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CONSELL DE BARRI DE NAVAS 
 
 
Identificació de la sessió 

Data:  2-11-2015 
Caràcter: Sessió ordinària 
Horari:  De 18’30h a 20’50 hores. 
Lloc:   Centre Cívic de Navas (Dr. Torent, 1) 
 
Assistents: 

Laia Ortiz, regidora del Districte 
Carme Turégano. Gerent del Districte 
Suso López, conseller tècnic del Districte 
Jordi Gimeno, GMD Barcelona en Comú 

Josep Vilà, GMD de CiU 

Enric Fernández Velilla, GMD PSC 

Quim Pañart, GMD de ERC 

Jordi Obón, GMD Ciutadans 
Carmen Santana, GMD del PP 
Ivan Altimira, GMD de la CUP 

 
Victòria Santafé, cap del departament de SPiT del Districte 
Josep Cambray, responsable de Comunicació del Districte, 
Jesús Imbernón, responsable de manteniment del departament de Llicències i 
Espai Públic del Districte 
Joaquim Pisa, tècnic de barri de Navas. 
 
Associació de Veïns de Navas 
Comissió de Festes de Navas 
Amizade amb Mozambique 
Pla de Desenvolupament Comunitari de Navas 
Ràpid Don Bosco 
Centre Obert- Plataforma PES Salesians 
Centre Parroquial Don Bosco 
 
 
Ordre del Dia: 
 
1. Benvinguda de la regidora al Consell de barri 
 
2. Repensem els Consells de Barri. Com podem fer entre tots un Consell de barri 
més participatiu? 
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3. Explicació del procés d’elaboració del Pla d’Actuació Municipal i el Pla 
d’Actuació del Districte. 
 
4. Actuació prevista a la pl. de la Guineu. 
 
5. Millora de la seguretat i la convivència a plaça pl. Ferran Reyes. 
 
6. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
La regidoria dona la benvinguda als presents i fa una crida a obrir una nova etapa 
dels Consells de barri. 
 
Un cop complimentat el primer punt de l’ordre del dia, el conseller tècnic fa el 
plantejament sobre la necessitat de redefinir els Consells de barri per millorar el 
seu funcionament i fer-los més participatius. Explica també el paper de la Comissió 
de seguiment, que ha de ser més actiu i no limitat com fins ara a la redacció dels 
ordres del dia dels Consells de barri. 
 
S’obre un torn d’intervencions dels assistents. 
 
Jaume Batlle demana més comunicació a la part del barri per sota de Meridiana, 
on no arriben els cartells publicitaris dels Consells de barri. 
 
Albert Mercadal diu que a la zona esmentada pel sr. Batlle no tenen serveis. 
Demana que no es tingui oblidada aquesta part del barri.  
 
Felip Garcia demana que hi hagin vies per canalitzar les queixes. 
 
Una veïna demana que s’instal·li un pirulí informatiu a la pl. Islàndia. 
 
El sr. Iglèsias, veí de la part del barri per sota de Meridiana, diu que allà no ha 
arribat la convocatòria del Consell de barri. 
 
Jaume Gené demana que s’enviin les convocatòries dels Consells de barri a les 
comunitats de veïns. 
 
Elvira Pallarés demana que hi hagi retorn de les propostes presentades als 
Consells de barri. 
 
La regidora respon que es pren nota de les propostes fetes, i en relació amb els 
Consells de barri explica que segons la normativa vigent el mínim a convocar son 
2 sessions per anys. 
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El conseller tècnic resumeix les intervencions hagudes, i manifesta que es recullen 
les propostes presentades per millorar la comunicació de les convocatòries. Està 
d’acord en que ha de haver-hi un retorn dels temes tractats. 
 
El conseller de barri, Jordi Gimeno, anuncia que hi serà al CC de Navas tots els 
dimecres a la tarda per rebre a tots els veïns i veïnes que vulguin parlar amb ell. 
 
La regidoria conclou que els consellers i conselleres de barri estaran a disposició 
dels veïns i veïnes a partir de desembre. També, que s’estudiarà la possibilitat 
d’incrementar el nombre de sessions anuals dels Consells de barri.  
 
Passant al següent punt de l’ordre del dia, s’aborden el PAD i el PAM. 
 
El conseller tècnic explica que el PAM serà el full de ruta del govern municipal 
durant el mandat que s’ha iniciat. El PAD per la seva part marca les línies 
estratègiques d’actuació del Districte. 
 
Tots dos s’elaboraran mitjançant un procés que serà obert i participatiu. En una 
primera fase i durant els pròxims mesos s’anirà treballant amb les entitats en 
aquesta direcció. En segona fase, entre gener i març s’obrirà el procés a tota la 
ciutadania, en espais no habituals de participació. En fase tres, hi haurà 
l’aprovació provisional de mesures, la negociació política d’aquestes i l’elaboració 
final de documents amb retorn dirigits a la ciutadania i les entitats. Finalment, en 
fase quatre es donarà curs a la implementació dels plans aprovats i al seu 
seguiment al llarg del mandat. 
 
El conseller de barri proposa que hi hagin propostes de partida per a estimular la 
participació pel que fa a l’espai públic, potenciació de les entitats etc. 
 
No hi ha intervencions del públic assistent, i es passa al següent punt. 
 
El tècnic Jesús Imberón presenta la proposta del pas de la Guineu que permetrà 
anar del c/Bofarull a Av. Meridiana. Explica que cal permís de la propietat, i que 
aquesta es la possibilitat que s’ha aprovat. Per tant, mentre no s’edifiqui no son 
d’aplicació el dret de vol i el dret de pas. 
 
Es produeixen diverses intervencions de veïns i veïnes de la zona que contradiuen 
aspectes de la negociació duta a terme entre l’Ajuntament durant el mandat 
anterior i la propietat. La regidora proposa fer retorn del tema recuperant tot el que 
s’ha treballat fins ara. Els veïns i veïnes manifesten el seu acord amb aquesta 
proposta.    
 
En relació amb les pistes de petanca de la pl. Ferran Reyes, Imbernón informa de 
que abans de final d’any es duran a terme diverses actuacions tals com la 
senyalització de prohibició de gossos, la col·locació de passamans, i la millora del 
drenatge d’una de les pistes.  
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Una veïna proposa destinar l’espai que ocupen les pistes de petanca a espais per 
jocs infantils. 
 
El sr. Salvador., del club Ràpid Bosco, replica que totes les pistes tenen ús 
actualment. 
 
La sra. Carme, secretaria de l’entitat, diu que l’Ajuntament no dona suport al club, i 
que la instal·lació esmentada té moltes mancances. 
 
En el següent punt de l’ordre del dia, s’aborda la problemàtica de la pl. Ferran 
Reyes. 
 
La regidora explica que el disseny urbanístic de la plaça no afavoreix la 
convivència. Parla a continuació dels diferents grups en presència en ella, com 
són el col·lectiu de persones sense sostre. L’Ajuntament intervé per inserir 
socialment aquestes persones, però molt dels ells prefereien romandre al carrer. 
 
Pel que fa a les dificultats de convivència entre diferents grups, explica que des de 
fa temps s’han dut a terme diferents intervencions dels equips de Gestió de 
Conflictes, Guàrdia Urbana, Mossos... amb mesures preses a partir de la 
intervenció d’aquests i d’altres professionals. Cal però entre tots repensar la plaça 
Ferran Reyes, i en aquest sentit esmenta les dotzenes d’aportacions veïnals 
recollides durant la passada Castanyada a iniciativa del Pla de Desenvolupament 
Comunitari de Navas. 
 
S’obre un torn de paraules. 
 
Una veïna diu que la majoria dels joves incívics que hi ha a la plaça són de “color 
fosc”, i que es a les tardes quan s’omple la plaça de grups de joves. 
 
Mario diu que la Guàrdia Urbana quasi mai va quan la truquen. Diu també que hi 
ha una relació directa entre els indigents i els grups de joves. 
 
La regidora explica que cal obrir espais per la convivència mitjançant la 
remodelació de la plaça. També, que segurament cal reforçar les propostes 
d’intervenció, mediació i gestió dels conflictes existents. Finalment, que 
s’estudiaran propostes per a tractar la problemàtica dels grups de joves que fan ús 
de la plaça en horari de nit, i que segons diuen els veïns són els que més 
molèsties generen. 
 
Un veí diu que cal que hi hagi una presència policial més gran, quan són el 
Mossos o la Guàrdia Urbana no hi ha problemes a la plaça. 
 
El sr. Mercadal diu que a la p. Islàndia es concentra axí mateix gent sense sostre, 
que utilitzen les entrades dels aparcaments per a fer le seves necessitats. 
 
Es passa finalment al punt de precs i preguntes.  
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Una veïna es queixa de les molèsties que causen les terrasses de bars. 
 
La gerent del Districte contesta que durant 2015 s’està implementant l’ordenança 
de les terrasses, i que en conseqüència totes les existents al Districte estan en 
revisió. Un total de 16 terrasses no s’ajusten a l’ordenança, segons la inspecció en 
marxa, que estarà acabada al desembre. 
 
Una veïna intervé per manifestar que els veïns del passatge Dr. Torent estan 
cansats de les molèsties que produeixen els okupes.  Assegura també que es 
relloguen les cases okupades passant a succesius ocupants. 
 
Essent les 20’50h,  i sense haver-hi més temes que tractar, es dóna per finalitzat 
el consell de barri de Navas.. 
 
 
 


