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ACTA-RESUM AUDIENCIA PUBLICA 

 
 
Data: 5 de març de 2018 
Lloc: Sala de Plens del Districte de Nou Barris (Pl. Major de Nou Barris, 1, planta 
1a) 
Hora: 19:00 h. 
 
 
Presideix: 
 
Ilm. Sr. Santiago Alonso Beltrán (C’S), president del Consell del Districte de Nou Barris 
 
 
Assistents: 
 
Ilma. Sra. Janet Sanz Cid, Regidora del Districte de Nou Barris (BEC) 
 
 
Sra. Esther Flaquer García (BEC) 
Sra. Jennifer Coronado Ortega (BEC) 
Sr. Juan Medina Rodríguez (BEC) 
Sr. Manuel Cubero Argente (BEC) 
Sr. Antoni Tallada Martínez (BEC) 
Sr. Carlos Izquierdo Lázaro (BEC) 
Sra. Carolina Recio Càceres (BEC) 
Sra. Yolanda Fortes Picas (BEC) 
 
Convidats: 
 
Sra. Gemma Arau i Ceballos, Gerent del Districte de Nou Barris 
Sr. Lucas Martínez Chito, Director de Serveis a les persones i Territori del Districte de Nou 
Barris. 
Sr. Manuel Ferrer Sala, Director de Serveis de LLicències i Espai Públic del Districte de nou 
Barris 
Sr. Josep Royuela Domingo, Intendent Cap UT 8 Guàrdia Urbana 
 
Secretari: 
 
Ricardo Fernández Aranda, Lletrat, Secretari del Districte. 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Obre l’acte el President del Consell del Districte de Nou Barris a les 19:10 hores, el qual, 
dona la benvinguda tant als ciutadans presents en aquesta acte com al servei especialitzat 
en el llenguatge de signes, al comptar amb la presència de vàries persones sordes en 
aquest acte públic. 
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En aquesta ocasió no hi ha respostes a donar respecte de l'Audiència Pública anterior, per 
la qual cosa, el President del Consell del Districte dona el torn de paraula al públic assistent 
que sol·licita intervenir, tot demanant o suggerint, un cop recollits els noms de les 
persones que volen parlar en l'Audiència Pública, que les intervencions es centrin en temes 
d'interès general del Districte de Nou Barris i que siguin el més breus possibles per tal que 
tothom que ho ha demanat pugui intervenir en aquesta Audiència Pública.  
 
A continuació, es detalla de forma breu i resumida totes les intervencions del públic i les 
respostes de la Gerent i de la Regidora.  
 
1) Jose Antonio González. Amb el recolzament del servei especialitzat en el llenguatge de 
signes, exposa que viu a Nou Barris des de sempre, des de que els seus pares van arribar 
al barri de Canyelles. Diu que a vegades, hi ha zones del Districtes on es produeixen furts o 
robatoris, on no es segur caminar especialment a la nit. Afirma que hi ha zones com el 
Passeig Valldaura que està molt il·luminat però d¡altres zones no i creu que són en 
aquestes zones on falta seguretat i demanaria més presència policial. 
En segon lloc, manifesta que viu al carrer Rambla Caçador al barri de la Guineueta i veu 
que, mentre els jardins d'aquest carrer no s'han arreglat, els dels carrers del voltant sí ho 
estan i diu que en el carrer Gacela, un costat s¡ha arreglat i l'altra no i això afecta al seu 
edifici que presenta humitats per no estar degudament sanejada aquesta zona i, per últim, 
demana que s'instal·lin uns bancs per tal que la gent pugui asseure's i concreció de data 
d'efectivitat d'aquestes peticions. 
 
2) Salvador Caballero. També amb el recolzament del servei especialitzat en el llenguatge 
de signes, exposa que viu a Nou Barris des de petit i diu que mai ha entrat a l'Oficina 
d'Atenció al Ciutadà del Districte. Diu que fa 10 anys o més a l'OAC hi havia una persona 
especialitzada en el llenguatge de signes que anava molt bé per fer gestions, consultes o 
lliurar documentació. Aquest servei va ser retirat a l'acabar el contracte i, per tant, demana 
la presència a l'OAC del Districte d'una persona fixa que sàpiga del llenguatge de signes. 
 
En segon lloc, explica que hi ha una zona al Passeig Urrutia que hi ha tot una sèrie de 
cotxes abandonats i on hi ha delinqüents. Demana, per tant, la neteja d'aquesta zona. 
 
3) Alberto López. També amb el recolzament del servei especialitzat en el llenguatge de 
signes, exposa que viu a Canyelles i que des de fa 15 anys hi ha una rampa que no té 
barana, per la qual cosa, es generen molts accidents (diu que disposa de fotos 
acreditatives). 
 
En segon lloc, diu que el carrer Antonio Machado té una vorera molt estreta i quan alguns 
comerciants treuen gènere al carrer pràcticament no es pot passar. 
Per últim, també reclama més presència policial i aporta fotografies dels temes que ha 
comentat, que lliura al Director de Serveis de Llicències i Espai Públic del Districte de Nou 
Barris. 
 
4) Pedro Acosta. Amb caràcter general, exposa el seu disgust i desacord amb l'actual 
govern. Diu que els han promés moltes coses i després no es fa res. Concreta que a Ciutat 
Meridiana s'havien promés unes escales mecàniques o les obres del carrer Pedraforca i no 
es veuen per enlloc. Respecte de les obres del carrer Pedraforca, s'havia dit una data 
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d'inici, després s'han retardat i ara diuen que seran a finals del 2019 i es pregunta si les 
pròximes eleccions són la causa del retard. 
 
En segon lloc, demana a la zona central del centre mèdic de Ciutat Meridiana unes escales 
no automàtiques per a poder accedir directament, atès que, actualment o dones la volta 
per una banda o has d'agafar un ascensor que quan s'espatlla has de donar una volta molt 
gran per accedir. 
 
En tercer lloc, diu que el govern va prometre 5 marquesines a Ciutat Meridiana de les qual 
s'han posat 3 i s'ha reformat una altra i aprofita la ocsió per demanar una altra marquesina 
a l'alçada del número 100 del carrer Les Agudes. 
 
En quart lloc, es pregunta què vol fer el govern del districte amb la Plaça del Mercat. 
 
En cinquè lloc, diu que es van demanar bancs per asseure's i no hi ha, els ascensors 
exteriors tornen a estar espatllats una altra vegada des del dissabte i pregunta com és que 
les càmeres no enxampen als causants i, per últim, denúncia que les persones que van pel 
barri (l'intervinent els denomina cuidadors ó "vigilants de la platja") no pugen a la part de 
dalt de Ciutat Meridiana. 
 
5) Jose Rocas. Membre de la Taula Oberta de Trinitat Nova, en primer lloc, manifesta que 
la seva entitat es solidaritza amb tots els actes reivindicatius de la dona. 
 
En segon lloc, reivindica més equipaments en el seu barri com ara equipaments esportius 
tal i com ho diu el PERI i diu que no volen més pisos socials per tal d'evitar que hi hagi 
guetos en el barri. 
 
Una tercera reclamació és una major seguretat en zones com el carrer Aiguablava o 
Portlligat, un major desplegament de la policia de proximitat i major presència d'educadors 
de carrer, atès que consideren els efectius actuals molt insuficients. 
 
En quart lloc, la entitat reclama la implantació d'un àrea verda d'aparcament en benefici 
dels que viuen al barri i en detriment dels de fora. 
 
En cinquè lloc, també demana que continuïn les reunions relatives a la cobertura de la 
Ronda de dalt al seu pas pel Districte de Nou Barris, reunions conjuntes amb altres barris 
com ara Prosperitat , Roquetes o Verdum. 
 
Per últim, reclama actes de les reunions del Consell de Barri com de les comissions de 
seguiment amb temps d'antelació i que a l'ordre del dia d'aquests òrgans de participació 
figuri un primer punt consistent en respondre a les solucons o mesures adoptades en 
relació a les preguntes formulades en les sessions anteriors perquè queden habitualment 
en l'oblit. 
 
6) Jose Aguilar. En primer lloc, es dirigeix al president del Consell del Districte com a a 
garant del bon funcionament, transparència, legalitat i bones pràctiques per tal de facilitar 
una còpia de totes les actes de les sessions de les Audiències Públiques des de l'any 2015, 
tal i com preveu l'article 45.6 del Reglament Intern d'Organització i Funcionament del 
Districte de Nou Barris. 
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En segon lloc, demana a la direcció del Districte una còpia de les auditories practicades a 
l'Associació de Veïns de Trinitat Nova en relació als plans urbanístics URBAN i FEDER l'any 
2008 relatives als diners gastats (en total 16,5 milions d'euros) per saber o, quan i com es 
van gastar aquests diners. 
 
Per últim, reclama als representants polítics que en el proper Consell del Districte es creï 
una comissió de seguiment sobre els projectes urbanístics URBAN i FEDER amb la 
participació dels veïns del barri. 
 
7) Juan Carlos Leal. L'intervinent exposa que, en relació a la implantació de les noves línies 
del bus, que hi ha un parell de parades al carrer Artesania entre els carrers Gongora i Via 
Favència amb una vorera de no més d'un metre d'amplada on no pot passar la gent que va 
en cadira de rodes, que en la zona hi ha una escola amb 400 alumnes i una residència de 
la tercera edat i pregunta si totes aquestes consideracions s'han tingut en compte alhora 
d'implantar les dos noves parades anteriorment ressenyades. 
 
8) Eugenia Castellanos. La intervinent manifesta que viu a la zona del Carrer Mas Duran i, 
quan va anar a viure, es va trobar amb un pou cec. Denuncia que hi ha un clavegueram 
que dona directament a la seva habitació. Com no li troben la solució i fins i tot arriba a dir 
que hi ha algun policia que podria tenir retingut aquest cas, s'adreça al govern per a 
demanar on ha de denunciar per tal que les aigües fecals de l'edifici no passin per la seva 
habitació i vagin al clavegueram públic. 
 
Explica que va intentar parlar amb el president de la seva comunitat de veïns però aquest li 
va contestar que ell no donava cap diner a l'Ajuntament que se¡ls embutxaquen. Per tant, 
demana inspecció del seu pis per part dels serveis tècnics del Districte, atès que, hi ha dies 
que fa molt mala olor (de fet, diu que a l'estiu es va intoxicar) i demana si us plau que se li 
faci cas. 
 
9) Rafael González. En primer lloc i, en línia d'anteriors Audiències Públiques, demana una 
vegada més una banda de rodadura en Via Favència amb Joaquim Valls per a la reducció 
de la velocitat dels vehicles que passes per aquesta zona. 
 
No obstant això, el gruix de la seva intervenció és per a denunciar uns fets que van succeir 
a l'Avinguda Meridiana el dia 11 de desembre de 2017 cap a les 12:30 hores. El seu germà 
va patir un accident de trànsit a causa d'un vessament incontrolat de combustible d'uns 25 
metres de llarg per 2 metres d'amplada. Va venir la patrulla actuant però la sorpresa va ser 
que, al no haver ferits, no es va confeccionar l'atestat. Tanmateix, l'agent actuant, veient la 
magnitut del vessament va sol·licitar a Vialitat o a Parcs i Jardins un camió pesat per a 
llançar "perlita" absorbent. 
 
Al demanar l'informe tècnic, la GUB diu que hi ha hagut un accident de trànsit però no 
explica les causes. Diu que la GUB no pot mentir. 
 
Van demanar per segona vegada i, ara, a l'Intendent Cap de GUB, informe sobre els fets i, 
havent una taca de 25 metres de llarg per manca de manteniment de la via pública (té 
fotografies que ho acredita) li diuen que la culpa ha estat del seu germà per no prestar 
atenció a la conducció. 
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Conclou la seva intervenció dient que el cas és que el seu germà porta dos mesos sense 
furgoneta, considera que no és just que la GUB no sigui imparcial en el seu informe per tal 
de defensar l'Ajuntament i fa el lliurament de les fotografies que disposa tot demanant que 
es faci alguna cosa. Finalitza dient que ells també ho faran. 
 
10) Neus. Manifesta que fa dos anys i mig que ve a les Audiències Públiques pel problema 
que tenen al carrer Sant Iscle, 75. Tot continua igual i saben res del que s'està fent per 
solucionar la problemàtica. Li diuen que s'està treballant en l'assumpte però tot continua 
igual. Actualment, s'ha agreujat la situació perquè hi ha un troç de mur que s'està caient, 
el terrat té dos dits d'aigua i és perillós per la gent que viu allà. El lloc no està en 
condicions i a més denuncia que es continua venent droga. Per tant, diu que aquesta 
situació s'arrossega des de fa dos anys i mig i commina al Districte a fer quelcom o, com a 
mínim, a donar informació sobre el que s'està fent perquè ha demanat reunions, li diuen 
que fixaran data però al final no la truquen. 
 
11) Feliu. En primer lloc, diu que queda esparverat de la quantitat de queixes dels 
ciutadans, la qual cosa, vol dir que alguna cosa no funciona a l'Administració correctament, 
denunciant ineficàcia administrativa. 
 
En segon lloc, reclama les auditories relatives als mandats anteriors per a saber en què 
s'han gastat els diners públic així com les actes d'aquests òrgans de participació. 
 
En tercer lloc, diu que s'havia pressupostat per fer parc infantil al barri de la Torre Llobeta 
però no s'ha executat i demana saber el motiu. De la mateixa manera, no han vist 
instauradala policia de proximitat i també demana saber el motiu. 
 
En quart lloc, es queixa de la Llei d'Arrendaments Urbans, llei que es va votar pel PP i el 
PSOE, que incrementa molts els lloguers i, davant una possible Iniciativa Legislativa 
Popular ene l Congrés dels Diputats per a la modificació d'aquesta Llei, demana el 
posicionament polític que, sobre aquesta iniciativa, prendran els representants polítics del 
PP, PSOE i Cs en el Districte. El mateix succeeix amb el negoci que es fa amb l'aigua i 
demana posicionament polític dels partits anteriorment mencionats. 
 
Per últim, l'intervinent, denúncia el negoci que hi ha al darrera de les concessions per 50 
anys dels pàrquings municipals. Diu que hi ha persones aprofitades que tenen 2, 3 ó més 
places d'aparcament. Per tant, demana que l'Ajuntament faci un requeriment als 
administradors dels pàrquings per tal que hi hagi un únic vehicle amb una única matrícula, 
un domicili i un Document Nacional d'Identitat per cada titular de la concessió. 
 
12) Rafael Mesa. En primer lloc, manifesta que en els anys 2016 i 2017 va fer una sèrie de 
preguntes amb aportacions fotogràfiques i, en moltes d'elles, encara no se l'ha donat 
resposta. 
 
En segon lloc, denúncia que cada vegada anem a pitjor en els barris. recorda que quan va 
arribar fa 60 anys hi havia fonts públiques als carrers o lavabos pels nenes en els parcs i, 
en canvi, ara tot s'ha anat perdent. Es queixa que si has d'anar al lavabo has d'entrar a un 
bar i prendre una consumició com a client i el mateix passa amb l'aigua, has d'entrar a un 
bar a comprar una ampolla d'aigua. 
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En tercer lloc, es queixa de la seguretat en els barris. Diu que cada vegada hi ha menys 
seguretat, atès que, si et deixes quelcom en el cotxe, te'l trenques i se 'emporten. Quan 
parles amb la policia et diuen que únicament actuen si hi ha avisos des del Districte i, per 
tant, diu que manca vigilància policial. 
 
En quart lloc, diu que el govern fa molt de cas a les associacions veïnals. Diu que ell no 
pertany a cap associació de veïns. L'intervinent no pot seguir amb la seva intervenció pels 
comentaris d'un sector del públic assistent. 
 
Reanudada la seva intervenció, en cinquè lloc denuncia que, malgrat la normativa que 
impedeix a les motos aparcar en voreres de menys de tres metres, està cansat de veure 
motos aparcades en voreres estretes i això que les motos no paguen impostos per aparcar 
a diferència dels cotxes. 
 
En sisè lloc, es va produir fa uns dies una reunió per a arreglar el carrer Mina de la Ciutat. 
Li estranya que hi ha molts carrers que tenen forats i en canvi es vulgui arreglar un carrer 
que es troba en perfectes condicions. No enten que fan els inspectors del Districte 
 
Per últim, es queixa de l'estat d'uns bancs a la zona de la Via Favència front el mercat de 
Montserrat. Són bancs molt antics (de l'època de les olimpiades), deteriorats, ho va 
denunciar en el 2016, van posar 4 fustes i ja tornen a estar de nou malament. En canvi, 50 
metres més abaix, hi ha com 10 bancs que estan perfectament però que no els utilitza la 
gent perquè estan col·locats a ple sol, pluja i vent. Per tant, demana més coherència en els 
inspectors i que vagin pel carrer per veure on s'ha d'arreglar i on no cal i no tinguin que 
venir els veïns a denunciar aquestes deficiències perquè, a ells, no els paga l'Ajuntament. 
 
 
13) Constantí. Manifesta que és membre de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana. 
Exposa que viu de okupa en una casa des de fa 5 anys i ja ha tingut 7 intents de 
desnonament. L'any passat van parlar amb la Sra. Carmen Porta per tal de gestionar un 
lloguer social. Van lliurar tota la documentació i estaven molt contents fins que en el dia 15 
de febrer d'enguany han rebut una altra resolució de desnonament que ja serà la vuitena 
amb la lògica inquietud a ell i la seva família. El pis és del banc BBVA que és qui ha 
tramitat aquest nou desnonament. Afirma que, si els treuen de casa seva, vindrà al 
Districte a viure. 
 
En segon lloc, vol parlar del treball en el Districte. Diu que viuen amb els 426 euros 
mensuals gràcies a una feina de la seva dona l'any passat. Diu que va treballar l'any 2015 
en un pla d'ocupació i li van dir que fins dos anys després no tornaria a treballar. Han 
passat aquests anys i malgrat que companys seus han tornar a treballar per segona 
vegada en un pla d'ocupació, ell no ha pogut fer i es pregunta si la seva condició de 
rumanés li està passant factura. 
 
14) Jaime Cadenas. Exposa el problema que té amb el seu habitatge. Viu a Ciutat 
Meridiana, tenia una hipoteca amb una caixa i, a causa de la crisi, no va poder fer front al 
pagament de les mensualitats. A partir d'aquí ha tingut un periple de 8 intents de 
desnonament que s'han aturat gràcies a les accions de l'Asoçsociació de veïns de Ciutat 
Meridiana. El cas és que el seu pis va ser subhastat i li demanen un deute de 138.000 
euros a banda de prendre-li la casa. 
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Actualment viu de okupa en el seu propi habitatge que el continua conservant. El deute ha 
passat ara al BBVA i el seu cas el van passar al fons social per tal de negociar i/o concedir-
li un lloguer social. Diu que l'entitat financera va estudiar el seu cas però no li van concedir 
el lloguer social perquè diuen que guanya una mic més del mínim exigit quan el seu treball 
no és gaire bo. 
 
Té embargaments amb hisenda i ara amb l'entitat financera i demana un lloguer accessible 
o social, atès que, té l condició de persona vulnerable. Per tant, demana ajut a 
l'Ajuntament per tal que alguna persona del Districte es posi en contacte amb la entitat 
financera i pugui negociar un lloguer accessible que se li està denegant. 
 
15) Lucia Enríquez. Viu a Ciutat Meridiana i denuncia la situació que s'està produint amb els 
subministraments (en especial la llum). Es produeixen diàriament al barri 10/11 talls de 
llums sabent que allà viuen famílies vulnerables i es senten desamparats. 
 
Demana que el Districte elabori un informe d'exclusió residencial per aquestes famílies per 
tal d'aturar els talls de llum a les famílies vulnerables. 
 
Des del punt d'atenció energètic (PAE'S) no els donen solució alguna i diuen que no poden 
fer res amb aquests reiterats talls de llum. 
 
Tota aquesta situació els obliga a punxar la llum perquè no volen passar fred o no disposar 
de nevera o passar gana. Per tant exigeix solucions treballant en equip i en la mateixa 
direcció tots els actors implicats: empreses subministradores, Ajuntament de Barcelona i 
veïns. 
 
16) Natali Sánchez. Viu en pun pis d'okupa. Pregunta a qui pot recórrer per a poder 
disposar d'un lloguer social. Explica que té dos nens menors i està farta de la situació 
contínua de desnonaments (porta tres ja). Els nens cada vegada que hi ha un 
desnonament no van al col·legi perquè tenen por, pensen que els farà fora la policia, no 
van bé en el col·legi.. 
 
El pis era del Banc Popular (actualment BBVA) i el que demana és un lloguer adaptat als 
seus ingressos. Diu que ara no treballa i que l'han denegat la renda garantida i fins i tot li 
van dir la setmana passada que li ingressarien la targeta moneder i no l'han ingressat cap 
quantitat. Per tant, reitera a qui pot recórrer per tal de solucionar el seu greu problema 
d'habitatge. 
 
17) Carmen Barua. Manifesta que estav apuntada a la taula d'emergència per a obtenir un 
lloguer social. Doncs bé, vol fer públic que ha rebut una carta en que li deneguen el lloguer 
social suposadament per la informació que l'assistenta social va donar a l'oficina de 
l'habitatge. La intervinent diu que va parlar amb l'assistenta social la qual es va enfadar 
molt perquè creia que la informació subministrada era més que suficient per a atorgar-li el 
lloguer social. 
 
La realitat és que el seu desnonament es va aturar a l'estar en la taula d'emergències i, per 
tant, es pregunta quina excusa podrà posar al banc o què li podrà argumentar en el proper 
desnonament quan li han denegat la sol·licitud? 
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18) Filiberto Bravo, president de lAssociació de veïns de Ciutat Meridiana. En primer lloc, 
com que no es va fer l'anterior Audiència Pública, ha passat el temps i els problemes 
continuen sinó augmenten, llegeix un escrit per veure el balanç del mandat de govern en 
relació a la trajectòria dels projectes determinats pel barri de Ciutat Meridiana. En aquest 
text, llegeix una sèrie de fins a 10 prioritats que els veïns del barri van establir al principi 
del mandat. Molts d'aquests projectes o prioritats (parcs infantils, casal de barri, casal de 
joves obres del carrer Pedraforca, Oficina de l'Habitatge, dinamitzadors socials, Habitatge,  
o PAE'S entre altres) o estan començats però no funcionen ni solucionen res o simplement 
no s'han executat i fins i tot ara els diuen que la data límit d'actuació en alguns d'ells es 
fixa el 31 de desembre de 2019. 
 
Un cop llegits les prioritats i el seu estat d'execució, l'intervinent diu, en relació a la 
presència dels dinamitzadors socials del Pla de barris, que en tot cas s'està dinamitzant la 
pobresa però no s'aporta cap solució a les grans necessitats socials dels veïns del barri. En 
relació al pla de barris diu que té un pressupost de 13 milions d'euros però que aquests 
diners no reverteixen cap a les necessitats veïnals sinó que van destinats als sous dels 
dinamitzadors. 
 
Una última qüestió específica que vol tractar l'intervinent fa referència a l'habitatge. A 
banda que no s'aturen els desnonaments com s'ha pogut comprovar en algunes de les 
intervencions anteriors, es queixa que fa uns dies hi va haver una reunió de Taula 
d'Habitatge en la que no va venir cap persona amb representativitat. Diu que va venir el 
conseller d'habitatge però fins i tot un membre de la escala directiva executiva va marxar 
de la reunió sense intervenir i en aquesta taula se'ls va presentar els PAE'S quan ja se'ls 
havia presentat anteriorment en altres òrgans de participació. 
 
Vista la quantitat de torns de paraula demanats, el president del Consell del Districte atura 
el torn del públic per tal que la Gerent i la Regidora del Districte donin respostes en relació 
a les primeres 18 intervencions per després continuar amb els torns de paraules demanats. 
 
El president del Consell del Districte dona la paraula a la Gerent del Districte qui aborda en 
primer lloc el bloc d'assumptes vinculats al barri de Ciutat Meridiana donant resposta a 
diverses intervencions del públic assistent i en especial al Sr. Filiberto Bravo (intervinent 
número 18) des del punt de vista tècnic. 
 
En relació a la data que figura en diversos projectes (31 de desembre de 2019) en el 
document ó informe sobre l'estat d'execució del Programa d'Actuació del Districte (PAD), fa 
un parell de setmanes s'havia convocat el Grup Motor i allà se'ls va informar de les dates 
dels projectes. La Gerent vol precisar que, fins que no hi ha un projecte executiu, no es 
poden saber les dates concretes d'inici i fi d'obres i, en aquesta situació, en el document de 
PAD, el sistema posa per defecte com a data 31 de desembre de 2019. Però com ja es va 
informar tant al Grup Motor com al propi Sr. Filiberto Bravo això no vol dir que els 
projectes acabin el 31 de desembre de 2019 i que, quan en cada cas hi hagi el projecte 
executiu, allà sabran amb precisió les dates d'inici i final d'obra, com ha passat en algunes 
obres dels que ja es disposa de projecte executiu i que figuren en el document o informe 
de balanç de PAD presentat al Grup Motor. 
 
En relació a les obres del carrer Pedraforca i la connexió amb el carrer Les Agudes, la 
Gerent informa que es va fer una primera fase -obres del carrer Pedraforca- que va 
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començar i acabar a finals de l'any 2016. La segona fase (connexió amb el carrer Les 
Agudes), pel que no conegui el barri, ha de saber que la dita connexió passa per una 
propietat privada. Per a poder licitar legalment la obra necessitem o bé l'acord amb els 
veïns o la disponibilitat del solar. En relació a aquesta peça que falta, la decisió va ser 
expropiar el solar però ens trobem en que hi ha un edifici amb més de 200 propietaris i el 
procés està sent molt llarg a causa d'haver de notificar cada tràmit administratiu del procés 
d'expropiació a més de 200 copropietaris. 
 
En relació a aquest tram s'ha pres la decisió que hi ha dos connexions: la de cotxes i la de 
vianants. Respecte de la connexió de cotxes, està el procés d'expropiació que ja s'ha 
explicat. Respecte de la connexió de vianants, s'ha començat el procés i s'ha adoptat el 
compromís d'executar l'obra però en el moment del replanteig ha sorgit un problema tècnic 
important. La Gerent explica que en la comissió de seguiment del barri de Ciutat Meridiana 
que s'ha de celebrar l'endemà d'aquesta Audiència Pública, es donaran totes les 
explicacions sobre els esmentats problemes i la previsió d'inici de les obres tant per la 
connexió de vianants com dels cotxes.  
 
En relació a les escales mecàniques en el barri de Ciutat Meridiana, la Gerent informa que 
s'està redactant el projecte executiu. En un primer moment, només es contemplava el tram 
de la part alta de Ciutat Meridiana però a petició veïnal es va decidir incloure també la part 
baixa del barri. En aquest moment ens trobem amb un problema tècnic important: els 
espais públics d'aquest barri són de propietat privada i, per a poder començar una obra, 
com ja hem dit anteriorment, cal o l'autorització dels veïns o la cessió dels espais (ho saben 
perquè així va passar amb el carrer Pedraforca). Doncs bé, hi ha persones de comunitats 
de propietaris que no cedeixen o autoritzen. Per tant, a la comissió de seguiment del 
consell de barri de Ciutat Meridiana de demà el que s'informarà és que sense l'autorització 
de tothom no es pot executar la obra però presentaran una solució alternativa que ja 
dependrà de la voluntat veïnal. Mentre, com no hi ha projecte executiu, no ens podem 
comprometre a data d'inici d'obres i el sistema col·loca per defecte la dat del 31 de 
desembre de 2019 però s'ha de saber que estan en redacció el projecte executiu dels dos 
trams d'escales mecàniques 
 
Pel que fa a les escales que han de connectar el carrer Perafita amb l'escola d'adults, les 
obres estan en execució i s'està pendent de l'enllumenat públic i, pel que fa a la connexió 
amb Can Cuiàs (que ha de permetre a més la recuperació dels aqüeductes) a banda 
d'arribar a un acord amb l'Ajuntament de Montcada, com a Ajuntament de Barcelona s'està 
redactant el projecte executiu. 
 
En relació al tema dels ajust  la rehabilitació, el Pla de Barris permet una línia de recursos 
econòmics extraordinaris que permet procedir a la rehabilitació dels interiors dels edificis i, 
en segon lloc, el programa fa que sigui el propi Ajuntament el que identifiqui les finques 
que cal rehabilitar, ens posarem en contacte amb els propis veïns afectats (no és necessari 
que vinguin els veïns a demanar els ajuts) i es farà mitjançant conveni aquelles tasques de 
rehabilitació que, en altres condicions, haurien de fer les pròpies comunitats de veïns pel 
seu compte. 
 
Pel que fa als projectes relatius a diferents equipaments que necessita el barri de Ciutat 
Meridiana, la Gerent informa que, en referència a l'antic camp de futbol de Ciutat 
Meridiana, està en redacció un projecte executiu per a la recuperació de l'espai públic per 
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després procedir a la construcció dels equipaments pactats (en algun cas s'està en 
processos de participació dels veïns). Per a la dita construcció caldrà fer el document de 
modificació del Pla General Metropolità per a poder deixar qualificats els sòls afectats d'una 
manera adequada per a poder instal·lar equipaments municipals. 
 
Un cop, la Gerent ha tractat els diferents projectes que afecten al barri de Ciutat Meridiana, 
respon un parell de qüestions més concretes. 
 
A la Sra. Eugenia Castellanos ( intervinent número 8 que, en el moment de donar resposta, 
ja ha marxat de la Sala) diu que es posaran en contacte amb ella per tal que li facilitin 
l'adreça exacta, atès que, únicament ha dit que viu al carrer de Mas Duran i amb aquesta 
informació, es podrà fer visita d'inspecció dels serveis tècnics del Districte per a estudiar la 
problemàtica concreta d'aquesta finca. 
 
A la Sra. Neus (intervinent número 10) en relació a la problemàtica dels habitatges del 
carrer Sant Iscle, 75, la Gerent explica que fins i tot fora del districte li ha comentat 
personalment a la intervinent la situació d'aquest tema. 
 
La Gerent diu que és una situació complexa. Sobre el que s'ha fet, diu que s'han fet moltes 
coses: s'ha fet un dictamen tècnic sobre la situació d'aquests habitatges, s'han fet les 
inspeccions tècniques corresponents i actualment s'està fent l'informe social i jurídic de 
totes les persones que viuen allà. Respecte del fet que hi ha persones que en aquests 
indret cometen delictes, és un tema que s'està treballant a nivell policial; però ha de 
convenir que hi ha persones que viuen allà i no cometen delictes. Per tant, la prioritat és la 
seguretat de les persones que hi viuen però s'ha d'acabar de fer l'estudi sobre la seguretat 
estructural de l'edifici i l'estudi social i jurídic de totes i cada una de les famílies que viuen 
allà per tal de donar, amb tota la informació sobre la mà, la solució que es determini en el 
marc de la Llei del Dret a l'Habitatge. Conclou dient que certament volen resoldre el tema, 
la problemàtica no és senzilla però tenen l'encàrrec de l regidora de atendre el cas i cercar 
una solució a aquest tema i és el que s'està fent. 
 
A continuació, el president del Consell del Districte dona la paraula a la Regidora per tal de 
donar també respostes a les primeres 18 intervencions.  
 
En primer lloc, la Regidora vol agrair la presència en aquesta Audiència Pública de les 
persones sord mudes que han vingut, ho considera important i els anima a que no sigui la 
última vegada que vinguin perquè també és la seva Audiència Pública. 
 
En relació a les diferents qüestions plantejades pels senyors Jose Antonio González, 
Salvador Caballero i Aberto López (intervinents número 1, 2 i 3), en primer lloc, respecte 
de la seguretat en el Districte, diu que és una prioritat del seu govern i que han posat més 
recursos econòmics a través d'un projecte innovador com és la policia de proximitat. Els 
anima a conèixer-los, a saber qui és la persona referent del seu barri i que els puguin 
informar de les coses que passen al seu barri tal i com s'està fent amb les diferents entitats 
veïnals del districte. 
 
Pel que fa a l'estat dels jardis de la Rambla Caçador al barri de la Guineuta, diu que saben 
de la seva situació, que està en marxa el projecte de la darrera fase i que, quan disposin 
del projecte, podran començar les obres. 
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Pel que fa a la presència d'un persona fixa a l?OAC especialista en el llenguatge de signes, 
s'ho apunta i creu que, si en algun moment hi va ser aquesta figura, no té sentit que ara 
no es pugui recuperar. 
 
Per últim, pel que fa a la situació dels cotxes abandonats del Passeig Urrutia, s'ho apunta 
per tal que s'inspeccioni la zona i pel que fa a la rampa sense baranes i la situació de les 
voreres del carrer Antonio Machado al barri de Canyelles, informa que hi ha un projecte per 
a la transformació de l'espai públic per tal que les voreres siguin més amples. 
 
Al Sr. Jose Rocas de Taula Oberta (intervinent número 5) li diu que són conscients de la 
necessitat de dotar d'equipaments municipals al barri de Trinitat Nova. És cert que han fet 
el casal de barri i ara treballen per a cobrir totes les necessitats i que ha de ser compatible 
amb les necessitats d'habitatge a tota la ciutat. En el Pla d'equipaments es volen fer les 
transformacions precises en els barris més allunyats sobre la dotació d'equipaments 
municipals. El projecte Vozes i altres van en aquesta línia de millorar la dotació 
d'equipaments. Pel que fa a la policia de proximitat li diu que és un tema prioritari i que es 
tracta de treballar conjuntament per la millora de la seguretat ciutadana amb respostes 
policials però també altres fórmules com la policia de proximitat. 
 
Al Sr. Jose Aguilar (intervinent número 6) li diu que es penjaran les actes de les Audiències 
Públiques i, en qualsevol cas, vol precisar, que no és una funció de la presència sinó del 
secretari i que aquest farà arribar les actes. 
 
Al Sr. Juan Carlos Leal (intervinent número 7), en relació a les dos parades del carrer 
Artesania entre els carrers Góngora i Via Favéncia i el seu possible moviment, la Regidora li 
diu que s'ho estudiarà conjuntament amb mobilitat com s'ha fet en altres casos i, si s'ha de 
fer algun moviment de parades, es farà. 
 
Al Sr. Feliu (intervinent número 11) respecte al fet de les nombroses queixes ciutadanes 
presentades a l'Audiència Pública, la Regidora diu que és normal que hi hagi queixes, que 
és bo conèixer els problemes. L'Audiència Pública és l'espai útil per a recollir les necessitats 
del Districte i així construir com es va avançant en el districte així com s'estan aplicant les 
polítiques públiques. Amb tot, considera que l'autocrítica sempre és bona. En relació al 
tema de la no reforma del parc infantil de la Torre Llobeta, és cert que s'havia previst la 
seva instal·lació l'any 2017 però com en el cas de Ciutat Meridiana (exposat per Sr. 
Filiberto Bravo) per un problema tècnic no s'ha pogut executar l'any 2017. Per tant, ho 
faran aquest any 2018 al igual que en Ciutat Meridiana. A la regidora no li agrada que 
s'hagin comés errors en aquests casos però a vegades es cometen errors per part de 
l'Administració. 
En relació a la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) diu que el problema es solucionaria 
aplicant uns topalls i augmentar el temps de durada a 10 anys com passa en altres ciutat 
europees. En aquest sentit hi ha un acord adoptat en Consell plenari Municipal amb algun 
abstenció però amb força recolzament per tal que el Partit Popular modifiqui la LAU en el 
sentit indicat. Així mateix, han adreçat en matèria d'ocupacions al Congrés dels diputats 
per tal de suprimir el delicte i evitar els desnonaments però certament la competència és 
de l'Estat i cal l'acord amb ells. Des de l'Ajuntament de Barcelona s'empenyerà tot el 
possible però cl l'acord del govern de l'estat central. 
Pel que fa al tema de l'aigua, mostra la seva satisfacció per les 27.000 signatures per a 
evitar el negoci sobre l'aigua. En aquest sentit, donar llum a aquest negoci és important i el 
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que reivindiquen és la remunicipalització del servei de subministrament de l'aigua per tal 
d'assolir tarifes més justes i evitar el negoci privat. 
 
I això ho vol lligar amb el tema dels talls de llum, denunciat per la Sra. Lucia Enríquez 
(intervinent número 15). En aquest cas, diu la Regidora que és una situació diferent a la de 
l'aigua. Aquí l'Ajuntament no té competències i hi ha 5 empreses que controlen el sector 
elèctric en aquest país. És evident que l'Ajuntament ha demanat moltes vegades que no es 
talli la llum indiscriminadament però les empreses no compleixen la Llei 24/2015 malgrat 
els informes d'exclusió residencial i vulnerabilitat, Cal doncs una modificació del marc 
regulador de la energia per a evitar els talls de llum. S'ha de trencar amb l'oligopoli elèctric 
i que l'Ajuntament tingui competències en matèria d'energia elèctrica i ja hi ha formes de 
tenir llum amb altres condicions i tarifes com per exemple a través de la cooperativa SOM 
ENERGIA. Òbviament, l'Ajuntament sempre es posarà al costat de les persones que el 
tallen la llum i s'ha d'anar junts al Congrés dels Diputats per tal de canviar la situació i anar 
a una política energètica que sigui favorable a les persones més vulnerables. 
 
Al Sr. Rafael Mesa (intervinent número 12) que reclamava la presència de fonts a la via 
pública, en el moment de donar resposta, l'intervinent ja ha marxat de la sala i la Regidora 
diu que ja li contestarà en un altre moment. 
 
Respecte del tema de la reclamació de lloguer social, assumpte plantejat pel Sr. Constantí, 
Jaime Cadenas, Natali Sánchez i Carmen Barua (intervinnets número 13, 14, 16 i 17 
respectivament), la Regidora diu que volen que els donin a tots el lloguer social. 
 
Al Sr. Constantí li diu que han parlat moltes vegades amb ell sobre el lloguer social i, pel 
que fa al tema de Barcelona activa, nega que no se li doni feina per discriminació de 
nacionalitat. En tot cas, diu que ho treballaran amb Barcelona Activa per veure com es pot 
millorar el sistema d'ocupacions. 
 
Al Sr. Jaime Cadenas diu que el cas l'han de treballar amb l'equip d'habitatge que lidera la 
Sra. Carme Porta i afegeix que, cada vegada que necessitin una medició per a poder assolir 
un lloguer social legal, que utilitzin la via de l'equip d'habitatge del districte que l'ajudaran 
en tot allò que sigui possible. 
 
A la Sra. Natali Sánchez, la regidora reconeix que li sap greu la seva situació personal, que 
desconeix els motius pels quals li han denegat la renda garantida i que expliqui la seva 
situació a l'equip d'habitatge de la Sra. Carme Porta al igual que el Sr. Cadenas. 
 
Per últim, a la Sra. Carmen Barua li diu el mateix, que porti el cas a l'equip d'habitatge de 
la Sra. Carme Porta i, en tot cas, l'informa que el seu pis est troba en procés de tanteig i 
retracte per tal 'evitar el seu desnonament. 
 
A continuació, el president del Consell del Districte dona la paraula a la resta de persones 
que havien demanat intervenir. 
 
19) Jeros. Efectua diverses peticions adreçades fonamentalment a la consellera de salut del 
govern del Districte en relació al funcionament del CAP de Ciutat Meridiana. En primer lloc i 
a l'igual que el Sr. Pedro Acosta (intervinent número 4) demana una rampa d'accés des de 
la parada del bus al CAP perquè sinó han de donar molta volta per accedir i, si no funciona 
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l'ascensor, encara has de donar mes volta en perjudici de les persone sgrans i aquelles que 
tenen dificultats per a caminar. 
 
En segon lloc es queixa de la tardança en arribar l'ambulància al CAP de Ciutat Meridiana. 
 
Per últim, diu que falten especialistes en aquest CAP, atès que, moltes vegades o els 
envien a la Vall d'Hebrón a al CAP de Chafarinas un altre cop en perjudici de les persones 
amb dificultat de mobilitat. Posa l'exemple que fa poc i a causa d'un canvi de metge el CAP 
de Ciutat Meridiana va estar un mes sense metge pediatra i es queixa que únicament hi 
hagi un metge pediatra per tots els nens de Ciutat Meridiana. 
 
20) Francisca Naja. Manifesta que viu de okupa en un bloc de pisos del carrer Cantera des 
de fa dos anys. Els 6 veïns del bloc van fer una entrevista amb tres persones i, entre elles, 
estava la Sra. Carme Porta. Els van dir que estaven negociant l seva situació amb la 
immobiliària però la realitat és que han tingut un judici per desnonament, la foten al carrer 
i té dos fills. Afirma que si no li donen una solució i un cop conegui la sentència la foten al 
carrer, diu que viurà o a la seu del Districte o a l¡Oficina de l'Habitatge i acusa a la Sra. 
Carme Porta d'haver-los mentit. 
 
21) Maria Granados. A l'igual que altres intervinents anteriors que viuen al barri de Ciutat 
Meridiana, torna a exposar el tema dels ascensors i les escales automàtiques de Ciutat 
Meridiana. Ha sentit que les tindran per l'any 2019 però el que veritablement demana és 
un millor manteniment que les escales actuals i que funcionin i no s'espatllin com passa 
actualment. 
exposa l'exemple de les escales automàtiques del carrer Costabona. Des de l'11 de 
desembre no funcionen. Divendres passat van venir per a reparar-les però a les 13:45 
hores els hi van dir que no es podien arreglar perquè tenien els frens espatllats i dos 
bobines trencades. La intervinent es pregunta perquè han tingut que passar dos mesos i 
mig per a aquest resultat, perquè no s'han pogut arreglar i quan estaran arreglades. 
 
Té proves d'audio del que van dir els treballadors que ha passat a la consellera perquè està 
en contacte permanent i espera una resposta del govern. 
 
22) Abel. Diu que pertanya a l'entitat "salvem les pensions de Nou Barris" , integrada en la 
"marea de pensionistes". Diu que ells defensen no només les pensions actuals sinó las dels 
nostres fills i nets per tal que puguin gaudir d'una pensió digna. Reconeix que el tema de 
les pensions no és competència de l'Ajuntament de Barcelona sinó de l'estat central de 
Madrid, agraeix el recolzament de l'Ajuntament de Barcelona en aquesta lluita però 
demana al govern del Districte de Nou Barris recolzament en la seva lluita. 
 
Per últim, llegeix un extens manifest en defensa de les pensions públiques i convida a tots 
els assistent a recolzar i anar a la manifestació dels pensionistes del dia 17 de març de 
2018. 
 
23) Clemente Puente. L'intervinent s'encadena prèviament a la seva intervenció a la porta 
de sortida de la sala de plens del districte i diu que ja és la segona vegada que s'ha 
d'encadenar. Denúncia les mentides tant dels directors,empleats com govern del Districte. 
La seva queixa fa referència al mal estat dels parcs infantils de Ciutat Meridiana. reclama 
arreglar-los però alhora de la veritat tiren una mica de sorra i quatre puntes per agafar els 
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puntals dels aparells infantils. En algun cas, explica que hi ha pedres sota els gronxadors, 
ha demanat moltes vegades que es treguin però no es fa. L'intervinent diu que demana els 
arranjaments en favor dels nens. 
 
Per últim,demana que quan vagin a inspeccionar els parcs, vingui un enginyer per tal que 
ell els pugui explicar què es mira, què s'ha de reparar i com. Demana una solució 
immediata a l'estat de deteriorament dels parcs infantils del barri. 
 
24) Agnès. Vol exposar un tema de benestar i família adreçant-se directament a la 
consellera de govern Sra. Carolina Recio Cáceres. Manifesta que hi ha moltes persones 
que, quan arriben a Espanya, han de viure amuntegades en una habitació. Afegeix que 
l'assistenta social els ofereix un ajut mínim però després s'ha de buscar cada un la vida. 
 
En aquest sentit, exposa la seva situació personal indicant que té nens i, quan aquests 
arriben del col·legi, han de viure en una habitació al no disposar de papers. Els nens són 
vulnerables i no tenen cap culpa. 
 
No saben què fer ni a qui adreçar-se però el que sí demana al govern és que trobi 
solucions per asos com el seu. 
 
25) Wilson. Comença la seva exposició dient que plou sobre mullat perquè el seu cas és 
molt similar a altres que han intervingut en aquesta Audiència Púbica. 
 
Afirma l'intervinent que ell és una víctima més de la estafa que els bancs van fer amb les 
hipoteques amb unes quotes molt elevades malgrat el risc d'impagament. En un moment 
determinat, la seva empresa li va reduir la nòmina a mitja jornada. Ell va acceptar perquè 
tenia el deute hipotecari. Però el cert és que no va poder fer front als pagament de les 
quotes hipotecàries i el van fotre al carrer amb desnonament. 
 
D'altra banda, els metges li van diagnosticar una infermetat que fa que no estigui en 
condicions de treballar. 
 
L'associació de veïns de Ciutat Meridiana a l que pertanya ha assolit diversos ajornaments 
al seu desnonament però troba que no és el paper que ha de jugar l'associació i del que es 
tracta no és tant ajornar desnonaments sinó que no n'hi hagi cap. Per tant, el principal 
objectiu de l'associació de veïns de Ciutat Meridiana és que no hi hagi desnonaments. Des 
del Districte es diu que s'han fet moltes coses però el cert és que l'associació de veïns no 
està disposada a que els portin com un vaixell a la deriva i anuncia que lluitaran contra la 
corrent que tenen actualment en contra. 
 
26) Mª Dolores. En primer lloc, recorda a la regidora del Districte la taula de treballa pels 
terrenys de Cotxeres Borbó. En segon lloc, reivindica els terrenys dels carrers 
Petrarca/Duero que des de fa molts anys (mandats anteriors) s'havia arribat a l'acord que 
aniria un centre de dia i una residència i que s'ha quedat aturat. 
 
Per últim, aprofitant que el dia 8 de març ha de ser el dia internacional de la dona, 
reivindica la vaga general en favor de la igualtat i contra la "bretxa" salarial i demana a 
tothom que faci vaga i,si no és possible, com a mínim que la recolzin tant dones com 
homes. 
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27) Maite Rodríguez.  En primer lloc, pregunta al govern el motiu pel qual no es van fer ni 
l'Audiència Pública ni el Plenari del mes de desembre. Afirma que té coses a fer, les deixa 
per a venir als òrgans de govern i participació i es troba que sense justificar ni avisar ni 
informar, les sessions no es realitzen. Vol saber el motiu d'aquesta decisió. 
 
En segon lloc, explica que, mentre venia capa  l'Audiència Pública, casi cau al terra si no és 
per l'ajut del seu marit, circumstància que aprofita per dir que les voreres de l Via Júlia 
estan en molt mal estat i que s'haurien de reparar per a evitar ensopegades com la seva. 
 
A continuació, llegeix un article de El periódico del diumenge 25 d'octubre de 2017 que 
pensava exposar en l'Audiència Pública del desembre però que, com no va ser possible 
llavors, ho fa ara. La notícia feia referència a una sèrie d'inversions que el govern havia 
efectuat per a millores en diversos camps de futbol de Nou Barris. La intervinent diu que, si 
és certa la noticia, felicita al govern, diu irònicament que el futbol és molt important en 
aquest país però hi ha altres necessitats que no estan sent ateses com ara la retirada de 
les teulades d'amianto que hi ha en les escoles del Districte i, en concret, la que hi ha en 
l'escola Galileo Galilei i Prosperitat. Diu que ella no té fills ni nets en aquestes escoles però 
l'amianto és un element molt perillós, ve demanant la seva retirada des de mandats 
anteriors i continua havent l'amianto en les escoles. Demana que, quan hi hagi, vacances 
escolars, s'aprofiti aquest temps per canviar les teulades d'amiant per altres materials 
menys perillosos. 
 
En quart lloc,  censura la decisió tècnica del canvi de circulació del carrer Almansa cap a 
avall i del carrer Artesania cap a amunt. Diu que el govern s'hauria de passar pel barri per 
tal que veiés el embús de trànsit (para literalment de lio) que es genera cada dia amb 
aquest canvi de circulació. 
 
En aquest sentit comprova que ha canviat el govern, que entén que algunes coses no es 
puguin canviar d'un dia per l'altre però va passant el temps i veu el mateix de sempre, tot 
continua igual. 
 
Conclou la seva intervenció censurant l'augment en les tarifes del transport públic que s'ha 
produït des de principis d'any. 
 
28) Fiona. Exposa el tema del desballestament de cotxes de Vallbona, tema que ve 
reclamant des de fa temps. Demana una vegada més la seva retirada perquè, en aquesta 
zona quan vas amb el cotxe, t'acabes posant en el carril d'accés al desballestament i es 
generen situacions de conflicte. 
 
29) Alba Gómez.  En primer lloc, vol fer dos apunts previs. El primer és felicitar per la zona 
habilitada en la sala de plens per les persones amb discapacitat i sords i espera que 
continuï en la resta d'Audiències i Plens del Districte. El segon apunt és donar suport a 
totes les veïnes que lluiten dia a dia a peu de canó per a intentar canviar les coses. 
 
En segon lloc, des de la CUP Capgirem Nou Barris diu que amb tantes coses que passes en 
el Districte es pregunta com és possible que portem 4 mesos sense Audiència Pública. Ho 
critica, diu que el govern, no només no ha fet cap esforç per a reforçar els espais de 
participació on veïns i veïnes poguessin prendre decisions amb caràcter vinculant sobre 
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assumptes muncicipals sinó que s'ha eliminat una Audiència Pública, fent-se les menys 
sessions dels últims anys i espera que no s'elimina cap Audiència Pública en aquest any 
2018. 
 
En tercer lloc, en el mes de gener d'enguany s¡ha prorrogat el contracte de les línies del 
bus 81,82 i 83. En algun plenari anterior s'havia aprovat l'estudi per a la extinció del 
contracte i ara ens trobem amb la pròrroga per silenci. es pregunta en general si a partir 
d'ara el govern actuarà sempre per silenci en totes les externalitzacions i, en relació al 
tema exposat, pregunta com és possible que s'hagi prorrogat quan s'havia promés la 
extinció del contracte, fins quan dura la pròrroga i que pensa fer el govern després de la 
pròrroga. 
 
En quart lloc, demana explicacions i posicionament del govern pels fets succeïts durant el 
sopar del rei previ al Mobile Worl Congres en que la GUB va actuar de forma contundent 
contra els que es manifestaven, causant ferits i es pregunta si el govern de Barcelona en 
Comú ha canviat el criteri que havia dit que la GUB no faria de policia d'ordre públic. 
 
Conclou la seva intervenció efectuant una crida a la vaga general per una república 
feminista, demana el suport de totes les persones a les diferents manifestacions i actes 
públics que es celebraran el dia internacional de la dona tant a nivell de districte com de 
ciutat i convida als homes a recolzar les dones fent la feina d'atenció i cures que 
habitualment fan les dones, acabant amb el següent lema: "visca la lluita feminista i a la 
vaga, companyes!". 
 
30) Esperanza Riaño. Comença la seva intervenció indicant que, co tantes altres vegades, 
ve a l'Audiència Pública a queixar-se de la neteja del carrer Nou Barris. Diu que únicament 
es neteja fins al número 19 del carrer però la resta dels 40 metres de longitud que té el 
carrer no es neteja, no es "baldea". Té diferents contestacions del Districte indicant que es 
comunicarà la incidència als serveis de neteja de l'Ajuntament però sembla que es riguin 
d'ells perquè venen i enlloc de "baldear" el carrer el que fan és regar apartant la porqueria 
als costats del carrer. 
 
En segon lloc, mostra la seva indignació pel fet que l'Ajuntament hagi posat una especia de 
pipica al costat d'un col·legi. En concret, un pas de vianants amb pivots, on passen els 
nenes, recolzen les seves mans i allà, en aquests pivots, hi ha els excrements des gossos. 
S'esta creant un problema de salut pública. 
 
Per a multar venen ràpid però per recollir els excrements dels animals de companyia això 
no s'ho miren mai, els hi dona igual. Per tant, demana més respecte tant per les persones 
en general com pels nens que passen per aquests pivots en particular i conclou la seva 
intervenció que o treu el govern aquests pivots o ho faran ells. 
 
31) Carmelo Vico.  En primer lloc, es mostra sorprès pel fet que des de la taula presidencial 
es digui que tot funciona correctament i en canvi es pot comprovar en aquesta Audiència 
Públic que la gent cada vegada es queix més. Perquè? L'intervinent enten que no només 
no s'arregla res sinó que espatllen allò que anava bé. 
 
En segon lloc i, concretant l'exposat anteriorment, diu que porta un llistat de coses que no 
van bé. Així, per exemple, diu que el carrer Joaquim Valls porta 8 dies sense netejar-se i hi 
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ha de tot: llaunes, excrements de gossos. Diu que ell camina per altres zones de la ciutat 
com el carrer Balmes o el Passeig Sant Joan i no es troba la porqueria que detecta en els 
carrers de Roquetes o verdum per exemple. 
 
D'altra banda, diu que el canvi a direcció única del carrer Nou Barris l'únic que ha 
aconseguit és molestar als veïns a diferencia del Mercadona que li han posat una pista 
perquè descarregui mercaderies a banda de col·locar l'establiment comercial en un lloc 
destinat a equipaments i es pregunta si és que el Mercadona els ha donat quelcom a canvi. 
 
En quest sentit diu que volen solucions i que, si no les prenen, prendran ells la iniciativa 
com es feia abans tal i com ha indicat la intervinent anterior. 
 
En tercer lloc, denuncia (i aporta fotografies del que exposarà) que en el col·legi Antaviana 
va venir una empres de pintures (un pla d'ocupació) per pintar de blau l'escola bressol i, a 
l'acabar, van abocar una llauna de 15 quilos de pintura al clavegueram i, a més, per tal que 
no ho veien la gent, van tirar una capa de sorra per a tapar l'abocament. Demana 
responsabilitats perquè abocar pintura al clavegueram és molt perillós per a la salut 
pública. 
 
Per últim, censura i critica a l'igual que l Sra. Maite Rodríguez (intervinent número 27) el 
canvi de direcció que s'ha produït en els carrers Almansa i Artesania. Es pegunta si això ha 
provocat una disminució de la contaminació ( pregunta si ha estudis de percentatge d'això) 
perquè el que és segur, com ha exposat al principi de la seva intervenció, és que ha 
molestat als veïns de la zona, col·lapsant del trànsit que va abocar a la Via Julia, generant-
se un important embús de trànsit diari. 
 
Conclou la seva intervenció demanant del Districte un equip de persones que s'encarreguin 
de la neteja, del manteniment de la via.... i que donin una volta pels carrers, pels barris i 
vegin allò que els veïns estan denunciant, veïns que no cobren res i que no els correspon 
efectuar. 
 
32) Cesar. En el moment de la seva intervenció, havia marxat de la sessió i, per tant, perd 
el seu torn de paraula. 
 
33) Angel Berruezo. Diu que ve per enèsima vegada pel problema del soroll de genera el 
bar Balouta al "callejon" del Passeig Fabra i Puig. Diu que és cert que el Districte ha 
efectuat diverses actuacions i que va funcionar mentre va estar present GUB. En el 
moment que GUB va deixar de vigilar a zona i va marxar els problemes han reanudat o fins 
i tot van a pitjor. 
 
L'intervinent es queixa que es produeix aparcament en doble fila, el titular de l'activitat 
continua traient cadires fora de l'establiment i no s'ha canviat el lloc d'aparcament del 
vehicles. Diu que quan sonen els claxons dels cotxes impedeix dormir a ell i la seva família 
perquè estan al costat del seu cap (gràficament ensenya amb una cintra mètrica la 
distància entre els cotxes i la seva habitació) i continua pensant que els cotxes haurien 
d'aparcar a l'altra banda del carrer on hi ha negocis o pisos més elevats, on no viu ningú a 
l'alçada del carrer i, per tant, demana una vegada més, el canvi de lloc d'aparcament dels 
vehicles. 
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Explica que va venir el síndic de greuges de Catalunya i li va passar la documentació però 
com el tema s'havia tractat per la síndica de Barcelona li han dit que el que tracta la síndica 
no ho veu el síndic. 
 
En qualsevol cas, demana que s'arregli d'una vegada el tema de l'aparcament dels vehicles 
en aquesta zona perquè sinó qualsevol dia pot passar quelcom. 
 
34) Carmen Chocano. Exposa una vegada més la seva situació personal. Diu que ella va 
tenir un dels primers judicis penals per usurpació. En un primer moment, la Sra. carme 
Porta va estar negociant amb el banc per assolir la mediació. Va estar molt de temps 
angoixada pel resultat de la mediació, patint depressió per la seva situació. 
 
Considera que es donen ajuts però no s'informa suficientment. En el seu cas no va ser fins 
una reunió que va tenir amb el director de l'Oficina de l'Habitatge que, fins que no es 
tanqués la causa penal, no podria entrar a la Taula d'Emergències. 
 
Doncs bé, gràcies a l'actuació del seu advocat ha guanyat el judici penal però ara 
l'incertesa ve a que segons l'han dit, si no hi ha sentència de condemna, no és segur que 
pugui entrar a la Taula d'Emergències. Per tant, denúncia que torna a patir una situació 
d'angoixa. Afegeix que si ella i altres persones viuen d'okupes és perquè tenen fills i no 
saben on viure. 
 
Diu que va tenir allotjada a casa seva una senyora de 85 anys que no l'ajudava ningú i, per 
tant, diu que si ella ha pogut donar-li un cop de mà, l'Administració també ho pot fer. 
 
Conclou que falta informació, no es detallen bé totes les possibilitats, fins i tot falta 
predisposició o ganes de canviar o arreglar la situació de persones con ella i que lluita per 
ella i la seva família perquè si no lluita ella no ho farà ningú. 
 
35) Minerva Farreras. Va en la mateixa línia que l'anterior intervinent. Denúncia la 
criminalització de les okupacions i censura l'actuació que en aquest sentit tenen partits 
polítics com ara el Partit Popular o Ciutadans. 
 
Exigeix pisos a la banca i a la SAREB per destinar-los a habitatges socials i demana aturar 
els desnonaments exprés i les puntades a la porta de famílies vulnerables. 
 
36) Encarna Martinez. Diu que és membre de Taula Oberta i veïna de Trinitat Nova. En 
relació al nou casal de barri de Trinitat Nova en tres reunions prèvies es va parlar sobre la 
gestió d'aquest equipament i es van arribar a una sèrie d'acords verbals. la seva sorpresa 
ha estat que quan ha llegit la resolució d'adjudicació del contracte, tot el poder queda en 
mans del director de la empresa adjudicatària. Verbalment s'havia quedat que la gestió de 
l'equipament seria compartida entre Taula Oberta (que ni es menciona en la resolució), 
altres entitats del barri, veïns i la empresa però no ha estat així i comprova que és la 
empresa la que posarà el número de tallers, els preus. 
 
Han enviat un correu explicant aquesta situació i no han rebut resposta, per la qual cosa, 
demana posicionament al govern del districte sobre aquest tema. 
 



 
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 

 

19 
 

En segon lloc i, com a veïna del barri, demana per enèsima vegada que es canviïn els 
bancs del carrer Chafarinas, entre la Via Favència i el carrer La Fosca que es troben en mal 
estat. 
 
Per últim, s'adreça al públic assistent per indicar que la gent s'ha d'aclarir amb les 
competències locals, autonòmiques i estatals perquè es reduiria el temps d'intervenció 
perquè hi ha coses que no pot fer l'Ajuntament i, respecte del tema de la presència de 
pipis dels gossos en els pivots col·locats a prop d'un col·legi que deia la senyora Esperanza 
Riaño (intervinent número 30) diu que el problema no és de l'Administració sinó dels veïns 
que deixen pixar als gossos i no recullen els excrements de les seves mascotes. Són els 
propis veïns els responsables de la neteja dels barris, no del Districte (de fet, diu que 
passen vàries vegades al dia per netejar). Si es treuen els pivots i tornen a  aparcar els 
cotxes com abans, també es queixaran i, per tant, demana empoderament als veïns per a 
evitar aquest tipus de comportament. 
 
37) Teresa Carvajal. En primer lloc, agraeix la reserva de llocs de la sala per persones amb 
mobilitat reduïda i sords. 
 
En segon lloc, explica que quan es fan peticions per escrit, no se sap mai en quina situació 
es troba. si els papers s'han mogut, en quin departament es troba la reclamació i això crea 
molts dubtes a la gent. Per tant, proposa a la regidora que es creï una espècie de web on 
es puguin consultar l'estat de les instàncies que es presenten en el districte. 
 
En tercer lloc vol parlar del tema de l'habitatge en relació a un cas personal. Fa un mes que 
va rebre una carta de l'Ajuntament pertal de renovar la llista d'espera per a un habitatge 
social, qüestió que li va estranyar perquè fa dos anys que té concedit un habitatge social i, 
per tant, ha volgut parlar amb el director de l'Oficina de l'Habitatge perquè això és una 
anomalia. però el més greu és que recentment ha rebut una carta de la Generalitat de 
Catalunya amb una resolució en la que li deneguen que pugui llogar el seu pis de propietat 
(del que va marxar a l'actual per problemes d'accessibilitat). Sembla ser que el problema 
ve perquè habitatge no ha comunicat a la Generalitat que el pis estava destinat a borsa de 
lloguer social. Ara té un termini per a recórrer però el problema l'ha creat habitatge i no 
pas ella. ha volgut parlar amb el director de l'Oficina de l'Habitatge però l'han dit que 
estava reunit i l'han demanat que faci una instància per escrit. Malgrat no està d'acord 
perquè no ha estat un error seu, l'ha acabat presentant i espera que l'oficina de l'habitatge 
traslladi a l Generalitat l'error comés. 
 
En relació a aquest pis de propietat explica que el va posar a lloguer social a una família 
necessitada amb un lloguer de 250 euros. va descobrir que aquesta família rellogava 
alguna de les habitacions per 350 euros. Els van fer fora pel negoci il·lícit que havien fet i 
ara té una altra família necessitada i,clar, si ara ha de fotre al carrer a aquesta família 
perquè no pot teòricament llogar el seu pis de propietat en quina situació quedai tot per un 
error comés a habitatge. 
 
Per últim, s'adreça al director de serveis de Llicències i Espai Públic del Districte per a 
denunciar que han col·locat un clavegueram just al costat del bloc de pisos on viu. El 
clavegueram genera molta pudor i han tingut que tancar les finestres. Es inhumà la pudor 
que fa. Han demanat per escrit la seva retirada. Sembla que de moment s'ho estant 
estudiant. Demana solució a aquest cas. 
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38) Isabel España. Diu que viu a l'alçada de Via Favència, 84. Hi ha una església i el nou 
cura toca la campana cada dia des de les 09:00 fins les 22:00 hores. El seu veí que és 
bomber, treballa per la nit i dorm de dia ha denunciat aquesta situació. Per tant, demana 
que vingui la GUB a controlar els  decibels de la campana de l'església. 
 
En segon lloc i, a la mateixa zona, denúncia que no paren d'entrar cotxes en zona peatonal 
i ja hi ha hagut alguns atropellaments de nens. ha escrit cartes a l'alcaldessa però no li fan 
cas. demana una solució al respecte. 
 
39) Eusebi. En el moment de la seva intervenció, havia marxat de la sessió i, per tant, perd 
el seu torn de paraula. 
 
40) Silvia Magriñà. S'adreça a la Regidora del Districte per a indicar que la sent parlar en 
molts mitjans de comunicació sobre la gran mobilitat que hi ha a la ciutat de Barcelona 
però la normativa de TMB fa que només es baixin les rampes del bus per a les persones 
que van en cadira de rodes o cotxets de nadons però quan una persona (com el cas del 
seu fill de 18 anys) va en un caminador, els conductors d'autobusos no obren les rampes i 
persones com el seu fill no poden pujar a l'autobús. Només quan l'altra gent es solidaritza 
o s'emprenya amb els conductors, aquests activen la rampa de pujada al bus. Ho han 
denunciat però no hi ha resposta per part de TMB, volen parlar amb mobilitat però no 
s'ensurten i també ha demanat reunió amb la regidora per a exposar-li aquest greu 
problema però tampoc ha rebut resposta. Per tant, diu a la Regidora que, quan es parli de 
mobilitat, es parli de totes les formes de diversitat funcional que existeixen avui dia. 
 
41) Jordi. Es el fill de l'anterior intervinent per incidir en el tema exposat per la seva mare. 
Diu que si un conductor de bus no li baixa la rampa d'accés es queda penjat. A vegades 
sembla que en la ciutat de Barcelona hi hagi ciutadans de primera i ciutadans de segona i 
que si es vol una ciutat inclusiva, amb facilitats i oportunitats a les persones amb diversitat 
funcional, s'ha d'obrir el ventall a totes les formes de mobilitat reduïda. En el cas dels 
busos, només es tracta de donar-li al botó d'obertura de la rampa d'accés, res més i, per 
tant, cal millorar la realitat actual. 
 
A continuació, un cop finalitzades totes les intervencions del públic assistent, el president 
del Consell del Districte dona de nou la paraula a la Gerent i a la Regidora per a donar 
resposta al segon torn d'intervencions del públic. 
 
La Gerent del Districte li diu a la Sr Eugenia Castellanos (intervinent número 8 i que havia 
regressat a la sala) que li demanaran al final de la sessió l'adreça exacta per a poder fer 
una inspecció i veure el problema exactament. 
 
A la Sra. Maria Granados (intervinent número 21) en relació al deficient funcionament de 
diverses escales mecàniques al barri de Ciutat Meridiana, li diu que evidentment tenen tota 
la raó i no pot ser que no funcionin les escales. Afegeix que el manteniment de les escales 
no és una competència dels serveis tècnics del Districte i, d'acord amb el circuit intern, 
quan arriben al Districte els avisos, pressionen als responsables del manteniment de les 
escales per tal que les reparin. Informa, com així ho va fer la Regidora anteriorment, que 
per primera vegada s'ha sancionat a la empresa pel mal funcionament del servei de 
manteniment i en el nou concurs el Districte ha demanat a qui esta tramitant l'expedient 
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que el més important és la millora del circuit d'avaries i la gestió de les mateixes. Per últim, 
també a nivell intern del propi Districte es millorarà el circuit intern per la gestió i solució de 
les avaries que puguin sorgir en aquest tema. 
 
Al Sr. Clemente Puente (intervinent número 23) sobre el tema dels jocs infantils. També els 
dona la raó i s'ha d'cceptar com a Ajuntament que no s'han fet bé les coses. Com ja ha 
comentat la regidora per un problema tècnic no s'han pogut fer l'any 2017 i per tant les 
obres d'adequació dels jocs infantils s'hauran de fer aquest any 2018. Passarà l'avís a l'Àrea 
corresponent. davant les queixes de l'intervinent, la Gerent diu que, en aquells temes que 
pot intervenir ella com a Gerent, pot donar resposta immediata però, en el que depèn 
d'altres àrees, el que pot fer és l'avís i pressionar per que s'executin aquest any 2018. 
 
A la Sra. Maite Rodríguez (intervinent número 27) sobre el mal estat de les voreres de la 
Via Júlia, no li pot contestar directament perquè ha marxat de la sala però en qualsevol cas 
anuncia que s'apunta la queixa, entenque Via Júlia necessita algun tipus d'intervenció més 
global però en qualsevol cas els serveis tècnics del Districte faràn inspecció del carrer per 
veure el seu estat de conservació. 
 
A la Sra. Encarna Martínez de Taula Oberta (intervinent número 36) sobre la gestió de 
l'equipament municipal Casal de Barri de Trinitat Nova, respon que li sap greu que 
efectivament aquella sèrie d'acords verbals que es van fer en les reunions no s'hagin 
reflectit en el plec de clàusules. El cert és que es va quedar que la gestió seria compartida. 
demana disculpes si no ha contestat el correu però es va remetre fa pocs dies i no han 
tingut temps de tactar-ho. En qualsevol cas, diu que res ha canviat respecte del que es va 
acordar i, per tant, es farà alguna reunió per a concretar la gestió de l'equipament. 
 
A la Sra. Teresa Carvajal (intervinent número 37) sobre la traçabilitat de les instàncies, diu 
que amb la nova tramitació electrònica que es crearà amb l'aplicació i vigència de la nova 
Llei de procediment administratiu i administració electrònica, es solucionarà això i serà molt 
més fàcil fer el seguiment de les instàncies. Mentre, el compromís és donar la màxima 
informació possible. Una cosa és que puguin estar reunits i no atendre les peticions de 
forma instantània i una altra que no es vulguin atendre les peticions i/o reclamacions però 
insisteix que amb la nova administració electrònica tot serà més senzill. 
 
A la Sra. Isabel España (intervinent número 38) en relació al soroll causat per la campana 
de l'església  situada a la Via Favència, 84 diu que es farà una mediciósonomètrica per part 
dels serveis tècnics per a veure si es superen els nivells sonors que marca la legislació 
vigent i, amb el resultat de la medició, ja es determinarà què es fa. Davant de comentaris 
de la intervinent, la Gerent diu que, si disposen de més informació o documentació en 
relació a la seva queixa, que la facin arribar al districte per a poder tenir més elements 
d'anàlisi i comprovació. 
 
A continuació, el president del Consell del Districte dona la paraula a la Regidora per tal de 
respondre a les qüestions plantejades en el segon torn d'intervencions. 
 
A Jeros (intervinent número 19) en relació a la sol·licitud d'una rampa d'accés al CAP de 
Ciutat Meridiana,  diu que s'ho miraran i impulsaran un projecte per a millorar la 
connectivitat amb el CAP de Ciutat Meridiana. Respecte de la resta de peticions com ara 
més presència d'especialistes en el CAP, diu que ho comunicaran a la Generalitat com han 
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fet en altres ocasions com per exemple el tema de les urgències mèdiques però la 
competència és de la generalitat i avui per avui no hi ha govern amb qui intercomunicar. 
Parlen amb els tècnics però falten decisions politiques per la situació de la pròpia 
Generalitat però anuncia que ho faran arribar. 
 
Al Sr. Clemente Puente (intervinent número 23) sobre la situació dels parcs infantils en 
Ciutat Meridiana, en primer lloc diu que lamenta molt que no hagin estat fet els parcs 
infantils l'any 2017 com així es van comprometre. Quan va saber que no es podrien fer els 
parc es va emprenyar molt però a banda d'emprenyar-se no sap què més pot fer. Hi va 
haver un problema en la convocatòria del procediment de licitació (a vegades hi ha errades 
tècniques com també hi ha errades polítiques) però ha demanat als tècnics que no tornin a 
fallar i el que sí es pot comprometre és estar a sobre de la nova convocatòria de licitació 
per tal que els parcs no s'arreglin llençant una mica de sorra sinó per tenir un bon parc 
amb uns bons jocs infantils l'any 2018. És un tema que no només afecta al Districte de Nou 
Barris sinó a tota la ciutat de Barcelona perquè, el tem dels parcs infantils,és un projecte 
de ciutat. 
 
A la Sra. Maite Rodríguez (intervinent número 27) tenia algunes coses per comentar però 
al marxar a casa seva, diu que ja li comentarà en el seu moment. 
 
A la Sra. Esperanza Riaño (intervinent número 30) sobre la manca de neteja a una part del 
carrer de Nou Barris i la presència de pipi en els pivots d'un pas de vianants a prop d'un 
col·legi, en línia del que ha comentat la Sra. encarna Martínez (intervinent número 36) s'ha 
d'intentar que els propietaris dels gossos actuïn amb civisme. Certament hi ha una 
Ordenança que, en cas d'incompliment, obliga a l'Ajuntament a actuar però per sobre de 
tot està en que la gent ha de comportar-se correctament quan estem parlant de la 
conservació de l'espai públic comú. Mostra la seva conformitat que és un tema de higiene 
de la ciutat, sobre tot en aquells llocs on juguen els nens però insisteix en la necessitat del 
civisme de la gent. 
 
Pel que fa al tema de la neteja de carrers, l'increment de la neteja certament és una 
prioritat política. Diu que el contracte vigent (que és de fa 10 anys) acaba l'any 2019. es un 
contracte tancat, que deixa molt poc marge de flexibilitat i si es fa quelcom no acordat en 
el contracte s'han de posar molts diners. Ara faran un nou contracte de neteja; és el 
contracte més gran de la ciutat amb un volum econòmic impressionant. Doncs bé, volen un 
contracte més flexible, que pugui millorar el "baldeo" de moltes zones de la ciutat. En 
definitiva volen millorar molt el tema de la neteja en general amb el nou contracte. 
 
Al Sr. Carmelo Vico (intervinent número 31), li diu que sempre actua en les Audiències 
Públiques de la mateixa manera, indicant un munt de coses que no funcionen... El seu 
govern òbviament comet errades i quan ho detecta es reconeixen i tracten d'actuar per 
resoldre-ho. Una altra cosa,és que moltes de les demandes que planteja l'intervinent el  
govern no estigui d'acord. Per tant, convida a l'intervinent que es presenti a les eleccions 
pel seu partit polític i ho faci diferent. Per exemple, el tema de la salut de les persones 
davant la contaminació és un tema que preocupa molt al govern de la ciutat i recomana 
que el seu partit polític, Ciutadans (que dona recolzament al Partit Popular) ajudi a 
aconseguir més finançament pel transport públic en detriment de l'ús del cotxe. 
 



 
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 

 

23 
 

A la Sra. Carmen Chocano (intervinent número 34) informa al públic assistent que han 
estat molt pendents del seu judici i mostra el seu acord amb la injustícia que suposa la 
criminalització de les okupacions que es fan moltes vegades perquè no hi ha alternativa 
viable. 
 
En concret comunica que el pis de la Sra. Carmen Chocano és una prioritat per comprar-lo 
a la SAREB i cedir-lo a la intervinent. Vol que li facin arribar aquesta informació per la 
tranquil·litat de la intervinent i la seva família. 
 
A la Sra. Teresa Carvajal (intervinent número 37) sobre el tema de la traçabilitat de les 
instàncies, la regidora diu que l'Ajuntament de Barcelona compta amb un aplicatiu 
anomenat IRIS que és molt bona eina perquè totes les queixes queden registrades, activen 
ràpidament als tècnics de la casa i es fan respostes també ràpides. Amb la tramitació 
electrònica també es millorarà però això encara és una assignatura pendent. 
 
Respecte del clavegueram al costat del seu habitatge que causa pudor li diu que al final de 
la sessió pot adreçar-se al director de Llicències i Espai Públic per comentar més en concret 
el cas. 
 
A la Sra. Silvia Magriñà i el seu fill Jordi (intervinent número 40 i 41) sobre el fet que no 
s'activen les rampes d'accés als autobusos en els casos de persones que van amb 
caminadors i no pas en cadira de rodes o cotxets de nens, en primer lloc, agraeix les seves 
intervencions en aquesta Audiència Pública i, en segon lloc, afirma que coneix el tema i 
que la Tinenta d'Alcalde de Drets Socials, Ilma. Sra Laia Ortiz i la Regidora de mobilitat 
Ilma Sra. Mercedes Vidal estan treballant en aquets tema des de fa temps per a millorar la 
situació que sota el seu punt de vista considera incomprensible que els conductors 
d'autobusos no activin les rampes d'accés en aquests casos. Per tant, es compromet a 
traslladar-lo als tècnics, si bé, de totes maneres, és en el mac de l'Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat és on queda molta feina a fer. Afegeix que ho treballarà perquè 
cercar una ciutat inclusiva és un objectiu de l'actual govern i no volen pas diferenciar entre 
ciutadans de primera i de segona. En definitiva, vol que els conductors d'autobús obrin les 
rampes d'accés i considera que no és lògic que no s'utilitzin en aquests casos. 
 
Seguidament, el president del Consell del Districte dona de nou la paraula a la gerent del 
Districte per respondre a la Sr. Mª Dolores (intervinent número 26) en relació als terrenys 
de cotxeres Borbó i Petrarca. Pel que fa a Cotxeres Borbó, diu que efectivament tenim els 
terrenys i que és en el marc de la revisió del Pla d'Equipametns del Districte que es 
recolliran totes les necessitats per tal de fer un anàlisi de les mateixes però la taula per a 
desenvolupar els equipaments futurs que es puguin instal·lar en aquests terrenys, sent 
realistes quedarà pel proper mandat. Afirma que el Districte de Nou Barris compte amb 13 
barris, tots ells amb moltes necessitats i, per tant, no es podrà arribar fins el proper 
mandat però el compromís és recollir totes les necessitats en el mac del Pla d'Equipaments. 
 
El mateix es pot dir respecte dels terrenys del carrer Petrarca. Quda una peça per 
expropiar i això quedarà també pel proper mandat, de manera immediata però abans no 
podrà ser. 
 
Pe últim, el president del Consell del Districte dona de nou la paraula a la Regidora del 
Districte a la que li quedaven dos assumptes per comentar. 
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En primer lloc, a la Sa. Alba Gómez (intervinent número 29) sobre les línies d'autobús de la 
empresa Sagalés, hi ha una proposta del govern de millores immediates i d'internalització 
de les línies de bus més un full de ruta. Es un tema de ciutat perquè informa que hi ha més 
de 20 serveis de bus Sagalés a la ciutat. Es un tema complex, que requereix un gran esforç 
econòmic. Diu que l'Ajuntament ha posat sobre la taula 140 milions d'euros en un moment 
on l'Estat Central els ha retallat finançament. Necessiten recuros compartits perquè les 
millores costen molts diners: així ha passat amb el bus de barri que abans no hi era o en la 
millora de la freqüència de pas i tots aquests diners sumen i sumen. Òbviament l'objectiu 
final és la internalització del servei però s'ha de treballar anant pas a pas. 
 
En segon lloc, com a Regidora se suma a la vaga de dons del dia 8 de març juntament amb 
totes les regidores i conselleres del seu grup municipal i anima a tots i totes a fer vaga i a 
anar als actes públics i manifestacions que es convoquin, en defensa dels drets de les 
dones. Motius en sobren, volen ser combatives i es mereixen una justícia social equitativa 
que doni resposta a totes les necessitats de les dones. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Finalitzada aquesta intervenció, i sense més assumptes a tractar, el President 
del Consell del Districte, aixeca la sessió quan són les 22:21 hores. 
 

 


