’arrel de la 
pobresa. En aquest sentit, afirma que l’única manera de poder acabar de veritat amb la 
pobresa infantil és construir alternatives al capitalisme. 

A continuació intervé la senyora Yoyi Álvarez, en nom propi, qui manifesta que celebra 
totes les mesures que es facin per ajudar socialment els barris del districte, però que la 
greu situació que es viu actualment es deu a les polítiques de molts dels partits que 
estan representats en el Consell Plenari i que, per tal de canviar realment aquesta 
situació, cal canviar les polítiques que s’estan aplicant.  

Assenyala que tots es pensaven que la sessió d’avui era per debatre els pressupostos 
de l’any 2016, i apel·la a la responsabilitat de tots els partits perquè hi pugui haver uns 
pressupostos l’1 de gener. Afirma que ni els veïns ni les entitats de Nou Barris poden 
continuar amb els pressupostos de l’any 2015, ja que cal destinar més diners a 
polítiques socials per revertir la greu situació actual. 

Seguidament, el president dona torn de paraula al senyor Pep Ortiz, en nom de la 
Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris, el qual manifesta que 
estan cansats de la demagògia d’alguns partits, com CiU, PP i Ciutadans. Explica que 
esperen que aquests partits votin a favor d’uns nous pressupostos, ja que no serveix 
de res que a Nou Barris diguin que aquest districte és el més pobre i necessita més 
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ajuts econòmics, si després fan una política totalment diferent en altres espais de 
decisió.  

Manifesta que els preocupa molt la situació dels infants, però que des de Nou Barris 
Cabrejada han demanat un plenari especial sobre la pobresa, perquè si els infants 
passen gana, els pares encara en passen més. Afirma que el que cal, doncs, és una 
política radical contra la pobresa.  

Denuncia les dimensions finals del Centre Infantil Tronada, que remarca que havia de 
ser tres vegades més gran i que, per tant, no pot donar servei a tots els nens de la 
zona.  

Manifesta que esperen que s’aprovin uns pressupostos a l’alça, ja que qualifica 
d’immoral que l’Ajuntament de Barcelona hagi tingut superàvit en els darrers quatre 
anys quan hi ha gent que passa gana. Afirma que volen solucions i finalitza la seva 
intervenció indicant que esperen que els representants polítics estiguin a l’aguait, 
perquè, si no, potser en el proper plenari hauran de portar escortes.  

A continuació es dona la paraula a la señora Sandra que, en nombre propio, explica 
que es madre soltera de tres hijos, uno de veintitrés años y dos gemelos de trece, y 
que la Tarjeta Infancia de 100 euros no sirve para realizar muchas compras. Afirma 
que, por ejemplo, no le sirve para comprar ropa, y que cuando ha ido a comprar 
material escolar solamente le ha cubierto una agenda y unos bolígrafos, cuando en 
primero de ESO ya se utilizan ordenadores portátiles. Señala que no existe ningún tipo 
de ayuda para las madres solteras como ella, con una minusvalía del 70% que le 
impide trabajar. Explica que ni siquiera puede pagar totalmente el comedor de dos 
niños, y que cuando habla con su asistente social le dice que tiene que cubrir la mitad 
de ese gasto.  

Opina que los políticos hablan mucho pero que a la hora de la verdad nadie hace nada 
y cada vez son más pobres. Se queja de que prometen cosas en campaña para ganar 
votos, pero que una vez acceden al cargo se olvidan de sus promesas y de las 
necesidades de los ciudadanos. Critica que, por ejemplo, actualmente el Partido 
Popular utilice como eslogan de campaña el ofrecer lo mismo que quitó cuando ganó 
las elecciones hace cuatro años. Afirma que quizá se creen que los ciudadanos no 
recuerdan lo que les ha perjudicado la reforma laboral, especialmente a los más 
pobres.  

Explica que le preocupa mucho cómo va a cubrir las necesidades de sus hijos de trece 
años el próximo año si todo sigue igual, puesto que los propios trabajadores sociales 
dicen que el presupuesto no da para más. Además, remarca que todos los jóvenes se 
están yendo a trabajar fuera, como su hijo mayor, que está a punto de marchar de 
Barcelona porque en la ciudad no encuentra trabajo, tras haber realizado varios cursos 
del INEM. Afirma que están cansados de que les tomen el pelo.  

Desprès intervé el señor Juan Navarro, en nombre propio, anunciant que, en primer 
lugar, va a dar lectura a una petición sobre los pisos tutelados.  

El president li recorda que les intervencions s’han de referir als punts que s’estan 
tractant. 
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El señor Navarro afirma que, en todo caso, les pasará el escrito.  

Pide a los políticos que no engañen a los ciudadanos y analicen el origen de la 
pobreza, que en su opinión viene de muchos años atrás. Explica que en el año 1931, 
durante la república, se crearon 23.000 plazas de maestro de escuela para educar a la 
ciudadanía, pero que la derecha de aquella época, que subraya que es la misma de 
hoy, consiguió dar un golpe de estado y cambiar esa realidad. 

El president demana al senyor Navarro que se cenyeixi al tema d’aquest punt de 
l’ordre del dia. 

El señor Navarro afirma que la situación actual tiene mucho que ver con la existencia 
de muchos «pillos» que se llevan todo el dinero. Además, opina que se ha 
transformado la cultura para que la sociedad sea ignorante políticamente.  

Explica que le extraña que los representantes políticos del Consejo, que son muy 
jóvenes, no piensen en un futuro mejor. Les pregunta si piensan en el cambio 
climático. Afirma que un científico norteamericano dijo hace poco que se acerca el final 
del mundo por la falta de responsabilidad de los gobernantes. Señala que quizá le 
dirán que no es el momento oportuno para tratar este tema, pero que hay que tener en 
cuenta que la tierra da para que todo el mundo pueda comer, siempre y cuando esté 
bien distribuida y bien administrada.  

Desprès intervé el señor Vicente Daza, en nombre propio, el qual afirma que hay 
familias que no pueden mantener a sus hijos y que, por lo tanto, apoya que se den 
becas para la comida y la cena de los niños.  

Donada la paraula a la señora Teresa Carvajal, opina que hay una infancia de primera 
categoría y otra de segunda categoría, ya que en todo Nou Barris no ha visto ni un 
solo columpio adaptado para los niños con discapacidad. Afirma que es muy penoso 
que estos niños no puedan subirse a ningún columpio y pide que Nou Barris sea uno 
de los primeros territorios en disponer de esta clase de columpios, tal como ya existen 
en Valencia. 

El següent torn de paraula és pel senyor Rubén, qui intervé en nombre propio y opina 
que es irónico que los partidos políticos que llevan casi cuarenta años gobernando y 
no han hecho lo que se esperaba critiquen tanto a los que llevan tan solo unos meses 
gobernando y de momento no han tenido la oportunidad de ofrecer más que ilusión. 
Además, se queja de que esos partidos que llevan años gobernando bloqueen los 
presupuestos y las iniciativas del nuevo gobierno. Afirma que ya hace treinta o 
cuarenta años que los poderes públicos oprimen al ciudadano económica y 
laboralmente, y que de esta forma es imposible que ni los más mayores ni los más 
jóvenes levanten cabeza. 

El president demana que la intervenció se centri en les mesures de suport a la infància 
de Nou Barris.  

L'intervinent replica que las medidas, tanto si son de infancia como de otro ámbito, son 
tan solo un «parche» porque no afectan a la base del sistema. Opina que mientras no 
se cambie el sistema actual siempre habrá carencias. 
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A continuació, el President dona torn de paraula a la señora Trini Cuesta, en nombre 
propio y explica que en el Consejo Sectorial de Salud del Distrito de Nou Barris, que se 
reunió hace poco, les informaron de que el suicidio es la segunda causa de muerte 
entre las personas jóvenes de una determinada franja de edad, y lo relaciona con la 
pobreza, la desesperanza y la falta de futuro.  

Explica que los maestros de las escuelas están sumamente preocupados porque los 
niños de P3 ya empiezan a presentar alteraciones de conducta. En ese sentido, afirma 
que, además de suplir los déficits de alimentación de los niños, también hay que 
ocuparse de cómo viven las situaciones que se dan en sus familias y cómo se sienten. 
Señala que, por ejemplo, desde las escuelas se reclama más ayuda de psicólogos 
infantiles, con un circuito que permita atender a los niños con problemas en cuanto se 
establezca una alerta. 

El president dóna per finalitzat el torn d’intervenció del públic, i cedeix la paraula al 
govern.  

La senyora Flaquer manifesta que lamenta la situació personal de la senyora Sandra, i 
destaca que des que el seu grup municipal va començar a governar els ajuts han 
augmentat fins a arribar als 4 milions d’euros i no estan tancats.  

D’altra banda, diu a la senyora Carvajal que ha pres nota de la seva petició i que la 
comparteix. Afirma que no tenia constància d’aquesta mancança i que estudiaran 
quines accions poden fer perquè els nens amb discapacitat també puguin jugar als 
espais públics. 

Manifesta que està d’acord amb la majoria d’aportacions que ha fet el públic. Explica 
que el que pretenien era presentar unes mesures que saben que són totalment 
insuficients i que no es podran desenvolupar amb el pressupost actual. Remarca que 
per això cal aprovar un nou pressupost urgentment. A més, afirma que el govern 
també vol modificar el mercat laboral i que es deroguin les lleis que han portat a la 
pobresa actual. Pel que fa a això, remarca que les lleis i les regulacions 
pressupostàries actuals fan molt difícil que es puguin revertir certes situacions. 
Destaca que cal tornar a aconseguir drets i que, malgrat les limitacions que imposa la 
nova llei de règim local a les administracions locals, el govern municipal lluitarà per 
instaurar mesures que, com a mínim, ajudin a pal·liar les greus situacions que es viuen 
actualment.  

D’altra banda, replica al senyor Joaquim Sangrà que hi ha una part d’inversió nova en 
les mesures que s’han presentat d’entorn uns 800.000 euros, i que s’ha augmentat 
també la qualitat dels serveis incorporant-hi més personal tècnic per implementar els 
recursos.  

Conclou que està d’acord amb tothom que cal resoldre ja la pobresa, però que per a 
això també cal fer autocrítica i pensar què fa cadascú respecte a això. 

El president del Consell del districte dona un torn de rèplica als diferents grups 
municipals, novament de menor a major representativitat. El senyor Joaquim Sangrà 
del GMDERC-AM observa que, amb tantes intervencions del públic, queda molt poc 
temps per al govern i els grups. D’altra banda, afirma que agraeix la informació que 
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acaba de donar la senyora Flaquer sobre l’import de més que s’ha destinat a les 
mesures, però que no pot saber a quines partides corresponen. Manifesta que espera 
que es pugui detallar aquesta informació quan disposin de més temps. 

Seguidament intervé el senyor Ventura del GMDCiU assenyalant que la senyora 
Flaquer no li ha contestat si el pressupost de la mesura és obert o tancat, però que 
suposa que en algun moment parlaran dels pressupostos. D’altra banda, reitera que 
comparteixen gran part de la mesura i que celebren que sigui una mesura de 
continuïtat respecte a les actuacions del mandat anterior. 

Pel que fa a la intervenció del señor Barreña del GMDPPC vuelve a preguntar cómo se 
piensa financiar esta medida de gobierno. 

D'altra banda, la senyora Sanjurjo del GMDC’s en la seva intervenció expressa la 
disposició del seu grup a negociar i a parlar amb el govern sobre la despesa social. 

El president assenyala que el GMDPSC-CP ha exhaurit el temps i no pot fer una 
segona intervenció. Cedeix la paraula al govern per tancar el punt. 

La regidora del Districte afirma que està totalment d’acord amb el senyor Sangrà que 
el govern ha d’informar amb més detall sobre el desplegament de 800.000 euros més 
d’inversió social, i que ho intentarà fer en l’informe de la regidora.  

En relació amb la pregunta del GMDPPC, manifesta que és evident que volen finançar 
la mesura de govern amb un pressupost, i insta els grups municipals a negociar sobre 
aquesta qüestió.  

Finalment, agraeix les aportacions que ha fet el GMDPSC-CP, que afirma que de ben 
segur milloraran la mesura. 

7. Programa per a la dignificació i la recuperació de la memòria històrica de Nou 
Barris 

El President del Consell passa al següent punt de l'ordre del dia i dona la paraula al 
govern per a la presentació de la segona mesura referent a la dignificació i recuperació 
de la memòria històrica de Nou Barris. El senyor Carlos Izquierdo Lázaro, del 
GMDBComú-E, manifesta que aquesta mesura de govern recull una sèrie d’actuacions 
que volen donar resposta a tres qüestions diferents. Afirma que, en primer lloc, 
l’objectiu polític del govern municipal en matèria de memòria històrica és reequilibrar 
l’espai públic, on hi ha una sobredimensió de períodes obscurs i abjectes o persones 
no relacionades amb valors democràtics. Assenyala que, per això, algunes de les 
accions d’aquesta mesura de govern s’aniran implementant a altres districtes en el 
futur.  

Manifesta que, en segon lloc, la mesura busca donar resposta a la petició feta en 
l’última sessió del Consell Plenari per l’Assemblea de Joves La Miliciana i veïns i 
veïnes a títol individual, que van demanar al govern del Districte la retirada de totes les 
plaques amb simbologia franquista que queden als edificis d’habitatges construïts 
durant els anys cinquanta i seixanta, on apareix el nom del Ministerio Nacional de la 
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Vivienda amb el jou i les fletxes falangistes. Remarca que, alhora, també es vol donar 
sortida a reivindicacions històriques i sensibilitats d’altres col·lectius i entitats del 
districte, com ara la Taula per la República, entre d’altres.  

Afirma que, en tercer lloc, la mesura també busca donar resposta al marc legal actual. 
Explica que, d’una banda, l’Estatut d’autonomia de Catalunya, en l’article 54 del capítol 
5 del títol primer, commina els poders públics a vetllar per la memòria històrica com a 
patrimoni col·lectiu que testimonia la lluita pels drets i les llibertats democràtiques. 
Assenyala que, d’altra banda, l’article 15 de la Llei 52/2007, de les Corts Generals, 
coneguda com la llei de la memòria històrica, no només dóna poders executius per a la 
retirada de símbols del règim dictatorial o antidemocràtics, sinó que insta a adoptar les 
mesures oportunes per fer-ho. Destaca que, per tant, el marc legal obliga les 
administracions públiques a fer actuacions que redimensionin l’espai públic des de la 
perspectiva històrica i a garantir que aquest espai sigui altaveu de valors democràtics i 
solidaris, i no pas de valors totalitaris, dictatorials o feixistes.  

Pel que fa a la retirada de les plaques amb símbols falangistes que queden al districte, 
explica que el Grup d’Història de Nou Barris - Can Basté farà la diagnosi sobre el 
nombre i la localització d’aquestes plaques, i que en una segona fase el Districte es 
posarà en contacte amb les comunitats de propietaris per informar-los que, en cas que 
no tinguin la voluntat expressa de treure-les en el termini d’un mes, les retiraran les 
brigades d’ocupació del districte. Assenyala que, per tant, aquesta mesura també 
generarà treball. 

Manifesta que altres accions d’aquesta mesura són revisar el Nomenclàtor del 
districte, potenciar i donar suport a les rutes històriques pels barris del districte, i 
promoure exposicions i actes que parlin de la història del districte, que destaca que és 
molt més rica del que molts i moltes creuen, tal com indiquen entitats com l’Arxiu 
Històric de Roquetes-Nou Barris.  

Destaca que Barcelona és una ciutat oberta i cosmopolita on s’han creat corrents i 
moviments culturals, arquitectònics i polítics que han deixat una empremta a tot el 
món, que ha liderat més d’un canvi polític i social, i que, per la seva idiosincràsia, 
tarannà i voluntat, no ha de tolerar que a l’espai públic hi estiguin sobre representats 
records, fites o icones que representin valors que van en contra del seu esperit de 
llibertat. A més, afirma que aquesta mesura de govern té la voluntat de donar més lloc 
a l’espai públic a molts i moltes ciutadanes que han contribuït a fer que Barcelona sigui 
un referent de tolerància, respecte, valors i consciència social al món.  

Manifesta que, per tot això, per a ell és un orgull poder presentar aquesta mesura de 
govern i que s’iniciï a Nou Barris, que subratlla que és un districte que s’ha transformat 
pel seu esperit de lluita i de reivindicació social i veïnal. Assenyala que aquest esperit 
es reflecteix fins i tot en el seu mateix nom, tal com recorda el senyor Ricard 
Fernández, de l’Arxiu Històric de Roquetes, al seu blog El tramvia 48. Explica que Los 
Nueve Barrios, la primera associació de veïns del territori, va néixer el 1970 al barri de 
la Trinitat Nova i agrupava els nou barris del territori que s’oposaven al Pla comarcal 
impulsat per José María de Porcioles, l’alcalde franquista que més temps va governar 
la ciutat. Destaca que aquesta lluita de l’associació va aconseguir la paralització del 
Pla, que preveia l’enderrocament de molts habitatges per donar més terreny a 
l’especulació urbanística, i quasi la dimissió de Porcioles.  
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Finalitza la seva intervenció afirmant que la voluntat del govern és continuar contribuint 
a la dignificació de la memòria històrica del districte i ajudar al treball de moltes entitats 
per reconèixer els veïns i veïnes que van aixecar Nou Barris i que van fer que el 
districte fos un espai molt millor per viure del que podia haver estat, així com un 
referent a la ciutat de lluites veïnals que van aconseguir grans millores socials, 
culturals i urbanístiques. 

Finalitzada la presentació de la mesura, el president del Consell del districte dona de 
nou la paraula als grups municipals, de nou de menor a major representativitat. 

En primer lloc, dona la paraula al senyor Joaquim Sangrà i Morer, del GMDERC-AM, el 
qual manifesta que el partit polític més antic que hi ha actualment a Catalunya només 
pot parlar a favor de la memòria històrica. D’altra banda, opina que hauria estat més 
lògic presentar avui aquest programa per primera vegada en comptes d’haver-ho fet 
abans en una roda de premsa. 

Recorda que quan els membres de l’Assemblea de Joves La Miliciana van presentar 
en el Consell del Districte la proposta de retirar les plaques amb símbols falangistes el 
seu grup els va felicitar per la iniciativa. Afirma que, per tant, creuen que es tracta 
d’una mesura adequada i oportuna després de tants anys.  

No obstant això, vol puntualitzar que quan es parla de memòria històrica s'inclogui tota 
la memòria, ja que opina que a vegades a les esquerres hi ha una certa tendència a 
lloar un determinat imaginari i a oblidar-ne un altre. Assenyala que si, per exemple, al 
barri de Roquetes hi ha un carrer dedicat a Joaquim Puig i Pidemunt, que va ser 
assassinat pel franquisme, hi ha altres persones que tenen tant o més mèrit que ell per 
disposar d’un carrer al districte. Explica que, per exemple, s’ha oblidat Salvador Alloza, 
que dóna també nom a un carrer, però només com a carter del barri, quan va ser 
apartat del seu ofici durant molts anys per la seva activitat com a secretari del Casal 
Català Republicà de les Roquetes. Per tant, conclou indicant que, si hi ha memòria, 
que sigui tota la memòria. I si és memòria, és memòria i que no es barregi amb altres 
temes. 

Feta aquestes puntualitzacions, finalitza la seva intervenció manifestant que valoren 
molt positivament la retirada de plaques amb simbologia franquista i la revisió del 
Nomenclàtor, i també que part de la feina la facin les entitats cíviques que es dediquen 
a aquestes qüestions. 

Seguidament, el president dona la paraula al senyor Adrià Ventura Ramos, del 
GMDCiU, qui observa que la mesura apunta tres línies de treball. Assenyala que, 
d’una banda, es fa una condemna del franquisme, a la qual el seu grup se suma. 

Manifesta que el segon àmbit de la mesura consisteix en la retirada de plaques, 
monuments i noms de carrers franquistes al districte. Pel que fa a això, explica que 
creuen que és intolerable que en plena democràcia encara hi hagi simbologia que 
ataca la dignitat de tots com a demòcrates i com a poble. En aquest sentit, remarca 
que és impensable que a Europa encara quedin plaques o monuments que enalteixin 
la figura de Hitler o de Mussolini, mentre que a l’Estat espanyol es continua 
subvencionant amb diner públic fundacions feixistes que es querellen contra càrrecs 
electes per posar unes urnes. Afirma que, per tant, estan d’acord que es retiri la 
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simbologia franquista de l’espai públic i afegeix que, com no podia ser d’una altra 
manera, mostren el seu d’acord que tota simbologia franquista es pugui retirar, 
incloses les plaques del Ministerio Nacional de la Vivienda amb el símbol falangista 
que encara presideix algunes façanes d’alguns habitatges de Nou Barris, amb el lògic 
permís el permís de la comunitat.  

Assenyala, però, que hi ha un tercer punt que no comparteixen, que és el canvi de 
nom de la plaça Llucmajor pel de plaça de la República. Subratlla que el nom de 
Llucmajor no té res de franquista, ja que és el nom d’un municipi balear i va ser un dels 
pocs noms del districte que es van mantenir sense traduir durant el franquisme. Afirma 
que consideren que la plaça Llucmajor és un espai emblemàtic de Nou Barris i que el 
canvi de nom hauria de ser consultat, com a mínim, a tots els veïns de la Prosperitat, 
el Verdum, la Guineueta i Porta. A més, opina que és fonamental saber quin cost pot 
suposar aquest canvi i què pot comportar per als veïns i veïnes. Precisa que no 
qüestionen el concepte de república ni els incomoda el que representa, tal com ho 
prova que en el mandat anterior es va batejar l’entrada del Parc de la Guineueta com 
els jardinets de la Segona República. Afirma que, tanmateix, no volen que la plaça 
Llucmajor es perdi i que, si finalment és així, que sigui perquè la majoria de veïns ho 
han volgut.  

Conclou la seva intervenció manifestant que estan en contra que es barregin 
actuacions completament diferents, atès que, una cosa és eliminar símbols feixistes de 
la via pública i una altra és treure el nom d’una plaça que no té cap connotació política 
sense debat i sense consultar-ho als veïns. 

A continuació el president dona la apraula al señor Javier Barreña Flores, del 
GMDPPC, quien recuerda que fue nombrado vicepresidente del Consejo de Distrito en 
la sesión que tuvo lugar el pasado mes de octubre y que, según el reglamento 
municipal, el vicepresidente forma parte de la Comisión de Gobierno, que es la que ha 
adoptado esta medida. Pregunta por qué motivo, pues, todavía no ha sido invitado a 
asistir a la Comisión de Gobierno. Por otro lado, explica que podrían estar de acuerdo 
con el texto de la medida de gobierno en tanto que demócratas, pero que piensan que 
este tema no es una prioridad en estos momentos.  

Manifiesta que, dado que parece ser que las comunidades de vecinos de las viviendas 
que tienen placas con símbolos falangistas no han solicitado su retirada, querrían 
saber quién formula esta petición y cuántas comunidades de vecinos se han 
posicionado a favor y en contra de dicha medida. 

Finalitzada aquesta intervenció, el presient dona la paraula a la señora Natividad 
Sanjurjo Golpe, del GMDC’s, quien afirma que su grupo está totalmente de acuerdo en 
apoyar un proyecto sobre memoria histórica, ya que son partidarios de cerrar heridas, 
de dejar de estar en bandos y de dialogar en vez de enfrentar.  

Opina que recordar la dictadura franquista no permite avanzar, y manifiesta que no se 
van a oponer a la retirada de los símbolos falangistas, siempre y cuando se consulte a 
las comunidades de vecinos y estas lo decidan. 

Explica que consideran que el espacio público es de todos y para todos, pero que no 
es prioritario destinar dinero público a revisar el Nomenclátor con fines políticos y 
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partidistas, pues eso significa que cada vez que haya un nuevo gobierno se volverá a 
hacer. Afirma que creen que hay cosas más importantes que entrar otra vez en este 
debate político.  

Finalitza la seva intervenció manifiestant que su grupo condena el fascismo, el 
franquismo y cualquier otro régimen que merme libertades y derechos. 

Seguidament el president dona el tron de paraula al señor Gabriel García Duarte, del 
GMDPSC-CP, quien explica que están totalmente de acuerdo con recuperar la 
reparación de daños contra personas que sufrieron primero el franquismo y después, 
en democracia, el olvido. Subraya que eso es algo que ya empezó en el año 2007 con 
la Ley de Memoria Histórica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, 
recuerda que en el 2008 el Ayuntamiento de Barcelona comenzó a elaborar un 
catálogo para llevar a cabo el primer plan de retirada de placas, que remarca que 
quedó olvidado con la llegada de Convergència i Unió al Ayuntamiento. Afirma que, en 
cualquier caso, están satisfechos de que se recupere esta iniciativa con la 
colaboración de una entidad del barrio.  

Señala que uno de los puntos de la medida, así como de la Ley de Memoria Histórica, 
es retirar los vestigios de la sublevación del ejército, de la Guerra Civil y de la 
dictadura, excepto todo aquello que esté catalogado como arte. Opina que nadie 
puede estar en contra de que esa parte de la historia no quede rememorada en las 
fachadas de las casas y que, por lo tanto, su grupo apoya esta medida. Además, 
explica que están satisfechos de que se recupere el relato democrático de España, 
cuya trayectoria democrática proviene ya de los años treinta. Por otro lado, destaca 
que la única intención que tiene la Ley de Memoria Histórica es reparar daños, y no 
levantar frentes, y que, de hecho, muchos pensaron que era una ley de memoria 
histórica insuficiente.  

Finalmente, explica que tienen entendido que el cambio de nombre de la plaza 
Llucmajor no tiene nada que ver con esta medida de gobierno y pide al gobierno que lo 
aclare. 

Seguidament, el president dóna pas al torn de paraules del públic i les entitats. 
Recorda que les intervencions han de centrar-se en el tema del debat i demana que 
siguin breus.  

Intervé en primer lloc la señora Maite Rodríguez, en nombre propio y pregunta si el 
cambio de nombre de la plaza Llucmajor deberá decidirse en un referéndum. Por otro 
lado, pregunta si no se podría proporcionar todas las comidas del día a los niños 
recuperando el dinero que han robado el señor Bárcenas y otros políticos y banqueros 
corruptos. 

El president dona torn de paraula al senyor Francisco Garrobo, en nom de la CUP 
Capgirem Nou Barris i opina que és curiós que, ara que hi ha quatre partits que tenen 
majoria al Plenari que estan a favor del nom de la plaça de la República, es parli per 
primer cop de fer un procés participatiu per consultar-ho als veïns. Destaca que 
aquests quatre partits portaven aquest canvi de nom en el seu programa, i demana 
que ara no es facin «determinades jugades» per intentar guanyar una cosa que s’ha 
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perdut a les urnes. D’altra banda, assenyala que els veïns i veïnes ja havien proposat 
una nova plaça i que, per tant, se’ls pot preguntar on volen situar-la.  

Manifesta que donen suport a la mesura de govern i que volen reconèixer la lluita de 
les entitats del barri per aconseguir que el que avui s’ha presentat sigui una realitat. A 
més, explica que pensen que a l’hora de revisar el Nomenclàtor no només s’han de 
tenir en compte els noms feixistes sinó també altres noms, com ara el de la plaça Virrei 
Amat, que portava el nom del poeta Joan Salvat-Papasseit i que Franco va batejar 
amb el nom d’un militar que va colonitzar Amèrica. En aquest sentit, opina que caldria 
recuperar el nom de Joan Salvat-Papasseit per a aquesta plaça o algun altre espai 
públic. Així mateix, proposa canviar el nom de l’avinguda de Borbó; donar 
reconeixement a altres persones, com l’anarquista Josep Lluís Facerias; i retirar el 
mausoleu franquista que hi ha al cementiri de Sant Andreu, al barri de Porta, atès que 
és un espai públic.  

Explica que l’alcalde Trias li va dir fa tres anys per Twitter que ja no quedaven plaques 
amb símbols falangistes, quan avui s’està parlant de sis-centes o set-centes plaques. 
D’altra banda, demana que quan es parli de memòria històrica es pensi a recuperar-la 
tota, ja que recorda que en la votació per adquirir l’edifici del CADCI hi va haver 
abstencions i vots en contra.  

El señor Beltrán Decive, en nombre de una fundación de personas con discapacidad, 
pregunta si los miembros del Consejo del Distrito han estudiado los nombres que se 
pueden poner en los espacios públicos, teniendo en cuenta los cambios de gobierno 
que se dan periódicamente y que hay que evitar nuevas «guerras de nombres» cada 
vez. 

Desprès intervé el señor Carmelo Vico, en nombre propio y opina que hoy es más 
importante hablar de la memoria presente que de la memoria histórica, ya que la gente 
está perdiendo la memoria porque ha perdido su calidad de vida y no puede ni comer. 
Explica que cree que se puede dejar la memoria histórica para un poco más adelante, 
cuando todos coman mejor, estén más contentos y puedan decir que están en el país 
que se merecen. 

Afirma que hay que tener en cuenta que dentro de los edificios que tienen las placas 
franquistas han vivido distintas generaciones que, gracias a esas viviendas, han 
podido estar bajo un techo digno. En ese sentido, opina que se pueden cambiar el 
yugo y las flechas de las placas y poner un nombre adecuado a esas viviendas que 
permitieron que mucha gente pudiera vivir dignamente en los años cincuenta. 

En cuanto al cambio de nombre de la plaza Llucmajor, explica que él ya ha vivido 
varias veces los cambios de nombres de las calles y los espacios públicos, y que cree 
que ese tiempo y ese dinero se deberían emplear en cosas más útiles, teniendo en 
cuenta que en estos momentos hay necesidades imperantes. Opina que habría que 
dedicar esos recursos a cubrir necesidades alimentarias, en vez de decir que se ha 
ampliado el presupuesto en 800.000 euros para que la gente pueda comer, que afirma 
que es una cantidad totalmente insuficiente.  

A continuació, el president dona la paraula al senyor Jordi Sánchez, en nom de l’Arxiu 
Històric de Roquetes, assenyalant que farà dues intervencions, una en nom de l’Arxiu 
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Històric i una altra a títol personal. Manifesta que a l’Arxiu Històric consideren que 
qualsevol canvi del Nomenclàtor s’ha de ser decidir primer al districte. En aquest 
sentit, demana que es parli amb les entitats i els veïns del districte abans que aquestes 
propostes es tractin a la Casa Gran. D’altra banda, sol·licita que, en cas que es trobin 
diversos models de plaques, se’n cedeixi almenys una de cada model a l’Arxiu.  

Explica que, com a veí, està molt sorprès pel fet que es vulgui canviar el nom de la 
plaça Llucmajor, que sempre ha tingut el mateix nom. Afirma que està totalment a 
favor de recuperar noms que el franquisme va eliminar, però que no estarà mai d’acord 
a canviar el nom d’una plaça que no té cap tipus de connotació política, que sempre 
s’ha dit igual i que té una història lligada amb setze espais públics del barri de Porta 
que duen noms de les illes Balears, com els carrers Valldemosa o Deià. Opina que 
només que se n’elimini un, els altres quedaran orfes, perquè s’estarà modificant la 
història d’un barri. A més, remarca que, tal com s’ha dit, ja es va anomenar jardins de 
la Segona República la plaça que hi ha davant del Parc de la Guineueta, que subratlla 
que és el millor lloc per observar el medalló i l’estàtua de la República. Opina que el 
problema és que no es posa en valor el que es té, ja que es podria exaltar la república 
amb aquests jardins i posar-hi, com a mínim, algun tipus de senyalització que 
n’indiqués l’existència.  

A continuació el torn de paraula es dona al senyor Pep Ortiz, en nom de la 
Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris, destacant que la Taula 
de Nou Barris per la República fa vuit anys que demana el canvi de nom de la plaça 
Llucmajor. Manifesta que si proposen que aquest espai dugui el nom de la República 
és perquè és el lloc on hi ha l’estàtua de la República i el medalló amb l’efígie de Pi i 
Margall, ja que, si no, podria ser qualsevol altre lloc del barri, del districte o de la ciutat. 
A més, explica que pensen que una plaça del mateix barri de Porta que no té nom es 
podria dir plaça Nova de Llucmajor. D’altra banda, demana que no es barregi la 
reivindicació del canvi de nom de la plaça Llucmajor amb la retirada de les plaques 
amb símbols falangistes, amb la qual afirma que estan totalment d’acord. 

Assenyala que, enfront de la reticència dels partits de dretes del Plenari a remoure el 
passat, exigeixen que els seus avis tinguin la memòria que es mereixen, ja que van 
lluitar per la democràcia. Pel que fa a això, destaca que la gent que vivia en un territori 
que encara no era Nou Barris va sortir a defensar la nova manera de governar d’un 
govern que va crear una nova cultura popular, que va ser capaç de donar més igualtat 
a les dones quan aquestes ho tenien tot prohibit, i que va crear una escola nova on els 
nens podien aprendre d’una manera diferent.  

Finalment, remarca que fa vuit anys es van recollir més de set-centes signatures a 
favor del canvi de nom de la plaça Llucmajor a la mateixa plaça. 

El següent torn de paraula es dona al señor Juan (sense determinar el cognom), que 
parla en nom propi y señala que se dice que los pueblos que olvidan su historia están 
condenados a repetirla. Opina que eso es lo que va a pasar en el país, donde la 
historia se repite constantemente. Afirma que la memoria histórica no es un capricho 
de nadie y se queja de las burlas que han tenido que aguantar, incluso por parte de 
miembros del PP, con respecto a los miles de muertos tirados en las cunetas a los que 
no se ha hecho justicia.  
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Opina que ha faltado valor para afrontar las cosas, también por parte de los gobiernos 
socialistas, y que una herida mal cerrada supura constantemente y no se cura jamás. 
Afirma que es fácil oponerse a remover la historia cuando no se ha vivido el 
franquismo, ni cosas como que se lleven al padre de uno de su casa a las cuatro de la 
madrugada. 

Antes los comentarios que suscita su intervención, pide que no se le interrumpa. 

El president demana que es continuï la intervenció i que no s’obrin debats entre el 
públic i els grups. 

L'intervinent qualifica de vergüenza que haya tenido que ser una jueza argentina la 
que haya tenido que investigar los crímenes del franquismo. Opina que pequeñas 
cosas como retirar placas franquistas o cambiar nombres de calles es lo mínimo que 
se puede hacer por quienes lucharon por la democracia y perdieron su vida para que 
hoy todos puedan expresarse libremente y decir lo que quieran. 

Desprès intervé la senyora Sandra, parlant també en nom propi. Pregunta a los 
responsables políticos si, como personas jóvenes que son en su mayoría, no les 
gustaría pasar a la historia como personas que no se dedican a la política para 
llenarse los bolsillos sino para crear una nueva historia con propuestas innovadoras y 
diferentes, como que en las escuelas públicas los padres no tengan que pagar 
absolutamente nada, o que en Barcelona haya una universidad totalmente gratuita 
para que los hijos de los pobres puedan estudiar. Destaca que Barcelona reúne las 
condiciones económicas para poder costear todo eso y que este tipo de acciones 
ayudarían a reforzar la sociedad, ya que sin educación no hay sociedad. Además, 
opina que, de este modo, los políticos dejarían de remover cosas que no tienen 
importancia. En ese sentido, afirma que hay que conservar los monumentos, ya que 
un país sin historia y sin tradición no es país y no tiene cultura.  

A continuació, el president dona la paraula al senyor Josep, que també intervé en 
nombre propio, manifiestando que está totalmente de acuerdo en que se retiren las 
placas franquistas porque cree que es una vergüenza que sigan en pie. Afirma que, en 
cambio, le parece «una tomadura de pelo» querer cambiar el nombre de la plaza 
Llucmajor. Subraya que Nou Barris es el distrito más pobre de la ciudad y pregunta si 
es realmente prioritario cambiar el nombre de una plaza que lleva tantos años con ese 
nombre, que además es aceptado por los vecinos. Pregunta si, en ese caso, se 
realizará una consulta en la que puedan votar todos los vecinos. 

Seguidament, es dona torn de paraula al senyor Ricard, igualment en nom propi, qui 
recorda que el Partit Popular s’ha negat reiteradament a condemnar el cop d’estat del 
18 de juliol de 1936.  

Manifesta que no s’oposa a canviar el nom de la plaça Llucmajor, però que tenint en 
compte que Espanya ja ha tingut dues repúbliques i que cap de les dues va ser prou 
bona per a Catalunya, suggereix que li posin el nom de «plaça de la futura República».  

Donada la paraula al senyor Marcelino, també en nom propi, assenyala que de 
memòria històrica n’hi ha molta i que sovint s’obliden els espais públics que Nou Barris 
ha reivindicat i ha aconseguit. Pel que fa a això, manifesta que es tem que es vulgui 
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retornar al Bisbat una escola pública que s’ha tancat, amb un menjador i una cuina que 
no es fan servir i un espai gran on poden jugar els nens. Destaca que en l’època de 
l’alcalde Porcioles es va lluitar molt per aconseguir que aquest espai fos públic, enfront 
de les reclamacions de l’Església.  

Explica que, segons sembla, l’Associació de Veïns de Trinitat Nova comença a dir que 
aquest espai és del Bisbat, però que això no és cert, ja que ell va participar en la lluita 
per aconseguir aquest espai i està molt clar quina part és de l’Església i quina part 
pertany a l’Ajuntament. Afirma que és una llàstima que aquest espai estigui abandonat 
i opina que cal reivindicar-lo com un espai social. 

L'últim intervinent per part del públic és el senyor Pep Bel, que també en nom propi 
assenyala que les plaques del Ministerio Nacional de la Vivienda es van posar als 
edificis sense consultar-ho als veïns. Explica que el seu pare va fer-ne algun comentari 
en aquella època i va ser expulsat de Correus, on treballava com a carter. Afirma que 
el 1983 ell va fer oposicions per entrar també a Correus i que el cap de personal li va 
dir que el seu cognom hi estava vetat. 

D’altra banda, explica que li agrada molt el nom de plaça de la República, però que 
creu que s’hauria de posar a la plaça Joan Carles I, que antigament havia estat la 
plaça de la República, i no pas a la plaça Llucmajor, que sempre ha tingut un nom 
reconegut per tothom. 

Finalitzades les intervencions del públic assistent, el president del Consell del districte,  
dona la paraula a la señora Carmen Andrés Añón, regidora adscrita del GMPSC-CP, la 
qual manifiesta que discrepa con el último vecino que ha intervenido. Explica que el 
motivo del cambio del nombre de la plaza Llucmajor por plaza de la República se 
remonta a ocho años atrás, cuando algunos colectivos propusieron trasladar la estatua 
que rinde homenaje a Pi i Margall a la plaza Joan Carles I. Recuerda que entonces se 
produjo una reacción por parte de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos y 
Entidades y de los grupos políticos de izquierdas, que defendieron que la escultura se 
tenía que quedar en Nou Barris porque, si bien en la Segunda República se quiso 
poner en el Cinc d’Oros, tras el alzamiento militar quedó en un almacén, de donde la 
rescató Juanjo Ferreiro, el primer regidor del Distrito de Nou Barris, que la trajo a la 
plaza Sóller y después a la puerta de la sede del Distrito. Afirma que, posteriormente, 
se puso en la plaza Llucmajor, y que ya forma parte de la historia de Nou Barris.  

Recuerda que, por ese motivo, en aquel momento se decidió constituir la Taula per la 
República para rendir homenaje a la república y para defender que esa estatua era 
uno de los pocos patrimonios escultóricos que tenía el distrito y que, además, estaba 
muy en consonancia con el sentir general que existía en ese momento. Remarca que, 
por lo tanto, la Taula propuso cambiar el nombre de la plaza para reforzar la 
reivindicación de que la estatua se quedara en Nou Barris y no fuera al centro de la 
ciudad.  

En cuanto a las placas con simbología franquista, afirma que también discrepa un 
poco de lo que ha dicho algún vecino. Explica que ella ha vivido en una casa con esa 
placa y que en ningún momento ha sentido que nadie le hiciera un favor a su familia, 
que pagó una hipoteca por la vivienda, que además tiene aluminosis. Destaca que la 
retirada de esas placas obedece a un mandato legal, dado que la Ley de Memoria 
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Histórica dice que deben retirarse los símbolos franquistas de las calles, y que, por lo 
tanto, no se trata de algo de carácter voluntario. 

Finalitzada aquesta intervenció, el president dóna la paraula al govern. El senyor 
Izquierdo opina que el debat ha estat molt ric i prolífic.  

Diu al senyor Sangrà que els grups municipals estaven informats de la mesura molt 
abans que la premsa, ja que disposaven del text des de feia dies. 

Explica que el sobta que hi hagi grups que parlin que no és prioritari recuperar la 
memòria històrica quan hi ha fills i filles o néts que encara no han recuperat els seus 
pares o mares o els seus avis. Manifesta que es pregunta quan serà això prioritari i si 
potser el que es vol és que mai no ho sigui i mirar cap a una altra banda. A més, 
afirma que li hauria agradat una condemna més explícita de tots els grups polítics del 
Ple al franquisme.  

Manifesta que la mesura de govern no inclou el canvi de nom de la plaça Llucmajor, 
però que és cert que el govern té la voluntat d’estudiar i de fer aquest canvi. Explica 
que pensen que el nom de Llucmajor ha de continuar al barri, però que la història de 
l’estàtua i el fet que bona part dels veïns i veïnes hagin lluitat perquè continués a la 
plaça de Llucmajor és tot un exercici de dignitat que el Districte ha de reconèixer.  

Pel que fa a la retirada de les plaques, afirma que en algun moment s’ha de fer i que, a 
més, això no exclou que s’atenguin altres prioritats. En aquest sentit, remarca que 
avui, al costat d’aquesta mesura, se n’ha presentat una altra sobre la infància en risc. 

Diu al senyor Sánchez, com a representant de l’Arxiu Històric de Roquetes, que sens 
dubte comptaran amb ells quan estudiïn un canvi del Nomenclàtor, així com amb altres 
entitats com Can Basté o la Taula per la República. 

S'obra un torn de rèpliques als diferents grups municipals amb el mateix ordre 
anteriorment establert. 

El senyor Sangrà del GMDERC-AM aclareix que abans no ha volgut dir que el públic 
hagués de parlar menys, sinó l’equip de govern tenia poc temps per respondre a causa 
del nombre d’intervencions del públic. 

Manifesta que està completament d’acord que la memòria històrica i el canvi de nom 
de la plaça Llucmajor són dues coses que no tenen res a veure, sinó que simplement 
han coincidit en el temps.  

Observa que un comentari que han fet tant algunes persones del públic com alguns 
representants polítics és que cada cop que canvia el govern canvien els noms dels 
espais públics. Afirma que això no és veritat i que cal no oblidar que l’Estat espanyol 
va tenir una dictadura criminal i és el segon estat del món, darrere de Cambodja, en 
morts a les cunetes.  

Donada la paraula al senyor Ventura del GMDCiU, remarca que el tema del canvi de 
nom de la plaça Llucmajor no l’ha tret ell, sinó que va ser el mateix govern el que s’hi 
va referir en una roda de premsa que va fer dissabte passat. A més, reitera que 
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comparteixen els valors que representa la república i no s’oposen al fet que hi pugui 
haver un espai del districte que dugui aquest nom, però que no volen que es perdi la 
plaça Llucmajor.  

Respecte als comentaris d’alguns veïns que no cal remoure el passat, afirma que hi ha 
ferides que encara no s’han tancat i que cal recordar el passat per no repetir els 
mateixos errors en el futur. 

Donat torn de paraula al señor Barreña del GMDPPC, declina volver a intervenir. 

A continuació, es dona torn de paraula a la señora Sanjurjo del GMDC’s que pide 
disculpas al vecino al que ha interrumpido mientras intervenía, y reitera que su grupo 
condena el franquismo y cualquier clase de fascismo. 

Per últim, intervé el señor García Duarte del GMDPSC-CP que opina que es curioso 
que, en el debate sobre el cambio de nombre de la plaza Llucmajor, el GMDPPC haya 
pedido un referéndum y la CUP haya alegado la mayoría institucional para no hacerlo. 

En cuanto a la retirada de las placas franquistas, afirma que se trata de cumplir la ley, 
tal como ha dicho la señora Andrés. Explica que, además, creen que es una medida 
que no supondrá una desviación importante del presupuesto y que es muy positivo 
que la lleve a cabo una entidad del distrito. Por otro lado, recuerda que ni el Partido 
Popular ni Esquerra Republicana votaron a favor de la Ley de Memoria Histórica de 
2007.  

Opina que es muy positivo que en Nou Barris las opciones de izquierdas comiencen a 
reivindicar valores republicanos, tal como vienen haciéndolo desde hace ocho años 
con la reivindicación del cambio de nombre de la plaza Llucmajor. En ese sentido, 
señala que los socialistas de Nou Barris son socios fundadores de la Taula per la 
República, junto con otros partidos, por los motivos que ha explicado la señora Andrés. 
En relación con ello, destaca que muchas entidades hacen un esfuerzo enorme por 
recordar la historia del distrito de Nou Barris. Además, explica que los socialistas 
también apoyan este cambio de nombre porque, a pesar de sus ambigüedades, 
defienden sobre todo los valores republicanos, como la igualdad de oportunidades, la 
fraternidad y la democracia. Subraya que, por lo tanto, se trata de reivindicar 
determinados valores, así como la historia del distrito. 

Finalitza la seva intervenció opinant que se trata de un debate abierto que hay que 
hacer en positivo y, por otro lado, pide que se intente minimizar al máximo el coste 
económico de este cambio de nombre. 

El president dóna per tancat aquest punt de l’ordre del dia i, davant els comentaris del 
públic, assenyala que no es pot allargar més el debat perquè encara queden molts 
punts per tractar. 

C) Informes 

8. Informe de la regidora del Districte 
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El president del Consell del Districte dona la paraula a la Regidora per tal d'exposar 
aquest punt de l'ordre del dia. 

Amb caràcter previ, la regidora del Districte opina que el debat sobre el punt anterior 
ha estat molt ric i que caldrà continuar debatent aquest tema. Manifesta que recullen la 
necessitat d’abordar les qüestions que s’han plantejat des de l’Arxiu Històric de 
Roquetes, les propostes que treballen des de fa molt temps les entitats que formen 
part de la Taula de la República i les reflexions que han fet tots els veïns. 

Tot seguit presenta l’informe, estructurat per àmbits.  

Procés participatiu per a l’elaboració del Pla d’actuació municipal (PAM) i de Districte 
(PAD) 

Recorda que aquests són els instruments de planificació de les prioritats inversores i 
dels projectes, programes i accions que es volen desenvolupar durant el mandat. 
Assenyala que alguns dels objectius que s’han fixat en aquest aspecte són aconseguir 
una participació activa, oberta, transparent i en xarxa, de manera que el protagonisme 
el tinguin els barris i la ciutadania; garantir que les aportacions que es recullin 
reflecteixin la pluralitat i la diversitat; i facilitar la participació de tots aquells col·lectius 
que són menys actius o que participen menys habitualment. Manifesta que són 
conscients que hi ha un deute històric amb els barris del districte i que, per tant, els 
agradaria desenvolupar totes les actuacions que fa anys que els veïns i veïnes de Nou 
Barris esperen. Afirma, però, que caldrà prioritzar, ja que en quatre anys no ho podran 
fer tot, però matitza que, com a mínim, es podrà agafar el full de ruta de començar a 
fer accions, de començar a fer equipaments, en definitiva de començar a fer coses que 
fa molt temps que s'esperen. 

Assenyala que volen que les fases que s’estan treballant en l’àmbit de ciutat encaixin 
també amb les fases que s’estan desenvolupant en l’àmbit de districte, i que, per tant, 
al districte s’ha creat un grup motor amb algunes entitats, que es van començar a 
reunir des del mes de setembre. Explica que, a partir d’aquí, s’ha informat i es continua 
informant d’aquest procés participatiu en els consells de barri, on es demana als veïns 
i veïnes que facin també aportacions. Afirma que la segona fase del procés coincidirà 
molt amb la participació ciutadana que també s’està organitzant en l’àmbit de ciutat, 
que consistirà en diferents espais de debat temàtics, sectorials i territorials durant un 
període de dos mesos i mig. Manifesta que la tercera i última fase consistirà en el 
recull i la tria de les propostes per elaborar el document que se sotmetrà a aprovació 
en el Ple. Assenyala que el mateix grup motor, format per les entitats, serà el que faci 
tot aquest treball de priorització. 

Habitatge 

Recorda que hi ha una unitat de mediació, de treball, de seguiment i d’actuació davant 
totes les situacions de desnonament o de risc de pèrdua d’habitatge que es donen al 
districte. Informa que s’ha treballat amb 112 famílies, amb 48 casos que s’han resolt 
definitivament i 64 que encara estan en procés de mediació. Assenyala que, d’aquests 
últims, en 43 casos s’ha mediat abans de la data del desnonament i, per tant, s’ha 
aconseguit aturar-lo o ajornar-lo; que en 18 casos s’ha aturat el desnonament en la 
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data que estava previst, amb la presència del Districte i de molts veïns i veïnes; i que 
en 3 casos encara no ha arribat la data de desnonament. 

Recorda que també hi ha un programa d’inspecció d’habitatges que ja es va 
desenvolupar durant el mandat anterior i que, al districte, només afecta el barri de 
Ciutat Meridiana. Assenyala que en aquest barri hi havia 40 expedients en relació amb 
pisos d’entitats financeres que estaven buits des de feia més de dos anys. Informa que 
25 expedients s’han hagut de retornar perquè no ha quedat acreditat que els pisos 
portessin dos anys desocupats, però que en els 15 casos restants ja s’han incoat les 
multes coercitives corresponents. Explica que ara tenen previst estendre aquest treball 
que només es va fer en tres barris de tota la ciutat a la resta de barris, i que això s’està 
desenvolupant des del Consorci de l’Habitatge.  

Manifesta que una altra de les actuacions prioritàries que s’està desenvolupant és la 
compra d’habitatges exercint el dret de tempteig i retracte, que recorda que és un dret 
previst a la Llei del dret a l’habitatge, aprovada el 2007 pel Govern de Catalunya. 
Afirma que ja s’han comprat quatre habitatges al districte de Nou Barris, però que 
l’objectiu és adquirir-ne molts més. 

Assenyala que també cal destacar la creació d’un punt d’atenció de pobresa 
energètica al districte. Explica que un dels objectius de la Tinència d’Alcaldia de Drets 
Socials ha estat reforçar les oficines d’habitatge de Nou Barris, de Sant Andreu i de 
Sant Martí, a les quals s’han dedicat recursos extraordinaris perquè ofereixin un servei 
d’acompanyament i d’assessorament per a les famílies que no poden pagar les 
factures de l’aigua, el gas o l’electricitat. Afirma que, a més a més, també estan 
treballant per reformular els protocols establerts amb les companyies subministradores 
per tal que no hagi de ser sempre l’Ajuntament el que acrediti que una família està en 
una situació de risc i que siguin les mateixes companyies les que també es facin 
responsables de pagar una part del cost del servei i de desenvolupar actuacions 
concretes. 

Programa «Salut als barris» 

Recorda que l’Ajuntament de Barcelona va presentar fa poc l’informe de salut, que 
posava de manifest les desigualtats entre els barris de tota la ciutat. Subratlla que 
divuit barris presentaven una situació especialment desfavorable, entre els quals hi ha 
bastants barris del districte, com el Turó de la Peira, Can Peguera, Roquetes, Verdum i 
Trinitat Nova. Afirma que, per això, s’ha plantejat un increment pressupostari de 
300.000 euros dels plans de «Salut als barris», amb una actuació prioritària en tres 
barris concrets del districte (Verdum, Can Peguera i Turó de la Peira), a part d’altres 
barris d’altres zones de la ciutat (Trinitat Vella, Gòtic, Carmel, etc.). Assenyala que, 
entre altres mesures, es preveu fer un especial esforç en la dotació de subvencions i 
en la cobertura econòmica de fàrmacs a persones i famílies que es troben en situació 
de pobresa. Destaca que, a més a més, es crearà un Observatori d’Impactes en Salut i 
Qualitat de Vida perquè els veïns i veïnes tinguin tota la informació i tota la 
transparència al voltant d’una qüestió que els afecta directament. 

Ecologia urbana, urbanisme i mobilitat 
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Recorda que una de les prioritats del govern és reforçar i incrementar les dotacions 
econòmiques destinades al manteniment de la via pública i dels equipaments. Destaca 
que, en el marc de la modificació pressupostària, ja s’ha prioritzat un milió d’euros per 
desenvolupar millores de l’espai públic al districte. Mostra una llista de totes les obres 
que es volen fer amb aquests diners, que assenyala que es penjarà al web. Explica 
que, a més, es duran a terme actuacions que ja s’han dotat inicialment, com les 
relatives a la climatització de Can Basté, als mòduls de les petanques de Ciutat 
Meridiana, o a la reforma i millora dels vestuaris de diversos camps de futbol.  

Manifesta que també estan treballant l’inici dels processos de participació de millora de 
l’avinguda Meridiana i la ronda de Dalt. Explica que en el cas de l’avinguda Meridiana 
s’ha començat a treballar per estendre un estudi molt específic i parcial que s’havia fet 
en l’àmbit de la Meridiana de Sant Andreu a tot l’àmbit de la Meridiana des de Glòries 
fins al pont de Sarajevo. Remarca que l’estudi no anirà més enllà d’aquest pont perquè 
es tracta d’un àmbit que no és competència de l’Ajuntament sinó de Carreteres de 
l’Estat. Destaca que l’objectiu d’aquest treball és reformar una de les darreres 
autopistes urbanes que encara queden a la ciutat i que suposa una fractura entre 
barris històrics per tal de cohesionar aquests barris. Assenyala que, d’altra banda, es 
vol desenvolupar la Comissió de Seguiment de la Ronda de Dalt, on fins ara només hi 
participaven els veïns d’Horta-Guinardó. Explica que creuen que qualsevol actuació 
que es dugui a terme a la ronda de Dalt s’ha de fer des d’una perspectiva integral i 
que, per tant, han convidat a participar-hi també els veïns i veïnes i les entitats de 
Sarrià-Sant Gervasi, de Gràcia i de Nou Barris. En aquest sentit, anima les persones i 
les entitats presents a implicar-se en aquests dos processos. 

Proposta de pressupost del districte per al 2016 

Manifesta que l’equip de govern va plantejar un pressupost inicial d’una mica més de 
29 milions d’euros de despesa corrent, que suposa un increment del 23% respecte a 
l’anterior, i mostra els programes als quals es destinaria aquest increment de 5,2 
milions d’euros. Explica que algunes actuacions concretes que es podrien veure 
reforçades serien, per exemple, les relatives a habitatge, plans d’ocupació i 
dinamització econòmica, que són qüestions que consideren prioritàries. Recorda que, 
a banda del pressupost del districte, les àrees de ciutat també apliquen part del seu 
pressupost al districte. 

Quant al capítol d’inversions, afirma que la proposta inicial d’inversions era del voltant 
de 23,5 milions d’euros. Mostra una llista de les actuacions més significatives, com ara 
el manteniment de la via pública, el Pla de manteniment integral, l’àrea d’esbarjo de 
gossos, el manteniment i les millores dels equipaments, la tercera fase de Porta Sóller, 
l’inici de les obres del Casal de Barri de Trinitat Nova, la construcció del Casal de Barri 
de Torre Baró, i les obres de la piscina i la pista del Turó de la Peira. Destaca que es 
tracta de qüestions que consideren prioritàries i que els veïns i veïnes fa molt de temps 
que esperen. D’altra banda, convida tots els partits polítics a millorar aquesta proposta 
de pressupostos per tal de disposar d’un pressupost suficient per cobrir totes les 
necessitats dels veïns i veïnes del districte. 

Finalitzada la exposició de l'informe, el president obra un torn de paraula als grups 
municipals novament de menor a major representativitat. 
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En primer lloc, dona la paraula al senyor Joaquim Sangrà i Morer, del GMDERC-AM, 
que assenyala que el que s’ha explicat del PAM i del PAD ja ho han sentit moltes 
vegades en els consells de barri i altres àmbits de decisió del districte, però que en 
l’informe no es parla del debat polític que hi ha d’haver entre els grups polítics, que li 
consta que es vol que hi sigui. En relació amb això, opina que com més treballat 
estigui el PAD, més positiu serà el resultat quan es presenti en el Consell de Districte. 

Manifesta que l’habitatge és un dels temes més complicats que hi ha actualment a la 
ciutat i que, per tant, no voldrien que se’n fes demagògia. En aquest sentit, adverteix 
que potser s’han generat expectatives massa altes i que molts ajuntaments segueixen 
el que fa Barcelona pel que fa a l’alliberament de pisos buits i altres mesures en 
matèria d’habitatge. Afirma que, tot i així, donen un marge de temps perquè totes les 
mesures que s’han previst i les últimes normatives que han sortit, especialment la 
darrera llei, es puguin aplicar en tota la seva extensió. 

No obstant això, avisa al govern que no s’hagin generat expectatives massa altes 
perquè ara la pressió és molt forta i suposa que l’equip de govern n’és conscient. 
Afegeix que és cert que molts ulls miren Barcelona a veure com s’aplica tot el tema 
d’ocupació de pisos buits, d’alliberament de pisos buits i, per tant, creu que aquí s’ha 
de donar la talla, perquè hi ha molts ajuntaments de mitjanes i grans ciutats del país 
que estan mirant com ho fa Barcelona, com se’n surt, i ens n’hem de sortir, com sigui. 
En conseqüència, conclou que aquí sí que hi ha d’haver molta dosi de realisme i poc 
de demagògia si és possible. 

En relació amb les mesures d’urbanisme, recorda que en la darrera sessió del Consell 
de Districte es van aprovar sis intervencions proposades pel seu grup per ser 
executades amb una certa urgència. Demana que es faciliti una informació més 
detallada de l’execució d’aquestes intervencions, la majoria de les quals figuren en 
l’informe ─Can Valent, Can Carreras, la Granja del Ritz, arranjament de l’aparcament 
provisional del carrer Antonio Machado i millora del mobiliari urbà de Rio de Janeiro─, 
excepte la de les pistes de Can Dragó, que assenyala que potser és la que planteja 
més problemes de calendari. 

Acaba la seva intervenció parlant del pressupost, indicant que el seu grup ha estat a la 
taula de negociació del pressupost i no es van aixecar fins que algú no va dir: "Es 
retira el pressupost i en parlarem un altre dia". Per tant, expressa la disposició del seu 
grup municipal a negociar fins a l’últim moment per tal d’aconseguir un pressupost 
social, reequilibrat en els territoris i digne dels reptes que té la ciutat de Barcelona en 
aquests moments. 

Donada la paraula al senyor Adrià Ventura Ramos, del GMDCiU, manifesta que, tot i 
que ja s’hagi tractat del PAD i del PAM en diversos òrgans de participació, continuen 
lamentant que el govern encara no s’hagi reunit amb els grups de l’oposició perquè 
també puguin fer propostes i aportacions al PAD de Nou Barris. En aquest sentit, 
afirma que no estan d’acord que els grups intervinguin en la part final d’aquest procés, 
tal com els ha dit diverses vegades la regidora. Explica que celebren que el govern es 
reuneixi amb el grup motor i que s’obri la participació als veïns no associats, com ja es 
va fer en el procés d’elaboració del PAD del mandat anterior, però que també 
lamenten que es menyspreï partits que representen un gran nombre de veïns de Nou 
Barris i que tenen moltes demandes veïnals i propostes que poden millorar el districte. 
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Manifesta que els sembla molt bona idea el procés participatiu de l’avinguda 
Meridiana, però que també lamenten que no se’ls n’hagi informat ni convidat a 
participar-hi. Remarca que el Grup de Barcelona en Comú governa en minoria i que, 
per tant, és important que la resta d’agents també intervinguin o almenys siguin 
informats sobre els plans d’aquestes característiques.  

Pel que fa a les obres, opina que n’hi ha moltes que són molt importants i necessàries 
per al districte, però que n’hi ha d’altres que no tenen sentit, com el carril bus que es 
vol fer al passeig Valldaura. Explica que comparteixen el desplegament de la xarxa 
ortogonal i els avantatges que genera per a la ciutadania, però que consideren que no 
és necessari tallar un carril ni treure una línia d’aparcament en aquesta via quan no 
presenta cap problema pel que fa a la circulació de vehicles i autobusos. A més, 
destaca que en l’últim consell de barri de la Guineueta, al qual la regidora no va poder 
assistir, molts veïns van manifestar-se en contra d’aquest carril bus, incloent-hi 
l’associació de veïns de la zona. Afirma que, per tant, esperen que el govern parli amb 
Mobilitat per aturar aquest projecte.  

Quant a la proposta de pressupostos, remarca que fa dues setmanes s’havia de 
convocar el Consell Ciutadà del Districte, però que finalment es va anul·lar per la 
incapacitat del govern d’arribar a acords amb els grups de l’oposició. Pel que fa a això, 
manifesta que tornen a lamentar la manca de diàleg del govern i que el seu projecte de 
pressupostos sigui el menys expansiu dels darrers anys, amb un 20% menys 
d’inversió. Afirma que una administració solvent com l’Ajuntament de Barcelona no es 
pot permetre un pressupost tan poc ambiciós. 

Assenyala que una cosa positiva de la proposta de pressupost és la incorporació de 
l’inici de les obres del Casal de Barri de la Trinitat Nova, que recorda que és un 
projecte que va impulsar el govern anterior. D’altra banda, remarca que la regidora no 
ha parlat de pressupostos participatius, tal com va fer el grup al qual pertanyia 
l’octubre del 2014 en el Consell Plenari de Nou Barris, i li pregunta si no en tornaran a 
parlar fins que tornin a l’oposició.  

Observa que la regidora tampoc no s’ha referit a les ordenances fiscals ni a l’augment 
del 4% de l’IBI, que subratlla que és l’impost menys equitatiu i progressista que hi ha. 
En aquest sentit, opina que el govern comet el greu error de confondre el valor 
cadastral amb la renda, quan el valor cadastral no sempre està relacionat amb la 
capacitat econòmica de la família que viu en un pis. Posa com a exemple que paga 
més IBI un pensionista amb un habitatge gran a Torre Baró que un propietari d’un 
apartament de 50 metres de la Barceloneta que es lloga com a apartament turístic. En 
relació amb això, pregunta si l’augment de l’IBI afectarà veïns del barri de Torre Baró i 
de la Trinitat Nova, que són dels barris de la ciutat que més IBI paguen de mitjana.  

Finalment, assenyala que la regidora no ha assistit a la majoria de trobades dels 
consells de barris i de la resta d’òrgans de participació del districte. Manifesta que són 
conscients de les dificultats que té assistir a totes aquestes trobades, tenint en compte 
els problemes d’agenda de la regidora i el gran nombre de barris i d’òrgans sectorials 
que hi ha al districte. Afirma que, tanmateix, vol recordar unes paraules del grup de la 
regidora quan era a l’oposició: «Donat que les dates d’aquests òrgans de participació 
no les tria l’oposició, ni les entitats, ni la ciutadania, sinó el govern, un cop que són 
fixades, la regidora s’ha de comprometre a presidir aquests consells de barri. No és un 
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tema reglamentari, és un tema polític, de si considera la regidora que té la voluntat 
política i la capacitat de liderar Nou Barris. Si vol amagar-se pensant que si s’amaga 
no tindrà desgast polític, sàpiga que en tindrà, i si no presideix els consells de barri, 
encara en tindrà més. Faci el favor de tenir voluntat política de planificar la seva 
agenda per assistir i presidir els consells de barri per poder ser l’autoritat, per donar 
respostes i assumir compromisos davant de la ciutadania. Faci el favor de liderar i, si 
no, dimiteixi.»  

El president demana que es deixi acabar al ponent, davant els comentaris que suscita 
la seva intervenció. 

El senyor Ventura remarca que això ho va dir la senyora Sanz el 9 de juliol de 2013, 
quan va exigir a la regidora anterior que assistís als consells de barri i als òrgans de 
participació. Pregunta si, en vista d’aquestes paraules, la regidora pensa dimitir, tal 
com reclamava quan estava a l’oposició. 

Finalitzada aquesta intervenció, el president dona torn deparaula al señor Javier 
Barreña Flores, del GMDPPC, quien agradece a la regidora las explicaciones que les 
ha proporcionado en el informe y su claridad, así como el tiempo y la forma en que lo 
ha hecho. Señala que, aun así, el informe les parece insuficiente.  

Con respecto al proceso participativo del PAM, remarca que el informe habla de sus 
distintas fases, pero que no ha visto en ningún sitio cuándo se prevé que termine, que 
se apruebe el documento definitivamente y que se lleve a la práctica.  

Señala que no es la primera vez que en la ciudad de Barcelona hay un gobierno 
municipal en minoría, pero que la función de un gobierno es gobernar. En ese sentido, 
recuerda que en el primer plenario ordinario el equipo de gobierno no presentó ningún 
punto en la parte decisoria y que en el segundo, que se celebra hoy, solo presenta un 
punto, que recuerda que se aprobó gracias a un acuerdo entre los grupos de 
Convergencia i Unió y el Partido Popular sobre la regulación del equipamiento de la 
calle de Sant Iscle. Destaca que, excepto este punto, solo presentan iniciativas los 
demás grupos municipales. Por otro lado, recuerda que en el mandato anterior 
Convergència i Unió también gobernó en minoría, pero que consiguió el apoyo de 
otros grupos municipales en varios presupuestos. A este respecto, opina que el 
gobierno actual no conseguirá aprobar los presupuestos por falta de humildad.  

Explica que donde ve más asiduamente a la alcaldesa y a los regidores del equipo de 
gobierno es en la prensa, pero que muchas entidades de Nou Barris con las que su 
grupo se reúne habitualmente quieren una mayor presencia del gobierno. Reconoce 
que la regidora ha asistido como mínimo a la mitad de los consejos de barrio en los 
que él ha estado, pero que es verdad que eso es insuficiente. En ese sentido, 
recuerda que, cuando estaba en la oposición, el grupo de gobierno no se conformaba 
con la simple asistencia a los órganos de participación sino que además exigía que 
fuese vinculante. Afirma que las entidades del distrito echan en falta algo tan sencillo 
como que el gobierno se ponga en contacto con ellas para presentarse. Subraya que 
se refiere a las principales entidades del distrito y que, si la regidora quiere, luego le 
puede pasar una relación de las mismas. 
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Señala que quiere referirse a la seguridad, que es un tema del que ya habló en el 
plenario anterior. Ante los comentarios de otras personas presentes, pide al presidente 
que llame al orden.  

Explica que, por ejemplo, uno de los principales temas de los que se habló en el último 
consejo de barrio de Trinitat Nova fue el de la seguridad. Opina que, por lo tanto, es 
evidente que se sigue percibiendo inseguridad en el distrito, y pregunta qué medidas 
se han tomado en esta materia y cuándo se van a ver reflejadas en la calle. 

Señala que otro de los principales temas que ha surgido en todos los consejos de 
barrio es el de la limpieza. Explica que también se ha hecho referencia a aquellas 
actuaciones que se aprobaron en la pasada legislatura y que siguen pendientes, 
como, por ejemplo, la pista forestal de Torre Baró. Afirma que está esperando una 
respuesta del gobierno a la pregunta que formuló en el primer plenario y que también 
ha realizado por escrito sobre esta pista, que destaca que es muy importante para los 
vecinos de la zona. 

Explica que otro tema que los preocupa es la querella que ha presentado un particular 
sobre los huertos urbanos de la calle Maladeta. Pregunta cuál es la posición del 
gobierno sobre este asunto y qué tipo de mediación va a llevar a cabo.  

Señala que quiere realizar una serie de consideraciones sobre la plaza Llucmajor, en 
la que ha vivido durante muchos años. En primer lugar, remarca que se denomina 
Llucmajor mucho antes de tener la estatua de la República. En segundo lugar, 
recuerda que el anterior gerente del Distrito aseguró que el coste previsto del cambio 
de nombre de la plaza era de aproximadamente un millón de euros, teniendo en 
cuenta los cambios de escrituras de las viviendas que hay en la plaza. En tercer lugar, 
opina que es mejor dar un nuevo nombre a plazas que no tengan nombre o que no 
tengan ninguna vivienda afectada con ese nombre, como podría ser el caso de la 
plaza de Karl Marx. 

El president demana silenci. 

El señor Barreña pregunta por la desafección de las casas del pasaje Santa Eulàlia, 
que remarca que también es una cuestión de memoria histórica. Explica que los 
vecinos están esperando una posición valiente del Ayuntamiento, que puede contar 
con el apoyo de todos los grupos municipales.  

Observa que el gobierno ha incluido las obras del Casal de Barri de Trinitat Nova en el 
presupuesto, pero que este no se ha aprobado. Pregunta qué va a hacer el gobierno si 
no se aprueba el presupuesto, teniendo en cuenta el compromiso que adquirió en el 
Consejo de Barrio.  

Destaca que su grupo presenta hoy dos ruegos muy importantes: que vuelvan a 
funcionar los buses de barrio en aquellas zonas donde más se necesitan, y que se 
realice un informe sobre las barreras arquitectónicas, puesto que Nou Barris es el 
distrito con más barreras arquitectónicas de toda la ciudad.  
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Solicita que el gobierno detalle las partidas presupuestarias a las que se va a destinar 
una parte del superávit. Señala que también lo ha solicitado por escrito y no ha 
obtenido respuesta.  

Por último, felicita al Club de Futbol Sala Montsant, al Eix Nou Barris Centre Comerç y 
al Ateneu Popular de Nou Barris por la obtención de las Medallas de Honor de 
Barcelona. 

Seduidament, el president dona torn de paraula al senyor Luis Ignacio Ruiz Gandullo, 
del GMDC’s, destacant que la propuesta de elaboración del PAM y el PAD tiene como 
objetivo principal dar voz a la ciudadanía, y que también pretende conseguir la máxima 
participación posible. Manifiesta que consideran que, dada la importancia que tiene el 
hablar y el escribir en un proceso participativo como este, mucha gente puede quedar 
excluida del mismo si esto no se hace en los dos idiomas de la ciudad. Solicita que, 
por lo tanto, se respete al máximo este bilingüismo, sobre todo en la segunda fase de 
participación ciudadana, a fin de conseguir el máximo de opiniones.  

Con respecto a la vivienda, agradece a los trabajadores y trabajadoras municipales el 
esfuerzo que hacen para evitar que haya personas que pierdan su vivienda o para 
reubicar aquellas que la pierden.  

Manifiesta que echan en falta algunas reflexiones en cuanto al Plan de vivienda de 
Barcelona, sobre todo en lo que se refiere a Nou Barris. En ese sentido, remarca que 
el porcentaje de viviendas alquiladas en el distrito, que es del 20%, es muy inferior a la 
media de la ciudad, que es del 30%. Por otro lado, afirma que les parece poco 
ambiciosa la previsión de construir 4.000 viviendas para destinarlas a alquiler social. 
Explica que consideran que un plan ambicioso de vivienda, más que impulsar el 
alquiler social, debería fomentar un alquiler asequible para toda la ciudadanía y 
gestionado por el Ayuntamiento, y que pudiera convertirse en alquiler social en caso 
de que el inquilino tuviera problemas. Opina que, si se tiene una bolsa de alquileres 
donde unos pagan más que otros en función de su renta, al final se acaba obteniendo 
un balance neto.  

En cuanto a la compra de pisos por tanteo y retracto, advierte que significa acabar 
yendo a subastas a comprar pisos que normalmente los bancos no quieren. Afirma 
que no saben si es la solución, pero que se puede seguir trabajando en este sentido. 

Respecto a la pobreza energética, explica que consideran que no basta con asesorar, 
sino que el Ayuntamiento debería conseguir un acuerdo con las compañías para que 
durante los meses invernales no se produjeran cortes de suministro. 

En cuanto al aumento de la dotación presupuestaria para el programa «Salud en los 
barrios», señala que un total de 300.000 euros más para todos los barrios significa una 
media de 4.110 euros por barrio, teniendo en cuenta que la ciudad tiene 73 barrios. 
Opina, pues, que se trata de una mejora poco ambiciosa. 

Con respecto a la ampliación en 100 millones del presupuesto, remarca que una 
cuarta parte de este importe se destinará a indemnizaciones por juicios que el 
Ayuntamiento ha perdido, aunque precisa que estos hechos no son atribuibles al 
equipo de gobierno actual sino a los mandatos de los alcaldes Clos y Maragall. Por 
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otro lado, observa que la inversión que se destina a Nou Barris de este dinero son 
3.384.000 euros. Señala que una de las partidas principales de esta inversión es el 
medio millón de euros que resulta de la diferencia de haber dado un terreno en 
permuta al Incasòl y recibir 112 plazas de parking. Además, destaca que también se 
destina más de un millón de euros a la compra de cuatro locales en Torre Baró y otros 
locales en el paseo Urrutia, todos ellos de Regesa. A ese respecto, manifiesta que se 
preguntan por qué se compran estos locales en vez de seguir manteniéndolos en 
régimen de alquiler y dedicar ese dinero a planes sociales u otra cosa, y que tienen la 
sensación de que a Regesa no se le está dando todo el dinero que se le tiene que dar 
y se ha encontrado la manera de inyectarle dinero.  

En cuanto al gasto corriente del presupuesto, explica que se ha fijado en la partida 
dedicada a limpieza y ha comprobado que, con 32 euros por habitante del distrito, Nou 
Barris sigue estando por debajo de la media de la ciudad. 

A continuació, el president dona torn de paraula al señor Gabriel García Duarte, del 
GMDPSC-CP. Comença la seva exposició manifiestant que consideran que los 
cambios de política en relación con los desahucios que existen en el distrito han 
servido para mejorar la situación, y solicita que se realice un seguimiento de los casos 
para construir un análisis histórico que muestre que realmente la respuesta a este 
problema es distinta a la del gobierno anterior. 

Señala que ya han transcurrido más de cien días de mandato y que, por lo tanto, ya 
deben ser exigentes con la acción de gobierno. Explica que el gobierno propone 
construir un elevado número de pisos nuevos con objetivos de política social, pero 
que, al mismo tiempo, ha detectado que al menos hay 517 pisos vacíos solo en Nou 
Barris. El intervinente pregunta al gobierno cual es la propuesta que tienen para 
acabar con esa contradicción y  cubrir toda esa cantidad de pisos vacios. 

(en aquest moment es produeix un tall d’enregistrament que impedeix continuar amb la 
exposició del ponent). 

Un cop finalitzat el tron d’intervencions dels grups municipals, el president dóna pas al 
torn de paraules de veïns i entitats, donant-la en primer lloc a aquelles persones que 
tinguin que anar-se’n aviat. 

En primer lloc, intervé la senyora Zaira, en nom de l’Associació de Veïns de Ciutat 
Meridiana, manifesta que agrairien que se’ls enviés la informació detallada de l’informe 
de la regidora, tal com s’ha fet amb altres informacions. Pel que fa a això, destaca que 
el nou govern, a diferència de govern anteriors, ha facilitat la informació a les entitats 
abans de la sessió.  

Afirma que Ciutat Meridiana continua patint el drama dels desnonaments. Assenyala 
que, per exemple, torna a haver-n’hi un altre el divendres, i que faran una manifestació 
per l’avinguda Meridiana des de Ciutat Meridiana fins a Fabra i Puig reivindicant que el 
barri continua tenint mancances socials i d’habitatge molt importants. 

Respecte a l’avinguda Meridiana, manifesta que, tot i el motiu que exposa l’Ajuntament 
per no intervenir a partir del pont de Sarajevo, no estan disposats a ser «el coll 
d’ampolla» que permeti pacificar l’avinguda. En aquest sentit, opina que es poden 
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treballar algunes solucions, com reduir l’entrada de vehicles a la ciutat habilitant 
aparcaments en zones properes a les estacions d’autobusos o trens. Afirma que, si no, 
es millorarà la vida dels veïns d’una part important de la ciutat, però es perjudicarà 
encara més els veïns de la zona nord. 

Explica que tant la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona com 
l’Associació de Veïns del Turó de la Peira estan amoïnats pel retard en l’inici de les 
obres de la promoció d’habitatges del Turó de la Peira. Assenyala que falta la 
signatura del responsable de Patrimoni de l’Ajuntament i que, per tant, voldrien saber 
quan es preveu que es produirà aquesta autorització de Patrimoni. 

Manifesta que aquesta setmana el president de l’Associació de Veïns de Ciutat 
Meridiana, el senyor Filiberto Bravo, juntament amb un representant de l’entitat 
antidesnonaments 500x20, han rebut l’auto d’obertura del judici oral pels fets que es 
van produir fa un any a les instal·lacions dels Serveis Socials de Ciutat Meridiana, amb 
la petició d’una condemna de dos anys i mig per part del fiscal. Assenyala que el 
denunciant va ser la gerent de l’Institut Municipal de Serveis Socials i que, malgrat la 
retirada de l’Ajuntament, continua la petició de condemna per part del fiscal. Opina que 
el govern ha d’intervenir, perquè no es pot criminalitzar un moviment veïnal i una 
entitat com 500x20 per uns fets que ja es van analitzar amb els representants de 
Serveis Socials i arran dels quals es van produir millores en l’atenció dels usuaris del 
centre de Serveis Socials, amb un augment del nombre de treballadors per poder 
assumir la gran demanda que hi ha a la zona. Afirma que s’està produint una gran 
injustícia i que és desmesurat demanar una condemna de dos anys i mig per a uns 
líders veïnals i de moviments socials, quan hi ha casos de corrupció escandalosos a 
Catalunya i a l’Estat espanyol. 

Seguidament, el president dona el tron de paraula a la seyora Carmen Cabello, que 
actua en nombre propio y opina que se podría plantear otra forma de hacer el pleno, y 
también la audiencia pública, para no tener que acabar tan tarde. Por otro lado, señala 
que, si bien se ha dicho que la regidora del Distrito no asiste a los consejos de barrio, 
hay que recordar que la regidora anterior, la señora Rognoni, no iba casi nunca.  

Pregunta si cuando le dan una vivienda a una familia desahuciada hay algún equipo 
del Ayuntamiento que pase primero a ver en qué estado está esa vivienda. Explica que 
lo dice porque conoce a una familia a la que le han concedido una vivienda en 
Vallbona al lado del río, en un sitio que parece un descampado, y no tiene muebles ni 
electrodomésticos. Remarca que esa familia tienen cuatro niñas y que los padres 
tienen miedo de dejarlas solas en casa. Explica que han preguntado si se les podía 
facilitar otra vivienda y les han dicho que si renuncian a esta pierden la oportunidad de 
conseguir una vivienda. Además, señala que la familia tiene que pagar un pequeño 
alquiler y el resto lo paga el Ayuntamiento. Opina que, dado que se trata de dinero 
público, hay que cerciorarse de que la vivienda merece ese alquiler, porque muchas 
de las que pertenecen a entidades bancarias están destrozadas.  

Desprès intervé la senyora Noemí también en nombre propio, señalando que en los 
consejos de barrio, audiencias y plenos se habla mucho de los pisos de los bancos y 
de que hay que ayudar a la gente que lo está pasando mal, que es algo que ella 
apoya, pero que le gustaría que también se tuviera un poco de consideración hacia las 
personas que viven en pisos de Ciutat Meridiana desde hace mucho tiempo y que 
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tienen que sufrir ruidos procedentes de viviendas ocupadas ilegalmente y pisos patera 
a altas horas de la noche. 

El següent torn de paraula s’atorga al senyor César, también en nombre propio y 
explica que en el consejo de barrio de Canyelles expuso unas sugerencias sobre unos 
desperfectos que hay en el barrio, sobre los cuales incluso entregó fotografías, pero 
que todavía no ha recibido ninguna respuesta. Pide que se dé una solución a estos 
problemas porque algunos de ellos son urgentes, como la existencia de unas palomas 
en un centro comercial de alimentos, que opina que es algo que puede llegar a 
provocar un serio problema de salud pública. 

Señala que el informe habla de «reformas y mejoras de los vestuarios de los campos 
de fútbol del Turó, Porta, Canyelles y Vallbona», pero que a él no le consta que haya 
un campo de fútbol en Canyelles. Ante la intervención de otra persona que le aclara de 
qué campo se trata, responde que ese campo es de Horta.  

A continuación, el president dona torn de paraula a la senyora Maite Rodríguez 
igualmente en nombre propio, en el que remarca que todos los proyectos de los que 
se ha hablado desde el inicio del pleno exigen dinero. En ese sentido, recuerda que, 
cuando el señor Xavier Trias accedió a la alcaldía, declaró a La Vanguardia que se 
había encontrado con un ayuntamiento sin ninguna deuda y, encima, con un gran 
superávit. Señala que, sin embargo, a los pocos meses de gobernar, prestó dinero al 
Gobierno de la Generalitat, gobernado por el mismo partido. Explica que, en un 
programa de la televisión catalana, un periodista le preguntó cuándo pensaba que «su 
amigo» le iba a devolver los millones que le había prestado y que él dijo: «Hombre, por 
favor, es mi amigo. Ya me los dará cuando pueda.» Pregunta si el Gobierno de la 
Generalitat ya ha devuelto una parte del dinero o tiene previsto hacerlo, o si no piensa 
devolverlo.  

Señala que se dice que la democracia es que el pueblo pueda decir a los políticos lo 
que a estos no les gusta oír. Remarca que eso significa que no va a disculparse si a 
alguien no le ha gustado lo que ha dicho, a pesar de reconocer que nadie tiene la 
verdad absoluta. 

Desprès intervé el senyor Rafael igualmente en nombre propio, manifiestando que 
quiere expresar una queja sobre la participación ciudadana. Afirma que los 
moderadores tienen que intervenir objetiva e imparcialmente, y no de acuerdo con su 
ideología. Además, opina que, desde la audiencia pública del pasado lunes, el 
Ayuntamiento de Nou Barris debería distinguir entre representantes vecinales, partidos 
políticos que no están representados en el consistorio y vecinos. 

Explica que ha tomado nota del tiempo de intervención de cada persona, y que le 
parece que lo más lógico sería un reglamento que estableciera que cada uno tuviera 
un tiempo determinado y que prohibiera insultar o faltar al respeto a los demás. Señala 
que en los mandatos anteriores nunca le habían tratado como en la audiencia pública 
del pasado lunes. A este respecto, afirma que hay personas que sienten que tienen 
que perder el respeto a los demás por defender una ideología, cuando él entiende que 
no debe de ser así. 
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En cuanto al presupuesto, opina que los políticos prevén destinar dinero público a 
asuntos sociales sin saber realmente cómo están los vecinos y cuáles son sus 
necesidades: cuántos hijos tienen, si pasan hambre, si van al colegio, si necesitan un 
bono de transporte público. Con respecto a esto, afirma que se ha perdido la 
organización y el sentido común en favor de la ideología.  

Pide que el gobierno tenga claro lo que hace con el dinero de todos y que, por 
ejemplo, no suba en un 4% las contribuciones. Solicita que se tenga en cuenta que el 
IBI se valora por referencias catastrales y que, después de la gran valoración que se 
vivió durante la burbuja inmobiliaria, esta ha bajado y los ciudadanos no recibirán 
ninguna devolución por la diferencia fiscal.  

En cuanto a la pobreza energética, remarca que son los responsables políticos los que 
acordaron con las compañías los reglamentos de abastecimiento de luz, agua y gas, y 
que se trata de que todos los grupos se pongan de acuerdo para cambiar estos 
reglamentos, que perjudican a los ciudadanos. 

Seguidament es dona la paraula al senyor Joaquín Esteban. En primer lugar, pide 
disculpas de antemano por si dice alguna cosa que no agrade y que quiere que quede 
claro que él nunca ha pretendido ofender o faltar al respeto a ningún político. Explica 
que lo dice porque una vez llegó a sus oídos que en una mesa en la que participaba 
en otro mandato se dijo que había faltado al respeto a los miembros del gobierno del 
Distrito. 

Pregunta cuántas viviendas completamente adaptadas se piensan destinar al colectivo 
de personas con discapacidad o diversidad funcional.  

Señala que en anteriores mandatos se urbanizó la calle Tissó y que un técnico del 
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad le dijo que no se estaban poniendo 
las bandas rugosas. Explica que cuando se quejó al gerente de Pronoba y a la técnica 
del Distrito le dijeron que ya estaban en obras, con lo cual al final no se pusieron las 
bandas rugosas, igual que en la plaza Lola Anglada. 

Asimismo, se queja de que en el paseo Pineda y en la avenida Alzinar número 15-17 
hay fuentes que no son accesibles, y pide que sean sustituidas o se hagan accesibles. 

El president demana al senyor Esteban que acabi, ja que encara queden moltes 
intervencions. 

La regidora propone al señor Esteban una reunión en el Distrito para que les informe 
en detalle de todos estos problemas. 

El señor Esteban se muestra de acuerdo. Por otro lado, recuerda que en un pleno del 
mandato anterior se dijo que se instalaría un ascensor en el colegio Palma de 
Mallorca, pero que no se ha hecho. Explica que, meses después, se le dijo que el 
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad no tenía dinero para instalarlo. 
Pregunta por qué se dijo, pues, que se haría. Señala que las escuelas Santiago 
Rusiñol y Marinada tampoco son accesibles. 
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A continuació, el president dona la paraula al senyor Joan, en nom de de la CUP 
Capgirem Nou Barris, manifesta que, primer de tot, volen agrair poder haver disposar 
de l’informe de la regidora amb prou temps per analitzar-lo, tal com van sol·licitar en 
l’últim ple. 

Explica que valoren positivament el procés de participació per a l’elaboració del PAM i 
del PAD, ja que suposa una millora important quant a participació en comparació amb 
legislatures anteriors, però que, tot i així, no tenen clar quina és la capacitat de decisió 
final de les veïnes en aquest procés. En relació amb això, assenyala que no han vist 
que en la tercera fase del procés hi hagi cap mecanisme que blindi les aportacions i 
propostes de les entitats i dels veïns, de manera que s’impedeixi que puguin ser 
excloses en les esmenes i en les negociacions que es donin en el Ple de l’Ajuntament. 
En aquest sentit, opina que encara hi ha temps per millorar aquest procés i fer que el 
PAM i el PAD siguin decidits, i no només participats, per les veïnes. Afirma que el seu 
grup considera que la participació ha d’anar aparellada a la capacitat de decisió. 
Remarca que això no afecta només el PAM i el PAD, sinó també els organismes 
municipals, que creuen que s’han de reformar per apropar les decisions polítiques al 
veïnat. 

Pel que fa a l’habitatge, opina que el nou govern ajuda més a aturar desnonaments 
que el govern anterior, però que les solucions són escasses. Afirma que les famílies 
necessiten una llar estable al seu barri o prop d’aquest, especialment si hi ha nens en 
edat escolar. Així mateix, manifesta que, a més d’aconseguir habitatge social, cal 
accelerar la imposició de multes als bancs, ja que consideren que sis expedients 
sancionats són pocs, tenint en compte la quantitat de pisos buits que hi ha. 

Quant a la pobresa energètica, recorda que el Parlament de Catalunya va aprovar una 
Llei contra la pobresa energètica, però que actualment està suspesa pel Tribunal 
Constitucional. Assenyala que això supera l’àmbit de Nou Barris, però que el seu grup 
vol insistir en la necessitat de desobediència a un Tribunal i a un Estat que impedeixen 
la implementació de polítiques que suposin una millora de les condicions de vida de la 
classe treballadora del país. 

Pel que fa a la salut, explica que valoren positivament totes les iniciatives que es volen 
dur a terme, sobretot perquè moltes d’elles neixen del teixit associatiu i reivindicatiu 
dels barris. Assenyala que, no obstant això, cal millorar les comunicacions als centres 
de salut, com la connexió al CAP d’Horta o la permanència de les parades de la línia 
11, i reobrir les urgències nocturnes i de cap de setmana del CAP Guineueta i altres 
CAP del districte. En relació amb això, pregunta al govern si ha pressionat per 
aconseguir aquesta reobertura dels serveis d’urgències. 

Finalment, manifesta que celebren el fet de començar a veure mesures per afrontar la 
pobresa a Nou Barris, però que ja fa més de sis mesos que es va iniciar el mandat i 
que com més temps passa, més problemes i sofriments innecessaris hi ha al districte. 

Desprès, el president dona torn de paraula a la senyora Lourdes, quien habla en 
nombre de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos y Entidades y explica que 
creen que un asunto importante de cara a los próximos cuatro años y que implica a 
todas las personas que forman parte de Nou Barris es la lucha por la convivencia y 
contra el racismo. Afirma que, a tal efecto, han realizado un manifiesto. Señala que 
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este manifiesto se va a repartir, pero que quieren darlo a conocer en el Pleno y 
trasmitirlo al Distrito para que lo considere del modo que crea oportuno. A continuación 
lee el documento. 

«El asesinato de 183 personas en París ha vuelto a reavivar las mismas respuestas 
que en el 11S: la guerra, el recorte de libertades, el racismo. Sabemos, por 
experiencia, que se trata de respuestas inútiles y peligrosas. Las guerras y los 
bombardeos masivos en Afganistán e Irak significaron miles de muertos y destrucción 
masiva. Han dejado países enteros destrozados, como asimismo ha ocurrido, por 
ejemplo, en Libia. Los recortes de libertades en muchos países no sirvieron para nada 
más que para destrozar vidas y generar odios. Mucho tiene que ver el yihadismo 
internacional, el autor de los atentados de París, con los odios y la destrucción 
generados por aquellas guerras y aquellas torturas. También tiene mucho que ver con 
estados árabes autoritarios, como Arabia Saudí, Catar, Bahréin, Kuwait, que de algún 
u otro modo apoyan a los radicales y, en cambio, nunca han sido objeto de denuncias 
por parte de los occidentales. El yihadismo se nutre de fanatismo, pero también de la 
represión y el maltrato dado por las grandes potencias occidentales a iraquís, afganos 
y sirios…Todo esto lo sabemos, y por eso nos hemos movilizado muchas veces contra 
la guerra y en defensa de las libertades, pero siempre pensamos que en nuestros 
barrios estamos muy lejos, demasiado lejos de donde se toman las decisiones, e 
ignoramos que a menudo también nosotros ayudamos a agravar los problemas. 

»Porque la otra cara de todo ello es el racismo, que supone tratar mal, desconfiar, 
marginar a una persona porque tiene un origen nacional diferente, porque su piel tiene 
un tono distinto, porque habla otra lengua, que no entendemos, porque viste de forma 
peculiar, porque profesa una religión diferente a la de otros. Tratar a los diferentes de 
inferiores les degrada y nos envilece, ayuda a crear barreras, a generar 
resentimientos, dificulta la convivencia. Ahora, con la propaganda antiyihadista 
corremos un serio peligro de que cualquier persona procedente del mundo árabe sea 
vilipendiada por el simple hecho de su origen. 

»En Nou Barris vivimos personas procedentes de muchos lugares, llegadas en 
periodos diferentes, siempre en busca de una vida mejor. Y hemos construido unos 
barrios, una convivencia cotidiana y una capacidad de acción colectiva que se ha 
basado en la confianza mutua, la cooperación y el respeto. Una convivencia que se 
refleja en nuestras luchas, nuestras fiestas y en nuestra vida cotidiana. Las personas 
de origen árabe o magrebí son igual de vecinos que los que proceden de cualquier 
otro lugar y merecen el mismo respeto que el resto. No podemos dejar que el miedo 
nos vuelva racistas, porque seguimos comprometidas y comprometidos en construir 
barrios donde todas las personas puedan vivir con dignidad, formar parte de una 
comunidad abierta al que quiera formar parte. Cuando nos aislamos y ponemos 
barreras, somos débiles. Cuando cooperamos, somos fuertes.  

»Por eso, las entidades de Nou Barris nos comprometemos a seguir trabajando para 
que esto sea posible, mejorando nuestros barrios y oponiéndonos a los que nos 
quieren hacer creer que la marginación y el racismo abierto o encubierto son prácticas 
aceptables. Por eso también pedimos al Ayuntamiento, a la Generalitat y al Gobierno 
central que con sus políticas ayuden a favorecer la convivencia y a erradicar el 
racismo y la exclusión como lo que realmente son: lacras sociales a eliminar.» 
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Seguidament intervé el senyor Pep Ortiz, també en nom de la Coordinadora 
d’Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris, destacant que, excepte en el mandat 
anterior, la majoria dels PAD de Nou Barris s’han fet d’una manera participativa amb 
els barris i amb consens. Manifesta que esperen que aquesta vegada la participació i 
el consens siguin fins i tot més elevats. 

Afirma que no és veritat que el cost del canvi de nom de la plaça Llucmajor s’hagués 
calculat en un milió d’euros. Explica que mai no se’ls va donar cap xifra sobre això, i 
que la xifra que ofereix un informe del Nomenclàtor és 300.000 euros. Manifesta que 
consideren que aquest canvi de nom no és prioritari, però que la quantitat de 300.000 
euros és assumible. Davant alguns comentaris que qüestionen aquestes afirmacions, 
remet a les actes del Consell Plenari. 

El president demana que es torni a centrar la intervenció en l’informe de la regidora. 

El senyor Ortiz recorda que l’illa Q del Turó de la Peira, a més d’una sèrie d’habitatges 
que es van concedir a través d’un sorteig públic, també ha d’acollir tres equipaments 
que són essencials per al Turó de la Peira i Can Peguera, entre ells un centre de 
serveis socials.  

Desprès, s’atorga torn de paraula a la señora Teresa Carvajal. La interviniente expone 
que ninguno de los quince andenes de la estación de autobuses Fabra i Puig, situada 
junto a la estación de Cercanías de Sant Andreu Arenal, se rige por criterios de 
accesibilidad, con el consiguiente riesgo que ello comporta para las personas con 
problemas de movilidad. Por otro lado, se queja también de la existencia de un 
escalón enorme en un centro público de salud de Via Favència, tal como ya le 
comentó hace tiempo a un técnico de discapacidad del Ayuntamiento. Explica que por 
culpa de ese escalón no pudo entrar en el centro y tuvo que esperarse a ser atendida 
en la calle en pleno invierno, pues el centro no disponía siquiera de una rampa de 
quita y pon. 

Pide que se cumpla la Ley de Accesibilidad que se aprobó en octubre de 2014, cuyo 
artículo 71 obliga a su cumplimiento y que prevé inspecciones. Explica que preguntó 
en la sede del Distrito cuántas inspecciones se habían realizado en Nou Barris y que le 
respondieron que dos, cuando se están dando muchos casos de comercios con 
escalones, como una lavandería autoservicio que se ha abierto en la calle Eduard 
Tubau. 

Per últim, intervé el senyor José y lo hace en nombre propio, señalando que en el 
último consejo de barrio de Trinitat Nova acudieron los grupos del PP, ERC y C’s, a los 
que agradece su solidaridad y apoyo. Pregunta si los regidores de otros partidos 
cobran dinero público, y opina que, si es así, habría que obligarles a asistir a los 
consejos de barrio. 

La señora Carvajal añade que agradece enormemente que se pueda participar a título 
individual en la elaboración del PAM y el PAD. 

Finalitzada la intervenció del públic assistent, el president dona torn de rèplica a la 
regidora del Districte. En primer lloc assenyala que començarà parlant de l’avinguda 
Meridiana, que és un tema que s’ha esmentat diverses vegades. Afirma que tots els 
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grups polítics van ser convidats a participar en la convocatòria que es va fer en l’àmbit 
de ciutat, i que el Grup de Convergència i Unió hi va ser representat a través de 
l’assessor d’urbanisme de la Comissió. D’altra banda, explica que està d’acord amb la 
senyora Palet que qualsevol plantejament que es faci en l’àmbit comprès entre la plaça 
de les Glòries i el pont de Sarajevo no pot implicar que s’acabi creant un coll d’ampolla 
a partir del pont. Assenyala que per això volen comptar amb la participació i les 
propostes de l’Associació de Veïns de Ciutat Meridiana, malgrat que aquest barri no 
entri dins l’àmbit d’actuació. 

En relació amb això, destaca que ahir mateix els trenta-sis ajuntaments de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona van arribar a un acord per treballar contra la contaminació, 
amb algunes propostes molt vinculades a la mobilitat. Explica que algunes de les 
actuacions que s’han plantejat van en la línia de crear aparcaments a les entrades 
d’algunes vies, tal com ha proposat la senyora Palet. Remarca que estan estudiant 
moltes altres actuacions i que el fet que l’Ajuntament no tingui competències per 
intervenir a partir del pont de Sarajevo no significa que no puguin fer altres coses. 

Quant al comentari sobre el camp de futbol de Canyelles, afirma que aquest camp és 
d’una entitat de Canyelles, malgrat estar situat a Horta. 

Respecte al deute que té la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Barcelona, 
explica que s’ha incrementat molt durant els darrers anys, però que hi ha una comissió 
de seguiment del deute i l’exigència política que es retornin aquests diners. A més, 
afirma que l’Ajuntament ja no farà de banc de la Generalitat perquè té moltes 
necessitats. 

Pel que fa al comentari que l’Ajuntament actua sense conèixer les necessitats dels 
veïns, remarca que tenen un gran nombre d’informes. Explica que, per exemple, avui 
el govern municipal ha donat a conèixer una enquesta de joventut que es tenia des del 
novembre del 2014 i que no s’havia fet pública, que dóna una radiografia exacta de la 
situació de la gent jove a la ciutat. Assenyala que l’enquesta d’infància que es va 
presentar el mes de juliol és una altra de les enquestes que el nou govern es va trobar 
«tancada en un calaix». Afirma que fer pública tota aquesta informació és el pas previ 
per saber on s’han d’invertir recursos i quines actuacions s’han de desenvolupar. 

Respecte als comentaris sobre la participació en l’elaboració del PAD i del PAM, opina 
que és molt adient la reflexió que ha fet el membre de la CUP sobre com fer que la 
participació ciutadana sigui vinculant en l’última fase del procés. D’altra banda, diu al 
senyor Sangrà que els grups polítics s’han d’incorporar al procés a partir de la primera 
fase, en la qual han de treballar en els espais de participació per poder impulsar les 
seves propostes. Assenyala que això no es diu en el document i demana disculpes per 
aquest error. 

Diu a la senyora Carvajal que té tota la raó pel que fa a les queixes sobre la falta 
d’accessibilitat d’alguns espais. Destaca que eliminar les barreres arquitectòniques 
que encara persisteixen a la ciutat és una de les prioritats del govern, que treballa 
aquest aspecte en moltes de les actuacions de manteniment i millora de l’espai públic. 

Reconeix al senyor García que el govern podria haver enviat als grups la informació 
sobre el pressupost prèviament. Explica que no ho han fet perquè el govern va facilitar 
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a tots els grups el document inicial en l’àmbit de ciutat i que, a partir d’aquí, volia que 
entrés a tràmit, amb l’objectiu que tothom hi pogués fer aportacions i al·legacions. 
Manifesta que, malgrat això, assumeix aquesta crítica i es compromet a treballar 
aquesta qüestió en l’àmbit de districte. D’altra banda, afirma que és evident que en 
l’àmbit de ciutat el govern té voluntat política d’arribar a un acord pel que fa als 
pressupostos, però que hi ha d’haver aquesta voluntat per totes dues bandes.  

Convida els grups a parlar sobre què no els agrada del pressupost que ha presentat el 
govern o què creuen que hi falta. Manifesta que ella té tota la voluntat i tot el temps per 
treballar això perquè considera que és un tema prioritari. Destaca que hi ha grups que 
des del primer moment han estat disposats a parlar-ne, com els grups d’ERC i de la 
CUP, mentre que a d’altres els ha costat més. 

Explica que es recorda perfectament de quan va fer la intervenció que ha llegit el 
senyor Ventura sobre l’actuació de la regidora anterior, i que no la va fer ni en la 
primera ni en la segona sessió del Consell de Districte, ni en la primera ronda de 
consells de barri de la senyora Rognoni, sinó molt després, quan ja hi havia una 
«acumulació de menysteniment» de la regidora cap als veïns i veïnes i les entitats. 
Destaca que ella s’ha reunit amb moltes entitats, encara que no amb totes les que 
voldria, i que s’ha trobat amb totes les associacions de veïns del districte i amb totes 
les associacions de comerciants dues vegades. Afirma que s’atreveix a assegurar que 
en sis mesos s’ha vist amb més veïns i veïnes que la senyora Rognoni en quatre anys. 
A més, remarca que, tret del senyor Cuervo, la resta de regidors i regidores del 
Districte que ha tingut Nou Barris no eren tinents d’alcalde. Assenyala que el senyor 
Cuervo, però, no havia d’anar a cap consell de barri perquè encara no existien, mentre 
que ella intenta prioritzar-los i poder assistir, com a mínim, a vuit dels tretze que hi ha 
al districte. Així mateix, recorda que els dos tinents d’alcalde del govern anterior que 
tenien responsabilitats territorials eren regidors de les Corts i de Gràcia, que són 
districtes amb molts menys barris. Afirma que no diu tot això per excusar-se, sinó per 
posar de manifest les dificultats que té compaginar el càrrec de regidora de Nou Barris 
amb el de tinent d’alcalde d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

En relació amb la Trinitat Nova, diu al senyor Barreña que ahir alguns veïns dels 
carrers Portlligat i Aiguablava els van agrair les actuacions que ja s’estan 
desenvolupant arran dels acords que es van adoptar en el consell del barri. Explica 
que la construcció del casal de barri dependrà de l’aprovació del pressupost, atès que 
el govern anterior, amb el qual recorda que el Grup del PP pactava, no va 
pressupostar aquesta actuació.  

D’altra banda, agraeix al senyor Barreña que hagi parlat de la pista forestal de Torre 
Baró, ja que els veïns van preguntar per això en l’audiència pública i no els van acabar 
de respondre. Demana disculpes per això, i explica que el govern ha decidit finalitzar 
aquesta proposta quan s’hagin completat totes les expropiacions, ja que no té sentit 
executar-la parcialment perquè es tracta d’una obra per permetre la connectivitat en 
autobús. Assenyala que és una actuació que s’haurà d’incorporar al PAD i s’haurà de 
fer tota sencera, tal com ha recomanat també TMB des del començament. 

Quant al bus de barri, manifesta que ja en parlaran quan el GMDPPC presenti la seva 
iniciativa sobre aquest tema. 
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Diu al representant del GMDC’s que l’increment de 300.000 euros del programa «Salut 
als barris» és només per reforçar els barris prioritaris als quals s’ha referit. 

Finalment, expressa la plena voluntat política del govern per continuar dialogant, 
treballant i aconseguint que el Districte reflecteixi les necessitats dels veïns i veïnes. 

El president dóna pas al segon torn d’intervenció dels grups municipals de districte de 
nou de menor a major representativitat. 

El senyor Sangrà del GMDERC-AM renuncia a fer una segona intervenció. 

El senyor Ventura del GMDCiU agraeix l’aclariment de la regidora sobre la intervenció 
dels partits en el PAD, i manifesta que celebren poder participar-hi des de la primera 
fase del procés. D’altra banda, assenyala que la regidora no li ha contestat si 
l’increment de l’IBI que vol fer el govern afectarà els veïns de Torre Baró i de la Trinitat 
Nova. 

Explica que saben que el procés participatiu de l’avinguda Meridiana s’ha convocat en 
l’àmbit de ciutat, però que creuen que l’obligació del govern del Districte és informar-ne 
també els grups de districte. 

Assenyala que no han rebut els documents sobre el pressupost ni al Districte ni a la 
Casa Gran. 

Remarca que ell no ha criticat que la regidora no assisteixi als consells de barri perquè 
són conscients que té una gran àrea al seu càrrec i és regidora d’un districte que té 
tretze barris, i perquè ho entenen, ja que a ells també els passava això quan 
governaven. Precisa que el que critica és la demagògia que feia el grup de la regidora 
quan estava a l’oposició i la cura de realisme que fa des que està al govern. 

El señor Barreña del GMDPPC afirma que la pista forestal de Torre Baró está 
totalmente limpia y que, de hecho, hace años ya pasaba el autobús por ella. 

Señala que otro tema que los preocupa es el comercio. Explica que hay una serie de 
pequeños comercios en la calle Palamós, a la altura del número 91, que están 
cerrados debido a las obras cofinanciadas por el FEDER, y pregunta por qué no se les 
da una salida a la vía pública. Por otro lado, pide que cuando se hagan urbanizaciones 
se piense en intentar ampliar el número de comercios, sobre todo en aquellas zonas 
con menos comercios. 

Afirma que es cierto que su grupo llegó a acuerdos puntuales con el gobierno 
municipal de Convergència i Unió, y que no se avergüenzan de, por ejemplo, haber 
acordado la rehabilitación de mil fachadas del barrio de Canyelles, o de que hoy haya 
tres campos municipales de césped artificial. Manifiesta que tampoco se arrepienten 
de haber llegado a un acuerdo para proporcionar merienda a niños sin recursos, a raíz 
de un estudio previo que decía que había niños que no podían merendar.  

Finalmente, emplea un símil futbolístico para referirse al presupuesto, al afirmar que la 
obligación del gobierno municipal, con 11 jugadores, es conseguir 10 jugadores más 
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del total de 41 jugadores que tiene el Ayuntamiento para conseguir ganar algún 
partido. 

El señor Ruiz del GMDC’s señala que si los 300.000 euros del programa «Salud en los 
barrios» es para dieciocho barrios, tal como ha aclarado la regidora, entonces se 
podrán hacer muchas más cosas. 

Afirma que una de las cosas que ha echado de menos en el informe es la creación de 
empleo diversificando el modelo productivo, puesto que muchos de los problemas que 
se discuten permanentemente son debidos a la falta de trabajo.  

En cuanto al presupuesto, explica que han tenido poco tiempo para estudiarlo y solo 
han mantenido una reunión de dos horas para hablar del mismo, lo que dificulta que 
puedan llegar a posicionarse o a realizar propuestas. Opina que para llegar a un 
acuerdo se tiene que realizar un trabajo más amplio con los grupos políticos, con más 
tiempo y más reuniones. 

Finalment el señor García del GMDPSC-CP aclara que el Grupo Municipal Socialista 
ha asistido a todos los consejos de barrio que se han celebrado hasta el momento en 
el nuevo mandato. 

Señala que la regidora no ha respondido a la contradicción que ha planteado antes 
respecto a la compra de pisos, y le pide que impulse la rehabilitación de fachadas de 
Canyelles, que es un proyecto que ya viene de lejos. 

Recuerda que en el pleno anterior el grupo de gobierno no apoyó la proposición que 
presentó su grupo para cubrir la ronda de Dalt. Señala que el gobierno ya ha 
reconocido el error y pide a la regidora que lidere este proyecto desde Nou Barris. 
Remarca que existen tres proyectos de 2010 entre los que poder elegir la cobertura de 
la parte de la ronda de Dalt que corresponde a Nou Barris, y pide a la regidora que los 
actualice y comience a trabajar desde el distrito. 

En cuanto a la elaboración del PAM y del PAD, observa que la regidora ha dicho que 
los grupos políticos intervendrán desde la primera fase, pero que ya se han realizado 
dos reuniones del grupo motor a las que no han sido invitados. 

Respecto a la asistencia a los consejos de barrio, destaca el compromiso de la antigua 
regidora socialista del Distrito, a diferencia de la regidora del mandato convergente. 
Pide a la nueva regidora que asista a todos los que pueda y que cuando no lo haga 
sea por causas de fuerza mayor. 

Finalmente, pide a la regidora que en el próximo pleno introduzca alguna propuesta de 
políticas de creación de empleo. Precisa que no se refiere únicamente a los planes de 
ocupación, sino a medidas de medio y largo recorrido que ayuden a crear empleo en el 
distrito de Nou Barris, ya que el desempleo es uno de los principales factores que 
generan necesidad de ayudas sociales. 

La regidora assenyala que vol matisar la posició del govern respecte a la ronda de Dalt 
perquè no hi hagi males interpretacions. Explica que el que plantegen és l’ampliació de 
la Comissió de Seguiment per abordar aquesta qüestió, i que hi ha encarregats uns 
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estudis a BIMSA sobre les actuacions que es poden desenvolupar. Assenyala que la 
licitació d’aquests estudis es farà el mes de gener i que n’informaran del resultat en el 
marc de la Comissió de Seguiment. Remarca que, tanmateix, el govern municipal no 
ha dit que estigui a favor de la cobertura total de la ronda, que representa més de 400 
milions d’euros, sinó que creu que cal fer-hi actuacions. 

El senyor García precisa que s’ha referit només a Nou Barris i no pas a la resta de la 
ciutat. 

La regidora manifesta que s’han de plantejar actuacions que permetin reduir de 
manera immediata les molèsties que produeix la ronda de Dalt en tots els àmbits de la 
cuitat, no només a Nou Barris, ja que tots els veïns s’ho mereixen. 

Finalitzada aquesta intervenció, el president del Consell dona per acabat els punts de 
l’ordre del dia relatius a la part informativa, obrint aleshores la part decisòria. 

Part decisòria: 

9. Informar favorablement sobre el Pla especial urbanístic per a la regulació del 
nou equipament situat al carrer Sant Iscle, 50-54 destinat a Piscina i Pista 
Poliesportiva 

El president del Consell del Districte dona la paraula a la gerent per tal d’efectuar la 
presentació d’aquest Pla. Manifesta que el planejament que es presenta concreta els 
paràmetres d’ordenació del projecte per a la construcció d’aquest nou equipament 
esportiu, que incorpora la nova piscina, la pista poliesportiva i la urbanització de 
l’entorn, i que es treballa en el si de la comissió de seguiment amb el conjunt d’entitats 
i veïns. Recorda que el planejament ordena 3.500 metres quadrats corresponents a 
l’àmbit de l’equipament i concreta una ordenació volumètrica específica de clau 18, 
que no es modifica. Destaca que aquest planejament permetrà iniciar les obres d’un 
projecte necessari per al barri del Turó de la Peira el 2016. 

A continuació, el president del consell del Districte obre un torn de paraula als grups 
municipals, de menor a major representativitat i els demana posicionamenty. 

En primer looc intervé el senyor Joaquim Sangrà i Morer, del GMDERC-AM, elqual 
manifesta que el seu grup dóna suport a la proposta, tenint en compte que la 
delimitació i la volumetria que s’estipulen són les adequades per al projecte que s’ha 
redactat per a aquest equipament i que el projecte té consens i ja ha tirat endavant. 

El següent torn de paraula és pel senyor Adrià Ventura Ramos, del GMDCiU; explica 
que entenen que aquesta proposta és un dels tràmits necessaris per aconseguir la 
piscina i la pista poliesportiva del Turó de la Peira. Afirma que hi estan a favor, ja que 
és un projecte consensuat, treballat i pressupostat en el mandat anterior. 

Felicita els usuaris i el Club de Futbol Sala Montsant per la piscina i la pista, i 
manifesta que esperen que de cara al futur hi hagi una bona coordinació amb el 
Montsant i amb els usuaris de la piscina, i que tinguin un espai alternatiu per fer esport 
mentre es realitzin les obres. 
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Seguidament intervé el señor Francisco García Ortiz, del GMDPPC; afirma que 
informan favorablemente este proyecto, que recuerda que fue dotado económicamente 
durante el anterior mandato a raíz de un acuerdo del gobierno con el Grupo Municipal 
del Partido Popular. 

Desprès, s’atorga torn de paraula al senyor Luis Ignacio Ruiz Gandullo, del GMDC’s, 
assenyala que, en repassar el projecte, es van trobar amb un pressupost de 8,5 
milions per fer aquest equipament. Explica que el seu grup defensa l’austeritat i creu 
que es pot fer una piscina i un poliesportiu amb un pressupost molt més baix. 
Manifesta que entenen que es tracta d’un pressupost provisional i que finalment se’n 
farà un de més concret i més acurat, però que volen seguir aquest aspecte i, per 
aquest motiu, s’abstindran en aquesta primera aprovació. 

Per últim, intervé el senyor Mario García Gómez, GMDPSC-CP; afirma que el seu grup 
informa favorablement aquesta proposta, que preveu l’adequació del planejament per 
a la construcció futura d’un equipament molt necessari al barri del Turó de la Peira. A 
més, assenyala que els consta que és un projecte consensuat amb les entitats del 
barri. 

Manifesta que volen aprofitar, però, per demanar al govern que busqui una solució 
adient per als usuaris i usuàries de les dues instal·lacions, i per preguntar si s’ha 
pensat en el futur model de gestió de l’equipament. 

Finalitzades les intervencions dels representants dels grups municipals, el president 
dóna un nou torn de paraula al públic assistent i a les entitats. 

El señor Beltrán Decive, en nombre de una fundación de personas con discapacidad, 
pregunta si hay alguna empresa o entidad que tendrá la suerte de gestionar estas 
instalaciones deportivas. 

Destaca que Nou Barris tiene 8.000 personas discapacitadas y la ciudad de Barcelona 
146.000, y opina que estas personas sufren una discriminación absoluta en cuanto al 
uso de instalaciones deportivas porque tienen que pagar por todo, sin reducciones de 
ninguna clase ni monitores especializados. Afirma que es injusto que una entidad 
pequeña como la suya, con unas doscientas personas discapacitadas, tenga que 
asumir todos los costes de las instalaciones deportivas que utiliza, sin tener siquiera 
un monitor especializado en la piscina que está pagando. Además, subraya que 
trabajan con voluntarios que no cobran nada y tienen que pagar su local. Precisa que, 
en concreto, su entidad paga una hipoteca de casi 70.000 euros, de los que ahora les 
quedan unos 30.000 por pagar. 

Opina que es injusto que su entidad, que presta servicios a más de doscientas 
personas en Nou Barris, solo reciba 4.000 euros de subvención, cuando hay entidades 
que reciben importes muy superiores.  

Per últim, intervé el señor José Luis Pico Espinosa, presidente del Club de Futbol Sala 
Montsant, quien agradece a todos los grupos políticos que propusieran a su entidad 
para la Medalla de Honor de la ciudad, que les entregó el pasado jueves la alcaldesa 
de Barcelona. 
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Explica que supone que muchas entidades querrán gestionar la nueva instalación, 
pero que se van a encontrar con su club y la Asociación de Vecinos del Turó de la 
Peira, que van a luchar por gestionarla. Le dice al señor Decive que, del mismo modo 
que él se ocupa de doscientas personas discapacitadas, él también atiende a 
doscientas personas en su entidad, desde niños de cuatro años hasta jóvenes de 
entre treinta y treinta y cinco años que están en el paro. 

Pregunta si se saben los plazos de ejecución del proyecto. Por otro lado, explica que 
le ha llamado mucho la atención que el primer presupuesto del proyecto fuera de algo 
más de seis millones de euros y ahora se haya incrementado en dos millones más.  

Invita al Grupo Municipal de Ciudadanos a visitar la instalación para que compruebe 
en qué condiciones están desde hace treinta y dos años, ya que no ha visto a nadie de 
este grupo por allí y opina que es necesario verla para valorar la necesidad del 
proyecto. Además, afirma que no entiende que este grupo haya pasado de estar a 
favor del proyecto a abstenerse ahora, a pesar del importe del presupuesto. Con 
respecto a esto, opina que el gobierno municipal gestionará este dinero lo mejor que 
pueda e intentará reducir el coste del proyecto en la medida de lo posible. 

Destaca que el club, además de actividades deportivas, también realiza una labor 
social, ya que da clases de inglés y de repaso a los niños, organiza una cabalgata de 
Reyes, etc. Además, remarca que durante los treinta y dos años que lleva como 
presidente del club nadie ha cobrado nunca nada y todo el trabajo es voluntario.  

Finalmente, señala que ya se hablará de la gestión de la instalación en su debido 
momento, porque él no se acabará de creer que el proyecto sigue adelante hasta que 
en junio se eche la piscina abajo. 

Finalitzades les intervencions dels públic, el president dona un nou torn de paraula a la  
gerent del Districte la qual explica que quan van començar a treballar amb la comissió 
de seguiment del projecte van donar una primera valoració de 6 milions d’euros sobre 
la base d’un projecte bàsic, però que aquest projecte ha passat ja a un projecte 
executiu, que preveu un pressupost de 9.800.000 euros. Assenyala que aquest 
pressupost inclou els dos equipaments, que destaca que sumen més de quatre mil 
metres quadrats i representen uns 8 milions d’euros; la urbanització de l’entorn, que 
costa prop d’un milió d’euros, i els enderrocs, que suposen quasi 200.000 euros. 

D’altra banda, destaca que aquest edifici, igual que el Casal de Barri de Trinitat Nova, 
s’ajusta a tots els requeriments de sostenibilitat i d’eficiència energètica de la nova 
normativa que entrarà en vigor i que això també suposa un cost elevat. 

Respecte al termini d’execució del projecte, diu al senyor Pico que mantenen el 
compromís que van expressar en l’última reunió de la comissió de seguiment. Recorda 
que amb les entitats i l’escola van pactar que les obres s’iniciarien amb 
l’enderrocament a finals de juny, un cop finalitzat el curs escolar, i que van dir que el 
període d’execució és de vint-i-quatre mesos. 

Pel que fa al model de gestió, explica que sempre han dit al Club de Futbol Sala 
Montsant que ja en parlaran quan arribi el moment, tenint en compte que es passarà 
d’una pista descoberta sense cap mena d’instal·lació a una pista dins d’un nou edifici 
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amb unes instal·lacions d’una alta complexitat tècnica. Remarca que, de tota manera, 
sempre han dit que es comprometen a garantir l’ús preferent d’aquesta pista per part 
dels usuaris del Montsant. A més, assenyala que en les reunions amb aquesta entitat 
han acordat que el primer objectiu era començar l’obra i que, per tant, tot l’esforç 
actual se centra a aprovar el planejament i a dotar econòmicament les inversions. 

El señor Ruiz del GMDC’s aclara que su grupo se abstiene, no porque no quiera el 
equipamiento, sino porque no acaban de ver claro el presupuesto. Explica que quieren 
toda la información del proyecto y que estudiarán con detenimiento el presupuesto. 

El señor Gabriel García Duarte, del GMDPSC-CP, manifiesta que agradecen las 
aclaraciones de la gerente en cuanto a la gestión, pero que quisieran una intervención 
política del gobierno. Remarca que una cosa es el trato preferente y otra cosa es la 
gestión, y que existe el precedente del Club de Fútbol Alzamora, que se quedó sin 
gestionar el equipamiento tras un concurso público en el que primero se le dijo que 
había obtenido la gestión y veinticuatro hora después se cambió esa decisión, con 
unas consecuencias importantes para la entidad y la dinamización del barrio. Opina 
que, por lo tanto, la cuestión de la gestión no es menor, y que es muy importante 
valorar a las personas y las entidades que ya trabajan en las instalaciones. 

Davant aquestes intervencions, el presidenta torga un torn de paraula a la resta dels 
grups municipals. 

El señor Javier Barreña Flores, del GMDPPC, explica que su grupo revisó el 
expediente sobre el concurso para la gestión del campo de fútbol de Porta al que 
optaban el Club de Fútbol Alzamora y la Fundación Marcet, en el que se dice que el 
error se produjo por una confusión a la hora de contabilizar los votos de una y otra 
entidad. 

Afirma que es cierto que, teniendo en cuenta las normativas actuales, el Ayuntamiento 
solo puede ofrecer al Club de Fútbol Sala Montsant un uso preferente de las nuevas 
instalaciones, pero que si se tiene la intención de instaurar un modelo de gestión 
cívica, como en el caso del polideportivo de Valldaura, entonces el Ayuntamiento sí 
que se podría comprometer a concederla al Montsant o, en su defecto, a una entidad 
del barrio. En ese sentido, propone un compromiso con el Club de Fútbol Sala 
Montsant, que destaca que lleva treinta y dos años jugando en unas instalaciones que 
se encuentran en un estado lamentable. 

El senyor Ventura del GMDCiU reitera el vot a favor del seu grup, i manifesta que 
vetllaran perquè no es repeteixin errors com els que es van produir en el cas del Club 
de Futbol Alzamora. 

El senyor Sangrà del GMDERC-AM assenyala que estan parlant d’un tema que ja es 
tractarà en un altre punt de l’ordre del dia. 

Per últim, el senyor Carlos Izquierdo Lázaro, del GMDBComú-E, manifesta que estan 
treballant aquesta qüestió amb total transparència amb el mateix Club de Futbol Sala 
Montsant. Explica que l’Ajuntament aposta pel model de gestió cívica dels 
equipaments esportius, però que en la comissió de seguiment sobre aquest projecte 
han d’acabar d’analitzar-ne els requeriments tècnics i, per tant, si aquesta gestió és 
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viable. Afirma que la voluntat de l’Ajuntament és que, sempre que sigui possible, 
gestionin els equipaments les entitats que tenen una vinculació amb el territori. 
Conclou que, en el marc de la comissió de seguiment, acabaran de decidir amb el 
Montsant quina és la forma de gestió més adequada. 

S’aprova per majoria amb l’abstenció del GMDC’s i els vots a favor de la resta de 
grups. 

El president del consell del Districte dona per tancar aquest punt de l’ordre del dia i diu 
que es passa a la part d’impuls i control. 

Part d’impuls i control: 

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

 Proposició del PSC relativa a instar el govern municipal a acordar amb la 
resta de grups municipals l’actualització d’aquest pla d’equipaments i el seu 
desplegament, garantint a tots els veïns i veïnes del districte l’accés als 
serveis bàsics d’educació, salut, esports, cultura i participació en els propers 
5 anys 

El senyor Gabriel García Duarte, del GMDPSC-CP, explica que els motius que han 
portat el seu grup a presentar aquesta proposició són que ha començat el procés 
d’elaboració del PAM i del PAD per a aquest mandat; que l’any 2011 es va presentar el 
Pla d’equipaments del districte de Nou Barris, que era una proposta per proporcionar 
serveis bàsics a tots els veïns i veïnes del districte; que aquest document proposava 
construir una xarxa d’equipaments que resolgués aquestes necessitats tenint com a 
data límit el 2020; i que en el mandat anterior no es va arribar a cap acord respecte al 
PAD al districte, que es va quedar sense aquest pla.  

Assenyala que han acceptat una sèrie d’esmenes del govern i que les han incorporat 
avui mateix. Tot seguit llegeix el text definitiu: «El Consell Municipal del Districte de 
Nou Barris acorda instar el govern municipal, amb el vist-i-plau i la participació de les 
entitats del districte en el procés, a acordar, amb la resta de grups municipals, 
l’actualització d’aquest Pla d’equipaments i el seu desplegament, garantint, mitjançant 
l’acord, si escau, amb altres administracions amb competències específiques, a tots 
els veïns i veïnes del Districte l’accés als serveis bàsics d’educació, salut, esports, 
cultura i participació en els propers vuit anys.» 

En el torn d’intervencions dels grups municipals, el president dóna primer la paraula al 
GMDCiU perquè el GMDERC-AM tingui temps de llegir la proposició transaccionada. 

El senyor Adrià Ventura Ramos, del GMDCiU, manifesta que estan totalment d’acord a 
actualitzar el Pla d’equipaments, atès que la realitat i la demografia de Nou Barris van 
canviant i, per tant, cal que aquest Pla reculli les demandes i les necessitats actuals. 
Afirma que també comparteixen que els grups i les entitats debatin i acordin aquest 
nou Pla d’equipaments. Expressa el vot a favor de la proposició. 
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El senyor Joaquim Sangrà i Morer, del GMDERC-AM, assenyala que ha pogut 
comprovar que no hi ha cap modificació que faci variar el sentit de la proposta, excepte 
el canvi de termini, que suposa que es fa per englobar dos mandats. Opina que és 
essencial poder fer una planificació d’allò que es necessita al districte d’una manera al 
més acurada possible i amb la participació de tothom. Afirma que, per tant, donaran 
suport a la proposició, tal com havien previst inicialment. 

Per la seva banda, el señor Javier Barreña Flores, del GMDPPC, manifiesta que tienen 
muy claro que se debe actualizar el Plan de equipamientos, que creen que está 
desfasado. Explica que consideran perjudicial el alargamiento del plazo de este 
proyecto de cinco a ocho años, pero que interpretan este nuevo plazo como una fecha 
límite. Afirma que, por lo tanto, votarán a favor de la proposición. 

El señor Luis Ignacio Ruiz Gandullo, del GMDC’s, explica que están de acuerdo en 
elaborar un nuevo Plan que dé respuesta a las necesidades actuales y que, además, 
les parece más apropiado programar a ocho años que a cinco años vista. 

La senyora Esther Flaquer García, del GMDBComú-E, manifesta que també votaran a 
favor de la proposició, atès que estan d’acord que cal revisar el Pla d’equipaments, 
que ja té molts anys. Assenyala que el govern ha proposat una transacció per poder 
allargar el termini i, si és necessari, instar altres administracions. 

Finalitzades les intervencions dels diferents grups municipals, el president dóna pas a 
les intervencions d’entitats i públic. 

El senyor Pep Ortiz, en nom de la Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de 
Nou Barris, assenyala que segurament no s’haurà de modificar gaire el Pla perquè en 
els darrers quatre anys no s’ha fet pràcticament cap equipament nou, excepte el 
Centre Infantil Tronada, que remarca que és massa petit. Pel que fa a això, manifesta 
que cal tenir en compte que aquest centre es troba en dos barris molt deprimits 
econòmicament, on la situació dels infants és molt precària, i que per fer un centre de 
dia cal un equipament molt més ampli. 

Explica que a la Coordinadora ja estan treballant en la revisió del Pla d’equipaments, 
que afirma que és un document molt ben fet i que va comptar amb una gran 
participació. Convida els grups municipals a treballar-lo, però remarca que no caldrà 
gaire temps per actualitzar-lo, ja que pràcticament no s’ha fet res.  

Així mateix, es dona torn de paraula al senyor Vicente Daza, hablando en nombre 
propio; recuerda a la regidora que ya le explicó en el pleno anterior que su mujer está 
en la residencia Matacàs, en Sant Adrià de Besòs, y que desea traerla al barrio, sobre 
todo teniendo en cuenta que 63 personas han ingresado en la residencia La 
Prosperitat, en la calle Molí. Opina que tiene derecho a tenerla en una residencia del 
barrio y solicita que se le dé una respuesta. 

Por otro lado, señala que el alumbrado de la zona de las calles Emili Roca, Santapau, 
Malgrat y Manuel Sancho es muy pobre y crea mucha inseguridad. 

El president recorda que cal parlar del Pla d’equipaments. 
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La regidora del Districte assenyala que la qüestió de l’enllumenat s’hauria d’haver 
comentat en l’informe de la regidora, o en el torn de precs i preguntes. 

La senyora Flaque del GMDBComú-E,r diu al senyor Daza que el va trucar un parell 
de vegades i no el va trobar. Afirma que després li donaran la informació personal que 
va sol·licitar.  

El señor Daza da las gracias. 

El señor García del  grup municipal proponent explica que han aceptado la 
modificación del plazo porque en el mandato anterior no hubo prácticamente ningún 
avance en relación con la revisión y el despliegue del Plan de equipamientos. Además, 
afirma que es necesario planificar bien. 

Por otro lado, recuerda que existía una comisión de seguimiento del Plan de 
Equipamientos en la que se reunía a todas las entidades y se iba explicando lo que se 
iba pudiendo desplegar del Plan. Destaca que este documento del 2010 se había 
concebido para llegar a cubrir todas las necesidades de los vecinos y vecinas del 
distrito, con un compromiso de inversión y de intervención públicas desde el punto de 
vista municipal en relación, también, con otras administraciones. Afirma que la 
propuesta es que todos los vecinos y vecinas tengan servicios educativos, culturales y 
deportivos adecuados a una distancia razonable de su domicilio. 

Agradece el apoyo de todos los grupos políticos, y manifiesta que consideran que el 
gobierno tiene la obligación de empezar a trabajar en la actualización y el desarrollo de 
este documento de forma inmediata, tal como lo hará el GMDPSC-CP. 

S’aprova la proposició d’acord per unanimitat. 

Proposició de C’s relativa a instar el govern municipal que encarregui al 
Consorci del Besòs de desenvolupament d’un estudi urbanístic i econòmic 
per establir propostes de millora de la connectivitat peatonal entre els 
municipis de Barcelona i Montcada amb l’objectiu de potenciar la integració 
social dels barris i l’intercanvi econòmic entre ambdós municipis, lligat al 
comerç de proximitat. Que els municipals participin en l’elaboració de 
l’estudi 

El señor Luis Ignacio Ruiz Gandullo, del GMDC’s, señala que esta proposición ha sido 
transaccionada con el GMDPSC. 

Afirma que, a pesar de que los municipios de Barcelona y Montcada i Reixac son 
colindantes, la conexión peatonal entre ambos es complicada, puesto que existen 
diversos obstáculos naturales e infraestructuras que la dificultan. Explica que 
consideran que una mayor permeabilidad entre los barrios de ambos municipios 
facilitaría la integración social e influiría positivamente en el comercio.  

A continuación lee el texto definitivo de la proposición: «Se acuerda instar al gobierno 
municipal a que retome y actualice los estudios urbanísticos y económicos del 
Consorcio del Besòs de desarrollo para establecer propuestas de mejora de la 
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conectividad peatonal entre los municipios de Barcelona y Montcada con el objetivo de 
potenciar la integración social de los barrios y el intercambio económico entre ambos 
municipios, ligado al comercio de proximidad. Que los municipales participen en la 
elaboración del estudio, si es posible.» 

Precisa que, entre las propuestas a estudiar, se incluirían las siguientes: instalar una 
pasarela peatonal entre los barrios de Ciutat Meridiana y de Can Cuiàs, continuar con 
las mejoras de conexión entre Vallbona y el núcleo de Montcada a través del camino 
del Rec Comtal, e identificar las zonas donde promocionar nuevas áreas o ejes 
comerciales en los barrios y plantear las mejoras necesarias en la urbanización. 

A continuació, intervenen els grups municipals. El senyor Joaquim Sangrà i Morer, del 
GMDERC-AM, opina que la proposició barreja algunes coses. Explica que hi ha alguna 
qüestions que el seu grup ja ha proposat, com la connexió entre Ciutat Meridiana i Can 
Cuiàs, però que no veuen gaire clares la resta de propostes. Assenyala que, per 
exemple, no saben molt bé en què es pensa quan es parla d’eixos comercials. Afirma 
que, de tota manera, com que la proposta és que s’acabin uns estudis que es van fer 
al seu moment, hi votaran favorablement. 

El senyor Adrià Ventura Ramos, del GMDCiU, recorda que en el mandat anterior ja es 
va començar a estudiar i a aplicar mesures per millorar la connexió i la mobilitat entre 
la zona nord de la ciutat i Montcada i Reixac. Destaca que va ser precisament en el 
darrer mandat que es va desenvolupar el projecte de portes de Collserola, organitzat 
per Hàbitat Urbà, i que actualment ja hi ha catorze propostes per a les catorze portes 
previstes. 

Explica que creuen que la proposició inclou actuacions que ja s’han treballat, com la 
connexió a través del Rec Comtal, però que són conscients que queda molta feina per 
fer pel que fa a millorar la connectivitat de vianants i la connexió de Ciutat Meridiana i 
Vallbona amb Montcada. Manifesta que, per tant, donaran suport a la proposició. 

El señor Javier Barreña Flores, del GMDPPC, afirma que tiene la sensación de que la 
proposición está mal construida, puesto que entiende que el Consorcio del Besòs es el 
que se encarga de actualizar y desarrollar este proyecto, y no el Ayuntamiento de 
Barcelona, por lo que solicita una modificación del redactado. Por otro lado, explica 
que entiende que lo que pide la propuesta es una mesa de trabajo en la que estén 
representados los ayuntamientos de Montcada i Reixac y de Barcelona, así como el 
comercio de proximidad de los barrios afectados. 

Manifiesta que, por lo tanto, proponen in voce que quede claro que el gobierno 
municipal insta al Consorcio del Besòs, y que se clarifique el tema de la mesa de 
trabajo, proponiendo al Consorcio del Besòs que incorpore a sus mesas a una serie de 
personas, aunque luego será este organismo el que tendrá que tomar la decisión. 
Opina que, en definitiva, el Ayuntamiento de Barcelona no tiene ninguna 
responsabilidad sobre este asunto. 

El senyor Mario García Gómez, del GMDPSC-CP, assenyala que la transacció del 
GMDPSC ha consistit a afegir «que reprengui i actualitzi els estudis urbanístics i 
econòmics…», per tal de no iniciar coses que ja estan fetes. 
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Recorda que en la Comissió de Govern de l’11 de març de 2009 es va aprovar 
inicialment el projecte de l’Àrea de Vallbona com a àrea residencial estratègica, que 
destaca que era un projecte treballat i consensuat durant més d’un any amb les 
entitats del barri i que es va aturar en el tràmit de la Generalitat durant el govern de 
Convergència i Unió. Explica que l’Àrea de Vallbona suposava dos mil nous 
habitatges, el 60% dels quals de protecció oficial i amb criteris de sostenibilitat 
energètica, una nova escola bressol per al barri, una nova biblioteca, un nou 
equipament esportiu, la recuperació sencera del Rec Comtal i la connexió de 
Montcada amb la Trinitat Vella per sota del nus de la Trinitat. Afirma que tot això es 
feia recuperant sòl mitjançant el soterrament de la via fèrria que transcorre davant de 
la llera del Besòs, que remarca que és una cosa que també demana el municipi de 
Montcada i que permet una connectivitat natural de Barcelona amb el Vallès.  

Assenyala que un altre estudi que també va quedar aturat va ser un que va fer 
Barcelona Regional amb vista a generar un parc natural a la part alta del barri de 
Vallbona. Afirma que aquest projecte permetia la connexió rodada allargant el carrer 
Oristà, que està tallat, i enllaçant-lo amb carrers del municipi de Montcada. 

D’altra banda, recorda que, pel que fa a Ciutat Meridiana, hi havia el Pla de millora del 
barri, elaborat en el darrer mandat de governs progressistes a la ciutat. Destaca que, 
durant un any, es van reunir cada dilluns per elaborar aquest Pla els departaments 
municipals de Vialitat, Manteniment, Enllumenat, Clavegueram i, fins i tot, l’Àrea 
d’Informàtica. Afirma que el resultat va ser un projecte d’un import de 89 milions 
d’euros que s’havia de trametre a la Unió Europea, però que, tanmateix, també «es va 
quedar al calaix». 

Manifesta que volen aprofitar aquesta proposició per convidar la senyora Sanz, no 
només com a regidora de Nou Barris sinó també d’Urbanisme, a reprendre tots 
aquests projectes. 

El señor Manuel Cubero Argente, del GMDBComú-E, afirma que apoyan la 
proposición porque ya se está llevando a cabo. Señala que el camino del Rec Comtal 
ya está en funcionamiento y ya está iluminado, y que solo quedan por hacer el muro y 
el talud. Explica que, además, se está trabajando en un estudio para conseguir crear 
más puntos de conexión entre Vallbona y Montcada. 

En cuanto a Ciutat Meridiana, señala que su grupo llevaba en su programa electoral 
hacer esta conexión, y que se están realizando estudios económicos y urbanísticos. 
Explica que, no obstante, también consideran que es importante el trabajo con el 
Ayuntamiento de Montcada y que el proyecto se incluya en el PAD, puesto que Ciutat 
Meridiana tiene un problema respecto a la ubicación del campo de fútbol. En ese 
sentido, afirma que es necesario determinar si se instala en el Torrent del Bosc o en su 
antigua ubicación. 

Por otro lado, observa que la proposición pide que los grupos municipales participen 
en la elaboración del estudio, cuando el Consorcio del Besòs está formado por 
ayuntamientos y municipios. 

El señor Ruiz aclara que se refieren a los municipios. 
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El señor Cubero afirma que, en ese caso, lo aprueban. 

Seguidament, el president dóna pas a les intervencions del públic assistent i de les 
entitats. 

El señor Francisco Garrobo, en nombre de la CUP Capgirem Barcelona, opina que no 
se debe estudiar la creación de una pasarela sino que hay que reformar el acueducto. 
Destaca que se trata de un patrimonio que hay que intentar recuperar por todos los 
medios, ya que así se salvará patrimonio y se aprovechará una obra ya construida.  

La señora Trini Cuesta, interviene en nombre propio; recuerda que en la última 
audiencia pública ya dijo que cree que no se tienen en cuenta los aspectos 
medioambientales y la contaminación. Remarca que el distrito se ve gravemente 
afectado por las torres eléctricas, la entrada de coches a la ciudad y la incineración de 
residuos en la cementera Lafarge, y que no hay ningún estudio serio e independiente 
que permita establecer los niveles de contaminación de plomo, de dioxinas y de 
micropartículas. Destaca que en Montcada ya se está trabajando mucho sobre este 
tema, sobre todo en los problemas de contaminación que produce la incineración en la 
cementera. 

El president assenyala que caldria aclarir la redacció final de la proposició. 

El señor Ruiz manifiesta que, en vista de la discusión, propone que se acuerde instar 
al gobierno municipal a que retome los estudios urbanísticos y económicos del 
Consorcio del Besòs y a que inste al Consorcio del Besòs a actualizar dichos estudios. 
Pregunta a los grupos si les parece bien. 

El president demana al GMDPPC que expressi el sentit del seu vot. 

El señor Barreña manifiesta que votan a favor de la proposición. 

S’aprova la proposició d’acord per unanimitat. 

Proposició del PPC relativa al fet que el govern municipal reprengui i agilitzi 
les converses amb l’Incasòl per a destinar en el menor temps possible el 
local situat entre els carrers Viladrosa 79-103, Robert Robert, 2-6 i Góngora, 
54-60 com a equipament per al barri, determinant el seu ús d’una manera 
consensuada amb les entitats del barri i que una part sigui destinada com a 
espai per a l’AV Verdum 

El señor Francisco García Ortiz, del GMDPPC, manifiesta que esta propuesta ha 
surgido a raíz de varias reuniones que han mantenido con la Asociación de Vecinos y 
Vecinas de Verdum, en las que se ha puesto de manifiesto que este barrio sufre un 
importante déficit de locales para las entidades. Explica que por eso la Asociación de 
Vecinos del barrio propone que una parte del local especificado en la proposición, de 
667 metros cuadrados, sea destinado a sede social de la Asociación y que el resto sea 
utilizado como equipamiento para las entidades del barrio, de forma consensuada con 
las mismas. 
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Además, recuerda que el pasado mayo se formalizó un acuerdo por el cual el 
Ayuntamiento de Barcelona se comprometía con la Asociación de Vecinos a alquilar 
este local al Incasòl y a darle un uso como equipamiento en un breve plazo de tiempo. 
Finalmente lee la proposición. 

A continuació, intervenen els grups municipals. El senyor Joaquim Sangrà i Morer, del 
GMDERC-AM, recorda que el Centre d’Esplai Druida es va fundar al Verdum i havia 
de ser l’esplai d’aquest barri, però que avui es troba al barri de la Prosperitat perquè 
els locals on estava es van haver de destinar a altres usos i no es va trobar cap solució 
perquè es pogués quedar al Verdum. Assenyala que explica això per posar de 
manifest que sempre han faltat moltes coses i no sempre s’ha fet tota la feina que 
calia. Afirma que, tenint en compte això i que es tracta d’una qüestió que el seu grup 
també portava en el programa electoral, votaran a favor de la proposició. 

El senyor Adrià Ventura Ramos, del GMDCiU, manifesta que, tal com diu la proposició, 
l’Associació de Veïns i Veïnes del Verdum i el Districte van acordar iniciar els tràmits 
amb l’Incasòl per llogar l’espai esmentat i destinar-lo a equipament per als veïns. 
Afirma que, d’acord amb aquest compromís que va adquirir el seu grup quan 
governava, votaran a favor de la proposició. 

El señor Félix Cogolludo Gamboa, del GMDC’s, expresa el apoyo de su grupo a la 
propuesta, puesto que hace aproximadamente un año y medio la presidenta de la 
Asociación de Vecinos les entregó una carta para que apoyaran esta actuación. 

La senyora Núria Gaig Jané, del GMDPSC-CP, explica que voten a favor de la 
proposició, tenint en compte que intenta proporcionar un local a una entitat del 
Verdum, que és, a més, un barri amb dèficit d’equipaments. En relació amb això, 
remarca que un dels pocs equipaments que té, el casal del barri, no es pot utilitzar 
plenament, i demana al govern informació sobre aquesta situació. 

El senyor Antonio Tallada Martínez, del GMDBComú-E, manifesta que també estan a 
favor d’aquesta proposta, i més tractant-se d’un barri com el Verdum, amb molta 
manca d’equipaments. Informa que la Gerència del Districte ja s’ha posat en contacte 
amb l’Incasòl i s’està negociant el lloguer del local. 

El señor Francisco García agradece el voto favorable de todos los grupos, y manifiesta 
que esperan que este local sea destinado a equipamiento para las entidades del barrio 
lo antes posible. 

No es produeix cap intervenció del públic assistent respecte d’aquest punt de l’ordre 
del dia. 

S’aprova la proposició d’acord per unanimitat. 

Proposició de CiU relativa al fet que 1) el Govern del Districte de Nou Barris 
elabori un Pla de convivència específic per a Roquetes i que aquesta 
elaboració sigui en col·laboració amb els diferents actors que treballen al 
barri: Plataforma d’Entitats de Roquetes, Associació de Veïns, escoles, 
comerços, Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra i Ajuntament de Barcelona; 
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2) que part d’aquest Pla de convivència actuï des de la vessant de la 
seguretat ciutadana per garantir la bona convivència, el descans dels veïns i 
un bon estat de l’espai públic, sobretot a curt termini 

El senyor Adrià Ventura Ramos, del GMDCiU, assenyala que la proposició ha estat 
modificada i que tots els grups tenen el nou text. 

Manifesta que el barri de Roquetes i altres barris de característiques similars fa mesos 
que pateixen greus problemes de convivència i civisme en part dels seus carrers i 
places. Afirma que això impedeix el bon descans dels veïns per culpa dels sorolls que 
generen persones que estan al carrer fins a altes hores de la matinada escoltant 
música, cridant i donant cops a objectes de la via pública. Assenyala que el període 
més difícil per als veïns és l’estiu, però que, tot i així, sembla que aquest problema es 
comença a perpetuar en el temps. Remarca que, a més del problema del soroll, 
l’incivisme i la degradació que es produeixen als entorns on succeeixen aquests fets 
comencen a ser insostenibles de cara a tenir una certa qualitat de vida i uns espais 
públics en condicions. Afirma que, a tot això, cal afegir-hi la por de molts veïns i veïnes 
a denunciar aquests fets, cosa que fa que la convivència sigui cada vegada més 
complicada a determinades zones del districte.  

Tot seguit, llegeix el text final de la proposició: «Que el govern del Districte elabori un 
Pla de convivència per a tot el districte tractant de manera concreta barris com 
Roquetes, Trinitat Nova i el Verdum, i que aquesta elaboració sigui en col·laboració 
amb els diferents actors que treballen als barris: entitats, associacions de veïns, 
escoles, comerços, Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra i, òbviament, l’Ajuntament de 
Barcelona; que part d’aquest Pla de convivència actuï, per una banda, des de la 
vessant de la seguretat ciutadana per garantir la bona convivència, el descans dels 
veïns i un bon estat de l’espai públic, sobretot a curt termini, i per altra banda, 
considerant que el fonament principal d’aquest Pla de convivència sigui el treball amb 
les escoles, les famílies, la pedagogia comunitària i la mediació, de la manera que els 
agents implicats en el territori considerin més adient per prevenir i acabar amb aquesta 
problemàtica.» 

Explica que el govern els ha proposat una transacció que no han pogut acceptar 
perquè desvirtua un aspecte important de la proposició. Destaca que el Pla de 
convivència que proposen no busca només augmentar la presència de la Guàrdia 
Urbana, cosa que afirma que a vegades incomoda el govern, sinó un canvi d’actituds a 
través de la mediació, la pedagogia comunitària i el treball amb les famílies, entre 
d’altres, per aconseguir resultats estables en el temps. 

El president dona torn de paraula als grups municipals. El senyor Joaquim Sangrà i 
Morer, del GMDERC-AM, explica que és cert que, a través dels consells de barri, s’ha 
anat detectant una preocupació important entorn de la convivència i del civisme, 
especialment en alguns barris. Afirma que, per tant, estan d’acord que cal actuar en 
aquest aspecte. Assenyala que, tanmateix, creuen que és un tema molt seriós en el 
qual intervenen molts aspectes i que cal tenir en compte l’estratègia de tot el districte 
pel que fa a aquest tipus de problemes. A més, manifesta que els preocupa que, si 
aquesta proposta no s’ha acordat amb l’equip de govern, no es pugui dur a terme de la 
manera adequada. En aquest sentit, manifesta que els agradaria saber si encara hi ha 
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la possibilitat de transaccionar la proposta amb el govern i que, si no és així, el seu 
grup s’abstindrà. 

El señor Francisco García Ortiz, del GMDPPC, explica que él, como vecino del barrio 
de Roquetes, puede asegurar que su barrio tiene graves problemas de convivencia y 
de incivismo. Manifiesta que, en este sentido, valoran muy positivamente la 
proposición del GMDCiU, pero que les gustaría poner especial énfasis en el papel que 
tienen que jugar tanto la Guardia Urbana como los Mossos d’Esquadra en el Plan de 
convivencia que se propone. Concluye que votarán a favor de la propuesta si queda 
así redactada. 

La señora Natividad Sanjurjo Golpe, del GMDC’s, afirma que apoyarán la propuesta, 
puesto que son conscientes de la problemática mencionada y están a favor de la 
convivencia. 

El señor Gabriel García Duarte, del GMDPSC-CP, señala que la proposición que les 
llegó a los grupos hablaba específicamente de Roquetes y que, mediante una 
propuesta de transacción del Grupo Socialista, ha sido modificada y se le ha dado un 
carácter más global de distrito. 

Remarca que estos problemas de convivencia vienen de lejos y que no se puede decir 
que solo surjan en los consejos de barrio. Opina que no se puede ocultar su 
existencia, pero que sería un grave error reducirlos a una cuestión de mera seguridad. 
En este sentido, afirma que se tienen que abordar en mayor profundidad y que, por 
eso, su grupo propuso incorporar todo el distrito en la propuesta, aunque se 
nombraran algunos barrios en concreto. 

Explica que, a pesar de que esta propuesta proviene de GMDCiU, les hubiera gustado 
saber qué intentó hacer este grupo para resolver este problema cuando gobernaba, ya 
que tienen la percepción de que no se hizo nada durante el gobierno de Trias. En ese 
sentido, manifiesta que les gustaría que el GMDCiU les explicara qué medidas 
consideran que debería incluir el Plan de convivencia que propone. 

Pide al gobierno que considere seriamente aceptar esta proposición, ya que no 
quieren caer en el discurso del «buenismo» y que al final se tenga que intervenir de 
forma contundente, como ha ocurrido en otros lugares de la ciudad. Explica que en 
esas ocasiones se acaban olvidando las causas sociales que hay detrás de esta clase 
de problemas y la gente tiene la percepción de que «ya era hora de que intervinieran». 
Opina que si se hacen las cosas a tiempo, con el acuerdo y el consenso adecuados, 
se puede evitar la necesidad de recurrir a las fuerzas de seguridad como única 
solución. Destaca que la propuesta habla de un Plan de convivencia integral que 
abarca varios aspectos y áreas, no solo la seguridad, que entiende que queda como 
último recurso. 

La senyora Àngels Rabadà Núñez, del GMDBComú-E, manifesta que s’abstindran i 
que, a més, consideren que la proposta és molt oportunista. Explica que el seu grup 
creu que qui ha de determinar com s’han de fer les coses és la gent dels barris, 
especialment de Roquetes. En aquest sentit, afirma que el govern està totalment 
d’acord amb les propostes dels veïns d’aquest barri i està treballant amb ells. 
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Remarca que no els fa por recórrer a la Guàrdia Urbana i als Mossos d’Esquadra si fa 
falta, però que no estan d’acord a adoptar un enfocament tan simplista davant un 
problema tan greu i que ve de lluny. Subratlla que els problemes de convivència 
sorgeixen en barris molt deteriorats i que ja fa temps que s’haurien d’haver abordat. 
Conclou que no es pot donar una resposta simplista a aquests problemes i que el 
govern donarà suport a les propostes dels veïns. 

Finalitzades les intervencions dels grups, el president dóna pas a les intervencions del 
públic i les entitats. 

El señor Carmelo Vico, en nombre propio, afirma que el problema de convivencia se 
remonta a muchos años atrás, y que cree que hay que enseñar a la gente que ha 
llegado después a barrios como el de Roquetes cuáles son sus obligaciones y sus 
derechos, de forma que acaten las normas y dejen descansar a los demás vecinos. 

Explica que él se ha encontrado gente orinando en la calle a las tres de la mañana y 
que le han insultado cuando les ha llamado la atención. Señala que, además, si ha 
llamado a la Guardia Urbana, no ha venido nunca. Opina que tiene que haber un 
mayor control del orden público para que todo el mundo cumpla la ley y que a nadie le 
tiene que molestar que acudan las fuerzas de seguridad siempre que sea necesario.  

El senyor Pep Ortiz, en nom de la Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de 
Nou Barris, explica que fa pocs dies ja van parlar amb responsables del Districte de la 
necessitat d’una trobada global de tot Nou Barris per veure de quina manera s’afronta 
aquest tema. Assenyala que no es tracta d’un problema específic d’alguns barris, sinó 
que és un problema global que està provocat per diversos factors: la situació de 
feblesa econòmica, la falta de locals adequats per als joves, etc. A més, subratlla que 
hi ha barris on els que protagonitzen conductes incíviques no són els nouvinguts, sinó 
fills i néts del barri, als quals no se’ls jutja de la mateixa manera perquè són «els 
nostres».  

Manifesta que avui coincideix amb el GMDCiU que l’única manera de resoldre els 
problemes de convivència és que tots els agents s’hi impliquin, des del Districte fins als 
barris, que remarca que fan molt per intentar evitar que qualsevol dia hi pugui haver un 
esclat de violència. Destaca que la Guàrdia Urbana o els Mossos d’Esquadra poden 
fer falta en algun moment, però que sobretot es tracta d’adoptar tot un seguit de 
mesures socials, que poden consistir des de posar animadors al carrer fins a 
augmentar les possibilitats de feina per als joves i fer que els nouvinguts s’identifiquin 
amb el seu territori. Assenyala que la Coordinadora treballa tots aquests aspectes, 
però que ha arribat un moment en què segurament necessiten una implicació més 
gran del Districte. En aquest sentit, opina que s’han de reunir, estudiar els problemes 
de fons i donar-los una solució. 

El senyor Francisco Garrobo, en nom de la CUP Capgirem Nou Barris, lamenta els 
discursos xenòfobs entorn d’aquesta qüestió, i afirma que també hi ha catalans que 
fan xivarri al carrer, però que sovint tenen més diners i poden anar a llocs tancats. 
Remarca que no es tracta, doncs, d’un problema de convivència sinó de pobresa. 
Opina que els joves necessiten espais per fer les seves activitats i que, si no els tenen, 
han de fer servir el carrer. Afirma que, per tant, aquest problema no es resoldrà ni amb 
Guàrdia Urbana ni amb Mossos d’Esquadra sinó amb espais per a joves. 
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La senyora Carmen Andrés Añón, regidora adscrita del GMPSC-CP, demana al 
president del Consell del Districte si és possible que la Junta de Portaveus del Districte 
adopti un acord per tal que les conductes incíviques no es relacionin, ni en els plenaris 
ni en les audiències, amb l’origen, la nacionalitat o l’ètnia de les persones. Opina que 
la identificació de tots ha de ser com a veïns de Nou Barris i de Barcelona, sense cap 
altra referència. 

El president dóna pas a una segona ronda d’intervencions dels grups. 

El senyor Ventura demana a la senyora Rabadà que quan hagi d’intervenir en un 
plenari es llegeixi abans la proposició. Assenyala que la consellera ha parlat 
d’«oportunisme», quan el seu grup no determina el que s’ha de fer, sinó que proposa 
que s’adopti el compromís de parlar amb les entitats del territori perquè elaborin un Pla 
de convivència i que es faci el que elles considerin que s’ha de fer per resoldre 
aquests problemes. A més, remarca que tampoc no han dit que la situació sigui ara 
pitjor que fa uns mesos, sinó que hi ha un problema que creuen que s’ha de 
solucionar. 

Diu al portaveu del GMDPSC-CP que en el mandat anterior es van intentar donar 
solucions, però que és un problema complex i que, per això, la voluntat de la 
proposició és arribar a un acord al més ampli possible per treballar canvis de conducta 
a llarg termini, no només de cara a aquest mandat. 

Diu al senyor Garrobo que no estan fent alarmisme del que està passant, ja que 
aquesta queixa procedeix de les mateixes entitats de Roquetes. 

El senyor Sangrà precisa que s’ha referit als consells de barri com a exemple d’espai 
d’on podia sortir aquesta proposta, però que això no vol dir que la seva única font 
d’informació siguin els consells de barri.  

Assenyala que el sobta una mica l’arbitrarietat amb la qual s’han triat els tres barris 
que s’esmenten a la proposta, que originalment parlava només de Roquetes. Opina 
que els problemes de convivència no són exclusius de Trinitat Nova, Roquetes i 
Verdum, i que aquesta manca de fonament li genera un cert recel quant a la solidesa 
de la proposta. 

Reitera l’abstenció del GMDERC-AM. 

El señor García Ortiz expresa el voto a favor del GMDPPC. 

La señora Sanjurjo afirma que el GMDC’s vota a favor de la propuesta. 

El señor García Duarte ratifica la idea de que son partidarios de que no se establezca 
ninguna relación entre problemas de convivencia y origen o color de la piel. Afirma que 
esto es un grave error ya que, en general, esta clase de problemas se dan con mayor 
frecuencia allí donde hay más pobreza. Pide que se reflexione sobre ello y no se caiga 
en la trampa de establecer este tipo de asociaciones. Por otro lado, opina que los 
problemas de convivencia no se deben principalmente a la falta de equipamientos, 
sino a los usos del espacio público. 
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Explica que le parece que el GMDERC-AM se ha quedado con la idea de la 
proposición inicial, que destaca que se ha modificado para que abarque todo el distrito. 
En relación con ello, señala que se mencionan algunos barrios a modo de ejemplo. 

Manifiesta que lamentan la posición del GMDBComú-E, que opina que prefiere pecar 
de «buenismo» que tomarse en serio el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona en 
estos temas. Remarca que en Nou Barris existen unos focos ya conocidos donde se 
dan conflictos de convivencia, y opina que el gobierno no los quiere abordar. Afirma 
que lo lamentan porque, sin el apoyo del gobierno, esta proposición queda muerta, y el 
gobierno será responsable de que el problema continúe. 

La senyora Rabadà manifesta que no entén què es vol dir quan es parla de 
«bonisme», atès que ja s’està abordant i treballant aquest problema.  

Diu al senyor Ventura que és ell qui ha dit que al govern l’incomoda recórrer a la 
Guàrdia Urbana, i que per això ella ha parlat d’oportunisme. Pel que fa a això, afirma 
que la Guàrdia Urbana intervé quan és necessari.  

Destaca que la convivència és un eix estratègic que formarà part del PAD, però en 
relació amb tot el districte i no només uns barris. En aquest sentit, assenyala que la 
proposició ha patit molts canvis des del document inicial. 

Finalment, reitera l’abstenció del seu grup. 

El senyor Ventura agraeix el suport dels grups que han votat a favor de la proposició i 
lamenta que el govern no adopti el compromís de liderar aquesta iniciativa. D’altra 
banda, diu a la senyora Rabadà que és natural que les proposicions es modifiquin 
quan s’arriba a transaccions amb altres grups. 

S’aprova la proposició d’acord per majoria amb les abstencions del GMDERC-AM i del 
GMDBComú-E, i els vots a favor de la resta de grups. 

 Proposició d’ERC relativa al fet que el Govern del Districte de Nou Barris 
impulsi un nou model de gestió dels equipaments esportius basat en la 
gestió per part dels clubs i les entitats usuàries, garantint-ne la continuïtat 
històrica i la seva acció social als barris prioritzant els criteris esportius i la 
funció social de l’esport en un marc que permeti la necessària sostenibilitat 
econòmica d’aquestes instal·lacions, aplicant-lo a les instal·lacions de nova 
construcció i que s’estengui a la resta d’instal·lacions del Districte a mesura 
que hagin de ser objecte de nova concessió 

El senyor Joaquim Sangrà i Morer, del GMDERC-AM, manifesta que la proposta tracta 
del model de gestió dels equipaments esportius que són competència del Districte, que 
remarca que és un tema que ja fa un cert temps que genera una sèrie de conflictes i 
desajustaments. Recorda que justament avui s’ha fet un pas més per a la construcció 
del poliesportiu i la piscina del Turó de la Peira, però que ha quedat la incògnita del 
model de gestió que s’hi aplicarà. A més, assenyala que aviat s’haurà d’atorgar la nova 
gestió del camp de futbol de Porta; que el poliesportiu de Canyelles està paralitzat 
perquè l’empresa concessionària no tira endavant el projecte; que cal acabar de 
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resoldre la gestió del poliesportiu de Valldaura, i que la gestió d’UBAE de les pistes 
d’atletisme de Can Dragó provoca desajustos. Destaca que tot això conviu amb una 
experiència històrica d’èxit en la gestió d’equipaments públics per part d’entitats a Nou 
Barris, així com amb la voluntat de gestió dels equipaments esportius per part de les 
entitats i els clubs usuaris del districte. 

Manifesta que, per tot plegat, proposen un nou model de gestió per als equipaments 
esportius del districte, basat en la gestió per part dels clubs i les entitats que en són 
usuaris. Tot seguit llegeix la proposició: «Que el govern del Districte de Nou Barris 
impulsi un nou model de gestió dels equipaments esportius competència del Districte 
basat en la gestió cívica dels equipaments per part dels clubs i les entitats usuàries 
quan aquestes estiguin vinculades socialment al territori i tinguin la capacitat i recursos 
tècnics necessaris per a dur-la a terme. Que aquest nou model prioritzi els criteris 
esportius i la funció social de l’esport en un marc que permeti la necessària 
sostenibilitat econòmica d’aquestes instal·lacions, que s’apliqui a les instal·lacions de 
nova construcció i que s’estengui a la resta d’instal·lacions durant la legislatura.» 

A continuació, el president dona torn de paraula als grups municipals. El senyor Adrià 
Ventura Ramos, del GMDCiU, manifesta que estan d’acord amb la proposició, però 
que part del que diu ja es fa, atès que a l’hora de decidir la gestió d’un equipament es 
prioritza molt la gestió dels clubs i les entitats, i es valora el seu arrelament al territori i 
la seva funció social. Assenyala que, tanmateix, és cert que actualment és impossible 
que els interventors i secretaris de l’Ajuntament permetin excloure les empreses de 
segons quins concursos públics. 

Afirma que, tot i això, el seu grup està totalment a favor de la gestió cívica i que els 
clubs i les entitats siguin gestors dels equipaments, per la qual cosa votaran a favor de 
la proposició. 

El señor Javier Barreña Flores, del GMDPPC, solicita al secretario jurídico que, dado 
que la mayoría de las propuestas de acuerdo han sido transaccionadas, se las reenvíe 
por correo electrónico. 

Remarca que, según le ha informado un técnico, actualmente la gestión cívica le 
cuesta 1.100.000 euros al Distrito de Nou Barris. Además, señala que la gestión cívica 
de la que habla la proposición incluye un abanico de posibilidades muy amplias, ya 
que hay entidades que necesitan un gestor más o menos profesional, a diferencia de 
otro tipo de instalaciones, como los campos de fútbol municipales, los de fútbol sala o 
la pista de patinaje de la Guineueta. 

Explica que su grupo cree que 1.100.000 euros es un coste muy elevado para la 
Administración y, por lo tanto, defienden, por un lado, que se intente no incrementar 
esta partida en la medida de lo posible, y por el otro, que se aplique la gestión cívica 
en el caso de los campos municipales de fútbol, pero con un coste cero para la 
Administración. Precisa que eso significa otorgar la gestión a entidades del barrio o del 
distrito sin ánimo de lucro, de modo que el único coste para el Ayuntamiento sea el de 
ceder la gestión durante cuatro años, que es lo que permite la ley, y realizar pequeños 
arreglos. 
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El senyor Luis Ignacio Ruiz Gandullo, del GMDC’s, manifesta que estan d’acord amb 
el que diu la proposició, sobretot pel que fa a prioritzar els criteris esportius i la funció 
social de l’esport als interessos econòmics. En aquest sentit, es refereix a l’experiència 
negativa d’un familiar seu amb un club gestionat per la Fundació Marcet, on opina que 
hi havia més l’objectiu de guanyar diners que de formar els nois. 

El señor Gabriel García Duarte, del GMPSC-CP, explica que comparten el espíritu de 
la proposición, que es el de promover y proteger la sana actividad deportiva que hay 
en el distrito de Nou Barris y procurar dar algún tipo de preferencia o reconocimiento a 
cierto tipo de entidades deportivas. Además, destaca que el distrito tiene una vida 
asociativa potente y con éxitos en la gestión de equipamientos. Finalmente, expresa el 
voto a favor de su grupo. 

El senyor Carlos Izquierdo Lázaro, del GMDBComú-E, manifesta que el govern també 
pensa que Nou Barris compta amb una bona xarxa d’entitats de base que treballen per 
l’esport per a tothom des d’una perspectiva inclusiva i popular. Afirma que, com a 
govern, estan orgullosos i orgulloses de tenir aquesta realitat tant en l’àmbit esportiu 
com en altres àmbits. 

Explica que el nou govern vol ampliar el model de gestió cívica als equipaments 
esportius, tenint en compte els models d’èxit en la gestió directa d’alguns tipus 
d’equipaments per part de les entitats. A més, destaca que consideren que l’esport no 
és només competició, sinó també cultura i una manera de fomentar la cohesió social, 
la relació social i un conjunt de valors que serveixen tant a l’esport com a la forma de 
vida. 

Manifesta que creuen que començar a treballar la gestió cívica als equipaments 
esportius suposa, al cap i a la fi, enfortir una xarxa que ja fa un treball força important 
al territori. Afirma que, per tant, donen suport a la proposició. 

El president obre el torn de paraula del públic i les entitats. 

El senyor Pep Ortiz, en nom de la Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de 
Nou Barris, convida el senyor Barreña a visitar qualsevol equipament de gestió cívica 
perquè vegi el treball que s’hi fa. A més, remarca que l’Ajuntament no només 
subvenciona la gestió cívica, sinó la gestió de qualsevol equipament. Assenyala que 
ara no farà una comparació entre gestió cívica i gestió empresarial, però que sí que vol 
destacar que és difícil que la quantitat d’hores que destinen els voluntaris a la feina i la 
quantitat de treball d’inserció que es fa en els equipaments de gestió cívica es doni en 
altres tipus d’equipaments. Recorda que, quan s’ha parlat de les noves instal·lacions 
del Turó de la Peira, tothom s’ha mostrat d’acord que la gestió vagi a càrrec del Club 
de Futbol Sala Montsant. Afirma que, per tant, no entén que ara alguns grups canviïn 
el seu discurs.  

Manifesta que és evident que hi ha d’haver màxima transparència en la gestió de 
qualsevol instal·lació esportiva que es regeixi per la gestió cívica, cosa que remarca 
que segurament no és tan fàcil en el cas de les empreses, entre altres coses perquè 
qualsevol empresa té una partida de gestió que les entitats no poden tenir. 
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El señor Beltrán Decive, en nombre de una fundación de personas con discapacidad, 
explica que su entidad había pedido al Club Natació Atlètic - Barceloneta un local 
social de 800 metros cuadrados que hay en el paseo marítimo para que su colectivo 
de discapacitados pudiera disfrutar de una parte de la playa, pero que se ha quedado 
el local una empresa de bicicletas de paseo que no es de Barcelona.  

El president demana al senyor Decive que sigui concís. 

La regidora també li demana que se cenyeixi als temes que tracten. 

El señor Decive señala que solamente quería poner un ejemplo de cómo su colectivo 
jamás ha podido dirigir una entidad en la ciudad. 

El señor Manolo Sánchez, presidente de la Asociación de Vecinos de Canyelles, 
explica que la entidad privada UBAE tenía que haber construido un polideportivo en el 
barrio hace doce años y que todavía lo están esperando. Además, remarca que las 
piscinas que gestiona esta empresa están en muy mal estado, cuando el contrato que 
tenía establecía que debía construir el polideportivo y arreglar también las piscinas. 

Opina que es inadmisible que una entidad privada esté gestionando un terreno público 
desde hace doce años y el terreno siga paralizado. Pide al gobierno que actúe porque, 
si no, van a tener que acabar denunciando al propio Ayuntamiento por prevaricación. 
Además, pide a la regidora que lea los reportajes que le ha enviado para que todos se 
enteren de quién fue Enric Truñó dentro del Ayuntamiento y quiénes son todavía 
Rafael Niubó y Montserrat Mas, su esposa. Acaba afirmando que «algo huele a 
podrido en UBAE». 

El president dóna la paraula als grups que volen fer una segona intervenció. 

El senyor Sangrà agraeix el suport dels grups que han votat a favor de la proposició. 

Aclareix que la proposició parla del model de gestió en global, però que l’execució 
concreta d’aquest model depèn de qui té la responsabilitat de govern. D’altra banda, 
manifesta que és absolutament legítim que cadascú tingui un model diferent per la 
seva ideologia i manera de pensar, però que l’estranya molt que s’exigeixi més als 
clubs i les entitats usuàries de les instal·lacions que a les empreses privades, quan 
aquestes en trauran un profit econòmic. Assenyala que, en canvi, el màxim que pot 
arribar a passar als clubs i les associacions és que, pel fet d’haver de gestionar un 
equipament, s’arruïnin i hagin de plegar.  

Qüestiona que el que fa UBAE amb les pistes d’atletisme de Can Dragó sigui 
gestionar, quan només passa notes a l’IBE perquè s’arreglin alguns desperfectes i 
cobra 4.000 euros l’any. Així mateix, es pregunta quant els costa a tots el que passa a 
Canyelles, o quant cobra i ingressa cada mes el poliesportiu Palestra. Remarca que es 
poden fer molts tipus de números i que, per tant, tot depèn dels càlculs que es facin i 
del que es pretengui. Destaca que la funció social de l’esport és ineludible, i més als 
barris del districte, on hi ha un gran nombre d’exemples en aquest sentit, com la 
Muntanyesa, el Montsant, el Babar, el Grup Muntanyés, l’Alzamora, el Piferrer i tota la 
resta de clubs que han nascut als barris i que es dediquen a ocupar el lleure dels 
infants, els joves i els no tan joves de manera educativa. 
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El señor Barreña explica que al final votarán a favor de la proposición, pero que creen 
que con esta propuesta no sacarán provecho de la experiencia y se deja el tema en la 
ambigüedad. Afirma que su grupo no lo hubiera hecho así, pero que les parece bien.  

Pide al señor Sangrà que se dé una vuelta por los campos municipales de fútbol de 
Nou Barris para que vea el buen trabajo que se realiza en ellos, con un coste cero 
para el Ayuntamiento, sin tratarse de gestión cívica. Reitera que 1.100.000 euros en 
coste de gestión cívica es una cifra respetable, y que no entiende que se quiera 
cambiar lo que hoy funciona muy bien bajo la gestión de entidades sin ánimo de lucro, 
sobre todo en campos municipales de fútbol. Destaca que el beneficio que obtienen 
esas entidades es que pueden utilizar esas instalaciones de forma gratuita, con lo que 
indirectamente ya se colabora con ellas. 

Por otro lado, dice al señor Sangrà que hace poco ha solicitado las cuentas de 
explotación de Palestra porque quiere revisar algunas cosas, y que recurre al 
secretario jurídico cuando tiene cualquier duda. 

S’aprova la proposició d’acord per unanimitat.  

 Prec del PSC relatiu a acordar amb els propietaris dels habitatges i locals la 
col·locació de les pilones i posar-les protegint els jardins. Remodelar les 
entrades als habitatges i locals per tal que les entrades quedin rectes amb la 
façana, per facilitar el pas als comerços. Revisar la col·locació del 
clavegueram, papereres i contenidors d’escombraries, així com els talls de 
subministraments d’alguns locals 

La senyora Núria Gaig Jané, del GMDPSC-CP, manifesta que presenten un prec per 
petició veïnal de la Trinitat Nova. Recorda que el maig de 2014 van començar les 
obres de remodelació de 35.600 metres quadrats a la Trinitat Nova, que representen 
un import total de 3,2 milions d’euros cofinançats amb el fons FEDER. Explica que els 
veïns es van començar a queixar que la il·luminació era insuficient, però que fins que 
el 25 de febrer no va sortir un article titulat «Entre tinieblas» a El Periódico no es va 
modificar la il·luminació. 

Assenyala que el 20 de març de 2015 els veïns van fer un escrit de totes les 
deficiències que hi ha a les obres, en el qual deien: «Dificultat d’accés a la plaça 
central. No s’ha deixat cap accés per creuar el carrer. La gent per creuar o dóna la 
volta o ha de creuar pels jardins. La protecció dels jardins és inexistent i s’observen 
rodes d’automòbil als jardins. Les pilones les han col·locat davant de les cases, 
dificultant el seu pas. La col·locació del paviment a les entrades dels comerços és en 
diagonal, dificultant l’entrada i sortida.» 

Explica que ella mateixa va fer un passeig per la zona amb els veïns i va observar que 
les pilones estan a les entrades dels domicilis i que l’espai de pas que hi ha entre 
pilona i pilona és molt reduït. Afirma que, fins i tot, hi ha una farola enmig de dues 
pilones, fet que impedeix el pas d’un cotxet de nens o una cadira de rodes. D’altra 
banda, assenyala que les clavegueres són al jardí, al costat del pas i a les entrades 
dels comerços; que els jardins que donen als edificis no estan cuidats i tenen marques 



 
Districte de Nou Barris 

Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 

Pl. Major de Nou Barris, 1 

08042 Barcelona  

93.291.68.00 

www.bcn.cat/noubarris 

 

de rodes de vehicles, i que al carrer Palamós no hi ha prou papereres. Tot seguit 
presenta el prec. 

La senyora Jennifer Coronado Ortega, consellera d’Ecologia Urbana i Mobilitat, 
manifesta que el govern accepta el prec. Afirma que revisaran les obres tenint en 
compte les queixes dels veïns i, sobretot, el compliment de la normativa vigent i la 
disponibilitat econòmica del Districte. 

S’accepta el prec. 

 Prec de C’s relatiu a instar el govern municipal que, mitjançant les 
instruccions que obren en poder del cos de Guàrdia Urbana de Barcelona, 
atès el protocol o ordre VÍCTOR ALFA, en doni compliment i eviti que es 
produeixi la venda de productes de forma il·legal en el Districte de Nou Barris 

El señor Félix Cogolludo Gamboa, del GMDC’s, señala que presentan este ruego a 
petición de los vecinos de la Trinitat. Explica que la venta ilegal de falsificaciones ha 
ocupado muchos titulares de prensa en los últimos meses, y que este problema no es 
exclusivo de zonas turísticas muy concurridas, sino que también se da en Nou Barris, 
particularmente en los mercadillos de Trinitat Nova, Ciutat Meridiana y Canyelles. 
Afirma que este fenómeno perjudica a los vendedores ambulantes y los comerciantes 
que pagan impuestos y tasas por ocupación del espacio público. A continuación 
presenta el ruego. 

El señor Carlos Izquierdo Lázaro, consejero de Participación, Juventud y Cultura, 
manifiesta que le ha sorprendido mucho esta petición porque el operativo Víctor Alfa 
ya está en marcha. Explica que, en cualquier caso, no creen que se tenga que dar el 
mismo trato a cada situación, sino que se tiene que adaptar la respuesta a cada caso, 
que es lo que ahora están analizando tanto con los servicios de la Guardia Urbana 
como con los servicios técnicos del Distrito. Afirma que hasta que no acaben de tener 
esta diagnosis no pueden aceptar el ruego. Añade que, en cualquier caso, seguirán 
trabajando en esta cuestión, y que si en algún momento es necesario intensificar el 
operativo Víctor Alfa, así se hará. 

Es rebutja el prec. 

 Prec del PPC relatiu al fet que el govern municipal insti TMB que en el menor 
temps possible restitueixi els serveis de les línies d’autobús de barri en el 
Districte de Nou Barris durant els diumenges i dies festius 

El señor Francisco García Ortiz, del GMDPPC, explica que presentan una iniciativa 
sobre una de las decisiones políticas que se tomaron en el pasado mandato y que, a 
su juicio, más perjudicaron la movilidad del distrito. Destaca que en los últimos 
consejos de barrio se ha puesto de manifiesto que una de las principales 
reivindicaciones tanto de las entidades como de los vecinos es la restitución de líneas 
de autobús de barrio durante los domingos y días festivos. Remarca que se debe tener 
en cuenta que es un servicio muy utilizado por la gente mayor para sus 
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desplazamientos diarios, y que el distrito tiene fuertes desniveles y pendientes. A 
continuación presenta el ruego. 

La senyora Jennifer Coronado Ortega, consellera d’Ecologia Urbana i Mobilitat, 
manifesta que el govern accepta el prec. Recorda que, de fet, el govern havia inclòs 
aquesta partida en els pressupostos de 2016, i insta l’oposició a aprovar els 
pressupostos per recuperar aquest servei. 

El señor García señala que no pueden votar a favor del presupuesto por una única 
iniciativa, cuando en su conjunto no responde al modelo que su grupo defiende. 
Manifiesta que, de todas formas, agradecen la aceptación del ruego, y pregunta 
cuándo se prevé que el servicio vuelva a estar de nuevo en funcionamiento. 

La senyora Coronado respon que aquesta mesura no es podrà executar fins que no 
s’aprovin els pressupostos. 

S’accepta el prec. 

 Prec del PPC relatiu al fet que el govern municipal elabori un pla d’actuació 
per tal que els propers 3 mesos presenti al Plenari municipal una radiografia 
del Districte de totes les barreres arquitectòniques detallades per barris, que 
s’elabori un calendari d’execució detallant l’inici i finalització de les diferents 
obres i que es reservin les partides pressupostàries suficients per a 
solucionar les dites anomalies al llarg de la present legislatura 

El señor Javier Barreña Flores, del GMDPPC, presenta el ruego. 

La senyora Esther Flaquer García, consellera de Salut, Gent Gran i Diversitat 
Funcional, assenyala que la petició del senyor Barreña és «quasi faraònica» i que la 
sorprèn que no hagi plantejat un pacte pel que fa a aquesta qüestió. 

Afirma que el govern no accepta el prec. Explica que estan recollint diferents 
aportacions sobre aquesta qüestió en el marc del PAD i que apliquen les noves 
ordenances en aquesta matèria a tota l’obra nova, a més d’anar introduint millores a 
l’obra antiga. 

El señor Barreña lamenta que la señora Flaquer desconozca que todos los grupos 
municipales tienen un despacho en la segunda planta y que cada consejero tiene un 
buzón. Además, señala que el gobierno también dispone de su número de teléfono 
móvil. Afirma que ni él ni su grupo se han negado nunca a hablar de cualquier tema. 

La senyora Flaquer manifesta que ho tindran en compte, però que en aquest moment 
és impossible dur a terme el prec que s’ha presentat. 

Es rebutja el prec. 

 Prec de CiU relatiu a: 1) que el Govern del Districte de Nou Barris i 
l’Ajuntament de Barcelona durant aquest mandat es comprometin a 
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rehabilitar i adequar la masia de Can Carreras de la Guineueta; 2) i davant la 
manca d’equipaments culturals al barri de la Guineueta, que el govern del 
Districte es comprometi que aquest equipament sigui destinat com a espai 
cultural obert a tots els veïns i veïnes on les entitats dedicades a la cultura 
popular també tinguin un espai adient per poder realitzar les seves activitats 

El senyor Adrià Ventura Ramos, del GMDCiU, manifesta que Can Carreras és una 
masia situada al Parc Central de Nou Barris, al barri de la Guineueta, i és una mostra 
del patrimoni històric d’aquest barri i del districte. Explica que el pas del temps està 
fent perdre aquest espai, que resta sense ús, quan podria esdevenir un equipament 
referent per a tot Nou Barris. 

Assenyala que actualment l’estructura de la masia de Can Carreras està degradada, 
tapiada i en condicions molt deficients, fet que alerta que seria convenient actuar i 
dotar-la de contingut per tal de guanyar un equipament per als veïns i veïnes de la 
Guineueta i de Nou Barris, i alhora recuperar un element patrimonial i històric del 
districte. Tot seguit formula el prec. 

El senyor Carlos Izquierdo Lázaro, conseller de Participació, Joventut i Cultura, 
manifesta que celebren la preocupació que el GMDCiU mostra des del mes de maig 
per fer inversions en equipaments al districte. 

Explica que el govern està d’acord a rehabilitar la masia de Can Carreras, però que 
ara no poden definir l’ús que s’hi donarà, entre altres coses perquè això s’ha de 
treballar amb els veïns i amb els partits polítics en el marc del PAD. Afirma que, per 
tant, no poden acceptar les condicions que proposa el prec. 

El senyor Ventura lamenta que el govern no accepti el prec quan està d’acord que és 
una masia que s’ha de rehabilitar i s’ha de destinar a equipament. Explica que, per les 
converses que han tingut amb molts veïns tant quan eren al govern com ara que són a 
l’oposició, poden dir que la demanda fonamental és que aquesta masia esdevingui un 
espai cultural. Assenyala que la masia és massa poc accessible per ser un casal de 
gent gran, que és una altra de les demandes importants del barri de la Guineueta, i 
que els joves no volen que sigui un casal de joves perquè ja tenen el seu espai a la 
Masia. 

Conclou que agraeixen que el govern estigui obert a parlar sobre aquest equipament 
en el marc del PAD, però que lamenten que no es pugui comprometre en aquest 
moment. 

El senyor Izquierdo manifesta que no qüestiona la informació que ha exposat el senyor 
Ventura, però que l’ús final de la masia es definirà amb els veïns i veïnes. 

Es rebutja el prec. 

Prec d’ERC relatiu al fet que s’iniciïn els tràmits per a la inclusió de la masia 
de Can Carreres, l’edifici anomenat «Xalet de la Trinitat» i el tram existent a 
Nou Barris del Rec Comtal al Catàleg de Protecció del Patrimoni 
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Arquitectònic de Barcelona, per tal que assoleixin un nivell de protecció B o 
C, segons es consideri en cada cas 

El senyor Joaquim Sangrà Morer, del GMDERC-AM, manifesta que proposen que 
s’iniciï la catalogació de tres elements del districte que avui no estan catalogats: la 
masia de Can Carreras, que encara es conserva tal com estava habitada els últims 
anys; el Xalet de la Trinitat Nova, una edificació de 1915 que va ser la primera 
construcció del que havia de ser la urbanització de la zona alta de Roquetes, que 
finalment no es va fer; i el tram del Rec Comtal que passa pel barri de Vallbona, que 
és l’element històric més antic del districte. A continuació formula el prec. 

El senyor José Juan Medina Rodríguez, conseller d’Esports, Comerç i Promoció 
Econòmica, manifesta que el govern està d’acord en la necessitat de conservar i 
protegir el patrimoni històric del districte i d’aprofundir en el seu coneixement. 

Assenyala que en el cas del Xalet de la Trinitat Nova ja es va fer un informe valoratiu i 
no es recomanava la seva catalogació, però que demanaran un informe tècnic per 
valorar la inclusió o no de tots aquests elements en el Catàleg de Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic, a partir també dels estudis històrics. Afirma que, per tant, 
accepten el prec en aquest sentit. 

El senyor Sangrà manifesta que li sembla lògic que es faci primer un estudi preliminar. 

Assenyala que vol aprofitar per remarcar que el Catàleg de Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic és molt arquitectònic i poc historicoartístic. En relació amb això, opina 
que hi ha d’haver una cura especial amb alguns elements dels barris, atès que el que 
podria ser una nosa al mig del passeig de Gràcia pot ser l’únic que quedi d’unes 
determinades èpoques al districte de Nou Barris. Demana que, per tant, es valori 
l’aspecte històric i de representació del territori de les construccions inicials d’alguns 
barris, tal com recull la Llei del patrimoni historicoartístic de Catalunya. Afirma que, tot i 
que aquesta llei preveu aquest tipus d’excepcions, a Barcelona es fa una lectura molt 
restrictiva de la catalogació dels elements patrimonials. 

El senyor Medina manifesta que està totalment d’acord amb l’observació del senyor 
Sangrà i que per això ha dit que també es tindran en compte els estudis històrics. 

S’accepta el prec. 

Un cop finalitzats els precs presentats, restaven per tractar 3 preguntes i una demanda 
de seguiment respecte de la part d’impuls i control. La regidora del Districte proposa 
respondre per escrit les tres preguntes i la demanda de seguiment previstes en l’ordre 
del dia, per tal de reduir la durada de la sessió. Pregunta als tres grups que han 
plantejat les preguntes si hi estan d’acord. 

El senyor Adrià Ventura Ramos, del GMDCiU, pregunta si en aquest cas han de tornar 
a entrar les preguntes per registre. 

La regidora contesta que no, i que demà les respondran. 
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El señor Gabriel García Duarte, del GMDPSC-CP, propone que se incluyan las 
respuestas en el acta. 

La regidora afirma que les inclouran a l’acta perquè tothom hi tingui accés. 

El senyor Carlos Izquierdo Lázaro, conseller de Participació, Joventut i Cultura, diu al 
senyor Decive, que demana aquesta informació, que no tindran inconvenient a lliurar-li 
les respostes després de fer-les arribar als grups polítics.  

Es reprodueixen literalment les respostes efectuades per escrit respecte de les 
preguntes i la demanda de seguiment incloses en l’ordre del dia.  

Pregunta del PSC relativa a quan pensa el Govern de Barcelona en Comú 
implantar la renda mínima que va incloure en el seu pla de xoc 

“El Govern Municipal en compliment del programa electoral té previst implantar una 
Renda Municipal per a la ciutadania de Barcelona durant aquest mandat.  

2. Si bé es va anunciar en el pla de xoc , la instauració no és immediata ja que ens 
guiem per uns pressupostos que no ens ho han permès, i es per això que no hi ha 
encara un càlcul estimat de la Renda Municipal. Ja s’han iniciat els estudis interns i 
externs per avaluar quina quantitat hauria de fixar-se per individu i per llar (tal i com és 
va acordar en la MESURA DE GOVERN: Accions urgents de lluita contra la pobresa: 
Per una Barcelona més justa i equitativa, pactada amb el PSC i ERC).  

3. El cost per a l’Ajuntament també serà estudiat en aquestes diagnosis, i haurà de 
tenir present el nivell de Renda Municipal que es fixi, els nombre de beneficiaris que 
tindrà, i els estalvis en altres prestacions per part de l’Ajuntament, ja siguin prestacions 
monetàries, en espècie, directes o indirectes, que rebin actualment les persones 
beneficiàries.  

4. En quant a abanderar la defensa des de Barcelona ja ho vam fer el passat 23 de 
juliol d’enguany , on Bcn en comú juntament amb altres 6 forces polítiques (ICV, EUIA, 
Podem, Procés Constituent, CUP i vostès mateixos) va signar la declaració de la 
Comissió Promotora de la ILP (Iniciativa legislativa Popular) de Renda Garantida de 
Ciutadania “una Catalunya sense pobresa és urgent, possible i necessària” en la qual 
posàvem de manifest que la millor resposta davant la greu situació de pobresa severa 
que viu una part de la societat catalana avui és la Renda Garantida de Ciutadania que 
asseguri uns mínims per a la vida digna en els termes previstos en l’article 24.3 de 
l’Estatut de Autonomia.  

5. També s'ha avançat en la Renda Infantil, garantint el 100 euros als infants que ho 
necessitin i a les seves famílies (amb criteris de renda). Ampliant-se la dotació 
econòmica al 2015 amb una partida extraordinària d'entre 2,5 i quatre milions d'euros .  

Per tot això i perquè les actuacions han de ser conjuntes tant al Parlament, com a 
l’Ajuntament, els hi demanen tota la seva col•laboració junt amb el resta de forces aquí 
representades a que es sumin per a aconseguir el més aviat possible la instauració 
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d’aquesta renda municipal, que possibilitarà disminuir en termes assistencials i 
consolidarà els drets de ciutadania.” 

Pregunta de C’s relativa a quins plans té el Govern per a millorar l’atenció 
primària al Districte de Nou Barris 

En la sessió plenària, la senyora Trini Cuesta, en nom propi, explica que s’havia 
quedat perquè l’interessava molt la pregunta que planteja el Grup de C’s, però que és 
molt tard i està molt cansada. Opina que de cara a propers plenaris és important parlar 
de l’accés a l’atenció primària, que remarca que és una cosa que treballen i 
reivindiquen des de fa molts anys les entitats als barris.  

La regidora del Districte demana a la senyora Cuesta que no se’n vagi, ja que no tenen 
inconvenient a respondre aquesta pregunta en aquest moment. 

La senyora Esther Flaquer García, consellera de Salut, Gent Gran i Diversitat 
Funcional, recorda que l’Ajuntament no té cap competència sobre atenció primària, 
però que forma part del Consorci Sanitari de Barcelona i que un dels seus objectius és 
vetllar per les millores en salut.  

Manifesta que, atès que l’Ajuntament no té competències en aquest àmbit, recullen les 
reivindicacions de la població que estan d’acord amb els seus objectius polítics i les 
transmeten al Consorci. Explica que el passat 17 de novembre, al Consell Sectorial de 
Salut, algunes entitats van comentar que hi havia certes dificultats d’accessibilitat i 
mobilitat per arribar als centres especialistes del CAP de Sant Andreu i als CUAP del 
districte, especialment al d’Horta. Afirma que, en vista d’això, la comissionada de 
Salut, la senyora Tarafa, va assumir la proposta de fer un estudi a TMB per millorar 
l’accessibilitat als centres d’urgències, al CUAP d’Horta i al centre d’especialitats de 
Sant Andreu. 

D’altra banda, insta el GMDC’s a plantejar aquesta pregunta al Parlament de 
Catalunya a través del seu grup parlamentari i a sumar-se a Barcelona en Comú en la 
lluita per una sanitat pública, universal, equitativa i de qualitat per a totes les persones 
que visquin al país. A més, també els demana que se sumin a les seves peticions de 
derogació de les lleis d’estabilitat pressupostària, que afirma que han provocat les 
situacions de col·lapse de la salut catalana i del país en general en els darrers anys. 

No obstant això, el govern dona resposta escrita a la dita pregunta en els següents 
termes: 

“Un dels objectius del Govern Municipal és vetllar per les millores en Salut. Des del 

comissionat de Salut s’ha fitxat com estratègica l'actuació en l’Atenció Primària i 
Comunitària.  

Tot i no tenir-ne les competències directes, es traslladarà totes aquelles propostes 
veïnals, d’entitats i professionals al Consorci de Barcelona, i vetllarà pel compliment 
del compromisos adquirits des del Consorci. També des del comissionat s’està 
treballant amb el Consorci en el estudi de equipaments de Salut necessaris per el 
període 2016-2023, tant al Districte com a ciutat.  
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El passat 17 de novembre va haver la Sectorial de Salut del Districte de Nou Barris. En 
el transcurs de la qual es va proposar per part d’Entitats i veïns fer un estudi de 
mobilitat i accessibilitat per millorar l’accés tant als serveis d’especialistes ubicats a 
CAP Sant Andreu, com els diferents CUAP’s del Districte.  

Vam agafar el compromís de traspassar a TMB la demanda per tal de fer un estudi de 
mobilitat per millorar l’accés als centres esmentats.  

També es va anunciar l’inici d’actuacions d’urgència en 3 del 8 Barris del Districte 
susceptibles de Pla de Salut específics donades les seves alertes en el Informe de 
Salut 2014 i el programa de detecció precoç del càncer de colon.  

Li convido a que aquesta pregunta la traslladi el seu grup parlamentari al Parlament de 
Catalunya qui és el que te competències per legislar en matèria de Salut i també a que 
es sumi a les demandes que fem des de l’esquerra i en concret des de Bcn en Comú , 
en quant a l’increment de pressupost per la millorar tan de recursos humans com 
materials , seguir lluitant per una Sanitat Pública, Universal, Equitativa i de Qualitat per 
a totes les persones que visquin al nostre país. Finalment que es sumin a les nostres 
peticions de derogació de Lleis d’estabilitat Pressupostària que ens ha portat a 
aquestes situacions de col•lapses de pràcticament tots els serveis en matèria de drets 
Socials.” 

Pregunta de CiU relativa a si aquest govern té la intenció de contractar 
alguna empresa o organització externa amb la finalitat de gestionar o 
dinamitzar els òrgans de participació de Nou Barris i, en cas afirmatiu, quin 
serà el mètode de contractació i amb quines condicions seran contractades i 
quins mèrits seran avaluables per a la seva contractació 

“Com ja tothom coneix, un dels objectius que té aquest govern municipal és millorar els 
processos de participació. Que els ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat puguin 
participar de les decisions municipals i contribuir, d'una forma més directa i eficaç, a la 
pròpia evolució de la ciutat millora, sens dubte, la qualitat democràtica de la nostra 
ciutat.  

Dintre d'això, els Consells de Barri i els Consells Sectorials esdevenen espais propicis 
on poder millorar aquest tipus de relació amb els nostres veïns i veïnes.  

Si bé és cert que en aquest primers mesos no s'ha contractat, per part del Districte de 
Nou Barris, cap empresa o cooperativa per fer aquesta tasca, no és una opció que es 
descarti, sempre que es consideri que això millorarà aquest espais de participació i 
que pot ser eficaç per millorar el vincle entre la ciutadania i la institució.  

Si es fan aquestes contractacions, es tindrà en compte la legalitat vigent, la capacitat 
dels professionals i la pròpia trajectòria d'aquestes empreses o cooperatives.  

Que l'Ajuntament de Barcelona contracti serveis per millorar processos participatius no 
és cap novetat. Sense anar molt lluny, l'anterior govern municipal ho va fer en 
processos com la Reforma de Pere IV o la de la Rambla del Poblenou. També estava 
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previst fer-ho a Nou Barris per a la segona fase del procés de participació a la Plaça 
Sòller.” 

Demanda del PPC de seguiment d’execució de la proposició aprovada pel 
Consell Plenari de 08/10/2015, que acordà: «1- Que el gobierno del distrito 
conjuntamente con el IBE inste a UBAE a dar una respuesta con fecha límite 
de 31 de diciembre de 2015 sobre si va a realizar la construcción de dicho 
pabellón a lo largo del presente mandato municipal; 2- En caso contrario, que 
se inicien los trámites para revocar la actual concesión de construcción y 
gestión del nuevo pabellón polideportivo de Canyelles y que se proceda a 
convocar un nuevo concurso para la construcción y gestión del citado 
equipamiento»  

“ 1- Estem parlant d'una licitació feta per anteriors governs de districte (2003). 

Efectivament UBAE (Fitness Nou Barris)es comprometia a la construcció d'un pavelló 
esportiu i la remodelació i millora de la piscina del carrer Artesania.61-65 .  

Aquest projecte es va veure afectat per un seguit de circumstàncies (com les obres de 
la línia 3 del metro o el pla especial de zona aprovat en març de 2006 ) que van fer 
que la llicència d'obres no prosperés.  

2- El nostre compromís és desbloquejar aquesta situació per tal que aquest 
equipament esportiu esdevingui una realitat. L'Institut Barcelona Esport està estudiant 
la situació jurídica i tècnicament per veure quina és la millor proposta per donar sortida 
a la construcció d'un nou equipament.” 

11. Precs i preguntes del públic assistent al Plenari 

El señor Manolo Sánchez, presidente de la Asociación de Vecinos de Canyelles, 
explica que ya hace tiempo que preguntaron a la gerente cuándo iban a recuperar la 
parada del autobús que estaba al lado de la biblioteca, teniendo en cuenta la 
pendiente que hay en la zona. Por otro lado, recuerda que tienen pendiente una 
reunión con el Distrito y todavía no saben nada. 

Finalmente, señala que, para no perder la memoria histórica de la fundación de Nou 
Barris, quiere recordar que Juanjo Ferreiro no fue el primer concejal de Nou Barris, 
sino Gonzalo Crespo, y que el segundo concejal de Nou Barris fue Pablo Cernuda. 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 01:15 h 
del 3 de desembre de 2015. 

 

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


