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ACTA DEL PLE DEL CONSELL 
DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS 

 
Data: 09-05-2018 

Horari: 18.30 h 
Lloc: sala de plens de la seu del Districte 

 

 
Presideix: Il·lm. Sr. Santiago Alonso Beltran, president del Consell del Districte de Nou Barris 

 
Assistents: 

 

Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid, regidora del Districte de Nou Barris 
 

Regidors adscrits: 
 

Il·lma. Sra. Carmen Andrés Añón (PSC) 
Il·lm. Sr. Raimon Blasi i Navarro (PDCat) 

 

Consellers:  
 

Barcelona en Comú (BC)  
 

Sra. Carolina Recio Cáceres 

Sr. Carlos Izquierdo Lázaro  
Sra. Esther Flaquer García 

Sr. Manuel Cubero Argente 
Sr. José Juan Medina Rodríguez 

Sra. Yolanda Fortes Picas 
Sr. Antonio Tallada Martínez 

Sra. Jennifer Coronado Ortega 

 
Socialistes de Catalunya (PSC) 

 
Sr. Gabriel García Duarte 

Sra. Núria Gaig Jané 

Sr. Mario García Gómez 
 

Ciutadans (Cs) 
 

Sr. Juan del Olmo Fernández 

Sr. Félix Cogolludo Gamboa 
Sra. Noemí Martín Peña 

 
Partit Popular (PPC) 

 
Sr. Javier Barreña Flores 

Sr. Francisco López Ribera 

 
Grup Municipal Demòcrata (PDCat) 
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Sr. Adrià Ventura Ramos  
Sr. Abel Plana i Campos  

 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 

  
Sr. Joaquim Sangrà i Morer 

 

Gerent: Sra. Gemma Arau i Ceballos 
 

Secretari: Sr. Ricardo Fernández Aranda 
 

 

Desenvolupament de la sessió: 
 

La Regidora del districte Il·lma. Sra. Janet Sanz manifesta que es dona inici a la sessió indicant 

que el primer punt seria la lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (Punt 1 

de l’ordre del dia). Cap grup municipal formula observació en relació a la dita acta que, per tant, 

queda aprovada. No obstant això, davant les protestes d’alguns consellers pels llaços grocs i les 

pancartes en suport dels polítics empresonats que alguns veïns exhibeixen a la sala, abans de 

començar la sessió de la manera habitual, la Regidora manifesta que al Consell Plenari és 

habitual que hi hagi expressions simbòliques de tota mena. Explica que sempre ho han permès i 

que forma part de l’expressió lliure dels veïns. Remarca que no es tracta d’una acció del 

Districte, ja que en aquest cas l’haurien d’acordar entre tots en el marc de la Junta de 

Portaveus. Afirma que, per tant, tractaran aquesta qüestió en una Junta de Portaveus 

extraordinària que convocarà ella mateixa a través del president. 

 

A continuació, es dona la paraula als grups municipals en relació a la dita incidència. 

 
El conseller Sr. Mario García Gómez (PSC) manifesta que estan totalment d’acord que han de 

garantir l’expressió lliure de tots els veïns i veïnes de Nou Barris, però que en aquest cas es 

tracta de grups polítics que no tenen representació al Districte perquè així ho han volgut els 

veïns i veïnes. A més, afirma que penjar un cartell a la porta de la sala de plens que diu 

«Llibertat presos polítics» no té res de simbòlic i que la sala representa a tots i cadascun dels 

veïns i veïnes de Nou Barris. 

El conseller Sr. Adrià Ventura (PDCat) assenyala que en el Consell Plenari de Nou Barris sempre 

s’han mostrat pancartes i cartells de tots colors i de tots els signes. Manifesta que el sorprèn 

que molesti un llaç groc i no pas moltes altres coses que han passat dins de la sala.  

El Sr. García Gómez (PSC) explica que no li molesta el llaç groc, sinó que es posi una pancarta 

davant la porta del Districte amb tota impunitat, sense haver demanat permís a ningú. I 

adreçant-se al conseller del PDCat li diu el següent: “si a vostè li sembla normal això, a mi no. 

Perdoni, a mi no. Perquè això és impunitat”.  

Davant un intercanvi de paraules entre una persona del públic i el conseller Sr. Javier Barreña 

Flores (PPC), la Regidora li demana una mica de respecte, demana que se li pugi el to del 

micròfon i, adreçant-se a tots els/les consellers/eres, manifesta que no acceptarà que ara 

s’aprofiti qualsevol d’aquestes expressions per fer un debat que no és pertinent perquè en el 
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Consell Plenari sempre hi ha hagut lliure expressió. Recorda que en altres ocasions han vingut 

altres veïns, militants o no d’altres grups polítics, i també han expressat la seva opinió amb 

banderes i cartells. Afirma que, per tant, sempre garantiran que, amb respecte i amb 

convivència, tothom pugui dir la seva en el Consell de Districte. Remarca que els símbols que es 

mostren no representen el Districte sinó que provenen de grups polítics o veïns o veïnes, que, 

tinguin o no tinguin representació, siguin o no siguin entitats, poden expressar la seva opinió, 

igual que ho poden fer d’altres. Reitera que la representativitat d’aquests símbols pel que fa al 

Districte la decidiran de la forma al més consensuada possible. 

Demana als consellers que no facin un debat amb el públic assistent. Pide especialmente al 

conseller Sr. Javier Barreña que no interpele a ningún vecino.  

El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) subraya que representa a un número de votantes del 

distrito y que están indignados con los lazos amarillos.  

L’I·lma Sra. Sanz manifesta que quedaran recollides les posicions dels grups del PPC i del PSC, 

retreu al Sr. Barreña que hagi fet un comentari personal d’una persona que es troba a la sala 

sobre el vestuari que porta, l’indica que si vol dir-li alguna cosa a algun veí que ho faci però no 

com a conseller formalment del Ple, demana que es tractin tots i totes amb respecte, com han 

fet sempre, que acceptin la lliure expressió de tothom i reitera que ja decidiran conjuntament 

en una junta extraordinària la posició del Districte.  

El conseller Sr. García Gómez (PSC) demana intervenir 10 segons, la regidora li diu que la 

posició del PSC també ha quedat recollida i, per tant, no s’ha de debatre més. No obstant això, 

el conseller Sr. Garcia Gómez explica que li sembla totalment democràtic que els veïns vinguin 

amb les pancartes que vulguin, però que ell es queixa del fet que un sector, sigui quin sigui, 

emboliqui la façana i la barana del Districte, que és un equipament públic de tots els ciutadans 

perquè demà es pot embolicar en una altra cosa i aleshores què es farà?.  

La Regidora insisteix que quedarà recollit que hi ha veïns i veïnes i grups polítics que no 

comparteixen que es mostrin aquests símbols i pancartes al Districte, no denega en cap cas 

aquesta manifestació, al contrari, considera que es normal que es plantegi això i diu que feia 

uns dies (a l’Audiència Pública) un col·lectiu polític o de veïns i veïnes van penjar una pancarta i 

també la van deixar, atès que, són expressions lliures que s’expressen aquí i, per tant, estan 

d’acord.  

El president del Consell del Districte Il·lm. Sr. Santiago Alonso se disculpa por haber llegado con 

retraso.  

Explica que el Grupo de Cs es contrario a la situación que se expresa con los lazos amarillos, 

pero que también entienden que hay libertad de expresión y que todo el mundo puede 

expresarse. Afirma que está claro que hay varios grupos, entre ellos el suyo, que no están de 

acuerdo con esta manifestación, pero que lo más importante es dar continuidad al pleno para 

que todos los vecinos puedan expresar las problemáticas del distrito. Per tant, el president del 

Consell del Districte diu que continua el desenvolupament del ple pel punt 2   
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Part informativa: 

 
 

A) Despatx d’ofici: 
 

 

2.- RESTAR ASSABENTAT dels contractes aprovats per la Gerència del Districte en el darrer 
període. 

 

El Sr. Barreña (PPC) explica que enviarán un correo electrónico al secretario para solicitar los 

expedientes que desean revisar. 

 

A continuación, el president del Consell del Districte diu que continua el desenvolupament de la 

sessió pel punt 3 de l’ordre del dia. 

 

B) Informes: 

 

3.- Informe de la Regidora del Districte 
 

La Regidora agraeix la presència de tots els veïns que els acompanyen, especialment de les 

persones sordmudes, que disposen d’un nou servei per poder seguir el debat polític i totes les 

actuacions que es desenvolupen al Districte.   

Recorda que l’informe escrit recull molta informació perquè es pugui fer una anàlisi acurada de 

totes les actuacions que fa el Govern, especialment en matèria d’habitatge, que és una de les 

principals preocupacions del districte i de molts dels seus barris.  

Explica que hi havia una sèrie de promocions en marxa al districte des del 2015, algunes de les 

quals van finalitzar el 2016, però que malauradament no estaven vinculades al lloguer perquè 

històricament sempre s’havien fet promocions per a la compra d’habitatges. Recorda, però, que 

la nova política del Govern és impulsar habitatges que després siguin públics i que serveixin per 

donar cobertura a les necessitats de les famílies. Afirma que per això en aquest mandat s’han 

iniciat vuit promocions que sumen 500 nous habitatges, que ja estan en construcció. Assenyala 

que hi ha una promoció de cohabitatge, altres de lloguer i altres de dret de superfície. Destaca 

que, per tant, s’impulsa també una política pública de lloguer al districte a fi de tenir nous 

habitatges que permetin donar cobertura no només a la Mesa d’Emergència, sinó també a totes 

les persones que tenen grans dificultats per fer efectiu el lloguer.  

Explica que fa pocs dies l’alcaldessa i l’equip d’Habitatge de la ciutat van presentar un informe 

de balanç sobre la Unitat Contra l’Exclusió Residencial (UCER), que es va crear al principi del 

mandat per fer una tasca de mediació entre les unitats familiars i les entitats financeres a fi 

d’aturar molts dels desnonaments que hi havia en marxa. Afirma que aquest informe de balanç 

de gairebé tres anys de treball diu que s’ha produït una disminució de prop del 22% dels 

processos judicials, però que al districte han augmentat un 245% els casos atesos 

d’emergència. Destaca que, per tant, aquesta unitat funciona i arriba als veïns i veïnes que més 
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ho necessiten, que no es troben sols davant la necessitat d’aconseguir una mediació respecte a 

les entitats financeres.  

Manifesta que, durant el 2017, a Nou Barris s’han atès gairebé 400 famílies, que representen 

aproximadament el 16,6% dels casos atesos a la ciutat. Afirma que, per tant, Nou Barris és el 

districte que més famílies atén. Explica que el principal problema que es detecta en l’informe és 

el risc de pèrdua de l’habitatge vinculat al preu del lloguer, bé perquè el lloguer és molt elevat o 

bé perquè la família no té recursos suficients per afrontar-lo. Afirma que al districte també es 

produeixen moltes ocupacions a precari, és a dir, de persones que no tenen títol que els 

permeti ocupar. Assenyala que aquest fenomen està molt vinculat al fet que encara hi ha molts 

pisos buits d’entitats financeres que no els posen a lloguer, no els cedeixen a l’Administració i 

els segueixen tenint sense un ús social, que és l’ús que reivindiquen.  

Explica que a Nou Barris s’han adjudicat 118 pisos d’emergència en els dos anys compresos en 

el període 2015-2017, mentre que al conjunt de la ciutat se n’han adjudicat prop de 900 en el 

mateix període. Afirma que, malauradament, no hi ha prou habitatges públics per poder acollir 

el gran nombre de demandes que hi ha, però que treballen amb ritmes molt intensos per poder 

ampliar el parc públic d’habitatge i donar-hi resposta. Subratlla que cal una actuació integral de 

totes les administracions i que tothom doni la mateixa prioritat a l’habitatge. En relació amb 

això, remarca que l’Ajuntament és l’única administració que ha multiplicat per quatre la inversió 

en habitatge, i que cal que tothom faci el mateix per poder donar resposta, no només a les 

famílies que tenen problemes socials per poder viure en un habitatge, sinó també a totes 

aquelles persones que, malgrat tenir feina, no poden arribar a pagar el lloguer a la seva ciutat. 

Destaca que el Govern municipal prioritza aquesta qüestió i hi treballa des de tots els fronts. 

Explica que, per exemple, avui l’alcaldessa s’ha reunit amb el PP i altres partits al Congrés dels 

Diputats per traslladar aquesta necessitat, i que esperen que en algun moment es produeixi un 

canvi d’actitud per part dels governs, especialment el de l’Estat, i que es constitueixi el Govern 

de la Generalitat perquè pugui actuar en aquest àmbit. Manifesta que també reivindiquen que 

el Govern de l’Estat i alguns partits polítics deixin de legislar per expulsar més ràpid la gent de 

casa seva, com ha passat recentment.  

Destaca que una altra de les qüestions clau és mobilitzar els habitatges privats que estan buits 

al districte i que, per això, estan fent un cens real de tots els pisos buits. Explica que ja s’ha fet 

en cinc barris del districte i que el 30% del parc d’habitatge analitzat demostra que encara hi ha 

molts pisos en desús. Afirma que cal buscar tots els instruments possibles per forçar la cessió 

d’aquests pisos a l’Administració, especialment en el cas de les entitats financeres, que són els 

grans tenidors. Manifesta que, a més, treballen en convocatòries de rehabilitació per millorar la 

dignitat dels habitatges de molta gent. Afirma que, per tant, duen a terme moltes actuacions 

per garantir millor el dret a l’habitatge al districte. A més, subratlla que per fer aquestes 

actuacions contracten gent del districte a través de plans d’ocupació específics.  

Assenyala que l’informe també parla del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), que és un servei 

molt important per al benestar de la gent, especialment de la gent gran. Explica que, amb la 

voluntat de millorar el servei, s’ha plantejat un nou contracte que permet millorar les condicions 

laborals de les persones que hi treballen, majoritàriament dones, i desenvolupar altres 

actuacions més integrals. Afirma que el que està fent l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament és 
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pensar amb una lògica propera a l’espai barri, que permet coordinar molt bé tots els serveis 

adreçats a persones que tenen algun tipus de dependència o risc de vulnerabilitat. Assenyala 

que aquest pla pilot, que s’ha començat a desenvolupar a través del SAD i s’ha explicat a tots 

els consells de barri, permet concentrar una millor coordinació i una millor atenció en aquells 

espais on hi ha molts d’aquests serveis. Destaca que aquest contracte és el segon de 

l’Ajuntament de Barcelona en volum de recursos i d’atenció, i que hi han dedicat molts esforços 

perquè sigui el millor possible i perquè els recursos arribin a qui més ho necessita. 

Manifesta que una altra qüestió important és que el Districte de Nou Barris continua apostant 

per descentralitzar esdeveniments que tenen lloc en l’àmbit de ciutat i traslladar-los al districte. 

Afirma que històricament a Nou Barris han passat moltes coses, però que darrerament s’havia 

perdut aquest protagonisme a escala de ciutat. Explica que, per tant, intenten potenciar les 

entitats del districte perquè puguin desenvolupar més activitats i, alhora, portar activitats 

centrals de la ciutat al districte i seguir promovent l’orgull de ser i de viure a Nou Barris. En 

relació amb això, esmenta diversos exemples: la descentralització de la Festa Major de 

Barcelona, que té un escenari principal de música clàssica a Nou Barris; el desenvolupament de 

la proposta «Liceu a la fresca», que es tornarà a fer el 16 de juny al pati del Districte, i la 

realització del Campionat Mundial de BikeTrial, que ja s’ha fet dos anys. Destaca, també, que fa 

poques setmanes van tenir l’oportunitat d’acollir la Fira de la Terra, en la qual van participar 

més de 100.000 visitants i que els ha permès situar el districte en primer pla pel que fa a 

estratègies ambientals. 

Manifesta que, a més, continuen treballant en l’oferta cultural que es desenvolupa des de l’inici 

del mandat amb activitats per a la família, la gent jove i la gent gran, i han recuperat l’esperit 

musical del pati de la seu del Districte amb actuacions i concerts adreçats no només als veïns i 

veïnes sinó a tota la ciutadania. Explica que, per tant, es mantindrà la proposta «L’Estiu, al 

pati!», que tornarà a comptar amb el Festival de Blues i que recuperarà l’oferta musical 

vinculada al flamenc, que era una reivindicació històrica del districte que s’havia fet durant 

molts anys i que darrerament havia perdut importància.  

Informa que, amb aquesta mateixa lògica de descentralització, el 19 de maig es farà un concert 

de primer nivell a Ciutat Meridiana, «Fes-te Meridiana», organitzat per l’associació Plataforma 

per la Llengua. Explica que aquest concert reivindica la cultura popular catalana del districte i 

que hi participaran grups com La Troba Kung Fu, Mishima o La Iaia. Destaca que el fet que es 

faci a la Zona Nord és també un missatge sobre com volen prioritzar i potenciar totes aquestes 

actuacions. 

Assenyala que una altra de les informacions que vol compartir demostra la bona feina de 

col·laboració veïnal i amb els cossos de policia del districte, tant Guàrdia Urbana com Mossos 

d’Esquadra. Explica que fa més d’un any que treballen de manera coordinada per evitar 

expressions de racisme i de xenofòbia al districte arran de la possibilitat d’obertura d’un centre 

cultural islàmic al carrer Japó. Manifesta que treballen amb mediació per donar el màxim 

d’informació als veïns i veïnes, per desfer pors i prejudicis i per normalitzar l’activitat dels veïns i 

veïnes d’altres orígens que professen l’islam. Afirma que, després de tota aquesta feina que s’ha 

fet, el centre ja funciona amb normalitat. A més, explica que, després de molt de treball per 

part dels cossos policials, ahir es van assabentar formalment que el fiscal ha ordenat una ordre 
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d’allunyament per a set persones vinculades a la formació d’extrema dreta Democracia 

Nacional, que estaven atiant el conflicte i l’agressivitat en aquest espai. Manifesta que agraeixen 

aquesta col·laboració, així com el treball del fiscal en estreta col·laboració amb l’Ajuntament, i 

que continuaran combatent totes les actuacions d’extrema dreta perquè no volen que l’odi, el 

racisme i el feixisme tinguin cabuda a Nou Barris ni enlloc.  

Explica que han fet un nou esforç des del Districte per donar suport a totes les entitats i 

promoure les seves activitats. Afirma que el pressupost ordinari de les subvencions és de més 

de mig milió d’euros. Assenyala que, a més, també hi ha hagut una subvenció extraordinària 

per donar cobertura a algunes activitats extres, com ara el 40è aniversari de les festes majors 

de Prosperitat. Explica que han centrat bona part d’aquests recursos en activitats vinculades 

amb la cultura, atès que volen més cultura i més projectes culturals perquè són una eina de 

cohesió social i de transformació del territori; amb els esports, perquè l’esport base forma part 

d’allò que identifica el districte i els barris i és un element fonamental de generació d’igualtat 

social; i amb projectes que tenen a veure amb la reivindicació dels drets de les dones, com la 

prevenció d’agressions sexistes, l’apoderament de les dones o projectes tan emblemàtics com el 

de l’entitat Lola, No Estàs Sola, que treballa per a les dones que no tenen accés a l’habitatge.  

Assenyala que l’informe també inclou el llistat de totes les obres acabades, en execució i que 

s’iniciaran en breu al districte, d’acord amb els criteris que s’han acordat amb els veïns, amb el 
territori i amb les entitats. 

 
Finalitzada la primera intervenció de la Regidora, el president del Consell del Districte Il.lm. Sr. 

Santiago Alonso dona pas al torn dels grups municipals. 
 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) manifesta que, en primer lloc i tal com han fet en els 

darrers plens, volen tenir un record per a totes les persones afectades per la judicialització que 

el Govern d’Espanya, amb la complicitat de Cs i del PSOE, aplica sobre el procés català. Afirma 

que, a més dels presos i les preses, avui volen fer un especial reconeixement a la comunitat 

educativa, un pilar fonamental de convivència i ciutadania que es troba qüestionada per la 

intolerància i pel sentiment de venjança d’uns pocs. Explica que recorda aquells pares i mares, 

avui avis, que defensaven les classes de català als barris del districte sota l’amenaça de la 

policia.  

Afirma que això els porta a expressar el seu estupor i vergonya perquè Nou Barris sigui l’únic 

districte de Barcelona que no llueix els símbols de solidaritat contra la repressió. Assenyala que 

s’hi referirà després en un prec, però que vol aprofitar per comentar-ho ara, per si després el 

president del Districte decideix aplicar-li els límits dels temps pactats amb més rigor que a altres 

grups, tal com ha fet en els darrers plens. Remarca que aquesta absència de símbols de 

solidaritat contra la repressió no s’explica ni per la correlació de forces que hi ha a l’Ajuntament 

de Barcelona i al Districte, ni molt menys encara per la tradició de lluita i defensa dels drets 

fonamentals que atresora el districte.  

Manifesta que vol donar l’enhorabona a Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, perquè la 

secció local de l’entitat acaba d’obrir la seu de Nou Barris, amb més 500 socis. Els desitja a tots 

i totes molt bona feina i molts èxits.  
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Assenyala que avui tenen ganes de parlar de les coses bones que passen al districte. Afirma 

que algunes d’aquestes coses passen perquè de tant en tant el Govern fa alguna cosa bona, 

però que la majoria de coses que els alegren la vida al districte provenen de les entitats. En 

relació amb això, celebra que ja funcioni el centre de la comunitat islàmica de Nou Barris a 

Prosperitat, gràcies a l’esforç de molts veïns i veïnes del barri i del districte, de Nou Barris Acull i 

totes les entitats que en formen part, de la mateixa comunitat i de molts veïns del carrer on 

està ubicada.  

Explica que també volen felicitar l’associació 500x20 pel seu 12è aniversari, tot i que els 

agradaria que no hagués d’existir i que els seus membres poguessin dedicar el seu temps lliure 

a moltes altres coses que no fossin vigilar que la gent no caigui en estafes de bancs i processos 

judicials sovint injustos o poc curosos.  

Manifesta que també celebren que hagi començat la campanya popular per canviar el nom de 

l’avinguda de Borbó i recuperar el topònim dels Quinze, gràcies a la col·laboració entre 

l’Associació de Veïns de Torre Llobeta i Vilapicina i la Taula Unitària de Nou Barris per la 

República. Expressa el suport a aquesta iniciativa i anima tots els veïns i veïnes a donar suport 

a la recollida de signatures perquè l’avinguda de Borbó es digui avinguda o passeig dels Quinze.  

Explica que, ara que s’apropa el final de la temporada esportiva, també volen destacar els èxits 

esportius de molts clubs del districte. Afirma que segur que en el proper plenari podran felicitar 

uns quants clubs més, però que de moment volen felicitar el C.C.D. Turó de la Peira, que 

enguany ha guanyat la Lliga del desè grup de Tercera Catalana i, per tant, el proper any estarà 

a la categoria superior; i destacar la celebració dels Campionats de Catalunya d’Atletisme 

Adaptat a les pistes de Can Dragó gràcies a l’esforç incansable de la gent del Club Atlètic Nou 

Barris, després d’anys en què l’estat de les pistes de Can Dragó no permetia fer aquests 

campionats a Nou Barris.  

Manifesta que també es congratulen que l’èxit i el creixement de l’Agrupament Escolta Santa 

Eulàlia estiguin provocant que ja no càpiguen als locals de l’Associació de Veïns de Torre 

Llobeta i  Vilapicina, i que aviat necessitaran ajuda per trobar un espai al seu barri, on s’ha de 

procurar que continuïn i ampliïn la seva tasca d’educació en el lleure. Pel que fa a això, 

suggereix que es podria substituir el casal infantil previst a l’illa Q per la gestió de l’Agrupament 

Escolta Santa Eulàlia.  

Quant a la gestió del Districte, assenyala que ara no entrarà en temes que tractaran després en 

algunes de les propostes i que es vol referir a la qüestió de la rambla del carrer de la Maladeta, 

els horts i els solars buits. Afirma que el temps passa a favor de la propietat, que sembla que ja 

ha iniciat la tramitació per poder tenir el permís de construcció, mentre que ni el Districte ni 

l’Ajuntament no han prioritzat recuperar aquest espai per als veïns i veïnes de Porta des de la 

subhasta que es va fer als anys 90. Remarca que continuaran demanant que es prioritzi 

recuperar aquest espai.  

Assenyala que un altre tema molt candent en el seu moment i que els veïns no han oblidat és la 

millora del poliesportiu de Can Cuyàs. Recorda que es va crear una comissió de seguiment i es 

va convocar una reunió, però que no se n’ha tornat a fer cap més, o com a mínim no s’ha 
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tornat a convocar els representants polítics. Opina que si s’hagués tornat a reunir aquesta 

comissió sense convocar els representants polítics encara seria més greu, ja que hi havia el 

compromís de fer-ho.  

Afirma que un altre fet negatiu de les últimes setmanes és el tancament del Mercat de Núria. 

Explica que a vegades hi ha coses que són inevitables, però que en aquest cas és obvi que el 

Pla de comerç no ha arribat a temps. Opina que ni el Govern actual ni els anteriors han fet 

servir la imaginació per trobar solucions a un problema que no només és d’equipament o de 

negoci, sinó també de servei directe a la zona alta de Ciutat Meridiana. Manifesta que els 

preocupa que no es doni resposta a la demanda veïnal que hi ha en aquests moments, i 

assenyala que s’han plantejat unes propostes que creuen que, si més no, s’han de tenir en 

compte. Afirma que esperen que el Govern del Districte sàpiga respondre-hi adequadament.  

Explica que també els sap greu que s’hagi aturat la reforma del Consell Ciutadà, que havia de 

treballar el Pla d’equipaments. Assenyala que aquest pla, que ja anava endarrerit, sembla que 

ara encara s’endarrerirà més. Remarca que arribarà quan ja hi ha previstos tots els 

equipaments d’aquest mandat i de principis del mandat vinent. Manifesta que el Pla de mobilitat 

també arribarà quan ja s’hauran efectuat algunes modificacions en els eixos viaris, carrers i 

calçades del districte i difícilment es podran reconsiderar aquestes actuacions.  

Recorda que un dels temes que el seu grup sempre prioritza és el del patrimoni. Pel que fa a 

això, manifesta que agraeixen que funcioni la Taula de Memòria Històrica del districte, però que 

a vegades els sorprenen algunes coses. Explica que, si ja van dir que a Can Carrera «es 

començava la casa per la teulada», creuen que a Can Valent passa exactament el mateix. 

Afirma que s’ha passat d’ignorar històricament Can Valent i deixar que caigui a presentar un 

projecte interessant i digne, però que s’està parlant novament de fer un projecte de 

conservació i transformació d’un edifici històric del districte sense catalogar-lo i sense pensar 

quins usos pot acollir. Manifesta que, per tant, els agradaria que s’avancés en les catalogacions 

i pel que fa a repensar quins usos han de tenir els elements històrics del districte.  

Finalment, explica que vol acabar amb la bona notícia de la redescoberta d’un refugi al carrer 

de la Florida. Afirma que els va agradar la proposta que es va comentar en el Consell de Barri 

de Prosperitat i que esperen es continuï en aquesta línia. 

 

El conseller Sr. Adrià Ventura (PDCat) assenyala que, malauradament, han de començar la seva 

intervenció igual que fa sis mesos: condemnant l’empresonament dels membres del Govern i de 

la presidenta del Parlament, així com enviant records especials als companys exiliats.  

Agraeix les dades que ha facilitat la regidora en el seu informe. Observa que les subvencions de 

què s’ha parlat encara no estan publicades, i pregunta quan es publicaran els imports que s’han 

concedit.  

Afirma que estan contents que es tornin a presentar dades de la situació en matèria 

d’habitatge, atès que en el plenari anterior van comentar que s’havien esborrat de l’informe. 

Manifesta que, de cara a propers plenaris, també els agradaria que els informes incorporessin 

dades sobre la llista d’espera per fer una visita a l’Oficina d’Habitatge; el temps d’espera que hi 

ha des que una família accedeix a la porta de l’Oficina d’Habitatge fins que surt amb una 
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solució; quantes persones integren l’equip jurídic de l’Oficina d’Habitatge de Nou Barris, i 

l’evolució del preu del lloguer al districte, desglossat per barris.  

Assenyala que en l’informe s’apunta que la culpa de la situació de l’habitatge és de la 

Generalitat. Pregunta a la regidora si realment creu que la Generalitat és la responsable 

d’aquesta situació, tenint en compte que és qui els dota d’una normativa, amb les lleis 24/2015 

i 4/2016, que ha triplicat el nombre d’habitatges lliurats a la Mesa d’Emergència des de l’esclat 

de la crisi, que ha començat a aplicar l’impost de pisos buits i ha recaptat 18 milions d'euros, 

que ha comprat 350 habitatges per a ús social i que ha fet l’índex de preus de lloguer. Afirma 

que el principal error de la Generalitat és que no fa una «performance» cada cop que anuncia 

alguna actuació en matèria d’habitatge, a diferència del que acostuma a fer el Govern 

municipal. 

Remarca que el Govern municipal tenia tres grans objectius: habitatge, justícia social i 

participació, i que tots ells anaven acompanyats de les proclames i les promeses corresponents. 

Afirma, però, que aquests tres grans objectius han esdevingut tres grans fracassos.  

Pel que fa a l’habitatge, assenyala que el Govern s’ha passat tres anys anunciant noves 

promocions d’habitatge, però que encara no s’ha posat cap pedra. Afirma que hi ha molta 

lentitud en la construcció d’habitatge i que això es començarà a fer quan falti menys d’un any 

per a les eleccions. A més, recorda que Barcelona en Comú es va presentar a les eleccions dient 

que aturaria els desnonaments, però que des de l’inici del mandat hi ha hagut més de 8.500 

desnonaments a la ciutat. D’altra banda, remarca que ha augmentat el preu del lloguer, fins i 

tot entre un 15% i un 30% als barris més vulnerables. Manifesta que una altra cosa que també 

és greu és que s’ha creat una macroestructura municipal en l’àmbit de l’habitatge alimentada 

per amics i coneguts, presents a la Regidoria de l’Habitatge i a la UCER. Afirma que s’ha agafat 

gent provinent de Regesa i s’han fet «fitxatges estrella» a la PAH i a l’Observatori DESC. 

Remarca que, malgrat la creació d’aquesta macroestructura municipal, els desnonaments amb 

prou feines s’han arribat a reduir un 6%, mentre que han baixat entre el 18% i el 27,5% a 

municipis de l’entorn. Opina que tot això reflecteix el fracàs del Govern en matèria d’habitatge.  

Afirma que la justícia social és un altre fracàs. Explica que, si bé l’augment de la precarització 

no és només responsabilitat de l’Ajuntament, una cosa que sí que pot fer l’Ajuntament de 

Barcelona és intentar aplicar el salari mínim de ciutat. Remarca, però, que no s’ha fet ni un sol 

intent per instaurar un salari digne per als veïns i veïnes de Nou Barris i de la ciutat. D’altra 

banda, recorda que Barcelona en Comú es va presentar dient que reduiria les desigualtats, però 

que l’únic que ha canviat a Nou Barris és que avui Ciutat Meridiana ha passat a ser el barri amb 

menys recursos de la ciutat. A més, afirma que ha augmentat el nombre de persones que 

dormen al carrer; s’han multiplicat per deu els informes pendents de la Llei de dependència, i la 

meitat de la gestió del Servei d’Atenció a Domicili està en mans d’empreses multinacionals.  

Pel que fa al tercer objectiu, opina que en aquest mandat la participació s’ha caracteritzat per 

ser una participació de pocs i d’amics. Recorda que es va presentar el nou Consell Ciutadà, cosa 

que van creure que era una bona idea, però no es va fer res més. Afirma que també es va dir 

que tots els ciutadans del districte participarien en l’elaboració del Pla d’actuació del Districte 

(PAD) i es va crear la plataforma Decidim Barcelona a aquest efecte. Subratlla que, tanmateix, 
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no s’ha fet res respecte a la proposta més votada pels veïns, que va ser el cobriment de la 

ronda de Dalt, ni respecte a altres propostes que també van obtenir bons resultats, com la 

creació d’un espai cultural nou i les millores en equipaments concrets.  

Explica que el Govern diu ara que farà el Pla d’equipaments, però que, atès que demà comença 

el procés participatiu, creuen que es disposarà d’un document finalitzat el darrer trimestre del 

2018. Manifesta que s’atreveix a pronosticar que l’últim trimestre del 2018 o el primer trimestre 

del 2019 es convocaran tots els consells de barri i tots els consells sectorials amb un ordre del 

dia amb dos punts: balanç de mandat i Pla d’equipaments. Opina que, si realment hi ha intenció 

de millorar els barris, els equipaments i els serveis, el Pla d’equipaments es fa al principi del 

mandat, quan es tenen quatre anys per poder aplicar-lo. Afirma que, si es fa al final del 

mandat, quan falten uns mesos per a les eleccions, es corre el risc que aquest pla només sigui 

propaganda electoral.  

Reitera que els tres grans objectius del Govern han fracassat. Afirma que, com que falta un any 

per a les eleccions, el mandat ja s’ha acabat i ara queda un any de proclames, d’anuncis i de 

propaganda per esmorteir aquest fracàs.  

 

El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) agradece la información que ha dado la regidora en su 

exposición. Explica que creen que, tres años después de las pasadas elecciones municipales, es 

el momento de hacer balance y que, por lo tanto, quieren preguntar a la regidora del Distrito si 

cree que hoy Barcelona está mejor que en el año 2015. 

 
El conseller Sr. Juan del Olmo (Cs) agradece al Gobierno el informe que les ha facilitado, 

aunque lo haya hecho con el poco tiempo que suele darles para poder analizar los datos de 

forma más exhaustiva. Afirma que, como viene siendo habitual, el informe no refleja la realidad 

del distrito.  

Señala que los datos sobre vivienda que se han presentado en relación con el informe de la 

UCER muestran que el distrito no mejora y que siguen creciendo las desigualdades entre los 

barrios y distritos de Barcelona, siempre en perjuicio de Nou Barris. Remarca que, según el 

informe, el 58% de los casos no son resueltos por la UCER sino que son las propias familias las 

que han encontrado una solución a su problema. Afirma que, por lo tanto, el grado de 

efectividad de la UCER es de un 42%, y pregunta al Gobierno si está realmente satisfecho con 

este dato. Explica que nadie entiende cómo el Gobierno municipal consigue tan poco, siendo 

Barcelona una de las ciudades que más invierte en temas de vivienda y en políticas sociales. 

Opina que, después de tres años de mandato, el Gobierno podría hacer un poco de autocrítica y 

plantearse si la escasez de resultados se debe a una gestión ineficiente.  

Observa que la regidora ha criticado la aprobación en el Congreso de la modificación de ley 

para el desalojo en los casos de ocupaciones ilegales de vivienda por parte de grupos 

organizados, que se está convirtiendo en una lacra en ciertos barrios de la ciudad, como por 

ejemplo en el distrito de Ciutat Vella. Subraya que esta nueva ley es para desalojar las 

viviendas ocupadas ilegalmente por grupos organizados solo en el caso de que hayan usurpado 

propiedades de carácter personal, de ONG o de administraciones públicas. Pregunta a la 

regidora si acaso no quiere recuperar en la menor brevedad posible todas aquellas propiedades 
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de la Administración que han sido ocupadas ilegalmente por grupos organizados y poner estos 

inmuebles a disposición de la Oficina de Vivienda de Barcelona para que sean asignados a todas 

aquellas familias que están en lista de espera.  

Explica que piensan que el déficit de vivienda disponible viene provocado por las malas políticas 

realizadas en mandatos anteriores, en los que recuerda que la Sra. Sanz formaba gobierno 

como ICV-EUiA. Afirma que tiene razón la regidora cuando dice que este problema no se puede 

resolver únicamente desde el Ayuntamiento y que es necesaria la colaboración de los gobiernos 

autonómico y estatal, pero que el Gobierno de la ciudad sigue sin analizar objetivamente otros 

puntos de vista sobre el incremento de las ocupaciones en la ciudad. Señala que uno de ellos es 

la permisividad y la protección de Barcelona en Comú en relación con las ocupaciones. En 

relación con ello, afirma que muchos no se acuerdan de que las personas tienen derechos pero 

también obligaciones, y eso se convierte en un problema para el resto de los ciudadanos.  

Por otro lado, explica que nadie entiende cómo puede ser que aún no haya noticias sobre el 

inicio de las obras del anteproyecto de 144 pisos protegidos y 50 sociales en el barrio de 

Canyelles, que data del año 2009. Opina que algo no está funcionando correctamente y el 

Gobierno no sabe reconducir la situación.  

Señala que en la última Audiencia Pública la regidora expresó su compromiso inequívoco para 

reducir la contaminación, pero que los hechos demuestran lo contrario. Afirma que, por 

ejemplo, todas las medidas de movilidad que se aplican causan colapso en la ciudad, con lo 

cual se incrementa la contaminación. Por otro lado, recuerda que en el último pleno la Sra. 

Sanz se abstuvo con respecto a una iniciativa del Grupo de Cs para instalar medidores de 

contaminantes y poder analizar los datos. Explica que se preguntan cómo se puede analizar la 

situación del distrito si no se dispone de datos objetivos, y si la regidora únicamente hace 

declaraciones de intenciones.  

Opina que el Gobierno sigue invirtiendo en la creación de carriles bici de forma poco coherente 

y poco planificada, porque de lo contrario no se habrían generado los problemas que denuncian 

los vecinos y comerciantes, por ejemplo en la avenida Rio de Janeiro. Remarca que el importe 

de las obras para realizar los dos carriles bici de esta avenida ascendió a un total de 510.710,83 

euros, y que el Gobierno podría haberse avanzado a los problemas en lugar de crear más.  

Recuerda que en el pleno del Ayuntamiento del pasado febrero la regidora presentó una 

medida titulada «Estrategia hacia una política de juego en el espacio público», en la cual se 

invertirán 20 millones de euros para garantizar el derecho de los niños a jugar en el espacio 

público. Señala que, como es habitual, la Sra. Sanz no respondió entonces a ninguna de las 

preguntas de su grupo, pero que insistirá en ellas: cuántas áreas de juego se renovarán en Nou 

Barris, de las 131 previstas en la ciudad, y cuántas áreas nuevas se harán en Nou Barris, de las 

31 previstas. Por otro lado, explica que en la Audiencia Pública se comunicó a los vecinos de 

Ciutat Meridiana que este año se renovarían determinados parques infantiles de su barrio, pero 

que en la información del informe de la regidora no se contemplan estas instalaciones. Indica 

que quieren recordarlo para que no pase lo mismo que el año pasado, cuando el Gobierno se 

olvidó de hacerlas y alegó problemas administrativos.  
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Señala que las políticas de creación económica y comercial de los barrios les suscitan varias 

cuestiones. Explica que el Gobierno ha implementado el rec con el objetivo de dinamizar el 

comercio y los servicios de proximidad, pero que les gustaría saber cómo funciona esta moneda 

ciudadana digital y qué implicación han tenido los comercios de los barrios en este proyecto. 

Por otro lado, manifiesta que han solicitado en varias ocasiones el estudio sobre la viabilidad del 

espacio donde estaba el Mercado de Núria, que costó unos 150.000 euros, pero que siguen sin 

poder ver ese informe. Pregunta cómo es que, si el Gobierno sabía desde hace años que iba a 

cerrar el Mercado de Núria, aún no dispone de una solución o una alternativa.  

Recuerda que Barcelona en Comú decía que para hacer una ciudad se necesitaba un comercio 

vivo, y que iba a mejorar su competitividad y hacerlo sostenible económicamente. Pregunta 

dónde han quedado los compromisos del Gobierno con el comercio, teniendo en cuenta el 

cierre de mercados municipales como el Mercado de Núria, o la falta de iniciativas para facilitar 

la creación de nuevos negocios en los barrios, como por ejemplo en Ciutat Meridiana o Trinitat 

Nova.  

 

Concluye que el Gobierno sigue creando inestabilidad e incertidumbre debido a la incapacidad 

demostrada para consensuar, dialogar y pactar políticas y soluciones a las necesidades reales y 

diarias de los ciudadanos del distrito. 

 

El conseller Sr. Gabriel García Duarte (PSC) recuerda que hoy es el Día de Europa. Manifiesta 

que, en el contexto de tanto debate sobre proyectos nacionales, quizá sea bueno acordarse de 

que el proyecto de Europa surgió para superar conflictos, como las dos guerras mundiales, fruto 

la primera del nacionalismo y la segunda del fascismo, dos de las lacras de la sociedad. Destaca 

que el proyecto de Europa quiere superar esos conflictos y ser un proyecto solidario para crecer 

juntos, ayudando a crecer a los que más les cuesta y a sostener la credibilidad y la 

redistribución de la riqueza a aquellos que pueden crecer. Afirma que a veces se olvida que 

también es un proyecto para superar el viejo concepto de Estado nación. Opina que, por lo 

tanto, es bueno recordar el Día de Europa de cara a pensar qué tipo de nación o qué tipos de 

proyectos solidarios, multinacionales o transnacionales se quieren construir, y para no mirar 

hacia otro lado cuando los viejos fantasmas del nacionalismo empiezan a asolar las calles de las 

ciudades, aunque sea en forma de agresiones aparentemente leves.  

Explica que le ha sorprendido que se hayan celebrado los datos que se han dado, cuando no 

están valorando el mandato sino los últimos meses. Señala que en los datos comparativos 

sobre vivienda que se han ofrecido no se observa ningún tipo de cambio, iniciativa o propuesta 

por parte del Gobierno de Ada Colau que se diferencie de lo que podían haber debatido hace 

dos o cuatro meses. Afirma que, por lo tanto, no se han producido cambios significativos para 

hablar de este tema. Recuerda que hace dos meses ya dijeron al Gobierno que no está 

cumpliendo con su gran promesa de resolver el problema de la vivienda. Afirma que el 

Gobierno no está al nivel de generación de soluciones de vivienda de cuando el Gobierno 

contaba con un alcalde del PSC y la ayuda de ICV-EUiA, partido en el que recuerda que la 

regidora militaba.  

Señala que esa ausencia de diferencias con respecto a hace dos meses en el caso de la vivienda 

también puede aplicarse a la movilidad. Explica que, por ejemplo, hace dos meses se hizo un 
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carril bici de la noche a la mañana que costó cerca de 200.000 euros y que todavía no se está 

utilizando. Recuerda que hubo vecinos que denunciaron los problemas de este carril y el 

Gobierno dijo que hablaría con ellos. Pregunta si, transcurridos los dos meses, ya se ha hablado 

con los vecinos y se les ha dado soluciones. Por otro lado, pregunta al Gobierno si ha hecho 

algo distinto en temas de movilidad en los últimos meses, si tiene previsto realizar alguna 

acción importante en este ámbito antes de que acabe el mandato y si, como mínimo, tiene 

intención de publicar el Plan de Movilidad del Distrito antes del final del mandato.  

Observa que un tema que no recuerda que saliera en el pleno anterior y que tampoco ha salido 

en el informe de hoy es el de la educación. Señala que en el pleno anterior ya lamentaron la 

falta de interés y de ambición del Gobierno de Ada Colau en cuanto a priorizar un aumento 

significativo de plazas de escoles bressol públicas en la ciudad. Recuerda que esto se puso en 

evidencia recordando que con el Gobierno de Jordi Hereu se llegaron a hacer 33 escoles bressol 

en la ciudad. Pregunta si el Gobierno municipal actual llegará a hacer la mitad de escuelas, pero 

programadas por él mismo, ya que en vivienda muy pocas cosas han sido programadas por el 

propio Gobierno. Por otro lado, pregunta si al Gobierno se le ha ocurrido algo más con respecto 

a las escoles bressol en los dos últimos meses.  

Señala que en un informe reciente del Ayuntamiento de Barcelona sobre la educación 

postobligatoria se dice que Nou Barris está a la cola de Barcelona en este aspecto. Explica que, 

para los que conocen el distrito, no hacía falta un estudio para saber que hay una diferencia 

sustancial entre Nou Barris y el resto de la ciudad en cuanto al porcentaje de personas con 

estudios superiores. Remarca que ello luego supone un problema para competir en el mercado 

de trabajo y que, en parte por eso, Nou Barris tiene el nivel más alto de paro de la ciudad. 

Pregunta al Gobierno si tiene presente que los problemas de educación pueden generar a la 

larga una discriminación social y económica para el distrito, y si ha pensado alguna medida a 

medio o largo plazo para mejorar la situación. Recuerda que una de las medidas que se tomó 

cuando el PSC gobernaba el distrito fue traer la sede de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED) a Nou Barris.  

Opina que otros temas que han salido ponen también en evidencia que desde el pleno anterior 

hasta hoy no ha habido ninguna aportación de valor al distrito. En cuanto a los planes para 

acercar la ciudad a Nou Barris, recuerda que un regidor del PSC trabajó mucho para traer 

elementos referentes de ciudad al distrito. Explica que no sabe si en los dos últimos meses el 

Gobierno ha hecho algo distinto, o sencillamente está citando cosas del pasado.  

Señala que en la Feria de la Tierra, a la que se ha referido la regidora, hubo una charla que 

puso contra las cuerdas una política evidente a favor de la salud pública, y que el Gobierno de 

BC y la Sra. Sanz fueron directamente interpelados después. Lamenta la falta de capacidad del 

Gobierno para controlar un mensaje que es peligroso para las políticas de salud pública en caso 

de que alguien se lo crea. 

Acaba preguntando a la regidora qué es, de todo lo que ha hablado, lo que se ha ejecutado o 

impulsado en los dos últimos meses. Concluye que se han ofrecido datos que podían haberse 

utilizado hace dos o cuatro meses porque no aportan información ni ejecución de ningún tipo 

por parte del Gobierno de Ada Colau en el distrito de Nou Barris. 
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El Sr. Alonso abre un turno de palabra para las personas del público que solicitan intervenir. Les 

pide que se ciñan a temas referidos al distrito y al informe de la regidora.  

El Sr. Manel afirma que se nota que los partidos ya empiezan a prepararse para las elecciones 

de 2019.  

Manifiesta que, como entidad defensora de la salud pública y de la sanidad pública, les 

preocupan muchas cosas, entre ellas la vivienda. Señala que se explica que se ha hecho mucho 

más en Nou Barris que en el resto de Barcelona porque se ha atendido a un 16% de las familias 

de la ciudad, pero que también podría decirse que hay 3.500 viviendas que podrían ocuparse 

por necesidad y solamente se han ofrecido 400. Afirma que, sea cual sea la forma de explicarlo, 

lo que se hace en este ámbito es insuficiente, tanto en Nou Barris como en Barcelona.  

Manifiesta que se une a la felicitación a la entidad 500x20, que hace un trabajo magnífico.  

Explica que, como padre de una persona que hace de monitor en el Agrupament Escolta Santa 

Eulàlia, está muy preocupado por la posible falta de local, ya que la entidad tendrá que dejar 

Torre Llobeta.  

Opina que los técnicos tendrían que revisar el carril bici de la avenida Rio de Janeiro, que 

coincide con la entrada y la salida de una gasolinera. Recuerda que los vecinos ya dijeron en el 

último pleno que el carril bici está mal ubicado, y que también se quejan de que no hay 

ninguna zona de carga y descarga.  

Explica que hoy ha hablado con SAP Muntanya y con Marea Blanca y nadie sabe nada del 

programa piloto del Servicio de Atención Domiciliaria. Señala que tampoco le consta que se 

haya presentado este programa en los consejos de barrio, aparte del de Vilapicina-Torre 

Llobeta. Afirma que se debería informar sobre este programa a las entidades de barrio y que le 

preocupa la falta de control de la empresa licitadora. Por otro lado, explica que no entiende 

que, por ejemplo, antes del programa piloto hubiera 51 trabajadores familiares para 62 

personas usuarias del servicio en Vilapicina Cotxeres, mientras que ahora el equipo de trabajo 

familiar estará formado por 10 personas. 

 

El Sr. Ignasi, en representació d’Òmnium Cultural Nou Barris, agraeix que el conseller Joaquim 

Sangrà s’hagi referit a la constitució recent d’Òmnium Nou Barris. Destaca que Òmnium fa més 

de 50 anys que treballa i lluita pel país, per la seva llengua i per la seva cultura, i que ho ha fet 

sempre amb una perspectiva de llibertat. Explica que ho va fer en els pitjors moments de la 

dictadura i que ara ho fa també en moments molt durs, quan el Govern del PP mostra la seva 

pitjor cara atemptant cada dia contra els drets socials i nacionals de Catalunya. Afirma que la 

constitució d’Òmnium Nou Barris, una de les més de 40 seus que hi ha a tot Catalunya, mostra 

la voluntat de seguir treballant pel país, cosa que avui es fa en una situació molt difícil. Recorda 

quer el president de l’entitat, Jordi Cuixart, és a la presó de Soto del Real des del 16 d’octubre, 

juntament amb Jordi Sánchez, expresident de l’Assemblea Nacional Catalana, i que 14 membres 

electes del Parlament de Catalunya romanen a la presó o a l’exili.  
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Manifesta que, per tot això, Òmnium, com a entitat formalment existent a Nou Barris, s’adreça 

al Consell Plenari per sol·licitar que pengi a la balconada el llaç groc que simbolitza la llibertat 

dels presos polítics i el retorn dels exiliats, tal com ha fet a les altres seus de districte de 

Barcelona. 

 

La Sra. Jurai manifiesta que, como activistas del derecho por la vivienda, quieren mostrar su 

solidaridad con los dos encausados de la Plataforma de Afectados por la Crisis de Badalona, 

para quienes se piden seis años de cárcel por oponerse a un desahucio, con el argumento de 

que agredieron a un mosso, que es algo totalmente falso. Explica que quieren denunciar que 

este encausamiento se enmarca en una ola de represión generalizada, orquestada por unos 

poderes públicos que, ante su pérdida de legitimidad social, combaten con artimañas jurídicas y 

policiales las voces y movimientos que los cuestionan y que no quedan impasibles ante la 

pérdida de los derechos democráticos y sociales de la población.  

A continuación lee un escrito de 500x20:  

«La Asociación 500x20 al Plenario de Nou Barris:  

Hoy hemos visto en el informe de la regidora cómo, a pesar de los esfuerzos del Ayuntamiento, 

seguimos en estado de emergencia habitacional, una emergencia habitacional que empezó en 

el año 2008 y que seguramente durará unos cuantos años más. Una emergencia que está 

causando sufrimiento a miles de familias y que, en nuestro distrito, la vivimos cada día. Desde 

500x20 queremos denunciar la hipocresía de ciertos partidos políticos en materia de vivienda, 

pues si bien en estos plenarios muestran una fingida preocupación por las familias afectadas, a 

la hora de legislar se ponen del lado de los especuladores, los bancos, los rentistas, las socimis, 

etc. Actores económicos que, con su actividad especulativa, hacen de la vivienda una 

mercadería y no un derecho. Todos y todas sabemos cuál es la causa de que hoy en nuestra 

ciudad, como en otros lugares del Estado, gran parte de la población esté excluida del acceso a 

una vivienda digna. Esa causa es la aplicación de políticas neoliberales por los partidos 

presentes en este Plenario. 

Hoy nos queremos dirigir a tres partidos en particular, PP, Cs y PDCat, que estos días han 

aprobado en el Congreso una nueva ley de desahucio exprés que, si bien se limita a la 

aplicación en determinados casos, mucho nos tememos que sea una puerta de entrada a una 

nueva ley más generalista. Ustedes han aprobado una ley que, lejos de atacar las causas de la 

ocupación por necesidad, criminaliza a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. Una 

ley que solo contempla alternativas para los desahucios y les despoja del derecho a defenderse 

en los tribunales.  

 

Señores y señoras consellers de Cs y PP, ustedes que tanto defienden la sacrosanta 

Constitución cuando se trata de la unidad de España, ¿les suena el artículo 47 de la 

Constitución? Dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna. Se lo decimos 

porque los especuladores ganan más dinero y la gente trabajadora tiene más problema 

habitacional. De nuevo, este año, en sus presupuestos generales, se priman la empresa privada 

y los incentivos rentistas. Su mantra de que el mercado libre lo soluciona todo no es más que 
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una tapadera para que su amiguetes hagan negocio, y si sale mal ya los rescatará el dinero 

público.  

Señores del PDCat, ¿es así cómo funciona en el país que ustedes proponen? ¿Con medidas 

penalistas ante la pobreza? Para eso sí existe Madrid, ¿verdad? En materia de represión social 

no les importa aliarse con la rancia derecha española. Además, nos permitimos decirles que han 

sido ustedes tan timoratos promoviendo esta ley que los posibles réditos políticos que ustedes 

esperaban los recogerán sus cómplices, PP, Cs y los abanderados del orden y de la ley.  

Estamos muy cabreados, señores y señoras de la derecha, su cinismo no tiene límites. Ahora 

ustedes se apuntan a que es necesario un mayor parque de alquiler público, pero nunca, ni 

antes ni ahora, apostaron por él. Aquí apoyan el alquiler público y a la hora de la verdad 

apuestan por la venta y el rentismo.  

Señores consellers y conselleres de la derecha, ustedes y sus instituciones han mirado para otro 

lado en el drama de las hipotecas. Ustedes no quieren aprobar una ley de arrendamientos 

urbanos que dé más estabilidad a las familias y frene la burbuja del alquiler. Ustedes no quieren 

poner tope a los precios de alquiler porque va en contra de sus amigos rentistas. Ustedes dicen 

que el mercado libre lo regula todo y señalan al Ayuntamiento cuando la especulación 

desahucia familias. Ustedes y sus políticas son culpables de que la gente tenga que ocupar. En 

definitiva, son ustedes los delincuentes y no la gente que se ve obligada a dar una patada a 

una vivienda vacía. 

Señores y señoras de la derecha, en esta ciudad hay muchos barrios que se están organizando 

para hacerles frente a ustedes y a sus amigos especuladores. Esto que les quede muy claro. En 

esta ciudad se les va a pedir cuentas, somos muchos y muchas, estamos organizadas y 

tenemos la razón de nuestro lado.  

Vecinos y vecinas de Nou Barris, os esperamos el día 12 en la manifestación “Barcelona no está 

en venta”.» 

El president del Consell del Districte Il·lm. Sr. Santiago Alonso pide brevedad en las 

intervenciones, puesto que hay mucha gente que quiere intervenir. Por otro lado, afirma que la 

crítica política es perfectamente lícita, pero pide respeto y moderación en los términos 

empleados. 

La Sra. Minerva afirma que está muy enfadada, y pregunta a los representantes de Cs y del PPC 

por qué no tomaron una alternativa antes de enjuiciar los desahucios exprés.  

El Sr. Alberto explica que le gustaría que los políticos se pusiesen en el lugar de cualquier 

persona que pasa por una situación difícil en el tema de la vivienda. Señala que muchos 

partidos políticos consideran la ocupación como un delito criminal, y que incluso hay vecinos 

que ven como una lacra social a los que han tenido la mala suerte de caer en esa situación. 

Remarca que, sin embargo, los partidos son responsables del crecimiento económico de una 

nación y de sus ciudadanos, ya que hay muchas personas que se han quedado sin trabajo por 

mucho tiempo y se han visto obligadas a ocupar pisos.  
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Opina que la mayoría de los políticos solo piensan en el ciudadano cuando hay elecciones y 

cuando les conviene. Afirma que muchos de los políticos del Consejo Plenario hacen ver que 

toman en cuenta lo que dicen los vecinos, pero cuando abandonan la sala rompen lo que han 

escrito en su informe. Explica que en la sala hay mucha gente que vive en la calle, y que no es 

porque no quieran hacer algo positivo en su vida. Afirma que él mismo quiere alquilar un piso, 

pero no puede pagar más de 450 euros al mes, ya que entre su mujer y él apenas suman unos 

ingresos de 800 euros al mes. Considera que los políticos, que ganan mucho más, tendrían que 

hacer el esfuerzo de imaginar que son ciudadanos normales y que tienen 1.000 euros 

mensuales para pagar un piso de alquiler, alimentos, transporte y la escuela y gastos de dos 

hijos.  

El Sr. Joaquín Esteban pide servicios accesibles más grandes en barracones de 2 x 2 para que 

las sillas de ruedas puedan moverse en su interior, puesto que en los que hay actualmente no 

se puede girar.  

Por otro lado, explica que varios pisos situados entre los números 42 y 52 de la calle Estudiant 

han sufrido robos. Pide que se tomen medidas y que estos hurtos sean debidamente castigados 

en el Código Penal. 

La Sra. Carmen, en representación de la plataforma 500x20, explica que ha escrito en una 

pancarta que los partidos políticos están a favor de los bancos porque las familias llevan mucho 

tiempo en la misma situación y están ya al borde de la locura. Afirma que no entienden cómo 

los partidos pueden hacer leyes como la del desahucio exprés. Explica que hace poco estuvo 

conversando en un pleno con representantes del PDCat y de Cs y no se creyeron que ella tenía 

un juicio penal. Señala que le dijeron que no podía ser porque esta ley aún no había salido. 

Afirma que, sin embargo, es verdad. 

Explica que en la pancarta que lleva pone «¿Los políticos son delincuentes? ¿Los ocupas son 

delincuentes?». Afirma que la gran mayoría de las personas que han ocupado es porque no 

tienen vivienda ni ingresos debido a la crisis, que es fruto de una mala administración de los 

políticos y no de los ciudadanos. Afirma que a día de hoy no ve ninguna solución y que, en su 

caso, está esperando piso y no obtiene ninguna respuesta.  

Manifiesta que, junto con sus compañeros, quieren invitar a todos los partidos a la plataforma 

500x20 para charlar con ellos y hacer que conozcan la verdadera realidad de los desahucios y 

las ocupaciones. Explica que puede entender que la ley que se ha aprobado pueda funcionar 

para los traficantes de drogas, pero que las personas que vienen a los plenos son familias 

normales que no se dedican a ese tipo de cosas. Afirma que esperan una respuesta de los 

partidos a su invitación, y destaca que con la charla se puede llegar a muchas cosas.  

 

La Sra. Carmen, también en representación de la plataforma 500x20, critica que los políticos 

permitan que a una persona se la llame ocupa de su propia vivienda cuando ha firmado, por 

necesidad, contratos usureros. Afirma que, mientras que la vecina que la ha precedido tiene un 

juicio penal, ellos han presentado demandas penales contra prestamistas usureros, pero que 

estos gozan de un gran apoyo del Gobierno. Pide a los políticos del Distrito que les digan de 

qué lado están.  
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El Sr. David explica que, dos meses después de haber expuesto el problema de movilidad que 

tienen en la avenida Rio de Janeiro, no los han convocado. Afirma que les gustaría tener una 

reunión con el Distrito porque los comerciantes de esta avenida están cada vez peor. Además, 

señala que la gente que los acompaña también puede hablar de los problemas de la calle en 

general y no solo desde el punto de vista de los comercios.  

El Sr. Oriol comença la seva intervenció, però és interromput pel president del Consell de 

Districte davant la tensió que es genera entre el públic i els grups municipals per la col·locació 

d’una bandera estelada al terra de la sala, tapant una altra bandera de la Unió Europea que 

havia posat un veí. La Regidora del Districte diu que així no pot ser i el president del Consell del 

districte diu que no es pot començar el joc de les banderes i afirma que el objetivo del Consejo 

Plenario es hablar de los problemas de los vecinos, y que el poner banderas que no son 

oficiales y crear conflicto en vez de hablar de los problemas de los vecinos perjudica al Consejo, 

al distrito y a los vecinos.  

Convoca a los portavoces de los grupos municipales para decidir cómo seguir con la sesión. 

Mentre, a la sala s’accentúa la tensió entre partidaris i detractors de la bandera estelada amb 

enfrontaments verbals entre diverses persones del públic. 

El president del Consell del Districte, Il·lm. Sr. Santiago Alonso, després de la reunió dels 

Portaveus dels grups municipals i d’haver desallotjat el públic de la sala per evitar més 

situacions de tensió, proposa continuar el plenari amb la part decisòria per tal de no perjudicar 

l’Ajuntament pel que fa a la gestió dels temes d’aquest apartat, com l’entrega de les medalles 

d’honor, els canvis de nom de carrers i els plans urbanístics, i posposar la part d’impuls i control 

a fi de garantir la participació ciutadana i la màxima transparència. No obstant això i, a 

instància del grup municipal del PSC, es demana posicionament del secretari sobre la 

continuïtat del plenari, atès que, l’esmentat grup considerava que la suspensió del plenari era 

definitiva. 

El Secretari manifesta que el fet que la presidència hagués interromput la sessió plenària per 

deliberar amb els portaveus dels grups municipals sobre la continuïtat de la mateixa, és una 

facultat establerta a l’article 75.3 del Reglament Orgànic Municipal (ROM), conforme redacció 

aprovada per Acord del Consell Plenari de 29 de desembre de 2015. Sobre la forma de 

continuar la sessió plenària, el secretari afirma que no es podia convocar una sessió 

extraordinària 1 hora i mitja desprès per motius formals, atès què no s’acomplirien els terminis 

fixats al ROM (48 hores) ni tampoc cabia una sessió extraordinària urgent de l’article 69 del 

ROM per motius materials, atès que, es tractarien els mateixos punts de l’ordre del dia que en 

la sessió ordinària i no està prevista normativament aquesta possibilitat. Per tant, l’única 

possibilitat era continuar la mateixa sessió plenària. Al respecte, de conformitat amb l’article 88 

del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i, d’acord amb la doctrina més autoritzada, 

entra dintre de les facultats de la presidència, procedir a la interrupció temporal o inclús 

definitiva de la sessió. Tal i com s’ha desenvolupat la reunió dels portaveus, el secretari 

considera que la suspensió era provisional i no definitiva, atès que, la presidència no va aixecar 

formalment la sessió. Per últim, el fet de celebrar-se la sessió a porta tancada al no poder-se 
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celebrar amb la normalitat desitjada pels enfrontaments entre veïns, és una facultat de la 

presidència que no resulta contrària a les estipulacions contingudes al ROM. 

A continuació, el president del Consell del Districte, obre un torn de paraula perquè els grups 

polítics expressin el seu parer respecte a la continuïtat de la sessió i la proposta llançada per la 

presidència.  

El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) assenyala que la proposta que es fa no és estranya, ja 

que els mesos d’octubre i novembre es van suspendre diversos plenaris a la ciutat quan ja 

havien començat i es va adoptar aquest sistema. Afirma que, per tant, el seu grup hi està 

d’acord, tot i lamentar que les entitats proposades per a les medalles d’honor no puguin ser-hi.  

D’altra banda, manifesta que, atès que algun conseller ha assenyalat culpables de la situació 

que s’ha creat a la sala amb alguna frase com «Sabemos quiénes son», creu que cal anar amb 

compte amb el llenguatge que utilitzen. A més, opina que no hi ha hagut res d’ofensiu en cap 

de les accions que han fet els veïns.  

 

El president del Consell del Districte, Il·lm. Sr. Santiago Alonso, tras un intercambio de 

comentarios entre consejeros, afirma que no es el momento de hacer un debate sobre el 

independentismo y que deberían zanjar este tema y continuar con la parte decisoria. 

 

El Sr. Sangrà precisa que no ha volgut dir que el Sr. Barreña hagués assenyalat ningú, sinó que 

es referia a les paraules que ha utilitzat. Li diu que ho poden comentar després.  

Adverteix del perill de començar a posar límits a la llibertat d’expressió al Districte. Destaca que, 

en el context actual, en el qual tot s’ha judicialitzat tant, cal prioritzar la llibertat d’expressió per 

damunt de tot, tal com també ho recorden constantment el jutges. Afirma que el Consell de 

Districte ha de ser un espai on es permeti qualsevol tipus d’expressió dins del respecte als 

altres. Opina que no es pot admetre que algú s’ofengui perquè una altra persona mostra una 

cosa que no li agrada, i que cal fer aquest exercici de pedagogia en el mateix moment del ple. 

Explica que, per exemple, quan s’ha tapat una bandera, s’hauria d’haver dit a la persona que ho 

ha fet que hi podia posar la seva però no tapar-ne una altra.  

El president del Consell del districte recorda que el torn de paraula és per opinar sobre la 

continuïtat del plenari.  

El conseller Sr. Adrià Ventura (PDCat) manifesta que no estan d’acord que s’hagi suspès plenari 

ordinari i que tampoc no comparteixen la proposta que fa el president, atès la feina que hi ha 

darrere de les iniciatives. En relació amb això, afirma que ells no fan les iniciatives perquè les 

entitats o els veïns en qüestió els aplaudeixin, sinó perquè es facin efectives.  

Explica que no volen perdre iniciatives que han treballat i han consensuat amb les entitats, 

quan el plenari és l’espai perquè els grups de l’oposició presentin les seves demandes. 

Manifesta que, si al final es decideix per majoria que avui només es faci la part decisòria, 

demanaran que abans que s’aixequi la sessió es doni una data aproximada per al plenari, ja que 

tenen la sensació que no es farà i s’ajuntarà amb el del mes de juliol. 
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El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) dice al Sr. Sangrà que luego le aclarará el comentario que 

ha hecho antes para que vea que lo ha dicho en buen sentido y no tal como él lo interpreta.  

Explica que seguramente su grupo presentará una declaración institucional por lo que ha 

sucedido hoy, ya que creen que ha sido muy grave. Afirma que no se trata de señalar a nadie, 

sino de reflejar que los espacios de todos deben ser respetados por todos.  

En cuanto a la propuesta que hace el presidente, afirma que son partidarios de celebrar el 

pleno íntegramente. Explica que pueden entender que se salten el informe de la regidora, pero 

que creen que es necesario hacer la parte decisoria, entre otras cosas porque tienen que 

aprobar el punto de las medallas de honor para que puedan concederse, y que se dé respuesta 

a las iniciativas de la parte de impulso y control, ya que entienden que es posible que el 

próximo mes quieran presentar otras más urgentes que las que hoy presentan. Indica que les 

parecería bien que las respuestas a estas iniciativas fuesen por escrito.  

Intervé la regidora del Districte proposant fer ara la part decisòria, que és més breu, i fer les 

proposicions i els precs el proper divendres de 16 a 18 hores, per tal de fer aquesta part al més 

aviat possible.  

El conseller Sr. Juan del Olmo (Cs) afirma que, dado que el pleno ha sido suspendido por la 

presidencia del Consejo, creen que el presidente debe ser quien decida sobre la continuidad o 

no del pleno y su formato.  

El conseller Sr. Gabriel García Duarte (PSC) dice que ha quedado claro el posicionamiento de 

Secretaria, que era una de las cosas que pedíamos y explica que para su grupo la participación 

de los vecinos es igual de importante en todos los apartados, y que temen que se pueda dejar 

de hacer la parte de impulso y control, aunque ahora menos dado que se ha propuesto un día 

concreto para dar continuidad al pleno. Afirma que su posicionamiento es celebrar el pleno de 

aquí una semana y, en caso de no ser posible, hacerlo todo ahora. 

La consellera Sra. Carolina Recio (BC) manifesta la seva tristesa pel fet que no estiguin presents 

els veïns i veïnes del districte, diu que tots ells han entrat en un bucle del que els resultarà 

difícil sortir-se i afegeix que, tenint en compte les propostes del president i de la Regidora, 

proposen fer avui la part decisòria i el divendres el plenari obert.  

El president del Consell del Districte concluye que continuarán el pleno con la parte decisoria, 

que es la urgente y la que no se puede posponer porque afecta al funcionamiento del 

Ayuntamiento, y que pospondrán la parte de impulso y control para garantizar la participación 

vecinal. Señala que la voluntad que ha expresado el Gobierno es que no se pierda esta parte de 

impulso y control y se convoque un consejo plenario lo antes posible. Recuerda que se ha dado 

como fecha el próximo viernes y que tendrán que ver si es posible.  

La Regidora del Districte assenyala que, si no, s’haurà de fer a finals de maig o principis de 

juny, quan gairebé coincidirà amb l’Audiència Pública i el proper plenari.  

El conseller Sr. Adrià Ventura (PDCat) insisteix en la posició del seu grup i proposa fer-ho tot 

avui. 
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Tras un nuevo debate entre los grupos, el president del Consell del Districte explica que el 

acuerdo al que han llegado, después de consultar con el secretario, es que intentarán hacer 

todo el pleno, tanto la parte decisoria como la de impulso y control, para evitar que luego no se 

pueda realizar por un problema de agenda. Pide que en la parte de impulso y control el grupo 

proponente realice una pequeña introducción para justificar la propuesta y el resto de las 

intervenciones de los grupos se reduzcan al mínimo, si puede ser al posicionamiento del voto, 

teniendo en cuenta lo tarde que es.  

Part decisòria 
 

4- INFORMAR sobre l’aprovació inicial, de conformitat amb l’article 68.1 a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, de la Modificació del Pla especial d’ordenació dels establiments 

comercials destinats a la venda d’articles de record o souvenirs a la ciutat de Barcelona, 

d’iniciativa municipal. 

 

El conseller Sr. Carlos Izquierdo (BC) recorda que aquest pla especial deriva del primer pla 

especial que es va aprovar el 2008, en el qual es volia posar un límit als establiments comercials 

destinats a la venda d’articles de record pel seu impacte negatiu en el paisatge i en entorns 

d’especial interès cultural a causa del creixement del turisme. Assenyala que aquesta pressió ha 

continuat augmentant amb l’increment de l’afluència turística. Afirma que els objectius d’aquest 

nou pla especial urbanístic són ajustar perímetres, entorns i àmbits vigents, ampliar perímetres 

d’especial protecció, actualitzar i clarificar la normativa actual, i incorporar al pla nous edificis 

catalogats com a bé cultural d’interès patrimonial. Destaca que, en resum, el que es busca és la 

coexistència de l’activitat turística i l’activitat diària de la ciutat, així com protegir el petit comerç 

i el comerç ordinari en llocs amb especial pressió turística. 

A continuació, el president del consell del Districte demana el posicionament de la resta de 

grups municipals 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) manifesta que s’abstindran.  

El conseller Sr. Abel Plana (PDCat) expressa el vot favorable del seu grup. 

 

El conseller Sr. Francisco López Ribera (PPC) afirma que votan a favor de la propuesta.  

El conseller Sr. Felix Cogolludo (Cs) expresa la abstención de su grupo. 

 

El conseller Sr. Mario García Gómez (PSC) manifesta que no acaben d’entendre el sentit de la 

mesura. Explica que si, per exemple, avui a la ciutat algú es posa a vendre souvenirs de 

manera il·legal a l’espai públic, segurament la Guàrdia Urbana el farà fora, mentre que en altres 

casos això no es fa. Assenyala que, atès que es tracta d’una aprovació inicial, de moment 

s’abstindran i ja es posicionaran a l’Ajuntament de la ciutat. 

El secretari manifesta que s’aprova la proposta amb 7 abstencions (ERC, Cs i PSC) i 12 vots a 

favor (PDCat, PPC i BC). 
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5.- INFORMAR sobre l’acord adoptat per la ponència del Nomenclàtor en sessió celebrada el 

24-04-2018, consistent en el canvi de denominació de plaça Harry Walker per la denominació 

de plaça de les Treballadores i Treballadors de la Harry Walker, al districte de Nou Barris. 

 

El conseller Sr. Carlos Izquierdo (BC) assenyala que aquesta petició prové del conjunt d’entitats 

de memòria històrica del districte de Nou Barris i molt impulsada per l’Arxiu Històric i per la 

Comissió del Centenari de Prosperitat. Explica que es va arribar a un consens a la Taula de 

Memòria Històrica del Districte per elevar aquesta petició al Nomenclàtor, i que el Govern entén 

que es tracta de fer un recordatori d’uns fets que van passar entre els anys 1970 i 1971, que 

van marcar la lluita social i la lluita obrera tant en el franquisme tardà com en el postfranquisme 

i que posen en relleu valors molt característics de Nou Barris i el barri de la Prosperitat, com la 

solidaritat, l’autoorganització i la unitat. Afirma que la proposta també suposa un reconeixement 

a l’impuls de l’Arxiu Històric, de la Comissió del Centenari de Prosperitat i de Joan Catafal, un 

veí de Prosperitat conegut per tothom. Destaca que aquests fets van marcar un abans i un 

després i van passar a Nou Barris, cosa que creuen que és motiu d’orgull, que s’ha de posar en 

relleu i que s’ha d’explicar, ja que és el que entenen com a memòria històrica.  

Conclou que, atès que hi ha consens i que volen impulsar i donar més sentit als valors que 

caracteritzen el districte, donen suport a la proposta. 

En el torn d’intervenció dels grups municipals, tots voten a favor de la proposta. 

El secretari explicita que s’aprova la proposta per unanimitat. 

 

6.- INFORMAR sobre l’acord adoptat per la ponència del Nomenclàtor en sessió celebrada el 

24-04-2018, consistent a assignar la denominació de plaça de Joaquim Serra per a l’espai 

comprès entre el carrer Lorena i la plaça Major de Nou Barris. 

 

El conseller Sr. Carlos Izquierdo explica que tots saben que hi ha un espai al districte que 

s’anomena plaça Joaquim Serra, però que el que havia de ser una plaça no va acabar ben bé de 

ser-ho i això era un motiu de preocupació per a l’agrupació sardanista L’Ideal d’en Clavé. 

Manifesta que el Govern ha parlat amb aquesta entitat i que han consensuat que la plaça Major 

de Nou Barris, popularment coneguda com la plaça de les Oliveres, és un bon espai per dur el 

nom de Joaquim Serra, que va ser un famós compositor de sardanes. Assenyala que, d’altra 

banda, aquest canvi de nom és també un reconeixement a una entitat que fa un dels aplecs 

sardanistes més importants de tot Catalunya, que és l’aplec que es fa tots els anys al parc de la 

Guineueta.  

Remarca que dona la casualitat que aquest any L’Ideal d’en Clavé fa 50 anys i que el proper 17 

de juny se celebrarà el Dia Internacional de la Sardana a la plaça que es batejar amb el nom de 

Joaquim Serra, que a més és un espai on tradicionalment ja es ballen sardanes. Afirma que, 

tenint en compte el consens de l’entitat i el reconeixement que es vol fer amb aquest nom, el 

Govern dona suport a la proposta. 

En el torn d’intervenció dels grups municipals, tots voten a favor de la proposta. 
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El secretari explicita que s’aprova la proposta per unanimitat. 

 

7.- APROVAR la proposta d’atorgament de les medalles d’honor de la ciutat 2018 per al 

Districte de Nou Barris i elevar-la com a tal als òrgans centrals competents per a la seva 

aprovació. 

 

El president del Consell del Districte manifesta que es proposa donar les medalles d’honor 

d’enguany a l’escola Antaviana i a l’esplai Druida i obre un tron de paraula als grups municipals. 

 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) afirma que és un plaer poder contribuir modestament al 

reconeixement de dos projectes educatius del districte, diferents en naturalesa i mida però tots 

dos genuïns i transformadors.  

Pel que fa a l’escola Antaviana, explica que pensen que és el millor moment per premiar i 

reconèixer una escola del sistema públic català. Destaca la seva trajectòria com a projecte 

educatiu veritablement inclusiu i transformador, incloent-hi el paper del seu director, en 

Francesc Freixenet. Respecte al Centre d’Esplai Druida, manifesta que consideren que és la 

història d’una aventura exitosa d’educació en el lleure de nens i nenes que enguany fa 30 anys. 

Afirma que això té molt mèrit perquè ha calgut esforç i tenacitat, amb canvis de locals i de barri 

i els efectes de la crisi, fins a assolir un model d’excel·lència amb esplai diari i amb esplai de cap 

de setmana i en estreta interacció amb l’entorn. 

El conseller Sr. Adrià Ventura (PDCat) manifesta que coneixen la feina que fa el Centre d’Esplai 

Druida des de fa 30 anys, vinculat primer al Verdum i després a la Prosperitat, i que és just 

mereixedor d’aquesta medalla. Afirma que, per tant, votaran a favor que rebi aquest guardó.  

Pel que fa a l’escola Antaviana, explica que tenia intenció d’esplaiar-se una mica perquè té una 

vinculació especial amb aquest centre perquè n’és exalumne. Assenyala que, atès que han 

acordat no allargar-se, es limitarà a dir que li fa il·lusió poder votar a favor de l’atorgament 

d’una medalla d’honor a la seva escola. 

 

El conseller Sr. Francisco López Ribera (PPC) expressa el vot a favor del seu grup.  

El conseller Sr. Felix Cogolludo (Cs) felicita a las dos entidades por su labor y les agradece el 

trabajo que realizan a diario. Destaca que Druida es un punto de referencia y de encuentro 

para niños y jóvenes desde 1984, mientras que el instituto escuela Antaviana tiene una larga 

trayectoria de 21 años y es un referente en el distrito por sus proyectos educativos y sociales. 

 

La consellera Sra. Núria Gaig (PSC) felicita l’escola Antaviana, que recorda que aquest curs ha 

esdevingut també institut. Explica que el centre es defineix com una escola inclusiva, laica, 

respectuosa amb la pluralitat i que intenta donar als seus alumnes les informacions d’una 

manera objectiva perquè progressivament es formin els seus propis valors. Destaca que, a més, 

acull nens amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials, cosa que enriqueix la forma 

d’ensenyar a tots els nens. Assenyala que és el centre d’agrupament d’alumnat sord amb 

modalitat oral del districte de Nou Barris, i que una cosa que també fa molt especial l’escola és 
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la seva Aula de Colors, que és una unitat de suport a l’educació especial que s’ha batejat així 

per no anomenar-la USEE, que és un nom molt lleig.  

D’altra banda, explica que una definició del Centre d’Esplai Druida que li agrada molt és la que 

diu: «La màgia que ens defineix i que omple totes les activitats i projectes és el regal dels 

somriures dels infants quan ens veuen.»  

Acaba expressant el vot a favor de la proposta. 

La consellera Sra. Carolina Recio (BC) opina que aquest ha estat el moment màgic de la nit 

després de tot el que han viscut. Manifesta que és una alegria proposar que aquests dos 

centres rebin les medalles d’honor d’enguany, ja que són dos projectes que es basen a fer una 

vida millor per als infants, segurament oferint-los marcs, exemples i referents perquè valorin la 

vida i pensin que s’ha de viure. 

Afirma que li fa molta il·lusió que l’escola Antaviana rebi aquest guardó perquè és una escola 

pública i laica que dona exemples de com educar des de la convivència i la cohesió social i que 

ha fet de la diversitat un tret i una oportunitat. Destaca que aquesta escola no només 

construeix projecte educatiu formal, sinó que és comunitat, barri i famílies, amb persones com 

Francesc Freixenet i el seu equip que construeixen des de l’amor, la calma, la bona relació i la 

voluntat de treballar i fer la vida dels nens i nenes molt més amable. Explica que cada matí 

passa per davant de l’escola i molts dies veu que els nens i nenes hi entren amb música o fan 

altres activitats. Assenyala que, per exemple, avui estaven pintant un mural de Joan Turu. En 

aquest sentit, destaca que el centre sempre té propostes de millora, intervé al barri i ha tingut 

un paper molt rellevant en l’expansió de la cultura i les disciplines artístiques, en col·laboració 

amb l’ateneu i altres espais del districte. Opina que això fa aquesta escola mereixedora de la 

medalla d’honor.  

Pel que fa al Centre d’Esplai Druida, destaca que té una trajectòria de 30 anys, que converteix 

l’educació en el lleure en un àmbit poc separat de l’educació formal i que contribueix al 

creixement, a l’esperit crític i a l’estimació del territori, del context i dels barris.  

Conclou que per al seu grup és un gran encert l’elecció d’aquestes dues entitats i que, per tant, 

voten a favor de la proposta. A més, opina que la màgia dels infants els hauria de guiar en 

molts més moments, i que han d’escoltar i aprendre més dels nens i nenes. 

Finalitzades les intervencions dels grups municipals, el president del Consell del Districte 

manifesta que s’aprova la proposta per unanimitat i felicita els dos centres.  

Part d’impuls i control: 

 
8.- Proposicions/declaracions de grup, precs i preguntes dels grups municipals del 

Consell 
 

8.1. Proposició del PSC relativa al següent: «1) Instar la regidora del Districte a la creació 

d’una Comissió d’Avaluació per a cadascun dels plans de barri que en l’actualitat hi ha en 

execució al districte; 2) Aquesta Comissió haurà de ser presidida per la regidora del Districte 

i hauran de formar-ne part els grups municipals representats en aquest Consell, els diferents 
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operadors responsables de les actuacions del Pla de barri (Foment de Ciutat, Barcelona 

Activa, BIMSA...) i representants d’associacions i entitats; 3) Aquesta Comissió tindrà com a 

tasca valorar i fer un seguiment detallat i real del desenvolupament dels plans de barri i es 

reunirà de forma estable bimensualment, portant-se a terme la seva primera reunió abans 

del proper mes de juliol; 4) De forma prèvia el Govern del Districte lliurarà als grups 

municipals, abans del proper mes de juny, un informe sobre l’estat d’execució dels plans de 

barri corresponents, amb detall d’actuacions previstes, dates d’inici i finalització, i el 

pressupost executat i pendent d’executar.» 

 

El conseller Sr. Gabriel García Duarte (PSC) manifesta que presenten aquesta proposició perquè 

el desenvolupament dels plans de barri no està sent l’esperat pels veïns i veïnes, en no haver-se 

dut a terme la majoria de les actuacions previstes; perquè no disposen de dades de pressupost 

executat ni pendent d’executar a Nou Barris, ni tampoc d’altres dades actualitzades, i perquè 

s’estan introduint modificacions en algun pla de barri. Tot seguit formula la proposició.  

A continuació, el president del Consell del Districte, obre un torn d’intervenció a la resta dels 

grups municipals. 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) expressa el vot a favor de la proposició. Assenyala que el 

grup proposant no es va preocupar tant de donar informació a l’oposició quan formava part del 

Govern, però que celebren el seu canvi d’actitud. Manifesta que, atès que la proposta és molt 

concreta, entendrien que el Govern del Districte fes algun tipus de transacció que anés en la 

mateixa línia. 

El conseller Sr. Adrià Ventura (PDCat) explica que entenen que la proposició demana tres coses: 

que es creï una comissió d’avaluació, que en formin part els actors implicats i que es faciliti un 

informe de la situació actual del Pla de barris. Afirma que els sembla una bona proposició i, per 

tant, hi donaran suport.  

D’altra banda, manifesta que se suma a l’observació que ha fet el portaveu del Grup d’ERC, en 

el sentit que la proposta arriba una mica tard i hauria estat molt millor que s’hagués presentat 

al principi del procés del Pla de barris.  

El conseller Sr. Francisco López Ribera (PPC) señala que el Grupo del PSC no impulsó este tipo 

de propuestas cuando estaba en el Gobierno, pero que creen que es una buena proposición y, 

por lo tanto, votarán a favor de la misma. 

El conseller Sr. Juan del Olmo (Cs) explica que entienden el sentido de crear la comisión que se 

propone, pero que tienen la duda de si no se producirá un solapamiento entre esta comisión y 

el grupo impulsor de cada plan de barrio. 

La consellera Sra. Carolina Recio (BC) recorda que hi ha tres plans de barri en cinc barris, amb 

tres grups impulsors, amb reunions bimensuals dels grups impulsors, amb processos 

participatius oberts amb participació dels grups polítics i d’altres de tancats, i amb alguns 

processos participatius en actiu i d’altres per obrir. Assenyala que hi ha consells de barri en què 

s’expliquen els projectes, espais extraordinaris que s’han obert en alguna comissió 

extraordinària, una comissió de seguiment a la qual es va convocar els grups i només hi va 
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assistir un, una sessió extraordinària amb l’alcaldessa, consells d’administració trimestrals de 

Foment de Ciutat amb presència de tota l’oposició, un seguiment del pla trimestral i un informe 

anual del Sr. Oriol Nel·lo.  

Destaca que és un pla en què hi ha participació i es treballa amb les entitats. Manifesta que 

entenen que en els grups impulsors és on ha de raure tota la força, la decisió, la resolució de 

problemes i l’apoderament del veïnat, i on aposten per la bimensualitat. Explica que han fet una 

proposta de transacció perquè estaven d’acord a pensar algun espai més institucional per fer un 

seguiment del Pla de barris. Precisa que han proposat que hi hagués una única comissió 

d’avaluació i que es reunís amb una periodicitat semestral, però que el Grup del PSC no ha 

acceptat la proposta. Afirma que, per tant, buscaran una alternativa per donar compte del pla, 

ja sigui en format d’informe al Consell Plenari o de comissió extraordinària.  

Assenyala que el grup proposant no va assistir a cap reunió de grup impulsor mentre va estar al 

Govern i que, per tant, no entén que ara tingui aquesta preocupació per generar espais 

bimensuals, quan molts dels presents no podran seguir-ne el ritme. Explica, però, que estan 

d’acord a pensar una fórmula institucional per donar compte de tots els projectes, malgrat que 

ho han fet en diferents espais i han convidat els grups a participar en els processos oberts. 

Conclou que el Govern es compromet a generar un espai institucional de seguiment del Pla de 

barris, però no donarà suport a la proposició. 

Seguidament, el president del Consell del Districte dona pas a la segona ronda d’intervencions 

dels grups. 

El conseller Sr. Gabriel García Duarte (PSC) recuerda que ya ha quedado claro en varios plenos 

anteriores que el Grupo del PSC está hoy en la oposición y hace las propuestas que considera 

oportunas. Explica que cuando estaban en el Gobierno tenían confianza en las competencias del 

Grupo de BC y no tenía sentido pedir públicamente que se crearan estas comisiones. 

Señala que no quieren quitarle protagonismo al grupo impulsor, tal como insinúa el Gobierno, 

sino que creen oportuno que en este momento, cuando hay tres planes de barrio con grandes 

diferencias de calendario y de alcance, haya comisiones que permitan hacer un seguimiento por 

parte de todos los grupos políticos representados en el Distrito. Remarca que lo que quieren es 

que haya coordinación y que los partidos políticos también estén implicados en este tema.  

Explica que la transacción del Grupo de BC proponía pasar de tres comisiones a una sola 

comisión semestral y sin cerrar los plazos de junio y julio. Afirma que, teniendo en cuenta que 

habrá elecciones municipales en mayo de 2019, solo se haría una reunión. Opina que, por lo 

tanto, lo que se pretendía era diluir la propuesta. A més, assenyala que el Grup de BC ha 

aprovat aquesta proposició en altres districtes.  

Opina que quizá el Gobierno no quiere un control de los representantes políticos, o que se vea 

que no se ha ejecutado más que el 3,1% de los planes de barrio.   

Davant els comentaris de membres del Govern, demana que es respecti la seva opinió i no 

l’interrompin.  
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Concluye que no quieren recortar competencias del grupo impulsor, sino que se los involucre en 

el control de los planes de barrio. Remarca que ho plantegen ara perquè estan a l’oposició, 

mentre que si estiguessin al Govern haurien d’acordar aquest tipus d’actuacions. 

El president del Consell del Districte indica que falta el posicionamiento del Grupo de Cs.  

El conseller Sr. Juan del Olmo (Cs) agradece la aclaración de que este órgano sería una 

comisión independiente que no se solaparía con el grupo impulsor. Dice al Sr. García Duarte 

que le da la bienvenida al mundo real, en el que el Gobierno siempre intenta vapulear las 

proposiciones para evitar cualquier implicación y compromiso. Finalmente expresa el voto a 

favor de la proposición. 

La consellera Sra. Carolina Recio (BC) manifesta que li sap greu que el Sr. García Duarte utilitzi 

un to tan acusador i que està tranquil·la amb el seu posicionament de vot perquè cada dia 

participen amb el territori en algun espai de treball dels plans de barri. Subratlla que el seu grup 

no s’ha negat a la rendició de comptes i a crear espais institucionals, sinó que ha volgut que 

fossin sostenibles i amb contingut i debat de veritat.  

Recorda que han fet un procés obert sobre el carrer Mina de la Ciutat en què han participat tots 

els grups municipals i que han presentat molts projectes que hi hagut en processos participatius 

en tots els consells de barri. Opina que, per tant, dir que BC no vol crear un espai de seguiment 

i de rendició de comptes no respon a la voluntat d’obrir espais de participació que han mostrat 

en aquest mandat i d’acord amb el territori. Subratlla que no s’han negat a obrir espais per als 

partits polítics sinó que només han proposat un altre termini de temps. 

A continuació, el president del Consell del districte da la palabra al Grupo del PSC para cerrar el 

punto. 

 

El conseller Sr. Gabriel García Duarte (PSC) remarca que el Gobierno no solo les ha propuesto 

cambiar el calendario sino también unificar las comisiones. Opina que la propuesta que planteó 

el Gobierno representaba anular la proposición. Además, reitera que el Grupo de BC ha votado 

a favor de esta proposición en otros distritos. Finalmente, agradece el apoyo de los grupos de 

la oposición y manifiesta que se pregunta si el Gobierno hará algo, una vez aprobada la 

proposición por la inmensa mayoría de los grupos del Consejo Plenario. 

La consellera Sra. Carolina Recio (BC) afirma que ja ha dit que sí. 

El secretari manifesta que la proposició s’aprova per majoria, amb 8 vots en contra de BC i 11 

vots a favor de la resta de grups. 

8.2. Proposició de Cs relativa al següent: «Por lo expuesto con anterioridad, instamos al 

Gobierno del Distrito de Nou Barris a llevar a cabo, en el menor tiempo posible, los 

compromisos adquiridos por el anterior Gobierno con respecto a: - Instalar los paneles 

informativos de las obras catalogadas por el proyecto «Relligant Nou Barris»; - Reparar los 

paneles informativos de las ubicaciones catalogadas que en la actualidad se encuentran 

deteriorados; - Mejorar el mantenimiento de los paneles informativos de los puntos de 

interés catalogados, y así mejorar la imagen que se transmite a los ciudadanos; - Instalar las 
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obras de corte comprometidas, como por ejemplo la del «Homenaje a los emigrantes»; - 

Estudiar conjuntamente con las entidades que forman parte del proyecto Relligant, y otras 

que estén interesadas, nuevas formas y medios para comunicar el trabajo que se está 

realizando; - Dar un mayor soporte a las entidades que se encargan de fomentar la historia 

del distrito para que sus trabajos y proyectos tengan una mayor divulgación en los medios 

de comunicación del propio Ayuntamiento de Barcelona.» 

 

La consellera Sra. Noemí Martín (Cs) lee la parte propositiva de la proposición que ha sido 

transaccionada con el Govern del Districte.  

Obert el torn de paraula a la resta de grups munciipals, el conceller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) 

assenyala que Relligant no cataloga, tot i que ja els agradaria que pogués estar catalogat tot el 

que té controlat i geolocalitzat.  

Manifesta que donen suport a la iniciativa i a tota la tasca que fa Relligant i les entitats que en 

formen part. Observa, però, que la proposició se centra molt en l’atractiu turístic, mentre que hi 

ha coses que no tenen valor pel seu atractiu turístic sinó pel seu valor intrínsec. A més, 

subratlla que la recuperació del patrimoni i de la memòria impacta en primera instància en els 

mateixos veïns, tal com ho han vist recentment amb la redescoberta del refugi del carrer de la 

Florida. Destaca que el coneixement de la pròpia història és la primera pedra per a l’arrelament 

del sentiment de pertinença i de l’orgull de formar comunitat, i per poder-se projectar cap 

enfora. Finalment recorda que a la Taula de Memòria Històrica és on es tracten aquests temes, 

però que els consellers del Grup de Cs no sempre hi assisteixen. 

El conseller Sr. Adrià Ventura (PDCat) expressa el vot a favor del seu grup. Explica que, tot i no 

dir-ho explícitament, la proposició fa referència al Pla estratègic de promoció turística i cultural 

de Nou Barris que es va fer a finals del 2013. Assenyala que, per tant, hi ha un acord amb les 

entitats. Afirma que, a més, sap que també s’està treballant amb el Govern. Manifesta que 

creuen que es tracta d’una bona iniciativa i que estan convençuts que el Govern continuarà 

amb el que demana la proposició.  

El conseller Sr. Francisco López Ribera (PPC) explica que, tal como ha dicho el Sr. Ventura, esta 

iniciativa proviene de un acuerdo del año 2013. Afirma que, dada esta continuidad, votarán a 

favor de la proposición.  

La consellera Sra. Núria Gaig (PSC) manifesta que donen suport a la proposició perquè creuen 

que és una bona iniciativa que hi ha al districte. A més, destaca que es tracta de tres entitats 

que treballen al districte des de fa molts anys. 

El conseller Sr. Carlos Izquierdo (BC) agraeix al Grup de Cs que entri en l’àmbit de la memòria 

històrica, atès que és la primera proposta que fa sobre aquesta qüestió i que, després de sis 

trobades de la Taula de la Memòria Històrica, va assistir per primera vegada a la darrera que es 

va fer. Manifesta que consideren que és una bona proposta i que no es vol seguir exactament el 

que va fer el Govern anterior, que no va adquirir el compromís de fer cada any un determinat 

nombre de plaques, tal com faran.  
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Destaca que durant aquest mandat han impulsat la Taula de Memòria Històrica, han fet la plaça 

Puig Antich i la plaça de la República i han augmentat la subvenció a les entitats de Relligant, 

cosa que els permet passar de fer dos vídeos a fer-ne sis. A més, recorda que l’homenatge als 

emigrants a l’escultura coneguda com la «R de Roquetes» forma part del projecte de Mina de la 

Ciutat. Afirma que votaran a favor de qualsevol iniciativa que serveixi per impulsar la memòria 

històrica del districte i per engrandir l’orgull de la història de Nou Barris i dels seus veïns i 

veïnes. 

A continuació, el president del Consell del Districte dona la paraula al grup proposant per tancar 

el punt. 

 

La consellera Sra. Noemí Martín (Cs) agradece el apoyo de todos los grupos. Señala que no han 

podido entrar en detalles al no haber podido presentar la parte expositiva de la proposición. 

Explica que saben que el proyecto Relligant agrupa diversas entidades, algunas de las cuales 

catalogan y otras no, y que también conocen el trabajo que se está haciendo desde el Distrito. 

 

El conseller Sr. Adrià Ventura (PDCat) assenyala que vol intervenir per una interpel·lació directa 

que ha fet el conseller de BC en dir que el Govern anterior no havia adquirit compromisos. 

Recorda que hi ha una mesura de govern sobre aquesta qüestió i que es van fer tot un seguit 

d’actuacions: la realització dels faristols en col·laboració amb les entitats, la recuperació de Can 

Xiringoi i Can Sitjar, l’inici de la recuperació del pont dels Tres Ulls, que ha quedat aturada en 

aquest mandat, i el projecte dels aqüeductes a Ciutat Meridiana i a Torre Baró. Explica que una 

altra cosa és que el Sr. Izquierdo es refereixi a la manca d’una planificació treballada des de les 

entitats a quatre anys vista, atès que tot això es feia mitjançant subvencions. Destaca, però, 

que el compromís existia perquè hi ha una mesura de govern al darrere i uns resultats que 

l’avalen.  

El secretari indica que la proposició s’aprova per unanimitat. 

 

8.3. Proposició del PPC relativa al següent: «1) Que desde el Ayuntamiento de Barcelona se 

inste al organismo correspondiente para que, en el menor plazo de tiempo posible, realice un 

estudio detallado de cuál es el estado de todas y cada una de aquellas paradas que hasta la 

fecha no dispongan ni de marquesina ni de los paneles informativos comentados en la parte 

dispositiva; 2) Que se explique en este pleno dicho informe y se acompañe con la 

calendarización correspondiente para paliar esta desigualdad respecto a otros distritos de la 

ciudad. Que este documento se incorpore en el futuro Plan de Movilidad del distrito.» 

 

El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) explica que en la mayoría de los distritos de Barcelona las 

paradas de autobús están habilitadas con marquesinas u otros elementos como cortavientos y 

asientos, que facilitan el uso y la accesibilidad del transporte público a todas las personas, 

incluidas las que tienen movilidad reducida. Afirma que, sin embargo, el distrito de Nou Barris 

tiene unas cuantas paradas, principalmente situadas en la zona norte, que todavía no tienen 

marquesinas, asientos y cortavientos y no son accesibles. Señala que hay paradas que no 

disponen de suficiente espacio para instalar la marquesina, pero que existen otros elementos 

que también sirven para resguardar al viandante del frío y de la lluvia. Por otro lado, explica 
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que muchas paradas de autobús no están actualizadas con los paneles informativos que indican 

el paso de los autobuses y el tiempo de espera. Formula la proposición y señala que el segundo 

punto ha sido transaccionado.  

Seguidament, el president del Consell del Districte dona la paraula a la resta de grups 

municipals. 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) explica que aquest és un tema del qual han parlat 

diversos grups, també el seu, que ha manifestat en diferents ocasions que hi ha un greuge 

comparatiu amb la resta de la ciutat. Afirma que, per tant, voten a favor de la proposta, tot i 

que pensen que a vegades no cal tanta «parafernàlia» en la redacció de les proposicions. En 

aquest sentit, opina que no cal fer cap informe sobre les parades d’autobús i que l’important és 

que hi hagi un pla d’establiment dels elements en qüestió a totes les parades, amb un calendari 

i una dotació econòmica. 

El conseller Sr. Abel Plana (PDCat) manifesta que voten a favor de la proposició i creuen que el 

que es demana és una tasca important a fer. A més, recorda que aquest tema va sortir fa poc 

en un consell de barri.  

La consellera Sra. Noemí Martín (Cs) explica que, dado que no han podido comentarlo 

anteriormente con el grupo proponente, les gustaría hacer una transacción para que se incluya 

un punto en el informe con los datos referentes al estado de las paradas en cuanto a 

accesibilidad y se añada a la calendarización, a fin de que las deficiencias sean corregidas en el 

menor tiempo posible en beneficio de todas las personas con movilidad reducida. 

El conseller Sr. Gabriel García Duarte (PSC) afirma que la preocupación sobre la movilidad en 

general por parte de su grupo es evidente y que, en ese aspecto, comparten el sentido de la 

proposición. Explica que tienen alguna duda con respecto a la aceptación de una transacción en 

la que se incluya el Plan de Movilidad, pues quizá ello implique que el Sr. Barreña ya no vea 

cumplirse la proposición debido al retraso que lleva este plan. Acaba expresando el voto a favor 

de la proposición.  

La consellera Sra. Jennifer Coronado (BC) pregunta a la Sra. Martín a qué se refiere 

exactamente cuando habla de accesibilidad, puesto que las marquesinas son accesibles.  

Da las gracias al Grupo del PPC por aceptar la transacción, y afirma que la voluntad del 

Ayuntamiento y de TMB es que, en la medida de la posible, las paradas de autobús tengan 

marquesinas, u otras clases de parada allí donde no quepan. Señala que en Via Julia hay un 

tipo de parada sin marquesina con panel informativo y donde se puede reposar un rato. Afirma 

que tienen la voluntad de ir introduciendo estos elementos siempre que sea posible, y subraya 

que se está realizando el estudio del Plan de Movilidad, donde quedará recogida la propuesta. 

A continuació, el president del Consell del Districte dona pas al segon torn de paraula dels 

grups. 

 

El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) remarca que quien firma la proposición es él y, por lo 

tanto, es él quien decide lo que pone. Manifiesta que si al Sr. Sangrà no le gusta, tenía la 
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opción de proponerle una transacción, igual que ha hecho otro grupo municipal, y la hubiese 

aceptado sin ningún problema.  

Afirma que entiende que la transacción que propone el Grupo de Cs está incluida en la propia 

propuesta de acuerdo, ya que el primer punto habla del menor plazo de tiempo posible. Explica 

que si lo que se intenta es contrarrestar la iniciativa inicial, donde se establecía un plazo de seis 

meses, puede decir que la portavoz de BC le ha comentado que es muy posible que se lleven a 

cabo parte de estos arreglos antes de seis meses.  

En cuanto al informe, explica que primero hay que saber si una parada es accesible o no es 

accesible y, a partir de ahí, realizar la ejecución. Señala que su grupo intenta ser tan 

responsable en la oposición como en el Gobierno, y que no es como otros grupos que intentan 

dar ejemplo desde la oposición y cuando están en el Gobierno hacen otras cosas.  

Dice al Sr. García Duarte que dará un margen de confianza al Gobierno y que espera que al 

final se consiga mejorar las paradas de autobús y equipararlas a las del resto de la ciudad. 

 

Seguidament, el president del Consell del Districte abre otra ronda de intervenciones. 

 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) manifesta que suposa que s’hauran de pronunciar sobre 

l’esmena in voce que s’ha fet.  

El president del Consell del Districte, Il·lm. Sr. Santiago Alonso afirma que la redacción de la 

proposición no ha cambiado. 

La consellera Sra. Noemí Martín (Cs) explica que cree que no se ha entendido su propuesta de 

transacción, puesto que no se han referido al tiempo establecido sino al estado de accesibilidad 

de las paradas de autobús. Señala que, por ejemplo, en algunas paradas de Via Julia hay una 

distancia de 40 cm entre el suelo y el autobús. 

El conseller Sr. Gabriel García Duarte (PSC) afirma que su grupo comparte el deseo de que se 

presente el Plan de Movilidad lo antes posible y que se haga efectivo el contenido de la 

proposición por el bien del distrito. Expresa el voto a favor de la proposición. 

La consellera Sra. Jennifer Coronado (BC) explica que creen que la accesibilidad está incluida 

dentro de la propuesta del Grupo del PPC, y expresa el apoyo a la misma. 

 

Finalment, el president del Consell del Districte da la palabra al grupo proponente para cerrar el 

punto y solicita el posicionamiento del Grupo de Cs.  

La consellera Sra. Noemí Martín (Cs) expresa el voto a favor. 

 

El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) agradece el tono de los comentarios y lamenta no haber 

dispuesto de tiempo para hablar de la transacción, ya que podrían haber plasmado de algún 

modo más concreto lo que se proponía. Afirma que, de todas formas, las normas que hoy 

deben cumplirse al realizar cualquier tipo de obra ya incorporan la accesibilidad. 
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El secretari indica que la proposició s’aprova per unanimitat. 

8.4. Proposició d’acord del PDCat relativa al següent: «Que la 2a tinenta d’Alcaldia, Laia 

Ortiz, el regidor d’Habitatge, Josep Maria Montaner, i la regidora del Districte, Janet Sanz, es 

reuneixin de manera urgent amb el teixit veïnal i associatiu del barri de Trinitat Nova; - Que el 

Govern del Districte es comprometi, abans de començar qualsevol construcció dels nous 

habitatges, a realitzar un estudi, treballat amb els veïns i veïnes del barri, sobre les mancances 

d’equipaments i serveis existents així com les possibles futures actuacions per revertir aquestes 

mancances; - Que es reservin els espais necessaris (baixos, locals, solars) per fer front a les 

necessitats d’equipaments del barri de Trinitat Nova; - Que s’estudiï la possibilitat que les 

promocions d’habitatge que es construeixin siguin de diferents tipologies amb la finalitat de 

destinar-los també a joves, gent gran i estudiants, entre d’altres.» 

 

El conseller Sr. Adrià Ventura (PDCat) exposa els motius pels quals presenten aquesta 

proposició: en el Consell Plenari del mes de novembre del 2017 la regidora va anunciar en el 

seu informe la construcció de 406 habitatges protegits a Trinitat Nova; gairebé el 90% de les 

promocions d’habitatge protegit que es construiran a Nou Barris se situaran al barri de Trinitat 

Nova; aquestes noves promocions podrien provocar un augment d’un 25% aproximadament de 

la població resident al barri en un curt període de temps; Trinitat Nova actualment no disposa 

d’equipaments i infraestructures suficients per fer front a un augment tan desproporcionat de la 

seva població, a la qual cosa se suma que una part important del barri encara es troba pendent 

de remodelació; l’ampliació del nombre d’habitatges a Trinitat Nova s’ha de tractar en 

col·laboració amb les entitats i el teixit veïnal del barri per tal d’assolir els serveis adients i una 

millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes que hi viuen i que hi viuran. Finalment formula 

la proposició, i afegeix que el Govern els ha fet arribar diverses transaccions i n’han acordat una 

especialment, que és el darrer punt. Assenyala que tots els grups l’han rebut en temps i forma.  

A continuació, el president del Consell del Districte obre un torn d’intervenció a la resta de 

grups municipals. 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) assenyala que la qüestió de l’ordenació d’habitatges, 

urbanística i d’equipaments de Trinitat Nova és un tema candent i que preocupa els veïns. 

Recorda que el seu grup ha tret aquest tema en algun altre plenari alertant que la concentració 

d’habitatge va en detriment de la planificació dels equipaments de tot tipus i, fins i tot, de la 

implantació de comerç. Afirma que convé que el gran percentatge de nous veïns que hi haurà 

en aquest barri sigui digerit correctament i presenti una heterogeneïtat que permeti que el barri 

es pugui desenvolupar amb normalitat en tots els àmbits. Explica que els veïns reclamen 

diverses coses, com un procés participatiu al polígon de Roquetes AA3, més comerç, 

connectivitat amb Prosperitat, equipaments esportius, gestió de l’espai públic, millora de la 

mobilitat i àrea verda, entre d’altres. Manifesta que, per tot plegat, donaran suport a la 

iniciativa en el sentit que hi hagi una visió molt més general i molt més integrada de totes les 

necessitats del barri. 

El conseller Sr. Francisco López Ribera (PPC) afirma que les parece una buena propuesta y que 

imagina que el grupo de Gobierno tendrá previsto dar solución a las reclamaciones vecinales, 

dado que realizan muchas mesas participativas con los vecinos y las asociaciones de vecinos. 
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El conseller Sr. Juan del Olmo (Cs) manifiesta que están a favor de la proposición. Explica que, 

teniendo en cuenta que el equipo de gobierno actual siempre lidera la bandera de la 

participación, la coproducción y el apoderamiento vecinal, les extraña que, después de tres 

años de mandato, no se haya reunido con entidades y vecinos para explicarles los posibles 

futuros de todos los espacios disponibles que hay en Trinitat.  

Remarca que, desde el principio del mandato, todas las entidades del barrio han dejado claro 

que no quieren más pisos sino equipamientos. Señala que también es importante tener en 

cuenta qué tipo de vivienda se crea, a fin de evitar que puedan producirse ciertos guetos 

porque la administración no sea capaz de ofrecer los servicios necesarios. Explica que por eso 

creen que, en vez de crear vivienda únicamente en un barrio como Trinitat o en un distrito, 

habría que distribuirla equitativamente en toda la ciudad. Afirma que, no obstante, votarán a 

favor de la proposición porque consideran necesaria la mesa de diálogo entre entidades y 

partidos que se propone. 

La consellera Sra. Núria Gaig (PSC) expressa el suport del seu grup a la proposició. Demana 

que quan es miri la qüestió de les zones d’influència no es tinguin en compte els barris del 

costat, perquè, com que es tracta de zona de muntanya, molts equipaments públics es troben a 

Trinitat Vella i es donen com a zona d’influència dels equipaments públics.  

Por otro lado, exhorta a los consejeros a rebajar tensiones y a dejar de discutirse entre ellos. 

El conseller Sr. Antoni Tallada (BC) agraeix al Sr. Ventura que hagin pogut transaccionar el text.  

Manifesta que són conscients de l’impacte que pot tenir la presència de nous veïns a Trinitat 

Nova, però que creuen que, atesa la baixa densitat de població que té aquest barri, representa 

una oportunitat per enriquir el teixit associatiu i el comerç del barri. Assenyala que tenen una 

mostra d’això en els pisos de Torre Baró, on ha arribat veïnat nou i actualment hi ha una vida 

molt potent i poc conflictiva. Explica que saben que aquest nou veïnat haurà d’anar acompanyat 

de nous equipaments i que, de fet, ja ho estan treballant dins del Pla de barris i també ho 

abordaran en el nou Pla d’equipaments. A més, afirma que es reuneixen amb els veïns i hi 

parlen en els consells de barri, i que s’hi reuniran tantes vegades com faci falta per conèixer les 

necessitats del barri.  

Explica que la majoria de pisos són de lloguer assequible, per la qual cosa hi pot accedir 

pràcticament tothom si no sobrepassa uns determinats ingressos i es garanteix una mixtura. A 

més, manifesta que estan treballant perquè els pisos siguin d’unes mesures determinades, amb 

una, dues i tres habitacions. Afirma que això encareix el cost, però que els veïns i veïnes s’ho 

mereixen. Conclou que estan a favor de la proposta. 

El conseller Sr. Adrià Ventura (PDCat) agraeix el vot favorable de tots els grups.  

Assenyala que el Grup de Cs ha explicat que veïns i entitats no volen més pisos sinó 

equipaments. Manifesta que saben que calen equipaments i que, de fet, la proposició demana 

dues coses: mixtura en l’habitatge i previsió a l’hora de fer equipaments. Afirma, però, que no 

poden reclamar habitatge protegit per a la gent que ho passa malament i, alhora, quan se’n vol 
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construir, dir que no el volen en aquest barri. Remarca que el sòl és finit i que no faran aquest 

doble joc per acontentar o caure més simpàtics a una entitat determinada. Explica que han 

treballat aquesta proposició i creuen que queda a mig camí entre la demanda integral de no fer 

cap pis i la construcció d’habitatge social. A més, recorda que l’habitatge que es preveu 

construir a Trinitat Nova ja formava part del Pla pel dret a l’habitatge, a favor del qual van votar 

tant el seu grup com Cs. Afirma que del que ara es tracta és de pensar com rebran la nova 

població i faran que s’integri correctament i què faran perquè els veïns tinguin els serveis i 

equipaments que mereixen, tant els que hi són ara com els que vindran.  

En relació amb la intervenció del Grup de BC, remarca que Torre Baró és un èxit perquè hi ha 

hagut una mixtura de tipologies d’habitatge, amb dret de superfície, lloguer social i assequible i 

una cessió a la Universitat de Barcelona per incorporar un altre tipus d’usuari en l’habitatge. 

Conclou que la clau de l’èxit són dues coses: la reserva per a equipaments i serveis i la mixtura 

en l’habitatge.  

El president del Consell del Districte pregunta si algun grup vol tornar a intervenir.  

El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) manifesta que se suma als comentaris del Sr. Ventura 

que cal deixar clar que l’alerta sobre l’abundància de pisos socials no vol dir que en sobrin, sinó 

que s’han de cuidar les mixtures i les proporcions adequades. En relació amb això, explica que 

l’ultima vegada que va parlar amb veïns dels pisos socials de Torre Baró, només hi havia sis 

veïns de pisos no socials a tot el bloc i els dos veïns amb qui va parlar estaven a punt de 

marxar del barri. Afirma que, per tant, no comparteix la valoració que es fa d’aquesta 

experiència i opina que són a temps d’evitar que torni a passar el mateix. 

El conseller Sr. Juan del Olmo (Cs) agradece la aclaración del Gobierno sobre lo que tiene 

planificado, y manifiesta que espera que sea un éxito tanto en vivienda como en equipamientos 

para el barrio. 

 

El secretari indica que la proposició s’aprova per unanimitat. 

 

8.5. Proposició d’acord d’ERC relativa al següent: «El Govern del Districte de Nou Barris es 

compromet a realitzar una proposta alternativa de trasllat temporal de les activitats de l’Ateneu 

La Bòbila que permeti que aquest es realitzi en un únic espai on les diferents entitats puguin 

mantenir la coherència del projecte de l’Ateneu i la interacció mútua que el caracteritza.» 

 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) assenyala que s’estalviarà l’exposició de motius perquè la 

proposició que presenten ja és coneguda per tots. A més, recorda que les mateixes entitats que 

reclamen el que es proposa ho van comentar a l’Audiència Pública.  

Explica que la proposta de l’equip de govern per al trasllat de les entitats de l’Ateneu La Bòbila 

durant el temps que durin les obres d’ampliació de l’equipament no ha agradat a l’Ateneu, que 

defensa que no és una coordinadora d’entitats ni un grup d’entitats que comparteixin o 

gestionin un espai comú, sinó que hi ha tot un projecte al darrere amb una sèrie de línies de 

treball compartides i d’àmbits de treball en els quals fan teixit comú. Afirma que, en aquest 

sentit, el seu grup considera que és molt important que el trasllat provisional de les entitats de 
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l’Ateneu La Bòbila es faci a un únic espai. Explica que l’Ateneu ja ha fet una proposta, però que 

sembla que l’equip de govern no la veu viable. Manifesta que, per tant, presenten la proposició 

perquè es faci un esforç, sigui d’imaginació o sigui econòmic, per traslladar l’Ateneu a un únic 

espai, de manera que pugui preservar la unitat del seu projecte durant l’any i mig que duraran 

les obres. Remarca que cal tenir en compte que l’Ateneu només té dos anys de vida i, per tant, 

la separació de les entitats que en formen part pot tenir un impacte molt seriós en el projecte 

que han bastit entre totes. Finalment enuncia la proposició.  

A continuació, el president del Consell del Districte obre un torn de paraula a la resta de grups 

municipals. 

El conseller Sr. Abel Plana (PDCat) manifesta que votaran a favor de la proposició. Explica que 

els preocupa que es traslladi l’Ateneu La Bòbila a un espai on ja hi hagi altres entitats, atès que 

això pot afectar força el seu funcionament, i més tenint en compte que és una entitat amb pocs 

anys de vida. D’altra banda, opina que hi ha hagut manca de previsió pel que fa a aquest 

trasllat.  

El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) manifiesta que la propuesta del Grupo de ERC les genera 

muchas dudas y todavía no tienen decidido el voto. Recuerda que en el pasado pleno municipal 

presentaron un ruego al equipo de gobierno para trasladar las entidades del Ateneu La Bòbila a 

la escuela de adultos, puesto que sabían que el barrio de Porta no dispone de ningún espacio 

con las características necesarias para albergar a todas las entidades, y menos que esté en 

desuso. En ese sentido, señala que hay que ser realistas y que no van a desalojar de un 

espacio a unas entidades para meter a otras. Señala que se debe asumir que las obras 

producen ciertas alteraciones y que no dejan de ser excepciones a las que hay que 

acostumbrarse.  

Explica que han investigado un poco cómo se vive esto en el barrio y han hablado con gente de 

verdad, no solo con la de las entidades, y se han encontrado con que no se da el problema del 

que se habla. Señala que las entidades no tienen inconveniente en que otra entidad utilice de 

20 a 21 h el espacio que ellas utilizan de 19 a 20 h, o en tener que ir a otra ubicación. Remarca 

que lo que las entidades sí que piden es estar lo más cerca posible del barrio de Porta y, a 

poder ser, dentro del barrio, de modo que no tengan que desplazarse con ningún tipo de 

transporte. Manifiesta que, aparte de eso, ninguna persona se ha mostrado preocupada por 

esta cuestión.  

Explica que, tras el rechazo de su ruego por parte del Gobierno por motivos totalmente 

comprensibles, sacaron el tema en la comisión de seguimiento del barrio de Porta y que no 

recuerda que ninguna entidad, salvo una persona de todas las que estaban presentes, se 

mostrara especialmente interesada en el traslado de todas las entidades a un mismo sitio. 

Opina que todos coinciden en que, si provisionalmente hay que hacer obras en un espacio, lo 

mejor es trasladar las entidades y actividades al mismo sitio, pero que si eso no es posible 

porque no existe un espacio que pueda acogerlas a todas, hay que aceptarlo.  

Explica que, además, asistieron al pregón de las fiestas del barrio de Porta, a cargo del Sr. 

Josep Berenguer, a quien felicita por su exposición, y que estuvieron hablando con las personas 
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que estaban allí, que eran precisamente personas que realizan actividades en La Bòbila, y que 

nadie les dijo que fuera un problema trasladarse a distintas ubicaciones.  

Afirma, pues, que al final les queda la duda de si una persona o entidad quiere decidir por toda 

La Bòbila, o se trata de una necesidad real. Manifiesta que le gustaría escuchar el resto de los 

posicionamientos de los grupos para tomar una decisión definitiva sobre esta propuesta.  

La consellera Sra. Noemí Martín (Cs) explica que, dado que según los órganos del Distrito y del 

Gobierno no se dispone de espacios con las características técnicas necesarias para acoger la 

actividad de las entidades, se abstendrán. Expresa el deseo que el Gobierno pueda dar una 

solución a las entidades. 

 

El conseller Sr. Mario García Gómez (PSC) assenyala que aquesta proposició és gairebé un prec, 

o fins i tot una exigència, al Govern del Districte, ja que demana que les entitats puguin 

mantenir la coherència d’un projecte i una integració mútua. Manifesta que, atès que 

consideren que això hauria de ser una exigència a un bon Govern que defensa la participació, 

votaran a favor de la proposició. 

La consellera Sra. Esther Flaquer (BC) afirma que li agradaria molt poder votar a favor de la 

proposició i que creu que, durant tot el mandat, no els ha faltat voluntat política per tirar 

endavant moltes de les reivindicacions històriques que hi ha hagut al barri. En aquest sentit, fa 

referència a la propera remodelació de la plaça Sóller, a la urbanització de diferents carrers, al 

Pla Buits a un espai comunitari, als horts de Can Valent, a un nou compostatge i a la reforma 

d’uns locals per als nous Diables del barri. Pel que fa a la remodelació i ampliació de l’Ateneu, 

recorda que inicialment es va comentar a les entitats que no es podria fer en aquest mandat, 

però que al final es va poder fer perquè es van poder escurçar tots els procediments i no va 

caldre intervenir en el PGM. Destaca que s’ha fet un nou conveni de gestió amb l’Ateneu 

perquè, precisament, creuen en el seu projecte, que és innovador i té un caràcter integrador i 

comunitari. Remarca que la prova d’aquesta voluntat política és que han invertit 

aproximadament 12 milions d’euros en el barri en aquest mandat.  

Manifesta que no pot votar a favor de la proposició per no mentir i no prometre allò que saben 

que és molt difícil de complir. Explica que han fet moltes reunions amb les 15 entitats de 

l’Ateneu i entenen el seu desig de poder mantenir el seu funcionament en cooperació i amb uns 

objectius comuns durant les obres al seu local, però que, malauradament, la proposta de 

l’escola Deià no és possible perquè aquest centre acollirà un nou equipament d’apropament de 

dependència. Afirma, però, que es continuaran reunint amb les entitats de l’Ateneu per trobar 

la millor solució i poder mantenir l’esperit de crear comunitat, cooperació i lligams, del qual el 

Grup de BC és molt còmplice. 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) agraeix els vots de suport que ha rebut la proposició, i 

pregunta a la Sra. Flaquer si ell és l’única persona que planteja aquesta demanda.  

La consellera Sra. Esther Flaquer (BC) respon que no.  

El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) diu al Sr. Barreña que, el proper cop que parli amb el Sr. 

Berenguer, li pregunti per la reunió que van tenir algunes persones sobre aquest tema, en la 
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qual ell hi era.  Afirma que, per tant, no és veritat que això no ho demani ningú perquè ho 

demanen l’associació de veïns i les entitats. Explica que fa pocs dies, sense venir a tomb, ho 

van comentar les mateixes persones d’Òmnium, entitat que, tot i no estar ben bé dins d’aquest 

entramat, participa en les activitats i vol participar també en aquest projecte.  

Manifesta que no està clar que calgui ocupar les dues plantes que hi ha lliures a l’escola Deià i 

que, per tant, creu que no s’hauria de negar aquesta possibilitat d’entrada. D’altra banda, 

remarca que no cal que l’espai que acolli les entitats sigui municipal. En aquest sentit, recorda 

la idea d’ocupació dels baixos buits del districte que es va aprovar al Consell Plenari sense el vot 

de cap dels dos grups de l’equip de govern, que implica que no cal que tot el que faci 

l’Ajuntament com a municipi, sobretot si és provisional, s’hagi de fer en espai públic. Remarca 

que, de fet, l’Ajuntament té llogats molts edificis i, per tant, no estarien parlant ni d’un cost 

astronòmic ni d’una cosa estranya que l’Ajuntament no faci mai.  

Opina que també seria una solució normal haver previst l’allotjament de les entitats en un 

sistema de mòduls en un espai públic o privat del barri. Afirma que, quan hi ha un problema 

gros o irresoluble, o es resol amb imaginació o amb diners. Manifesta que és evident que com 

menys diners calgui gastar molt millor, però que no accepta que es digui que no hi ha cap 

solució. 

Seguidament, el president del Consell del Districte pregunta si algun grup municipal vol tornar a 

intervenir. 

El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) opina que el Sr. Sangrà ha tergiversado una vez más sus 

palabras, aunque también se ha dado cuenta de que siempre que en un pleno no se vota a 

favor de la proposición que presenta se enfada. Explica que le gustaría apoyar esta propuesta, 

pero que no le convence la intervención del Sr. Sangrà, que además sabe que lo que presenta 

es inviable. Afirma que tampoco quiere votar en contra de la proposición porque entiende que, 

al final, lo importante es que las entidades encuentren un espacio. Señala que el compromiso 

del Gobierno es encontrarlo y que ellos también se preocuparán de que sea así. Manifiesta que, 

por lo tanto, se abstendrán. 

El conceller Sr. Mario García Gómez (PSC) observa que el Grupo BC vota en contra de la 

proposición del Grupo de ERC y también ha rechazado la de su grupo. Remarca que, por lo 

tanto, el Gobierno solo acepta o transacciona proposiciones con los grupos de derecha y centro 

derecha del Distrito. 

La consellera Sra. Esther Flaquer (BC) afirma que han intentado transaccionar esta proposición 

pero que el grupo proponente no ha aceptado su propuesta.  

 

Recuerda que, por ejemplo, en el caso del casal de Prosperitat se tardó dos años en poner unos 

módulos. Explica que, como no quieren hacer esto, se han comprometido a realizar la obra y a 

buscar espacios lo más cercanos posible, a poder ser dentro del mismo territorio, para procurar 

que no decaiga el espíritu que ha nacido en este colectivo de entidades. Reitera que, sin 

embargo, no pueden asumir un espacio completo, ya que alquilar un local de 1.000 metros no 

solamente es pagar un alquiler, sino también invertir en una serie de mejoras del local.  
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Afirma que han invertit molts diners en aquest barri i que també han de pensar en la resta de 

barris del districte i en les necessitats de les persones. Manifesta que les entitats ho saben, i 

que seguiran buscant alternatives amb elles per mantenir l’esperit cooperatiu d’aquest projecte.  

Finalment, el president del Consell del Districte dona la paraula al grup proponent per tancar el 

punt. 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) afirma que, encara que es rebutgi la proposta, no 

s’enfada. D’altra banda, explica que és veritat que hi ha hagut un intent de transacció del 

Govern, que proposava esborrar la paraula «únic», que és l’única paraula que no podia 

esborrar, ja que tenia el compromís de traslladar al Consell Plenari la mateixa demanda que 

s’havia expressat a l’Audiència Pública. 

El secretari manifesta que la proposició no s’aprova, amb 6 vots a favor d’ERC, PDCat i PSC, 5 

abstencions del PPC i Cs, i 8 vots en contra de BC. 

8.6. Prec del PSC relatiu al següent: «Demanem que es torni a posar en marxa la taula de 

seguretat del Districte de Nou Barris i als diferents barris del districte.» 

 

El president del Consell del Districte, Il·lm. Sr. Santiago Alonso pregunta als grups si estan 

d’acord que ara el Govern contesti només si accepta o no els precs i que, en un termini breu, 

respongui els precs i les preguntes per escrit.  

Els consellers dels grups d’ERC, PDCat, PPC i Cs s’hi mostren d’acord. 

El conseller Sr. Gabriel García Duarte (PSC) manifiesta que aceptan lo que se propone si el 

Gobierno se compromete a responder en un tiempo razonable los ruegos, las preguntas y la 

demandas de seguimiento.  

El conseller Sr. Carlos Izquierdo (BC) recuerda que es el tercer o cuarto plenario en el que, por 

unos u otros motivos, se da la situación de responder por escrito. Explica que entiende que eso 

siempre se ha hecho en un tiempo razonable y que, por lo tanto, reafirman ese compromiso. 

 

El president del Consell del Districte pide al Gobierno que, dado que todos están de acuerdo en 

la propuesta, exprese su posicionamiento respecto al ruego.  

Per tant, s’exposa en primer lloc el posicionament donat a la sessió plenària i s’afegeix la 

transcripció literal dels motius de cada posicionament exposat pel govern del districte per escrit. 

La consellera Sra. Carolina Recio Recio (BC) manifesta que no s’accepta el prec del PSC. 

 

RESPOSTA escrita: “Durant aquest mandat s’ha donat un fort impuls per minimitzar i redirigir 

els conflictes en relació a la convivència a l’espai públic i a l’espai privat. D’aquesta forma s’ha 

portat a terme el desenvolupament de la Mesura de Govern presentada al plenari del Districte. 

A partir d’aquesta mesura s’han portat a terme tot el projecte, conjuntament amb el barri, 

“Operación Solete-Roquetes Conviu” que ha rebaixat de forma més que sensible els 

conflictes de convivència a l’entorn de Mina de la Ciutat i del barri de Roquetes. Resultats 
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reconeguts tant per GUB com pel CME de Nou Barris per les dades que tenen de trucades i 

intervencions en aquest àmbit des de que s’ha portat a terme aquesta mesura.  

S’han ampliat el servei d’educadors d’escales a barris com Verdum amb resultats positius com 

ens han fet saber, apart dels informes tècnics, les entitats del barri.  

Apart de la de Trinitat Nova, Zona Nord i Roquetes, s’ha generat una nova taula de convivència 

al barri del Turó de la Peira i grups de treball concrets per treballar problemàtiques específiques 

com la que s’ha iniciat en aquest mesos a Can Xiringoi entre propietaris i no propietaris 

d’animals de companyia. O taules tècniques amb seguiment polític com la que s’està portant a 

terme al barri de Prosperitat en relació a l’obertura d’un centre de culte al Carrer Japó.  

També existeixen la Taula de Policia Administrativa, la Taula de Coordinació Policial (amb 

presència de representants del govern del Districte), la Taula de Convivència de Nou Barris i la 

Taula de Coordinació de Seguretat.  

Per finalitzar també existeix el Consell Sectorial de Participació, acció comunitària i convivència 

on, de forma conjunta amb grups municipals, entitats, govern i tècnics de seguretat es debat, 

es donen dades de seguiment i es tracten aquells temes relacionats amb la convivència i la 

seguretat. Per tant, és l’espai equivalent a la demanda del grup proposant.  

És també en aquell Consell Sectorial on s’informarà dels resultats del primer any del projecte de 

Policia de Barri, donant resposta al compromís adquirit per la Regidora del Districte al plenari 

del passat març. Aquest Consell Sectorial està convocat per al proper 29 de maig.  

Generar un nou espai, més enllà de tots els descrits en aquesta resposta, seria duplicar 

esforços i distorsionar el treball tècnic, de professionals de la seguretat i polític que es porten a 

terme en les diferents taules. Per tant, seria contraproduent. No s’accepta el prec.” 

 

8.7. Prec de Cs relatiu al següent: «Por los motivos expuestos con anterioridad, rogamos al 

Gobierno del Distrito de Nou Barris que inste al Consorcio de Educación de Barcelona a 

entregarnos, en un plazo no superior a un mes, los informes oportunos sobre la situación actual 

y futura del Aula de Formación de Adultos (AFA) de Ciudad Meridiana, junto a las 

conclusiones finales a las que han llegado, y la planificación de las medidas que quieren realizar 

en el caso de que existan. Además, incluir una valoración por parte del Gobierno de BC del 

Distrito de Nou Barris sobre la información facilitada por el Consorcio.» 

 

La consellera Sra. Carolina Recio (BC) manifesta que no s’accepta el prec. 

 

Resposta escrita:  “Uno de los objetivos que recoge el PAD en materia de educación es 

“impulsar la formación de adultos” mediante actuaciones concretas de “mejora del servicio e 

instalaciones, así como el traslado del AFA Ciutat meridiana”. Esta actuación forma parte de una 

actuación más amplia en zona Nord, incorporándose como línea estratégica en el Pla de Barris 

con el objetivo de mejorar las condiciones y garantizar una oferta educativa amplia y ligada a 

las necesidades del territorio.  

 

La ubicación actual del AFA CM era una instalación provisional que en su momento ubicó el 

Ministerio de Educación y Ciencia, la cual tenia que ser para unos pocos años y que se ha 

perpetuado en el tiempo, a pesar de que hace 4 años se ofreció la posibilidad de traslado a un 

edificio de nueva construcción en la Meridiana y el centro declinó propuesta.  
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Actualmente es el único AFA que no se ha reconvertido en CFA. En todo este contexto estamos 

trabajando con Consorcio de Educación de Barcelona para encontrar un encaje, se está 

estudiando la alternativa de una posible ampliación en los espacios del Instituto Picasso.  

Para poder hacer el traslado se están llevando a cabo las primeras actuaciones:  

-Próximamente Consorcio tendrá una reunión con Instituto y AFA.  

-Se está estudiando el programa para la conversión a CFA.  

-Licitación para escoger arquitectos que ya están recogiendo la información para la primera 

fase. 

 

No se acepta el ruego, dado que estamos trabajando con Consorcio de Educación ” 

 

8.8. Prec del PPC relatiu al següent: «1) Que se tomen medidas urgentes por parte de la 

Tenencia de Alcaldía correspondiente para garantizar la seguridad de los viandantes en dicho 

entorno; 2) Que se realice un estudio para la posible reubicación del Centro de Residencia de 

Primera Acogida de Nou Barris, situado en la calle Marie Curie nº 20, a una zona menos 

transitada, con mayor vigilancia, y se realice un control de los residentes más conflictivos para 

ser trasladados a otras instalaciones que se adecuen mejor a sus necesidades de conducta; 3) 

En caso contrario, de qué manera se piensa solucionar esta problemática.» 

 

La consellera Sra. Carolina Recio (BC) manifesta que no s’accepta el prec. 

 

RESPOSTA escrita: ” El CPA de Nou Barris és un centre integral (allotjament, centre de dia, 

servei d’higiene, servei de menjador, punt de trobada) que ofereix serveis a persones sense llar 

de la ciutat i a veïns del barri atesos per Serveis Socials. El centre de Nou Barris és clau en el 

conjunt de serveis d’atenció a persones sense llar de la ciutat i ofereix un servei imprescindible.  

Al districte existeix la Taula Tècnica de Treball de Persones Sense llar que integra tant el 

personal tècnic de prevenció del districte, dels serveis d’atenció social, l’equip de carrer el 

personal del CPA, biblioteca, guàrdia urbana, mossos d’esquadra, servei de neteja viària i equip 

de salut mental de carrer. En aquestes taules es treballa totes les zones a on hi ha persones 

sense llar i es treballen les línies d’intervenció corresponent. En aquesta taula no s’ha detectat 

cap increment de la conflictivitat i només es té constància d’una queixa entre l’1 de gener i el 3 

de maig de 2018. I, de fet, els informes que reporta GUB al Govern del Districte, s’indica una 

situació bastant més continguda que en períodes anteriors.  

Aquest treball a permès adoptar mesures que permeten garantir la integració en el veïnat del 

equipament: s’ha posat en marxa un espai d’acollida a la primera planta que ha permès reduir 

les cues, i s’ha treballat des dels equips d’intervenció social en medi obert amb les persones 

usuàries i l’entorn.  

Per tant el seu relat i el seu prec apunten associacions d’idees infundades i perilloses en una 

societat que vol i ha d’estar cohesionada. Relacionar conflictivitat de persones sen sense llar és 

malintencionat i no s’ajusta a la realitat, posicionaments com aquest contribueixen a 

estigmatitzar un col·lectiu que és víctima de la injustícia social i de les polítiques laborals, 

econòmiques i socials que han contribuït a reforçar les desigualtats socials del nostre entorn. 

Cada cop més de les persones  

ateses al CPA són usuaris derivats de Serveis Socials, que viuen a llocs sense accés a dutxa, o 

que són assalariades pobres i viuen en situacions de pobresa energètica.  
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Equipaments com aquests són imprescindibles si volem lluitar decididament contra 

l’empobriment de la població i mirar de garantir uns drets bàsics per tothom. No s’accepta el 

prec.” 

 

8.9. Prec del PPC relatiu al següent: «1) Que se retiren con carácter de urgencia dichos 

carteles propagandísticos de la campaña electoral del 21D; 2) Que se les notifique a los partidos 

que todavía no han sacado sus carteles y/o pancartas para que en un futuro respeten el 

mobiliario urbano y retiren inmediatamente su cartelería una vez terminada la campaña 

electoral.» 

 

La consellera Sra. Carolina Recio (BC) manifesta que s’accepta el prec. 

 

RESPOSTA escrita: “Els serveis de neteja i manteniment de l’Ajuntament de Barcelona són els 

encarregats de fer la neteja de la via pública i la retirada d’aquests elements. Tot i així des del 

districte de Nou Barris reiterarem als serveis corresponents que inspeccionin la zona i facin la 

retirada en cas que encara quedin cartells de la passada campanya electoral del 21 de 

Desembre de 2018. Per tot això, ACCEPTEM EL PREC.” 

 

8.10. Prec del PDCat relatiu al següent: «Que el Govern del Districte de Nou Barris es 

comprometi a dotar, mitjançant els mecanismes que consideri oportú, d’una coberta les 

instal·lacions on desenvolupa la seva activitat el Club de Bàsquet Canyelles, així com a millorar 

les deficiències existents en aquest espai.» 

 

La consellera Sra. Carolina Recio (BC) manifesta que s’accepta el prec. 

 

RESPOSTA escrita: “La qüestió relativa a les instal·lacions del bàsquet Canyelles ha sortit a 

altres plenaris, i ha estat una preocupació constant d'aquest govern poder millorar les 

condicions de l'espai on juguen . Així, el districte finança els costos d'un pavelló cobert perquè 

l'equip femení pugui jugar els dies de pluja i així no tenir que renunciar a la seva categoria .  

S'estan realitzant petites millores a tot l’espai i s'actualitzarà la instal·lació d'aigua calenta.  

A més a més , donat que la construcció d'un nou poliesportiu a Canyelles on s'ubicarà 

definitivament el basquet Canyelles es farà en un temps superior al previst inicialment al PAD 

(CEM Artesania) , a l'última reunió entre el districte, el club i veïns es va acordar :  

Acceptar la proposta del club de col·locar una carpa fixa provisional per cobrir la pista. Aquesta 

proposta s'està estudiant amb els serveis tècnics , i quan es tingui una estimació tècnica i 

pressupostaria es presentarà al basquet Canyelles al titular de l'espai (Consorci d'educació de 

Barcelona).  

Per tant, donat aquest acord amb el Club de Basquet Canyelles, s’accepta el prec.” 

 

8.11. Prec del PDCat relatiu al següent: «- Que els futurs consells de barri que se celebrin al 

Districte de Nou Barris siguin enregistrats en vídeo i penjats a la web del Districte amb la 

finalitat que els veïns i veïnes que no puguin assistir a la sessió presencialment tinguin la 

possibilitat d’accedir a la informació d’aquests consells; - Que s’estudiï la possibilitat que, si la 

disposició econòmica ho permet, els consells de barri del Districte de Nou Barris siguin 

retransmesos en streaming en el futur.» 
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La consellera Sra. Carolina Recio (BC) manifesta que s’accepta el prec amb una transacció. 

 

RESPOSTA escrita: “Totes les iniciatives que tinguin com a objectiu millorar els espais de 

participació del Districte, sempre que aquestes siguin viables tècnica i econòmicament son 

tingudes molt en compte pel govern del Districte. Poder vincular més als veïns i veïnes dels 

barris amb els seus Consells de Barri i del que allà s’informa, s’explica i es dona compte és una 

forma de poder fer participar més als nostres barris. Estem encarregant i estudiant diferents 

pressupostos per portar a terme aquesta iniciativa. S’accepta el prec.” 

 

8.12. Prec d’ERC relatiu al següent: «Que el Districte de Nou Barris reposi al balcó de la seva 

seu la pancarta amb el símbol del llaç groc que ja hi lluïa, en mostra de solidaritat amb els 

presos polítics i en reivindicació dels seus drets i de la seva posada en llibertat, de forma 

permanent i fins que aquesta es faci efectiva.» 

 

La consellera Sra. Carolina Recio (BC) explica que, tal com han dit a l’inici de la sessió, prendran 

una decisió col·lectiva sobre aquesta qüestió a la Junta de Portaveus extraordinària. 

A continuació es transcriuen literalment les respostes escrites a les preguntes formulades per 

diferents grups municipals. 

 

8.13. Pregunta del PSC relativa al següent: «Quina previsió d’actuacions per a aquest 

mandat té el Govern de Barcelona en Comú per al barri de Canyelles, més concretament en els 

interiors d’illes?» 

 

RESPOSTA escrita: “Actualment dels interiors de Canyelles resta al voltant 30% per executar-
se. Aquest 30% es divideix en dos fases.  
L’avantprojecte de la primera fase es va presentar al barri i a la seva AVV. Respecte a aquest 
des del barri es van fer dos objeccions:  
1. La necessitat d’habilitar unes escales que millori l’accessibilitat, sobretot per a les persones 
grans o persones amb mobilitat reduïda, des del Carrer Miguel Hernández fins al Carrer Ignasi 
Agustí.  

2. Per altra banda, l’avantprojecte contempla millorar la mobilitat i accessibilitat a l’entorn del 
Bloc E, guanyant espai per als vianants i guanyant arbrat als dos costats dels blocs. Això implica 
la modificació de l’aparcament en superfície, passant de semi bateria a cordó. Això implica la 
pèrdua de places d’aparcament i des del barri es van posar objeccions.  
 
Això ha fet que s’endarrereixi l’execució de les obres i ara mateix s’està treballant des dels 
Serveis Tècnics per trobar la millor solució a l’accessibilitat Miguel Hernández/Ignasi Agustí, així 
com una nova proposta per als aparcaments a l’entorn del bloc E que garanteixi també una 
bona accessibilitat i un entorn segur per als vianants.  
Una vegada es tinguin aquestes propostes, es presentaran al barri per a, amb el seu consens, 

poder tirar endavant l’execució d’aquestes obres al barri de Canyelles.” 

 

8.14. Pregunta de Cs relativa al següent: «Por los motivos expuestos con anterioridad, 

solicitamos al Gobierno del Distrito de Nou Barris que dilucide las acciones y medidas que están 

llevando a cabo con respecto a los espacios deportivos del barrio de Canyelles, y por lo 
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tanto, a responder a: ¿Qué medidas y planificación tienen con respecto al proyecto del nuevo 

polideportivo de Canyelles (CEM Artesanía) y de las instalaciones deportivas (pistas de 

baloncesto) de la Escola d’Art i Superior de Disseny Deià que está utilizando el C. B. Canyelles?, 

y ¿Cuál es el desglose de la partida presupuestaria del ejercicio 2018 de 2,4 M€ referida a la 

redacción del proyecto del CEM Artesanía?» 

 

RESPOSTA escrita: “El projecte inicial era la millora de la piscina actual i construir un 
poliesportiu nou contigu ( al espai on ara està el parquing). Aquest projecte es veu condicionat 
perquè l'espai on s'ha de construir està concessionat a la mateixa empresa que gestiona la 
piscina. Davant aquesta complicació, s'opta per redactar un projecte més ambiciós que inclou 
un nou equipament en tota la zona del parquing .  
Hi ha la reserva inicial de 2'4 milions d'euros . Aquest diners es destinen a la redacció del nou 

projecte i serviran , amb sobre-dotació, de projecte inicial.” 

 

8.15. Pregunta d’ERC relativa al següent: «S’està fent algun seguiment de la situació del 

trànsit al llarg del dia a les cruïlles d’aquests dos carrers? S’ha determinat un diagnòstic sobre el 

motiu o motius que produeixen aquests desajustos i aglomeracions? Quines mesures es preveu 

prendre per tal que els canvis efectuats assoleixin efectivament els objectius proposats?» 

 

RESPOSTA escrita: “Amb la implementació de la fase V.1.5 de la Nova Xarxa de Bus, es va 
realitzar una reordenació viària en l’àmbit dels carrers Artesania i Almansa entre la Via Júlia i la 
Via Favència. Les intensitats de trànsit prèvies del carrer Artesania eren 3.300 vehicles de 
baixada i 1.600 de pujada i al carrer Almansa de 1.200 vehicles de baixada i 1.300 de pujada. 
Aquestes xifres, admetien una nova ordenació de la circulació ja que les prioritats semafòriques 
unidireccionals permeten oferir una major fluïdesa en els carrers.  
Els primers dies de l’entrada en funcionament de la unidireccionalitat dels dos carrers, es van 
produir algunes aglomeracions de trànsit en les cruïlles de Via Júlia amb el carrer Almansa i 
Artesania. Per pal·liar aquestes afectacions, es van fer unes millores en les fases semafòriques 
per donar més capacitat a la sortida del carrer Almansa i al gir de Via Julia cap el carrer 
Artesania.  
Com sol passar quan es realitzen reordenacions viaries, les primeres setmanes es van generar 
aglomeracions en les vies afectades pels canvis. Amb el pas del temps, els veïns de la zona, 
solen modificar l’anterior ruta per carrers alternatius que agilitzen el seu desplaçament, i que 
solen evitar la zona més congestionada.  
Els autobusos de les línies de la Nova Xarxa Bus que utilitzen aquests carrers (línies D40 i V29) 
han experimentat una millora del temps de viatge de 5 minuts entre la primera setmana que es 
van posar en marxa les línies i actualment, gràcies als ajustos explicats.  
Properament, es farà un aforament de la intensitat del trànsit en els dos carrers per veure 

l’evolució i verificar la correcta capacitat i circulació en aquest àmbit.” 

 

8.16.  Demanda del PSC, de seguiment d'execució de la proposició d’acord presentada 

al Consell Plenari de 13/03/2018 i que per unanimitat va acordar:  

 

«1) Instar el Govern municipal a assolir, en un termini de tres mesos, un acord de ciutat entre 

tots els grups polítics i les entitats veïnals per a la signatura d’un COMPROMÍS PER LA 

REFORMA DE LA MERIDIANA; 2) Que aquest compromís inclogui les característiques del 

projecte des de la Zona Nord fins a la plaça de les Glòries, el calendari i el pla d’inversió així 

com els mecanismes de seguiment; 3) Que aquest acord inclogui la creació d’un grup de treball 
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entre l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

i altres municipis d’influència, per tal de definir un pla de mobilitat per a tot l’àmbit d’afectació 

de l’esmentada avinguda.» 

 

En quin punt es troba l’acord de ciutat per la Meridiana? En quin punt es troba la creació del 

grup de treball per la Meridiana? 

 
RESPOSTA escrita: “Respecte a aquesta proposició aprovada, ara mateix s’està fent la feina 
tècnica per definir un calendari d’execució possible i viable. Una vegada estigui aquest 
calendari, es compartirà amb tots els membres de la Comissió de Seguiment de Meridiana per 
tal d’assolir un acord que comprometi a tothom no sols per a aquest mandat, sinó per als 
propers també.  
Un calendari i un pla d’inversió d’una reforma de l’envergadura de la de Meridiana no és 
possible fer-ho en un plaç curt de temps.  
Respecte al grup de treball entre Ajuntament, Generalitat i AMB informar que ja existeix l’espai 

de coordinació amb la Generalitat, tot i que des de la Generalitat no s’estan impulsant els canvis 

que s’estan demanant. Amb l’AMB també es treballa coordinadament, sobretot en el que té a 

veure amb els Park&Rides.” 

 

9. Declaració institucional  

 

Sobre el posicionament davant la sentència judicial de l’Audiència Provincial de 

Navarra en l’anomenat cas de «La Manada» 

 

El president del Consell del Districte Il·lm. Sr. Santiago Alonso llegeix la declaració: 

 

«El Districte de Nou Barris ACORDA per unanimitat el següent text: 

  

1. Instar el Congrés dels Diputats i el Senat a la modificació del Codi Penal per revisar el supòsit 

d’abús sexual així com la consideració jurídica de la violència en casos d’agressió sexual i 

violació. 

2. Donar suport incondicional a les víctimes, moltes vegades invisibles, de les agressions 

sexuals.  

3. Donar suport a totes les mobilitzacions socials en contra d’aquesta sentència judicial.  

4. Fer arribar aquesta declaració a l’Audiència Provincial de Navarra, al Ministeri de Justícia i al 

Consell General del Poder Judicial.» 

 

El president del Consell Plenari del Districte de Nou Barris aixeca la sessió a les 00.17 hores del 
dia 10-05-2018. 

 
Vist-i-plau 

 

El president del Consell    El secretari del Districte 

 


