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ACTA DEL PLE DEL CONSELL 
DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS 
 
Data: 13-03-2018 
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: 
 
Sra. Carmen Andrés Añón (PSC) 
 
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 Rivera 
 
 
 
 
Grup Municipal Demòcrata (PDCat) 
 
Sr. Adrià Ventura Ramos  
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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: 
 
Amb carácter previ, el president del Consell del Districte Ilm. Sr. Santiago Alonso pide disculpas 
por el retraso en el inicio de la sesión e indica que la Junta de Portavoces ha acordado 
empezarla con un minuto de silencio por el terrible suceso del asesinato del menor Gabriel 
Cruz. 
 
(Es fa el minut de silenci.) 
 
 
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’ Acta de la sessió ordinària anterior, de 28-11-2017 
 
S’aprova amb la incorporació d’una esmena de Cs referent a la pàgina 60 que el Sr. del Olmo 
lliura en mà al secretari. 
 
Part informativa: 
 
 

A) Despatx d’ofici: 
 

 
2.-RESTAR ASSABENTAT dels contractes aprovats per la Gerència del Districte en el darrer 
període. 
 
El conseller Sr.  Adrià Ventura (PDCat) demana la revisió de dos contractes. 
 
El conseller Sr. Francisco López (PPC) diu que enviarà un missatge de correu electrònic per 
sol·licitar la revisió de diversos contractes. 
 

B) Informes: 
 
3.- Informe de la Regidora del Districte 
 
La Regidora del districte Il·lma. Sra. Janet Sanz saluda tothom i comenta que l’informe, que 
recull les principals actuacions que s’han desenvolupat els darrers mesos, està penjat i els 
grups l’han rebut amb temps suficient. 
 
Dit això, assenyala que un dels elements centrals de l’acció de govern és la garantia del dret a 
l’habitatge. En aquest àmbit, destaca la feina feta respecte al circuit d’empadronament, una 
feina reivindicada per moltes associacions veïnals de diferents barris que garanteix que els 
veïns i les veïnes sense un títol efectiu en l’habitatge poden empadronar-se i tenir dret als 
serveis bàsics de proximitat. Comenta que es treballa amb les entitats —els dona les gràcies 
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per tota la feina feta— i en el marc del Consell de l’Habitatge per desenvolupar millores que 
agilitzin el circuit i el facin encara més efectiu per a tothom. 
 
Pel que fa a la lluita contra la pobresa energètica —l’energia és un altre dret bàsic que cal 
garantir; tothom a casa seva ha de tenir dret a escalfar-se, cuinar o banyar-se amb aigua 
calenta—, exposa que s’han tirat endavant els punts d’assessorament energètic i plans 
específics per evitar els talls de subministrament, així com actuacions molt concretes 
d’eficiència energètica. Per exemple, els punts d’assessorament energètic (PAE) atenen les 
persones que no poden pagar els rebuts. 
 
Recorda que ahir es van explicar, en una sessió informativa, els ajuts a la rehabilitació que es 
poden demanar per fer efectives moltes de les actuacions vinculades a garantir l’eficiència 
energètica i fer que l’import de les factures disminueixi, però subratlla que l’objectiu és una 
estratègia de llarg recorregut per eliminar els beneficis que tenen les grans empreses, motiu pel 
qual Barcelona ha impulsat la primera comercialitzadora pública de l’Estat, que permetrà a les 
persones contractar l’energia a una empresa pública de la ciutat. 
 
Informa que els punts d’atenció per combatre la pobresa energètica del districte en un any han 
atès 1.492 llars, quantitat que representa aproximadament el 25% del total de la ciutat, cosa 
que indica que al districte hi ha un problema greu i fa que Nou Barris sigui l’únic districte amb 
dos punts d’atenció (un a Verdum i un altre a la Zona Nord); el 74% de les llars ateses venien 
derivades de Serveis Socials, i les accions dutes a terme arran de cada cas són diverses: van 
des dels informes de vulnerabilitat que demanen algunes empreses, com ara les vinculades a 
l’aigua, per evitar el tall de subministrament, fins als bons socials o les tarifes socials (la tarifa 
de l’aigua la fixa l’Àrea Metropolitana, però l’Ajuntament disposa d’una tarifa social a la qual es 
pot acollir tothom que es trobi en unes situacions específiques, que són molt àmplies, per pagar 
molt menys). També es fan baixades de potència i eliminacions de serveis extraordinaris. 
 
Remarca que cal continuar treballant de manera coordinada amb plataformes i entitats perquè 
drets fonamentals com la llum o l’aigua no estiguin mercantilitzats ni al servei de grans 
empreses, sinó que estiguin al servei de la població i siguin accessibles a preus justos per a 
tothom. 
 
A continuació, subratlla que el Govern municipal és un govern feminista i que la política 
feminista ha estat una prioritat des de l’inici de mandat —totes les polítiques municipals 
incorporen la perspectiva feminista i busquen una transformació que incorpori les dones des de 
l’origen—, i posa de manifest que el 8 de març, una jornada històrica inoblidable, ha permès 
veure la força que tenen les dones amb relació als drets fonamentals pel que fa a àrees com el 
mercat laboral, l’habitatge o la salut. 
 
Comenta que cal definir polítiques concretes que permetin redistribuir les tasques i lluitar per la 
igualtat de drets i el reconeixement dels treballs i les quotidianitats amb valor social, com ara el 
treball reproductiu, i observa que les estratègies transformadores requereixen més pressupost, 
situar determinades propostes transversalment a tots els departaments, i donar veu als 
moviments i les demandes feministes en totes les polítiques que es fan. 
 
D’entre les propostes relacionades amb el feminisme, en destaca la de l’abordatge de la 
violència masclista, que inclou l’increment de l’atenció, amb més personal i més recursos, als 
PIAD en general i al SARA en particular, un servei de ciutat ubicat al districte que permet 
l’acollida de famílies, dones, nens i nenes que han patit violència masclista. També s’han 
desenvolupat propostes específiques per actuar en casos d’assetjament sexual i evitar-los, per 
exemple en les festes majors, mitjançant accions de sensibilització, formació a entitats, acords 
amb les empreses del sector d’oci i promoció dels drets de les dones. Per exemple, el 
pressupost del Districte inclou una proposta específica de més de 30.000 euros per garantir 
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més promoció de formació sobre la inclusió de criteris que fomentin la incorporació de les 
dones en els projectes de les entitats, i es desenvolupen projectes de recuperació de memòria 
històrica que posen en valor la identitat de les dones al llarg del temps al territori. D’altra banda, 
esmenta les marxes exploratòries que s’han començat a fer al districte per detectar les zones 
que generen més inseguretat amb l’objectiu de millorar-les, de transformar l’espai públic perquè 
aquest doni seguretat a les dones, i anima totes les dones a participar-hi. 
 
Quant a mobilitat, una estratègia compartida entre ciutat, Àrea Metropolitana i Govern de la 
Generalitat per actuar conjuntament respecte al greu problema de contaminació i salut pública i 
desenvolupar polítiques globals que permetin fomentar i incrementar el transport públic, 
comenta que Nou Barris sempre ha estat un districte que ha patit manca de recursos pel que fa 
a millores del transport públic i de l’espai públic, situació que s’ha volgut corregir mitjançant una 
transformació global de les entrades a la ciutat, entre altres accions, entre les quals destaca les 
transformacions de la Meridiana i de la ronda de Dalt; la recuperació del servei del bus de barri 
els diumenges i festius retallat el mandat passat, un servei de proximitat importantíssim al 
districte ateses l’orografia i el sobreenvelliment de la població; la millora del 127, millora 
reivindicada pels veïns del Turó de la Peria, i l’ampliació de la nova xarxa d’autobusos amb 
l’objectiu que sigui més àgil i eficaç. Subratlla que tots aquests canvis es fan amb sentit comú i 
recollint les demandes veïnals per anar corregint les mancances i millorant els serveis 
contínuament. 
 
Posa èmfasi en la necessitat de donar seguretat als vianants que van per la vorera —cal que 
les bicicletes baixin de la vorera i vagin per la calçada— i de desenvolupar propostes de 
mobilitat sostenible, així com de millora de la seguretat i l’accessibilitat globals, perquè tothom 
que es mogui per la ciutat pugui fer-ho amb comoditat i agilitat i, sobretot, sabent que no s’està 
generant un perjudici a la seva salut —actualment estan incrementant les malalties vinculades 
a la contaminació de l’aire. 
 
En darrer lloc, recorda que hi ha una eina que permet fer el seguiment del Pla d’actuació del 
districte, treballat amb les associacions de veïns: telemàticament es pot seguir l’actualització de 
tots els compromisos adquirits des del començament del mandat, quin n’és l’estat d’execució i 
quin el ritme previst de desenvolupament. 
 
Conclou la seva primera intervenció indicant que s’ha fet molta feina però encara en queda 
molta per fer, i subratlla que el Govern continuarà treballant per donar resposta a les demandes 
veïnals. 
 
A continuació, el President del Consell del Districte dona pas al torn dels grups polítics. 
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) saluda tothom i fa esment de les persones que no 
poden ser a la sessió per estar empresonades o fora de l’Estat, especialment l’exregidor 
Joaquim Forn. 
 
Tot seguit, entrant ja en l’informe de la regidora, celebra mesures com les relacionades amb 
els PAE i els ajuts a la rehabilitació, que el seu grup espera que siguin un èxit, que realment 
ajudin les persones i dignifiquin els habitatges del districte, però posa de manifest que les 
polítiques d’habitatge del Govern municipal no estan donant resultat: no s’han aturat els 
desnonaments tot i haver promès que s’aturarien i no s’han mobilitzat els 4.000 pisos nous 
d’habitatge social que es van prometre. Exposa que entre 2016 i 2017 s’han acabat 
580 habitatges —només se n’han lliurat 186—, dels quals només 207 són realment pisos 
socials —els altres van majoritàriament a reallotjament d’afectacions urbanístiques—, i la nova 
categoria de dret de superfície, a parer del seu grup, amaga un nou tipus de privatització: allò 
que hauria de ser parc públic d’habitatge social es torna a posar en mans d’entitats privades 
durant un termini de temps molt llarg. 
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Observa que l’Administració municipal està aprofundint l’estigmatització, guetització i 
precarització dels barris del districte que tota la vida han lluitat per sortir-ne, ja que un barri amb 
un edifici nou millora, però no millora substancialment l’entorn del districte, ni de cadascun 
d’aquests barris que rep la construcció d’habitatge social, i critica les noves fórmules de 
promoció d’habitatge social, en què hi ha hagut mala previsió i mala gestió: si bé les fórmules 
han estat imaginatives i innovadores, tres promocions han quedat desertes perquè el públic 
objectiu al qual s’adreçaven no n’han trobat interessants les condicions, de manera que caldrà 
canviar-ne el plantejament, cosa que es podria haver evitat si s’hagués dialogat més amb els 
agents que havien de ser dipositaris de les promocions. 
 
Quant al compliment del PAD, demana més seriositat a l’hora de rendir comptes a la 
ciutadania. Concreta que aquesta rendició de comptes no pot limitar-se a indicar el percentatge 
d’actuacions finalitzades, ja que hi ha actuacions molt dispars (n’hi ha de molt senzilles i 
ràpides i de molt complexes i que requereixen molt de temps) i moltes de les actuacions que 
consten com a finalitzades no ho estan (per exemple, el Pla de comerç està redactat però no es 
pot considerar finalitzat perquè no s’ha implementat). Observa que la rendició de comptes 
hauria valorar els resultats de les actuacions, no el gruix d’un document. 
 
A continuació, demana que es treballi el Pla d’equipaments, que el Govern ha anat fent servir 
durant tot el mandat com a calaix de sastre per a tot allò que proposen moltes entitats veïnals o 
els grups de l’oposició i que en aquest moment no l’interessa gestionar. Critica que, d’una 
banda, quan una proposta no interessa, s’argumenta que es treballarà dins del Pla 
d’equipaments, i, d’altra banda, alguns projectes que no han estat dins del Pla revisat ja s’han 
posat en marxa i estan a punt de finalitzar. Demana al Govern que no valori els projectes en 
funció de qui els proposa o de l’oportunitat política, sinó en funció de les necessitats dels barris. 
 
Per acabar aquesta primera intervenció, agraeix la feina dels intèrprets de llengua de signes i 
els demana disculpes per si ha parlat massa ràpid. 
 
El conseller Sr. Adrià Ventura (PDCat) fa esment de les persones injustament empresonades 
(Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, el vicepresident Junqueras i el conseller d’Interior, exregidor i 
amic Joaquim Forn) i subratlla que no es pot normalitzar la injustícia, la indecència ni la por a 
parlar, a expressar-se, a denunciar, a rapejar, a cantar i a preguntar. 
 
Dit això, i entrant en l’informe de la regidora, afirma que Nou Barris, per primera vegada, no té 
un PAD votat pel Consell Plenari, per culpa de la manca de generositat per negociar del 
Govern, la manca d’ambició per acordar i la manca de valor per portar-lo a votació, factors que 
van fer que el PAD es presentés com una mesura de govern sense donar opció als grups a 
debatre’l ni a pronunciar-s’hi. 
 
Quant a mobilitat, demana al Govern que no hi actuï mentre no hi hagi el Pla de mobilitat del 
districte aprovat, ja que cada cop que intervé en mobilitat (per exemple, modificant carrils bici o 
carrils bus), l’empitjora, i demana també que es digui a la persona de BC que es dedica a fer 
experiments als carrers de Nou Barris que deixi de fer-los, ja que els veïns en comencen a 
estar farts. 
 
Respecte a participació, pregunta qui ha participat en el PAD, i subratlla que únicament en un 
dels processos participatius que s’han desenvolupat durant aquest mandat s’ha convidat tots 
els grups polítics a participar, mentre que per a la resta no han estat convidats, cosa que 
demostra que la participació que tant proclama el Govern no és real. Remarca que la 
participació ciutadana real és plural, oberta a tothom, no pas limitada als grups afins a qui 
governa, ja que això és clientelisme, i demana que en els propers processos participatius la 
participació s’obri a tots els grups i a tota la ciutadania. 
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Agraeix la informació facilitada respecte als punts d’assessorament energètic, però pregunta a 
la Sra. Sanz què farà davant el reial decret aprovat per l’Estat que deixarà sense protecció el 
40% dels usuaris actualment protegits per la llei catalana contra la pobresa energètica i que es 
començarà a aplicar d’aquí a tres setmanes. 
 
D’altra banda, manifesta preocupació pel fet que la regidora, un cop més, no hagi presentat a 
l’informe l’estat del civisme, la seguretat i la neteja a Nou Barris (dades de l’IRIS, denúncies 
veïnals, queixes, etc.), els tres temes que més preocupen els veïns i les veïnes del districte. 
 
A continuació, observa que si bé la regidora ha facilitat algunes dades d’habitatge, no n’ha 
facilitat de l’Oficina d’Habitatge, de la Unitat contra l’Exclusió Residencial, dels expedients 
pendents ni de l’evolució del mercat del lloguer als barris, qüestions importants atesa la situació 
actual, en què un pis de lloguer costa una mitjana de 767 euros a Ciutat Meridiana, 818 a 
Prosperitat, 870 a la Guineueta i 1.018 a Porta, i quan des del 2015 aquests preus han 
augmentat un 9% a Vilapicina, un 15% a Canyelles, un 16% al Turó de la Peira i un 30% a 
Torre Baró. 
 
En darrer lloc, subratlla que el Grup de BC, que es va presentar com a salvador dels barris 
populars, el que està fent és castigar molt aquests barris, i comenta que si bé és cert que la 
normativa responsable de solucionar aquesta problemàtica és superior a la municipal, aquesta 
normativa no ha canviat, però el Grup de BC, quan estava a l’oposició, culpava del problema de 
l’habitatge l’Ajuntament de Barcelona, assetjava públicament l’alcalde i el Govern del Districte, i 
feia proclames i denúncies que s’ha demostrat que eren oportunistes, electoralistes i, pitjor 
encara, falses, ja que la situació actual és pitjor que la d’aleshores. 
 
El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) saluda a todo el mundo; felicita al Gobierno por la 
incorporación de intérpretes del lenguaje de signos, que permite que más personas puedan ser 
partícipes del Plenario, y expresa el rechazo de su grupo, que rechaza cualquier tipo de 
violencia, ante las pintadas aparecidas en un colegio de Barcelona contra el Grupo Municipal 
del PSC. 
 
A continuación, expone tres quejas por cuestiones que afectan el funcionamiento del Distrito: 
en primer lugar, entiende que la sesión de diciembre del Plenario, que fue anulada, debía 
recuperarse en enero; en segundo lugar, denuncia los numerosos cambios en los horarios y en 
las fechas de los órganos de participación y pide que se corrija este problema; en tercer lugar, 
pide que se ponga fin también a la continua falta de puntualidad de las sesiones. 
 
En cuanto al balance de la acción del Gobierno, concluye que este ha hablado mucho pero ha 
actuado poco, como demuestra, entre otras cosas, el hecho de que hoy, después de cuatro 
meses sin que se reúna el Plenario, solo presente un punto del orden del día. 
 
Expresa la convicción de su grupo de que debe existir igualdad entre hombre y mujer; asegura 
que todo el mundo sabe dónde se produce la desigualdad; recomienda escuchar las 
declaraciones de Loles León, una feminista auténtica; comenta que a veces parece que el 
feminismo lo haya inventado BC, y observa que no es más feminista quien más pegatinas pone 
en el mobiliario urbano. En cuanto a este aspecto, solicita que, si se ha identificado a las 
personas que se han dedicado a poner dichas pegatinas, se tomen medidas y, como mínimo, 
se les pida que respeten el mobiliario urbano, que se arregla con el dinero de todos los que 
cumplen sus obligaciones como contribuyentes. 
 
Por último, pregunta a la Il·lma Sra. Janet Sanz qué valoración hace de la gestión de Ada 
Colau a lo largo del 2017. 
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El conseller Sr. Juan del Olmo (Cs) saluda a todos los presentes y expresa su disconformidad 
con la actitud de la regidora Janet Sanz durante la última audiencia pública, una actitud fuera 
de lugar que únicamente demuestra su profunda crisis en la gestión del distrito. Concreta que 
la regidora señaló a un vecino públicamente por simpatizar con un partido diferente al suyo y lo 
hostigó con su trato partidista, totalitario y demagógico, una actuación incalificable ante unos 
vecinos que lo único que piden es respeto, que no se les engañe y que se responda a sus 
preguntas, cosa que la Sra. Sanz, que debe gobernar para todos los ciudadanos, 
independientemente de su ideología política, obvia en la gran mayoría de los casos. 
 
A continuación, afirma que el informe presentado muestra datos sesgados de la realidad del 
distrito y que los barómetros de la ciudad indican que BC está fracasando en su gestión. 
 
Sobre cuestiones sociales, manifiesta sorpresa por el hecho de que únicamente se presenten 
datos sobre trámites y no datos reales sobre Servicios Sociales, la Oficina de Vivienda, la 
UCER o la Mesa de Emergencia, que demostrarían que en políticas sociales se gasta mucho 
pero se consigue muy poco, y acusa al Gobierno de lograr que sigan aumentando las 
desigualdades entre los barrios de Barcelona, los casos de vulnerabilidad, las listas de espera 
de los Servicios Sociales y las tarifas del transporte público y las guarderías, que se han 
convertido en las más caras de España, entre muchos otros despropósitos consecuencia de 
unas políticas erráticas. 
 
Observa que Nou Barris no tiene PAD y que la actuación del Gobierno del distrito no está 
dando resultados, y pregunta cómo están funcionando y qué resultados están obteniendo el 
programa de acompañamiento a las familias en riesgo de pérdida de vivienda y la creación de 
un protocolo para detectar los casos de emergencia habitacional, ya que no se entiende la 
existencia de casos que no están respaldados por estos programas. 
 
En cuanto a movilidad, critica que no se inicie el proceso del Plan de Movilidad y, en cambio, se 
implementen modificaciones que afectan negativamente a todos los ciudadanos porque 
generan colapso y más contaminación al anteponer la ideología a las soluciones efectivas, y 
pregunta qué medidas se están estudiando y aplicando para reducir la congestión de la 
circulación en el distrito y por qué se ha descartado Nou Barris casi en su totalidad dentro de la 
propuesta de regulación de la moto y la bicicleta compartidas que presentó la Sra. Mercedes 
Vidal, como si se creyera que Nou Barris no merece los mismos servicios que el resto de la 
ciudad. 
 
A continuación, plantea algunas preguntas relacionadas con dudas que el informe no resuelve: 
¿quién ha aportado los 150.000 euros que se anunciaron que se iban a gastar para realizar un 
estudio de viabilidad del Mercado de Núria tras conseguir echar a los comerciantes y en qué 
fecha se prevé finalizar el estudio y presentarlo?, ¿se trasladará la escuela de adultos de la 
Zona Norte?, ¿cuáles son los resultados que se están obteniendo de la dinamización de los 
barrios?, ¿se han incluido cláusulas para mejorar el servicio que dan a los ciudadanos los 
autobuses 80 y 83 en la renovación del contrato y para mejorar las condiciones laborales de los 
trabajadores?, ¿existen medidas para mejorar Verdún, donde los vecinos y comerciantes 
sienten impotencia ante la incapacidad de la Administración para aportar soluciones a la 
degradación del barrio?, ¿se va a ejecutar la idea que se comunicó a los vecinos de eliminar el 
carril de estacionamiento de vía Julia entre Amansa y Artesanía?, y, en caso afirmativo, ¿qué 
solución se va a ofrecer a comerciantes y vecinos en cuanto a estacionamiento, sin olvidarse 
de las plazas reservadas para personas con diversidad funcional? 
 
Para finalizar, pone de manifiesto que en audiencias y consejos es habitual escuchar quejas 
sobre el mal estado de los parques infantiles; recuerda que la Sra. Sanz presentó en febrero la 
medida de gobierno «Estrategia hacia una política de juego en el espacio público», una medida 
prioritaria dotada de 20 millones de euros cuyo objetivo era garantizar el derecho de los niños y 
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las niñas a jugar en la ciudad mediante criterios creativos y una nueva mirada al juego. En 
relación con dicha medida, critica el mal estado de los parques infantiles de Nou Barris y el 
hecho de que el nuevo parque infantil implantado tras la reforma de la manzana de la 
Guineueta incluya juegos que los niños no utilizan porque no saben para qué sirven, y el tiovivo 
instalado es un generador de accidentes para pequeños y adultos. Por otro lado, denuncia que 
los últimos parques inaugurados no son accesibles a pesar del compromiso adquirido por el 
Gobierno en este sentido; pregunta al Gobierno cómo pretende hacer más parques si es 
incapaz de gestionar y mantener los actuales, y concluye que el compromiso con los niños y 
las niñas de la ciudad es únicamente una propaganda política, como todo lo que hace el 
Gobierno. 
 
El conseller Sr. Gabriel García (PSC) saluda a todos los asistentes y expresa la solidaridad de 
su grupo con el joven del distrito de Sant Andreu contra el que se hicieron pintadas en el 
instituto en el que estudia por el mero hecho de tener un compromiso político. Subraya que el 
Grupo del PSC condena enérgicamente cualquier ataque contra cualquier manifestación 
política democrática de un vecino anónimo, y nada justifica que se acuda a la casa, al colegio o 
al trabajo de alguien para hostigarlo por su ideología, su religión o su sexualidad, actuaciones 
que son el principio de sistemas políticos autoritarios que ya se han vivido en Europa y que el 
Grupo del PSC denuncia firmemente. 
 
Dicho esto, manifiesta el total acuerdo de su grupo con las políticas contra la pobreza 
energética y las políticas de conciencia sobre lo que es una ideología feminista, imprescindible, 
y lamenta, en cambio, el fracaso de las políticas de vivienda: en lo que va de mandato solo se 
han hecho 168 pisos sociales, mientras que en cuatro años de gobierno del Grupo del PSC e 
ICV-EUiA se hicieron 4.000, y el precio del alquiler de la vivienda está subiendo más que nunca 
en la historia de Barcelona, una subida escandalosa sobre todo si se tiene en cuenta que el 
Grupo de BC prometía solucionar de inmediato los problemas de acceso a una vivienda digna. 
 
Señala que existe cierta alarma social en cuanto a la seguridad: muchos vecinos y vecinas han 
mostrado su preocupación por el número de robos que están sufriendo y conociendo. Por ello, 
su grupo solicita que se convoque una mesa de seguridad del distrito en la que se trabaje de 
manera coordinada, y pregunta cuáles son los resultados del plan piloto de guardias urbanos 
de proximidad del distrito que tanto se anunció. 
 
Respecto a educación, subraya que durante el mandato de Jordi Hereu, el Grupo del PSC e 
ICV-EUiA construyeron 29 guarderías en Barcelona, mientras que BC por el momento solo ha 
construido 2, y pregunta por qué se han quitado 4 grupos y 150 plazas de la oferta inicial de 
primero de ESO de Nou Barris. 
 
Sobre movilidad, manifiesta que su grupo comparte el mensaje de que es imprescindible 
trabajar para reducir la contaminación, que mata, pero lamenta las formas erráticas y agresivas 
con las que el Grupo de BC aplica los cambios, formas que lo único que consiguen es 
perjudicar la convivencia, la movilidad y la salud del distrito, y observa que la promoción del 
transporte público debe ir acompañada de una transición del transporte privado a modos de 
transporte privado no contaminantes o al transporte público, que debe presentarse como la 
mejor opción para los vecinos. En este sentido, subraya que subiendo el precio del transporte 
público no se promociona este modo de transporte, y pide al Gobierno que no intervenga en 
movilidad mientras no disponga del Plan de Movilidad del Distrito, ya que las actuaciones que 
está implementando en esta área están perjudicando a los vecinos y vecinas. Por ejemplo, el 
carril bici de Río de Janeiro, que ha hecho desaparecer las zonas de carga y descarga y las 
plazas para personas con movilidad reducida, ha impactado muy negativamente en los vecinos 
y vecinas y lo único que ha conseguido es ralentizar el transporte privado y aumentar la 
contaminación. 
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Subraya que la improvisación y la imposición en las políticas de movilidad del Gobierno están 
provocando retiradas masivas de plazas de coche en Canyelles sin ofrecer ninguna alternativa; 
la anulación de plazas de aparcamiento, también de plazas de movilidad reducida, en la vía 
Julia; la subida del precio del transporte público y el aumento de la congestión del transporte 
privado, y observa que quienes utilizan el transporte público necesitan que este sea más 
barato, y quienes utilizan el transporte privado generalmente no lo usan por placer sino para ir 
a trabajar. 
 
Por último, califica de errático el gobierno de BC, que ha perdido gran parte de la confianza de 
los vecinos del distrito; subraya que tras la ruptura del acuerdo con el PSC, que todo el mundo 
consideraba positivo para la ciudad, BC se ve incapaz de sacar adelante unos presupuestos 
para el 2018, lo cual demuestra que fracasa a la hora de intentar negociar, y le pide que 
abandone la improvisación y priorice el trabajo bien hecho en temas como la educación, la 
seguridad, la vivienda o la movilidad. 
 
Seguidament, el President del Consell del Districte da paso, una vez finalizado el turno de los 
grupos municipales, a las intervenciones del público. Demana brevetat i recorda que les 
intervencions s’han de referir a temes del districte. 
 
La Sra. Imma saluda tothom i llegeix un manifest en nom de les entitats de Prosperitat i de Nou 
Barris que porten el seguiment de l’obertura de la mesquita del carrer Japó: 
 
«Les entitats de Prosperitat i de Nou Barris estem fartes que es deixi fer als ultres del carrer 
Japó. Un cop passats els tràmits legals, la mesquita del carrer Japó del barri de la Prosperitat, 
a Nou Barris, s’ha obert al culte, però l’oposició d’un reduït grup de veïnes i veïns continua, 
encoratjats i alliçonats per membres del grup d’ultradreta Democràcia Nacional. Encara que hi 
ha obertes causes judicials contra ells, continuen fent acte de presència a diari, organitzen 
sorolloses protestes i amenacen els usuaris del centre. La setmana passada van envoltar 
l’oratori portant creus i simbologia que recordava el Ku Klux Klan. 
 
Davant d’aquesta enèsima intimidació, i sabent que el cap de setmana és un moment crític on 
les accions ultres es multipliquen, un grup de persones de diverses entitats del barri, Xarxa Nou 
Barris Acull, Associació de Veïnes i Veïns de Prosperitat, casals de joves, Gestora del Casal de 
Barri de Prosperitat, Cooperativa Userda i altres, vam decidir concentrar-nos el dissabte 10 de 
març davant la mesquita durant l’hora del res per acompanyar l’entrada i sortida de les 
persones que feien servir el local. Ateníem la petició de la mateixa comunitat musulmana, que 
se sent intimidada cada dia en l’exercici dels seus drets. L’actitud de la gent del teixit associatiu 
del barri va ser totalment pacífica i es va limitar a l’acompanyament, amb una disposició a 
aguantar les provocacions que vinguessin dels intolerants. Una actitud que vam mantenir en tot 
moment, encara que vam haver d’escoltar insults continus i vam ser enregistrats amb càmeres. 
Quan hi portàvem una estona van aparèixer dotacions de la Guàrdia Urbana i els Mossos 
d’Esquadra, que es van mantenir al marge de la situació. Quan alguna persona va denunciar 
l’actitud dels ultres, la resposta policial va ser que circuléssim, és a dir, que marxéssim, i que 
els insults venien de les dues parts, cosa totalment falsa. 
 
Estem molt indignats amb aquesta actitud policial que, per desgràcia, s’ha repetit en diferents 
ocasions semblants. La sensació que tenim és que hi ha més tolerància amb les actituds 
intolerants que amb les persones que simplement defensem que totes les persones del barri 
puguin exercir els seus drets bàsics. La comunitat islàmica de Nou Barris ha sigut objecte de 
múltiples vexacions i amenaces. També han rebut amenaces moltes persones de les entitats 
del barri, que han estat filmades i les seves imatges circulen per les xarxes socials. També 
s’han donat casos d’agressions en altres zones del barri. Se’ns diu que l’acció policial i judicial 
ha de seguir el seu ritme i que hem de mantenir la calma. Aquesta calma l’han mantingut 
durant un llarg any de manera exemplar la comunitat islàmica i les entitats del barri, així com la 
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major part de veïnes i veïns del carrer Japó. La sensació que tenim, però, és que se’ns tracta 
de manera injusta i que hi ha connivència amb els ultres racistes. 
 
No es pot permetre la vulneració continuada dels drets de les persones usuàries del centre. 
Mereixem i exigim una actitud més clara de defensa dels drets i la persecució d’aquells que els 
estan vulnerant. Considerem que en aquests moments al barri de la Prosperitat, al carrer Japó, 
hi ha un problema molt greu de convivència. Tots pensàvem que més o menys se solucionaria 
en el moment en què tinguessin el permís d’obertura; finalment el permís existeix, la comunitat 
musulmana n’està fent ús i continuen sent amenaçats contínuament, i els caps de setmana 
molt més intensament. 
 
Per això demanem a aquest ajuntament que revisi i valori el que s’està fent fins ara i que 
prengui noves mesures perquè això pot acabar molt malament. Moltes gràcies.» 
 
El Sr. Bertrand de Five saluda a los asistentes, se presenta y expone que el 4 de noviembre de 
2013 se renovó la ley referente a accesibilidad de la Generalitat, y el 4 de noviembre de 2017 
acabó el plazo que la Generalitat había concedido para que toda la ciudad estuviera adaptada 
para las personas con discapacidad, objetivo que no se ha cumplido, por lo que el 6 de enero 
un grupo de personas de este colectivo remitió un escrito a los diarios para hacer constar que 
Barcelona no es una ciudad adaptada. Considera lamentable que Barcelona siga sin cumplir la 
normativa y, por lo tanto, sin ser accesible. 
 
A continuación, denuncia que en los vestuarios para minusválidos del CEM Artesanía no tienen 
armarios y son mixtos —también los aseos—, como también lo son en el CEM Can Cuyàs, lo 
cual supone una discriminación, y pregunta cómo acabará el problema de la calle Artesanía, ya 
que actualmente hay una parte de dicha calle por la que ni siquiera una silla eléctrica puede 
pasar, y donde no se ha marcado la diferencia entre paso peatonal y la calzada por donde 
circulan los vehículos. 
 
Por otro lado, manifiesta sorpresa por la actuación realizada en el entorno del supermercado 
Eroski (el antiguo paso de bicicletas se ha ubicado dentro de un carril especial cuando, según 
los periódicos, los accidentes de bicicleta aumentan un 5% en los espacios de bicicleta con 
bordes peligrosos que no proporcionan seguridad); sugiere que, cuando se hagan obras, los 
cables de luz, gas, etc. se metan en tubos por la parte inferior, solución que mejoraría la 
imagen del distrito y que no se ha adoptado, por ejemplo, en las obras de la calle Formentera. 
 
Por otro lado, subraya que la subida del precio del alquiler afecta especialmente a los 
minusválidos, que tienen pensiones irrisorias, y comenta que se podría haber realizado un 
estudio de lo que les supone afrontar el alquiler a pensionistas y a minusválidos. 
 
Para acabar, pregunta por el importe de 1.108.000 euros que debía dedicarse a mejorar la 
vivienda en el Turó de la Peira, y califica de lamentable que la salida 30 de la ronda, así como 
las salidas 6, 7 y 8, ahoguen a Nou Barris, y haya niños que tengan que salir de los coches a 
hacer pipí en la calle porque no se pueden aguantar. 
 
El Sr. Santiago Alonso insiste, antes de dar paso a la siguiente palabra, en que las 
intervenciones deberían ser breves.  
 
El Sr. David Velasco saluda a los asistentes y se presenta como comerciante de la avenida Río 
de Janeiro que, como tal, se ve afectado por las actuaciones referentes a movilidad. Concreta 
que la implantación de carriles bici exprés sin previo estudio o con estudio negativo da lugar a 
pérdidas económicas para los comerciantes, ya que las zonas de carga y descarga se 
encuentran más lejos y esto perjudica gravemente a los comerciantes que deben descargar 
volúmenes importantes cada día. 



 
Districte de Nou Barris 

Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 

Pl. Major de Nou Barris, 1 

08042 Barcelona  

93.291.68.00 

www.bcn.cat/noubarris 

 

11 
 

 
Por otro lado, lamenta que con la nueva fase de movilidad se hayan perdido 40 plazas de 
aparcamiento en un barrio con escasez de plazas, y que las personas minusválidas se vean 
obligadas a subir a los vehículos por el mismo sentido de la circulación, lo cual supone un 
peligro tanto para ellas como para el resto de usuarios de la vía, cuando la movilidad debería 
ser segura para todo el mundo. Subraya que hay soluciones posibles, como por ejemplo 
cambiar el carril bici de sitio y quitar la parada de autobús. 
 
Concluye que las actuaciones realizadas van en contra del comercio de proximidad que el 
Gobierno asegura que defiende. 
 
El Sr. Francisco Matías saluda y se presenta como gestor de la pequeña gasolinera de la 
avenida Río de Janeiro, situada delante de El Corte Inglés, también preocupado por el carril 
bici, que representa un peligro total tanto para los usuarios de este como para la gente que 
entra y sale de la gasolinera. Pregunta cómo se puede arreglar la actuación antes de que haya 
un accidente, como los ocurridos en otros lugares en los que se ha hecho lo mismo. 
 
El Sr. Àlex Muñoz saluda i es presenta com a representant de la Colla Gegantera de Nou 
Barris, entitat que fa sis anys que treballa per la cultura popular de Nou Barris i que lamenta 
que en cap dels plenaris en què ha participat hi hagi hagut cap proposta referent a l’àmbit 
cultural al districte. 
 
Tot seguit, indica que un dels objectius principals de l’entitat que representa és dignificar la 
festa major de Nou Barris, i recorda que l’any passat va llegir un manifest en aquesta sala per 
mostrar rebuig pel tracte rebut durant la festa major, en què no es va tenir en compte l’entitat, 
fet que va provocar que els gegants no poguessin ballar durant el pregó de festa major. Afegeix 
que, malgrat que el Govern es va comprometre a cercar solucions perquè la situació no es 
repetís, enguany s’estan donant situacions semblants. Exposa que la colla gegantera ha 
presentat dos actes nous per a la festa major que responen a les peticions dels darrers anys de 
les veïnes i els veïns, però el tècnic corresponent va dir que no hi havia pressupost per dur a 
terme aquests actes. Davant d’això, va recórrer a la part política i la trobada amb la regidora va 
ser força satisfactòria, ja que va assegurar que no hi hauria problema per dur a terme els actes, 
però el conseller, en canvi, va dir en una altra ocasió que l’entitat havia de tornar a parlar amb 
el tècnic i que serà el Districte qui decidirà el grup de música que tocarà per la festa major. 
 
Pregunta si als castellers se’ls obligaria a fer els castells que decidís el Districte, o als grups de 
flamenc a ballar les danses que aquest volgués, o si es diria a les sardanes quina cobla les ha 
de tocar; remarca que a cap altre districte passa el que passa a Nou Barris, que sembla que les 
decisions les acabi prenent un tècnic i les entitats no hi tinguin res a dir, i demana al Govern 
que doni compliment al seu compromís amb la participació i l’apoderament, així com amb el 
canvi a la festa major de Nou Barris. 
 
El Sr. Julián Torres saluda; se presenta como miembro de la Asociación de Vecinos de Ciudad 
Meridiana, que desearía que los vecinos de este barrio pudieran participar en el Plan de Barrios 
y que las posibles inversiones se explicaran con total transparencia, y expone que en el marco 
de la Ley de Barrios se otorgaron unas subvenciones a Roquetas y a Ciudad Meridiana y hubo 
una cantidad muy importante de dinero sobrante que a día de hoy sigue sin haberse aclarado 
dónde ha ido a parar. Añade que se dijo que podía ir a parar a la subvención de ascensores en 
Ciudad Meridiana, pero los vecinos no han visto nada de eso, por lo que le dice a las dos 
administraciones responsables del problema: «señores, ustedes tienen presuntamente un 
problema, y ese problema es el 3%». 
 
El Sr. Roger saluda i llegeix un comunicat de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme (UCFR): 
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«Nou Barris per la convivència. Des dels seus orígens Nou Barris ha crescut com un referent 
d’acollida i integració de cultures vingudes d’arreu. En els darrers temps, però, Nou Barris ha 
patit un auge preocupant de racisme i d’accions violentes per part de grups feixistes. Davant 
d’aquesta amenaça, cal mobilitzar-nos. Per unes vies segures d’entrada a Europa i mesures 
d’acollida de persones nouvingudes. Pel tancament dels CIE i la derogació de la Llei 
d’estrangeria. Per acabar amb els controls policials en base al perfil ètnic. Per reafirmar la 
nostra lluita contra el racisme i la islamofòbia que amenacen amb trencar la convivència als 
nostres barris. Contra les agressions i discriminacions per raons de gènere i opció sexual. 
 
Fem una crida a les veïnes i veïns, i al conjunt de lluites i entitats de Nou Barris, a participar i 
sumar-se a la manifestació convocada arran de la Jornada Mundial contra el Feixisme i el 
Racisme, que aquest any se celebra just a Nou Barris. Aquest dissabte a les 12 h a Canyelles.» 
 
El Sr. Francisco Garrobo (representant de la CUP-Capgirem Nou Barris) comença la 
intervenció recordant les preses polítiques, les exiliades i les que properament també seran 
preses polítiques, com ara Hasél i Valtònyc, i preguntant per quin motiu no s’ha tornat a 
col·locar el cartell a favor dels presos polítics que hi havia al districte i que una sentència de la 
Junta Electoral va dictaminar que s’havia de retirar durant la campanya electoral. 
 
Tot seguit, observa que sempre es parla dels casos molt mediatitzats, com ara el de Gabriel, i 
no pas d’altres com ara el d’Ekai, un nen transsexual basc que es va suïcidar fa dues setmanes 
per culpa de l’homofòbia estatal i que també mereix un record, com mereixen totes les 
persones que pateixen LGTBIfòbia arreu de l’Estat. 
 
Pel que fa a l’actualitat del districte, en primer lloc parla de Nou Barris TV, el projecte principal 
de Projectart, sotmès a una situació d’inestabilitat econòmica a partir del model de gestió, una 
entitat sense afany de lucre pendent de renovacions parcials de suport econòmic al seu servei 
per part del Districte. Subratlla que la situació genera inestabilitat laboral i repercuteix en la 
qualitat laboral i personal de les treballadores, així com en la qualitat del servei d’un mitjà de 
comunicació necessari perquè cobreix informació local de districte que no cobreixen d’altres. 
Per exemple, les companyes aquí presents es queden en aquesta sala fins a la una de la 
matinada, sense cobrar hores extra, perquè el Plenari arribi a les cases de la gent de Nou 
Barris. D’altra banda, observa que la possible eliminació del conveni, que es renova de pocs 
mesos en pocs mesos, fa perillar no només Nou Barris TV, sinó també altres projectes tan 
necessaris per al barri com NouBarris.Net, «Relligant Nou Barris», el plató audiovisual, el taller 
de recursos audiovisuals i un llarg etcètera, tot un ecosistema que depèn de l’acord de 
col·laboració entre BTV i Projectart, que depèn ara mateix de totes les negociacions que hi està 
havent amb l’entrada de les companyes que van guanyar la sentència fa poc. 
 
El seu grup exigeix que l’Ajuntament de Barcelona i el Districte, gestionats per BC, incorporin 
les treballadores de Projectart a la plantilla de BTV o que es generi un projecte de mitjà de 
comunicació públic de districte per garantir els drets laborals i un servei de gestió pública com a 
model pensant en el bé comú. Així mateix, reclama que la solució sigui pactada amb les 
treballadores i que es mantingui el projecte de Projectart com l’espai informatiu de proximitat 
que és actualment, ja que Barcelona ha d’anar cap a un model descentralitzat també amb la 
informació que s’aproximi a la realitat dels barris, les seves lluites, les seves problemàtiques i la 
seva vida social i cultural. Reclama també que s’incloguin els professionals de Nou Barris TV 
en els mecanismes de protecció del dret a la informació de la ciutadania que hi ha a BTV, com 
ara l’estatut de redacció i el comitè professional, o similars en un cas de proposta de districte, 
eines imprescindibles per garantir l’autonomia respecte al poder polític dels periodistes 
professionals. 
 
Pel que fa a una Barcelona feminista que lluita contra la feminització de la pobresa, observa 
que els serveis a les persones que bàsicament fan les dones, com la teleassistència, el servei 
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d’atenció domiciliària o els centres d’emergència, estan externalitzats amb condicions 
precàries, bretxes salarials i manca de qualitat dels serveis, i subratlla que municipalitzar és 
sobirania i que municipalitzar aquests serveis sí que seria fer una Barcelona feminista. 
 
Quant a remunicipalitzacions, remarca que l’autobús de barri està privatitzat precisament en les 
zones amb menys recursos de tot Barcelona, i que sembla que la Zona Nord no és una 
prioritat. D’altra banda, recorda que la nova xarxa d’autobús no arribarà a Vallbona, i que des 
de l’última sessió del Plenari el preu del transport públic ha augmentat, fet que ha provocat la 
tornada de Stop Pujades. Reconeix que la culpa és de l’Estat, que no fa les aportacions que 
hauria de fer, però subratlla que davant d’aquesta demostració clara que l’autonomisme equival 
a misèria social i per a la ciutat, i davant la impossibilitat de fer polítiques de canvi real, caldria 
que el Govern digués que per avançar en matèria social a Nou Barris cal la república. 
 
A continuació, exposa que els últims mesos ha augmentat la violència judicial contra el dret a 
l’habitatge al districte, i l’Associació de Veïns de Ciutat Meridiana, 500 x 20 i altres entitats 
s’han hagut d’enfrontar a algunes comitives judicials que no volen negociar, i fins i tot s’han 
hagut d’enfrontar a la policia per evitar l’entrada a l’edifici, també amb conselleres de BC i 
responsables d’Habitatge del districte. Observa que actualment l’única cosa que es pot fer és 
aturar els desnonaments negociant a la mateixa porta, però no hi ha habitatge per a tothom, de 
manera que Barcelona no pot mantenir aquest ritme d’aturar desnonaments amb tan poca 
entrada de parc d’habitatge nou, i és urgent que l’Ajuntament trenqui amb les polítiques 
d’habitatge heretades del PSC, ICV-EUiA i CiU; implementi un nou model, si és necessari 
expropiant, i generi un parc d’habitatge públic que doni resposta a les necessitats. 
 
Posa de manifest que el Govern no ha dit res sobre la sessió de l’Audiència Pública del mes de 
gener que no s’ha fet, i subratlla des del 24 d’octubre fins a l’audiència del dilluns passat han 
passat moltes coses al districte i no és normal ni es pot normalitzar que la suspensió d’una 
audiència pública suposi la seva eliminació. Entén que el Govern no només no impulsa 
suficientment la participació sinó que, a vegades, fins i tot la redueix. 
 
Tot seguit, s’adreça al Grup del PSC, que ha acusat el seu grup d’una pintada, per recordar-li 
que el PSC es va manifestar amb l’extrema dreta en una manifestació en què hi va haver 
agressions a immigrants; que el seu grup ha estat expulsat de la Unitat contra el Feixisme i el 
Racisme, i que ha votat, igual que el PP, en contra d’ensenyar la història dels moviments 
obrers de Barcelona i de Nou Barris als col·legis de la ciutat. Assegura que el Grup del PSC ha 
perdut la essa de «socialista», i subratlla que qui sembra misèria recull ràbia. 
 
Per acabar, indica que el seu grup se suma a totes les iniciatives contra el feixisme i el racisme, 
com la d’aquest dissabte a les 12 h al Parc Josep Serra Martí, per un Nou Barris lliure de 
feixisme i de racisme, i assenyala que avui s’ha conegut la sentència que condemna l’Estat 
espanyol a absoldre i indemnitzar dos joves per cremar la foto del rei. Comenta que avui, més 
que mai, Nou Barris no té rei, i recorda les paraules de Valtònyc «los Borbones son unos 
ladrones». 
 
El President del Consell del Districte dona per finalitzat el torn d’intervencions del públic i dona 
per segon cop la paraula a la regidora. 
 
La Sra. Janet Sanz agraeix totes les aportacions; expressa el total suport del Govern del 
Districte al manifest llegit per la representant de les entitats de Prosperitat i de Nou Barris, i 
subratlla que BC sempre ha actuat amb contundència en la defensa del dret de totes les 
persones a exercir amb llibertat les seves creences. 
 
Assenyala que el Govern és plenament coneixedor de les actituds racistes i xenòfobes que 
malauradament s’estan donant al carrer Japó per part de veïns que no són ni d’aquest carrer, ni 
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de Prosperitat, ni de Barcelona; ha enviat un missatge molt contundent i molt clar de no 
tolerància davant d’aquestes actituds feixistes, provinents de partits d’extrema dreta, que 
enalteixen la violència i l’agressivitat i que, evidentment, comporten greus problemes de 
convivència, i actua amb mediació de conflictes i educadors de carrer per facilitar tota la 
informació amb transparència, acompanyar la comunitat musulmana i expressar que no 
admetrà cap actitud d’intolerància respecte a la convivència, les llibertats i els drets de tots els 
veïns i totes les veïnes. Concreta que el Govern treballa amb els diferents cossos de seguretat, 
especialment amb la Guàrdia Urbana, per coordinar totes les actuacions i les sancions 
derivades d’incompliments de la normativa; celebra l’anunci que Fiscalia obrirà les diligències i 
les investigacions pertinents respecte a aquestes accions, i comenta que, si bé el Govern 
només té responsabilitat directa sobre els cossos de seguretat municipals, també intenta 
coordinar-se amb els cossos de seguretat de la Generalitat, però, atès que no en té la direcció 
política, de vegades la coordinació i les actuacions són més complexes. Subratlla, però, que 
malgrat les dificultats, la seva activitat respecte a aquesta qüestió és constant, està al cas de 
tot el que passa, i tant la Regidoria com els responsables de ciutat hi continuen treballant, 
sempre barrant el pas a l’extrema dreta i a l’enaltiment de l’odi i de la violència, i confirma 
l’assistència del seu grup a la manifestació de dissabte a les dotze a Canyelles convocada per 
la Unitat contra el Racisme i el Feixisme, que espera que tingui la màxima assistència. 
 
Dit això, s’adreça al Sr. de Five per dir-li que el Govern és conscient de les mancances que ha 
posat de manifest i que els nous projectes que s’estan redactant dels poliesportius d’Artesania i 
Can Cuyàs han de corregir totes les situacions exposades. Pel que fa als carrers, informa que 
en tres anys s’han reformat aproximadament 140 carrers nous, amb nous criteris 
d’accessibilitat, però reconeix que, si bé Barcelona és una ciutat molt accessible en general, 
encara queda molt per fer en aquest sentit i cal ser encara més exigents. 
 
Quant als problemes de mobilitat de l’avinguda Rio de Janeiro, assegura que les actuacions es 
pensen molt, però a vegades sorgeixen problemes imprevistos que requereixen ajustos i 
modificacions, i proposa a les persones que han exposat aquesta qüestió fer una reunió amb 
l’equip de Mobilitat per corregir tot allò que calgui per no perjudicar ni el comerç ni la seguretat. 
 
Al representant de la Colla Gegantera de Nou Barris li diu que té el seu compromís absolut per 
tirar endavant el que planteja, molt raonable, i subratlla que cal trobar una proposta més 
estable que eviti que cada any s’hagi de negociar com ara. D’altra banda, assegura que la 
cultura popular ha estat present en més d’un informe de la regidora, ja que l’acció cultural és 
una de les línies estratègiques del Govern. 
 
A continuació, manifesta el seu total acord amb la reflexió del Sr. Julián Torres respecte al Pla 
de barris i a la participació, i subratlla que precisament la planificació del Pla de barris vol evitar 
els desajustos que hi ha hagut en algun moment, i situacions com ara que es digui una cosa als 
veïns i aquests després no sàpiguen on han anat a parar aquells diners. 
 
El Sr. Santiago Alonso avisa la Sra. Janet Sanz que està exhaurint el temps i li suggereix que 
doni resposta als grups de manera breu. 
 
La Sra. Sanz continua la intervenció donant resposta a les qüestions d’habitatge plantejades 
pels grups. En primer lloc, subratlla que hi ha una aposta clara per fer habitatge no només 
social, sinó també assequible, així com dret de superfície, i per buscar perfils diferents i evitar 
precisament els riscos de guetització. En segon lloc, observa que BC hauria volgut començar el 
mandat amb moltíssimes promocions d’habitatge públic en marxa a la ciutat, però no va ser el 
cas, i, tot i així, ha posat en marxa 900 habitatges que s’estan finalitzant i 4.400 que estaran 
projectats durant els dos anys que queden. En tercer lloc, puntualitza que els 4.000 habitatges 
que el representant del PSC ha dit que es van fer en l’època 2007-2011 engloben tots els que 
van fer operadors privats i operadors públics, mentre que l’Ajuntament de Barcelona 
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directament en va fer 900. Demana que rigor en facilitar les dades. En quart lloc, informa que 
dels 17 desnonaments previstos per a aquesta setmana, 16 s’han ajornat i se n’ha aconseguit 
resoldre una bona part, i en un d’ells l’Ajuntament es personarà perquè ha treballat amb els 
afectats. Recorda que a l’Observatori de l’Habitatge es poden consultar totes les dades sobre 
desnonaments, així com sobre lloguer, amb total transparència, i, pel que fa als lloguers, 
observa que hi ha un índex de preus de la Generalitat que no és obligatori, i subratlla que si 
l’Ajuntament pogués fer aquest índex de preus, el faria i el faria complir a tots els propietaris 
que volguessin aplicar lloguers per sobre d’aquest índex. En cinquè lloc, remarca que tots els 
partits que estan aquí junts podrien canviar la LAU al Congrés dels Diputats i, si ho fessin, 
resoldrien un problema greu de moltíssima gent a qui se li acaba ara el contracte, per exemple. 
D’altra banda, exposa que des que BC governa a Barcelona, l’Ajuntament aporta 100 euros per 
habitant d’ajuts al lloguer, mentre que la Generalitat n’hi aporta 14. 
 
Respecte de les escoles bressol, assegura que on més ha beneficiat la tarifació social és al 
districte de Nou Barris, on abans la majoria de les famílies pagava al voltant de 289 euros per 
tenir aquest servei, mentre que ara el 86% de les famílies paga menys d’aquest import, i el 50% 
d’aquest 86% només paga 50 euros. 
 
Sobre la policia de proximitat, un tema que preocupa el Govern, indica que aviat estaran 
disponibles les dades de totes les actuacions que s’han desenvolupat. 
 
Quant a mobilitat i contaminació, un problema que cal treballar conjuntament, diu al 
Sr. Ventura, que ha demanat que es deixin de fer experiments a Nou Barris, que un experiment 
és el Pla de mobilitat urbana que va deixar fet el Sr. Trias (superilles, carril bici...), que ara 
s’està treballant i desenvolupant. Por otro lado, dice al Sr. García Duarte que no basta con 
afirmar que se comparte el mensaje, y subraya que la alcaldesa socialista de París está 
anunciando que en 2020 ni un solo diésel podrá circular por París. Posa èmfasi en el fet que 
les principals ciutats del món caminen en aquesta direcció, i pregunta al representant del PSC 
si està d’acord amb aquesta mesura. 
 
Subratlla que el Govern municipal dona la màxima prioritat a la promoció del transport públic, i 
observa que qui n’apuja el preu és l’Àrea Metropolitana, on governa el PSC, i que la 
subsistència del transport públic no pot dependre només d’una ciutat, sinó que requereix 
finançament i compromís de totes les administracions. Afegeix que en aquests moments 
Barcelona hi està aportant 140 milions d’euros anuals —més que l’Estat—, ha incrementant el 
transport públic a barris com la Marina i ha recuperat els busos de barri. Insisteix a demanar 
rigor en les dades. 
 
Por último, niega que se hayan quitado plazas de aparcamiento en Canyelles, y pide que se le 
diga alguna actuación que se haya hecho en Nou Barris en la que se haya quitado una sola 
plaza de movilidad reducida. 
 
Finalitzada aquesta segona intervenció, el President del Consell del Districte da paso por 
segunda ocasión a los grupos a los que aún les queda tiempo y quieren volver a intervenir. 
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) diu als veïns i les veïnes que han intervingut que el 
Grup d’ERC ha pres nota de tot el que han manifestat i es compromet a fer-ne seguiment i a fer 
tot allò que estigui a les seves mans. 
 
Tot seguit, diu a la regidora que la cerca de perfils diferents en les promocions d’habitatge no 
ha donat bons resultats, ja que, com ha dit, algunes promocions han quedat desertes, i 
pregunta si en aquest mandat es faran més de 1.000 pisos socials a Barcelona. 
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A continuació, observa que les reformes legals en l’actual marc estatal i constitucional depenen 
d’unes majories molt allunyades de la realitat de Barcelona, però el seu grup —no sap si 
d’altres també— està totalment disposat a fer els canvis necessaris. 
 
Per acabar, lamenta que no s’hagi materialitzat el compromís de la regidora de recuperar la 
pancarta de suport als presos polítics. 
 
El conseller Sr. Adrià Ventura (PDCat) comenta que potser convindria parlar en una junta de 
portaveus sobre la possibilitat d’ampliar els temps de la regidora perquè pugui donar resposta a 
les interpel·lacions directes dels grups. Dit això, subratlla que el seu grup està a disposició del 
Govern per lluitar contra la intolerància. 
 
D’altra banda, diu al representant de la Colla Gegantera de Nou Barris que si s’apliqués el 
Protocol festiu, presentat pel seu grup i aprovat pel Plenari, es podrien solucionar alguns dels 
problemes que ha esmentat. 
 
Respecte d’habitatge, diu a la regidora que si parla amb el gerent de l’Institut de l’Habitatge, el 
Sr. Burón, o amb la Sra. Valiño, li diran que els habitatges que s’estan construint actualment 
són dels recursos que estaven guardats del govern anterior de l’operació 100 x 1000, i, pel que 
fa a l’índex de preus, observa que si bé el fa la Generalitat, l’Ajuntament també té potestat per 
incentivar o per castigar fiscalment. Quant a la LAU, recorda que en el darrer plenari de 
l’Ajuntament el seu grup va votar a favor de limitar les pujades, i demana que es presenti al 
Congrés. 
 
En darrer lloc, diu a la Sra. Sanz que si no indica en quines pàgines recull el Pla de mobilitat el 
canvi de direcció del carrer Artesania, del carrer Almansa i de la via Júlia o el carril bus de Rio 
de Janeiro, haurà mentit en aquest consell. 
 
El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) entrega a la regidora unas fotografías de los feministas 
que se dedican a poner pegatinas y carteles, y le pide que actúe en consecuencia. Por otro 
lado, manifiesta su opinión de que el principal error del Gobierno Municipal es que no reconoce 
sus errores, por lo que no puede corregirlos. 
 
Vuelve a preguntar a la Sra. Sanz qué valoración hace de la gestión municipal a lo largo 
del 2017, y expone lo que para el Grupo Municipal del PP ha marcado dicho año: en primer 
lugar, la mala gestión de Ada Colau; en segundo lugar, el lamentable atentado terrorista 
yihadista del 17 de agosto en la Rambla, y, en tercer lugar, las consecuencias negativas del 
proceso independentista. Asegura que ha habido un pacto de colaboración entre el 
independentismo y la Sra. Ada Colau, cooperadora necesaria, que ha puesto Barcelona al 
servicio de la secesión, e incluso ha permitido que se aprobara inicialmente el presupuesto 
del 2018 por parte del independentismo agradecido de ERC y del Sr. Trias. 
 
Añade que en Barcelona se han agravado las condiciones para acceder a una vivienda; 
continúan los desahucios (más de 3.000 al año, incluso en viviendas sociales municipales), los 
alquileres se han encarecido un 20% en los últimos dos años, y BC ha pasado de prometer 
8.000 viviendas a prometer 3.200; se han incrementado las tarifas del transporte público; se 
consolidan los aumentos abusivos de los últimos años del recibo del agua, un bien necesario, y 
se perpetúan las listas de espera para acceder a guarderías, residencias o la dependencia. 
 
Subraya que la Sra. Colau antepone la ideología a la eficacia de gobierno, como hace con las 
supermanzanas, el improvisado despliegue del carril bici o la imposición del tranvía, mientras 
retrasa los proyectos de plaza de las Glorias o la cobertura de la ronda de Dalt en Horta-
Guinardó, que afecta especialmente a quienes más la frecuentan, que suelen ser los vecinos 
de los distritos periféricos como Nou Barris, y subraya también que el último año se ha 
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multiplicado la Barcelona fuera de la ley: uno de cada cuatro barceloneses reconoce haber sido 
víctima a lo largo del último año del incivismo, y se disparan las molestias generadas por 
ocupaciones ilegales. Por otra parte, se enquista la burocracia con una media de 135 días para 
obtener licencia de obras o actividades económicas. 
 
Por las cuestiones expuestas, el Grupo Municipal del PP solicita al Gobierno Municipal que 
cambie, que propugne una Barcelona abierta a los emprendedores, con incentivos y sin trabas 
burocráticas, una ciudad que no sea hostil al turismo ni amistosa con manteros, que atraiga 
proyectos y retenga proyectos como el Mobile World Congress, reforzando así la marca 
Barcelona y la proyección internacional, y que no paralice lo recientemente anunciado (Paral·lel 
y Sant Andreu) ni aplique moratorias como las de las ordenanzas de bicicletas, animales y 
otras normativas municipales. 
 
Concluye que Barcelona no tiene un problema de gobernabilidad, pero Colau prefiere gobernar 
por decreto, sin participación real, en un gobierno sin iniciativas, mudo de propuestas y 
manirroto en gestos, con una alcaldesa que continúa de activista y gobierna a la contra porque 
no sabe hacerlo a favor. 
 
El conseller Sr. Juan del Olmo (Cs) remite a la Sra. Sanz, ante sus aspavientos cuando se ha 
mencionado el mal estado de los parques infantiles, al vídeo de la sesión del 23 de febrero del 
Plenario del Consejo Municipal, en la que presentó la medida de gobierno «Estrategia hacia 
una política de juego en el espacio público» (a partir del minuto 01:48:36), y, respecto de las 
guarderías, subraya que el precio máximo en el curso 2016-2017 era de 289 euros, mientras 
que en el curso 2017-2018 ha sido de 395 euros, cuando existía un superávit de 100 millones. 
Añade que cuando en Barcelona las familias pagan 50 euros, en Madrid pagan 14, y subraya 
que se está cargando todo el peso de las subidas sobre la clase media trabajadora. 
 
Acusa al Gobierno de ser como un mal entrenador, que cuando todo va bien, se otorga todo el 
mérito, y cuando algo va mal, es culpa del árbitro o de los jugadores (en este caso, de la 
oposición o de la Administración), y le recomienda que asuma sus responsabilidades de 
gobierno y gobierne para todos. 
 
Por último, anuncia que presentará por escrito las preguntas que ha planteado en la primera 
intervención, que, una vez más, han quedado sin respuesta. 
 
El conseller Sr. Gabriel García (PSC) observa que la mayor parte de las iniciativas incluidas en 
el Plan de Barrios de Ciudad Meridiana se prevé que acaben el 12 de diciembre de 2019, 
cuando las elecciones son en junio. Por otro lado, en cuanto a vivienda, afirma que el Gobierno 
presume de un éxito que no va a tener, ya que al final del mandato, BC como máximo podrá 
haber finalizado 600 pisos, y dice a la Sra. Sanz que es ella quien ha abandonado las siglas de 
ICV-EUiA, cuando ICV-EUiA junto con el PSC obtenía resultados mejores para la ciudad en 
política de vivienda. Per últim, censura la improvisació del govern i  les coses mal fetes en 
l’àmbit de la mobilitat. 
 
Part Decisòria 
 
4- INFORMAR sobre l’aprovació inicial, de conformitat amb l’article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, del Pla Especial Urbanístic de la Plaça Sòller per a l’ampliació del 
casal de barri situat al barri de Porta, promogut per Barcelona d’Infraestructures Municipals, 
S.A. (BIMSA) 
 
El conseller Sr. Carlos Izquierdo (BC) explicita que el Grup de BC informa favorablement 
aquesta proposta, que planteja la reurbanització de la Plaça Sòller obrint el parc al barri 
utilitzant la plaça de la vorera, cosa que permet ampliar l’equipament del casal de Barri que 
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emergeix sense superar el 5% dels metres quadrats que hi ha a la plaça. Afegeix que 
quedarien uns 18.877 m² de zona verda i se’n posarien els 893 del nou equipament i, amb 
aquesta actuació, s’evitaria la tramitació d’una modificació del Pla general, amb tot el tràmit 
administratiu que comportaria, de manera que, si avui s’informa favorablement i posteriorment 
a l’Ajuntament de Barcelona també s’aprova, es podrà començar durant aquest mandat 
l’ampliació de l’equipament, demanada pel barri de Porta. 
 
A continuació, el President del Consell del Districte, obre un tron de paraula als grups 
municipals. 
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) expressa el vot favorable del seu grup, que entén que 
la proposta fa referència a un tràmit necessari que ha estat suficientment explicat i treballat 
amb el barri. 
 
El conseller Sr. Abel Plana (PDCat) expressa el vot favorable del seu grup, convençut que 
l’aprovació d’aquest pla és un pas més per aconseguir que l’Ateneu la Bòbila millori i ampliï el 
seu espai destinat als veïns i les veïnes del barri de Porta, una ampliació que alhora ha de ser 
el primer pas per a la rehabilitació i la reforma integral de la plaça Sóller. 
 
El conseller Sr. Francisco López (PPC) celebra la propuesta, a la que su grupo votará 
favorablemente y que en el mandato anterior se aprobó por parte de todos los grupos, a 
excepción de CiU; recuerda que los acuerdos de Trias incluían no solo la reforma de la Bòbila, 
sino también la reforma íntegra de la plaza Sòller, y pregunta cuándo empezarán las obras. 
 
Intervé breument la Regidora del Districte per respondre que les obres començaran en el mes 
de setembre d’enguany. 
 
El conseller Sr. Felix Cogolludo (Cs) manifiesta el voto favorable de su grupo, que entiende que 
la propuesta, que dotará a Porta de un nuevo casal y de una plaza Sóller remodelada, es 
positiva para todos los vecinos y da respuesta a una antigua reivindicación. 
 
El conceller Sr. Mario García (PSC) saluda tothom; expressa el vot favorable del seu grup, i 
observa que l’equipament, tot i estar situat al barri de Porta, seria un equipament de districte i 
de ciutat, per a l’ús i gaudi de tots els veïns i les veïnes de Barcelona, i el seu grup entén que la 
gestió posterior de l’equipament sortirà a concurs i serà en igualtat de condicions i equitat per a 
tots els ciutadans i les ciutadanes de Barcelona. 
 
Seguidament, el president del Consell del Districte dona la paraula a les persones del públic 
que volen intervenir sobre aquest punt. 
 
El Sr. Bertrand de Five solicita que se cuente con la fundación a la que representa para 
garantizar que las obras cumplen la normativa de la Generalitat en cuanto a accesibilidad. 
 
El Sr. Francisco Garrobo (representant de la CUP-Capgirem Nou Barris) subratlla que la 
reforma de la plaça s’ha de fer per la degradació que pateix, provocada per la manca de 
projecte i de manteniment dels successius governs del PSC i ICV-EUiA i del posterior govern 
de CiU, per la manca d’objectius respecte a aquesta part del barri. D’altra banda, assenyala 
que la Bòbila ha de tenir un espai per a la seva activitat durant els propers dos anys. Entén que 
així serà, però reclama que tots els projectes que formen part de l’Ateneu la Bòbila vagin de 
manera conjunta a un mateix espai, aspecte important per donar-hi continuïtat dos anys 
després una vegada estigui reformat. 
 
El Sr. Santiago Alonso dona la paraula de nou al Govern perquè tanqui el punt. 
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El conseller Sr. Carlos Izquierdo (BC) agraeix i celebra la unanimitat en l’aprovació, i diu al 
Sr. de Five que, sens dubte, en aquesta actuació, com en totes les que es fan a Porta, a Nou 
Barris i a tota la ciutat, es prioritzarà l’accessibilitat, element que ja ha estat àmpliament 
treballat en aquest cas. 
 
D’altra banda, assegura al representant del PSC que la gestió es farà en igualtat de condicions, 
com no podria ser d’una altra manera, i observa que hi ha les fórmules legals i que així s’ha fet 
en el tema de la gestió cívica que des de principis de mandat té l’Ateneu la Bòbila. 
 
Per acabar, anuncia que es donarà resposta a la pregunta del PP en el punt de l’ordre del dia 
referit a aquest equipament (pregunta 5.14). 
 
El secretari explicita que aquest punt s’aprova per unanimitat. 
 
 
Part d’impuls i control: 
 
 
5.- Proposicions/declaracions de grup, precs i preguntes dels grups municipals del 
Consell. 

 
5.1 Proposició del PSC relativa al següent: “1) Instar al govern municipal a assolir, en un 
termini de tres mesos, un acord de ciutat entre tots els grups polítics i les entitats veïnals per 
la signatura d’un COMPROMIS PER LA REFORMA DE LA MERIDIANA; 2) Que aquest 
compromís inclogui les característiques del projecte des de la Zona Nord fins 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 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 tot l’àmbit d’afectació de l’esmentada avinguda”. 

 
La consellera Sra. Núria Gaig (PSC) saluda tothom i posa èmfasi en el fet que aquesta 
proposició fa referència a un dels projectes amb què es va comprometre la Sra. Colau per al 
mandat actual. Concreta que s’havien de transformar 5 quilòmetres de l’avinguda Meridiana, 
entre Fabra i Puig i les Glòries, si bé ara sembla que només hi ha la intenció de fer-ne un tram 
de 400 metres, comprès entre la plaça de les Glòries i el carrer Aragó, i la proposta presentada 
pel Govern al gener no inclou gaires canvis substancials. 
 
Exposa que el 15 de febrer, les entitats veïnals, a través de la plataforma Som Meridiana, van 
emetre un comunicat en què deixen clar que volen un compromís polític i veïnal per a la 
transformació de la Meridiana, i el PSC, davant la inacció del Govern municipal, ha decidit 
donar-hi impuls, per la qual cosa reclama una solució per al tram comprès entre Aragó i la Zona 
Nord, ja que només així s’aconseguirà, a través d’una transformació urbanística, un impacte 
socioeconòmic a l’altura de les oportunitats que ofereix l’àmbit de la Meridiana a Barcelona. 
Subratlla que una transformació de la Meridiana que impliqui una millora de la qualitat de vida 
dels veïns i les veïnes de la zona només s’aconseguirà amb voluntat política i amb una política 
coordinada de mobilitat, no pas amb una actuació en un tram de 400 metres.  
 
Pels motius exposats, el seu grup presenta aquesta proposició, que ha estat transaccionada 
amb el Grup Municipal Demòcrata (s’hi ha afegit la part de la Zona Nord i la Generalitat de 
Catalunya) i que enuncia. 
 
A continuació, el President del Consell del Districte, obre un torn de paraula a la resta de grups 
municipals. 
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El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) observa que parlar de la Meridiana és parlar d’un gran 
projecte de ciutat, d’una iniciativa que va sorgir des d’una plataforma ciutadana que aglutina tot 
un seguit de xarxes i d’entitats de la ciutat, i que ERC va introduir a l’Ajuntament el setembre de 
2015 mitjançant una proposició que reivindicava la reforma de la Meridiana, que implica, en 
definitiva, la humanització de l’avinguda. 
 
Tot seguit, subratlla que en dos anys no s’ha avançat gens en aquest projecte, malgrat les 
trobades del procés participatiu, que han estat parcials i no era clar qui es convocava o no es 
convocava en cada moment, entre altres coses. Afegeix que, si bé al principi hi havia uns 
compromisos que semblaven molt clars i definitius (com ara començar pel tram central de la 
Meridiana per obligar a fer-ne després els extrems) i molta ambició, això no s’ha transformat en 
res factible, i el procés participatiu s’ha anat reduint fins a acabar parlant només del tram inicial 
de Glòries al carrer València, d’actuacions molt puntuals i molt progressives, i d’una reforma 
molt lleugera que, al final, a Nou Barris arriba gairebé de casualitat i fora del tram que s’havia 
establert un pas de vianants. 
 
Indica que el Grup d’ERC, que entén que el compromís anava molt més enllà d’això, dona 
suport a les iniciatives de Som Meridiana, dels veïns de la Zona Nord, que han manifestat en 
tot moment, en diversos plenaris del districte, que volien que l’ambició del projecte de reforma 
de la Meridiana arribés, amb totes les dificultats que representa, més enllà del pont de Sarajevo 
i baixés fins al límit real de la ciutat —no en termes municipals sinó on viu realment la gent. 
 
Explicita que el seu grup donarà suport a la proposició i està d’acord amb les esmenes 
introduïdes, ja que entén que és encertat incloure-hi la Zona Nord i que no es pot pretendre que 
en una taula de negociació i de concertació entre les diferents administracions no hi hagi una 
de les administracions més directament implicades, la Generalitat, que té com a competència el 
tram que consta com a carretera, des del pont de Sarajevo fins al final del terme municipal de 
Barcelona. 
 
El conseller Sr. Adrià Ventura (PDCat) agraeix al grup proposant que hagi acceptat les dues 
transaccions del seu grup: que s’incorporés Vallbona o la Zona Nord dins la proposició i que en 
el grup de treball també hi hagués la Generalitat de Catalunya, ja que també és part competent 
de la reforma de la pacificació de la Meridiana. 
 
Assenyala que el seu grup va signar el manifest elaborat per Som Meridiana, però observa que 
la pacificació de l’avinguda ha de significar una millor qualitat de vida per a tothom, sense 
condemnar barris com Trinitat Nova, Ciutat Meridiana o Vallbona a una pol·lució permanent per 
les presses d’inaugurar una obra davant la proximitat de les eleccions. 
 
Tot seguit, celebra que es treballi a partir d’un acord consensuat i treballat entre tots els grups, 
però manifesta la por que sent el seu grup davant d’una obra d’aquesta magnitud, atès com 
s’està desenvolupant en termes de mobilitat el Govern de Nou Barris i el Govern de la ciutat. 
 
Conclou que el seu grup troba molt positiu que hi hagi un compromís per fer un bon projecte a 
la Meridiana que beneficiï tots els veïns; que el compromís inclogui com es pagarà i què es 
farà, i que el projecte estigui pilotat per un grup de treball que incorpori altres municipis de 
l’entorn, l’Àrea Metropolitana i la Generalitat de Catalunya, i explicita el seu vot a favor de la 
proposició. 
 
El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) manifiesta el voto favorable de su grupo y subraya que la 
reforma de la Meridiana, que afectará a todos los barceloneses y barcelonesas, debe partir de 
un gran consenso. 
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A continuación, expresa la opinión de que el Grupo de BC, que en precampaña electoral 
alardeaba de cómo se debe gobernar con diálogo, no tiene capacidad para cumplir en tres 
meses lo que solicita la proposición. Asimismo, opina que la Generalitat no debería formar 
parte de esta propuesta de acuerdo. Afegeix que el primer que hauria de fer la Generalitat és 
pagar l’endeutament que té amb la ciutat de Barcelona. 
 
Por último, manifiesta el deseo de que la proposición se haga efectiva y se consiga una 
Meridiana mucho mejor para todos los barceloneses. 
 
El conseller Sr. Juan del Olmo (Cs) subraya que la reforma de la avenida Meridiana debería ser 
uno de los objetivos de ciudad y que no es una cuestión de tres meses, y expone un resumen 
del proceso participativo respecto a esta reforma, que ha presidido la regidora Janet Sanz: en 
noviembre de 2015, la regidora afirmó que existía la voluntad política para asumir los 
resultados del proceso; en mayo de 2016, anunció que en 2017 estarían los proyectos 
ejecutivos para empezar las obras en 2018; en noviembre de 2016, dijo que iban por buen 
camino para conseguir la reducción del número de vehículos previstos en el PMU —cuando 
incluso los datos facilitados por la Administración y por la DGT decían todo lo contrario, que se 
estaba incrementando dicho número—; en julio de 2017, anunció una medida que teóricamente 
debía reducir el número de vehículos que pasan por la Meridiana (la incorporación de unos 
radares); en octubre de 2017, presentó un estudio del impacto sobre la movilidad de la avenida 
Meridiana y su entorno sin tener en cuenta las actuaciones realizadas en los meses anteriores 
que provocan el aumento de atascos y de la contaminación, y en enero de 2018, anunció que 
únicamente se harían una serie de actuaciones y se dejaría el resto sin planificar y sin un 
proyecto ejecutivo consensuado. 
 
Observa que BC ya tenía un paso ganado gracias al trabajo de Som Meridiana, que obtuvo el 
compromiso expreso de todas las fuerzas políticas, pero se olvidó de todos los compromisos y 
de nuevo causó frustración e indignación entre todos los implicados. Subraya que no basta con 
que BC hable de su compromiso con la reducción de vehículos y de la contaminación y con las 
reformas para pacificar, porque todo el mundo se ha dado cuenta de que sus compromisos 
políticos tienen poco recorrido y poca credibilidad. 
 
Para acabar, expresa la convicción de su grupo de que es necesario disponer de un 
compromiso en el ámbito de Barcelona que implique un proyecto realizable 
independientemente del partido que gobierne que cumpla, al menos, los requisitos siguientes: 
debe implicar como mínimo a los municipios del área metropolitana; debe tener la misión de 
reducir la contaminación ambiental con medidas y acciones realistas que eviten el colapso y el 
incremento de la contaminación; debe poner a disposición de los ciudadanos en el ámbito 
metropolitano mejoras en la movilidad y alternativas al uso del transporte privado; debe prever 
el resto de infraestructura, como son las rondas; debe eliminar el carácter fronterizo entre 
barrios; debe introducir un cambio en la movilidad para facilitar la transición hacia modos de 
transporte más sostenibles, y debe tener en cuenta las necesidades futuras de movilidad de la 
ciudad, como por ejemplo la futura estación de Sagrera, que implicará cubrir una demanda que 
actualmente no existe. 
 
La Regidora del Districte Sra. Janet Sanz (BEC) agraeix la presentació de la proposició; 
celebra que tots els grups s’hagin mostrat a favor de la pacificació de la Meridiana, una via 
central de la mobilitat metropolitana amb relació a Barcelona que, malauradament, és més una 
autopista urbana que un carrer, com succeeix amb d’altres, i indica que proposicions 
presentades per diferents grups, com ara ERC o el Grup Municipal Demòcrata, han coincidit en 
l’objectiu de plantejar una transformació important amb tots els estudis necessaris sobre la 
millor manera d’avançar. 
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Subratlla que el Govern planteja una proposta que s’adequa a la realitat actual de la mobilitat 
de l’espai, tot tenint en compte l’informe que es va fer públic en la darrera sessió de 
participació, que determina que si es modifica el carril d’entrada, com demana la plataforma 
Som Meridiana des del començament, des de Fabra i Puig, els barris de l’entorn es col·lapsen 
de vehicles. Observa que abans de fer una actuació d’aquesta tipologia cal pensar quines són 
totes les actuacions accessòries que s’han de produir perquè no passi això, la qual cosa 
significa que no es pot fer amb el mateix nombre de vehicles. Per això, s’ha plantejat un grup 
de treball amb la Generalitat i s’ha demanat tant a la Generalitat com a l’Àrea Metropolitana que 
assisteixin a la Comissió de la Meridiana per assolir un bon acord que permeti plantejar una 
proposta amb les modificacions pertinents tant a la C-58 com a la C-31, les actuacions 
d’entrada a la ciutat per l’àrea metropolitana. D’altra banda, assenyala que des del pont de 
Sarajevo fins al Nus de la Trinitat la competència és de Carreteres de l’Estat, de manera que 
per fer-hi obres no hi ha prou amb la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Assegura que si fa uns mesos hagués presentat una proposta de transformació des de Fabra i 
Puig fins a Glòries que incorporés la supressió del carril d’entrada, tothom li estaria dient que 
està improvisant, que col·lapsarà Barcelona i que això és un experiment, però el Govern 
municipal està actuant amb prudència, i per això proposa treballar des de Glòries fins a 
Mallorca, actuació que permet recuperar un espai de gairebé 40.000 m² que es vinculen a tot el 
procés de transformació de Glòries que comencen les obres novament del parc, del túnel, que 
permetran recuperar tot allò per als barris de Sant Martí, Sant Andreu i, fins i tot, els usuaris de 
l’àmbit Besòs, per tant, de Nou Barris. Remarca que es proposa recuperar això i treballar per 
veure com s’ordenaria la mobilitat amb altres recursos entre Aragó i Mallorca, que ja seria el pis 
mostra de tota la transformació futura. 
 
Conclou que la proposta del Govern és rigorosa i vol començar a generar una altra perspectiva 
amb relació a la mobilitat que permeti avançar i evitar un col·lapse a la ciutat; explicita el vot 
favorable del seu grup a la proposició, i manifesta el desig que tots els grups se sumin al 
compromís que hi ha amb les entitats, amb la ciutat i, especialment, amb els barris de l’entorn 
de la Meridiana. 
 
Finalitzades les intervencions dels grups municipals, el President del Consell del Districte obre 
un torn de paraula al públic assistent, si bien pide brevedad a las tres personas que han 
solicitado intervenir en este punto. 
 
La Sra. Teresa Carvajal saluda a los presentes y pregunta qué incluye el proyecto de la 
Meridiana, que debería poner fin al enorme peligro que corren actualmente las personas con 
movilidad reducida a la hora de subir a los vehículos de Sagalés en la estación de Meridiana 
(Fabra i Puig), ya que deben hacerlo por la carretera por donde entran todos los autocares, con 
el gran riesgo de atropello que ello conlleva. Por otro lado, pregunta si, en caso de que se 
produjera un accidente en este contexto, la responsabilidad sería del Ayuntamiento, de la 
Generalitat o de TMB. 
 
El Sr. Pepus (en representació de Som Meridiana) saluda tothom; es presenta com a portaveu 
de Som Meridiana, i celebra que tots els grups polítics hagin donat suport a la pacificació de 
l’avinguda des del principi fins al final, una de les reivindicacions que Som Meridiana ha fet des 
de l’inici. 
 
Subratlla que la pacificació de la Meridiana té a veure amb salut i amb un canvi de mentalitat a 
la ciutat de Barcelona que ha de ser un exemple per a la resta, i és factible si hi ha els diners i 
la voluntat política, que implica la participació de tots els grups, ja que el projecte requereix una 
feina, de més d’un mandat. 
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D’altra banda, observa que cal implicar-hi totes les administracions (central, autonòmica i 
locals), i que perquè la gent no entri amb el cotxe particular a la ciutat és fonamental facilitar 
una entrada amb transport públic. 
 
Reconeix que hi ha moltes coses en contra, fins i tot poders fàctics que encara volen continuar 
venent cotxes, però demana valentia per tirar endavant el projecte, i assegura que si els grups 
no compleixen el que han aprovat avui, Som Meridiana sortirà al carrer i els ho recordarà, tot 
posant en pràctica la seva capacitat de mobilització i la seva paciència. 
 
Per acabar, parla com a particular per dir que cal solucionar el problema de Nou Barris TV: no 
és normal que els companys que tenen el valor de passar-se a les sessions tantes hores i tants 
dies no rebin el suport de tothom. 
 
El Sr. Francisco Garrobo (representant de la CUP-Capgirem Nou Barris) expressa l’opinió que 
aquesta és la proposta més populista de la sessió i afirma que el culpable de la situació actual 
de la Zona Nord és el PSC. Argumenta que fa uns anys el projecte del carril bus VAO amb 
aquest grup als governs de la Generalitat i de l’Ajuntament va eliminar el semàfor de la C-17 a 
la Zona Nord i va convertir aquesta via en una via ràpida fins arribar al pont de Sarajevo, on hi 
hauria el primer semàfor, i qualifica de contradictòria l’actitud d’aquest grup, que en un mateix 
plenari ha votat a favor i en contra de la mobilitat privada i que fins fa poc defensava al govern 
el contrari del que ara proposa. 
 
En segon lloc, remarca que la reforma de la Meridiana indubtablement ha d’arribar fins a 
Vallbona, però ha de començar per la Zona Nord de la Meridiana, i és necessari que aquesta 
no provoqui que el coll d’ampolla de reducció d’un carril afecti Nou Barris i Sant Andreu. Per 
això, el primer pas és reduir-ho a l’entrada de Barcelona, per exemple, generant un carril bus a 
la C-17 o a la C-33 que redueixi la circulació i retorni el semàfor i el pas de vianants entre 
Vallbona i Ciutat Meridiana que va eliminar el PSC i que després va complir CiU. Pregunta als 
partits si estarien d’acord a eliminar aquest carril de la C-17 o la C-33 i acordar-ho on calgués, 
una actuació que mai no es planteja. 
 
En darrer lloc, recorda que la Meridiana és la C-17 i la C-33, i aquesta acaba a Vallbona, no a 
Ciutat Meridiana, que és la C-58, i comenta que l’acceptació de la transacció del Grup 
Municipal Demòcrata demostra la qualitat de la proposició. 
 
Finalitzades aquestes intervencions, el President del Consell del districte dona pas a la segona 
ronda d’intervencions dels grups. 
 
La consellera Sra. Núria Gaig (PSC) agraeix el suport de tots els grups a la proposició, que 
únicament vol millorar la convivència de tots els veïns, i diu a la regidora que el repte principal 
és intentar no generar un efecte embut a l’entrada de Barcelona, que perjudicaria la Zona Nord, 
i per això el seu grup va entendre que calia fer una actuació que inclogués més d’un mandat, 
així com tots els partits polítics i totes les institucions que s’han d’alinear per assolir un pacte de 
ciutat que permeti la transformació de l’avinguda. 
 
D’altra banda, dona les gràcies a la plataforma Som Meridiana, que farà seguiment de si 
realment es dona compliment a la proposició. 
 
El conseller Sr. Adrià Ventura (PDCat) diu al Sr. Barreña que la Generalitat hi ha de ser perquè 
des del pont de Sarajevo la competència és seva i és important que hi sigui si es vol que 
realment la reforma de la Meridiana sigui una reforma bona per a tothom, i diu a la Sra. Sanz 
que el Grup Municipal Demòcrata està a favor de millorar i pacificar l’avinguda, que hi hagi un 
consens i que s’hi treballi, però la seva intervenció pot no ser idèntica a Sant Martí i a Nou 
Barris perquè són districtes amb realitats diferents. 
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El conseller Sr. Juan del Olmo (Cs) insiste en que tres meses es poco tiempo para un proyecto 
sobre el cual se está trabajando desde noviembre de 2015, y afirma que al Gobierno de BC le 
ha faltado ambición y liderazgo, y falló en la planificación de tener los proyectos en 2017 para 
iniciar las obras en 2018. Añade que ahora se está hablando de tener una obra integral, de 
Glorias a Zona Norte, no de una obra de 400 metros que se puede realizar en pocos días, y 
subraya que, como ha dicho el representante de Som Meridiana, lo importante es que existía 
un compromiso político de todos los grupos para llegar a un consenso y conseguir un proyecto 
que, independientemente del gobierno que haya, se pueda realizar. 
 
Por último, explicita el voto favorable de su grupo. 
 
El secretari indica que la proposició s’aprova per unanimitat. 
 
5.2 Proposició de CS relativa a que: “Por lo expuesto con anterioridad, instamos al Gobierno 
del Distrito de Nou Barris e Instituto Barcelona Deporte (IBE) a aportar soluciones a las 
reclamaciones de Racing Vallbona C.F. para mejorar las instalaciones del Campo Municipal de 
Futbol Vallbona, y así favorecer las condiciones de uso (por parte de deportistas, familiares y 
aficionados), y poder ampliar las actividades Deportivas y Sociales que realizan en el barrio y 
barrios adyacentes. Algunas de las reclamaciones a resover son:- Ampliación de vestuarios 
para poder atender de una forma más adecuada a ninos y niñas y poder mejorar la rotación de 
los vestuarios para ampliar las actividades realizadas; - Reparar los deterioros, desperfectos, 
existentes en los actuales vestuarios; - Solucionar los deterioros existentes en el pavimento de 
las zonas comunes; - Resolver las barreras arquitectónicas de la instalación; - Terminar la 
instalación de gradas; - Instalación de una línea telefónica para la conexión a Internet, y así 
facilitar los trámites online que deben realitzar en su día a día; - Señalizar las zonas de 
estacionamiento actuales destinadas a motocicletas y bicicletas; -Habilitar zona de 
estacionamiento para los fines de semana, para autocares o similares, en la zona anexa al 
campo que en la actualidad hay instalados unos bloques new jersey (bloques de hormigón) 
para evitar la entrada”. 
 
El conseller Sr. Juan del Olmo (Cs) saluda al Sr. José Palomo, presidente del Racing Vallbona 
CF, e indica que la proposición se refiere tanto al ámbito deportivo como al social, que a 
menudo conviven en la cotidianeidad de los clubs deportivos. 
 
A continuación, expone que en 2003 el Ayuntamiento de Barcelona realizó un plan estratégico 
del deporte con la voluntad de disponer de un instrumento que definiese un proyecto global de 
desarrollo del sistema deportivo de la ciudad enfocado en el deporte desde un punto de vista 
educativo, y en 2012 se inició la elaboración del Plan Estratégico del Deporte de Barcelona 
2012-2022, que recoge la voluntad del Ayuntamiento de dar un impulso a la política deportiva 
de la ciudad en todos sus ámbitos. Observa que, si bien existen líneas de trabajo para dar 
respuesta a objetivos como el de establecer criterios homogéneos e inversiones de mejora y 
eficiencia, siguen sin resolverse algunas reclamaciones de las entidades deportivas. 
 
Por ejemplo, el Racing Vallbona, un vertebrador deportivo y social presente en el barrio desde 
1965 —el campo municipal no se construyó hasta 1975—, lleva años denunciando deficiencias 
en las instalaciones que tienen consecuencias negativas tanto deportivas como sociales. 
Señala que en 2007 el campo estuvo a punto de cerrar, pero la voluntad y el esfuerzo de la 
directiva actual del club junto con los vecinos han conseguido mantenerlo abierto y en 
constante crecimiento año tras año, bajo el eslogan «Fem club, fem barri», y enumera algunos 
de los propósitos del Plan Estratégico del Deporte, en los que el Racing Vallbona fundamenta 
sus acciones deportivas: incrementar la participación de la población infantil, adolescente, 
juvenil y adultos —el club crece año tras año en número de deportistas—; educar en la 
igualdad, potenciando la igualdad de oportunidades para niños y niñas —el club dispone de 
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equipos mixtos—; educar en los valores del deporte y el derecho de acceso al mismo para 
todas las personas —los equipos del club están formados por deportistas de diferentes culturas 
y procedencias—; evitar el abandono de la práctica del deporte y educativa, especialmente 
durante la educación primaria y secundaria —el club está en contacto con escuelas y servicios 
sociales para evitar el abandono escolar, sobre todo de los más pequeños—; favorecer la 
cohesión social, facilitando la práctica deportiva a las familias con dificultades —el club dispone 
de unas reducciones de cuotas muy significativas para familias vulnerables—; favorecer la 
inclusión de deportistas con discapacidad funcional —el club tiene deportistas con diversidad 
funcional, tanto en los equipos como en los casales de verano—, y vincular el deporte a hábitos 
saludables para las diferentes etapas de la vida. 
 
Afirma que, en cierto modo, el Gobierno desatiende los retos que plantea el Plan Estratégico 
del Deporte, no solo por la existencia de emergencias sociales mucho más prioritarias, sino 
también por la falta de modelo deportivo, y lamenta que el consejero de BC comparara en la 
Comisión de Deporte del distrito al Racing Vallbona con otros clubs teniendo en cuenta 
únicamente los resultados y las categorías deportivas, en lugar de tener una visión más amplia 
y valorar la actividad social que se lleva a cabo. Aconseja al Grupo de BC que se fije en esta 
cuestión, lo que le permitirá comprobar que en muchas ocasiones los clubs humildes realizan 
una mayor labor social que los clubs con más prestigio, y subraya que los niños y las niñas no 
entienden de categorías deportivas, pero sí son conscientes de las condiciones de su entorno, 
por lo que es necesario facilitarles las mejores condiciones posibles y, por tanto, aplicar en 
algunos casos criterios de equidad y no de igualdad. 
 
Por las razones expuestas, su grupo presenta esta proposición, que enuncia. 
 
A continuació, el President del Consell del Districte, obre un torn de paraula a la resta de grups 
municipals. 
 
El conceller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) expressa el vot favorable del seu grup, que sempre ha 
entès les entitats esportives com a part fonamental de la vertebració dels barris i de l’activitat 
de lleure d’infants, joves i grans per l’impacte que representen en el lleure formatiu integrador 
d’infants i joves, i sempre donarà suport a qualsevol mesura de suport a les entitats esportives 
del districte. Considera, però, que aquesta proposició és una mica calaix de sastre de diverses 
coses, i caldria fer una valoració i una priorització de les actuacions que cal fer, d’entre les 
quals destaca l’anàlisi dels problemes que hi ha hagut al camp del Vallbona per la caiguda de 
llamps. D’altra banda, indica que no ha entès la referència al fet de tenir en compte els 
resultats, quan entén que en esport infantil i juvenil ni els gestors polítics ni ningú, tret dels 
jugadors, n’està pendent, i observa que la proposició inclou qüestions no de l’àmbit esportiu 
sinó de l’àmbit de la via pública i de mobilitat. 
 
El conseller Sr. Adrià Ventura (PDCat) comenta que intervenir en aquesta proposició li fa 
especial il·lusió, perquè va tenir l’honor de ser conseller d’Esports durant el mandat anterior i, 
per tant, coneix prou bé la situació del Racing Vallbona, i perquè el seu grup entén que el barri i 
la gent del club es mereixen aquesta proposició. 
 
Tot seguit, exposa que, durant dècades, el camp del Vallbona va ser un camp oblidat i 
amenaçat, amb unes instal·lacions menystingudes, i quan la immensa majoria dels camps de 
Nou Barris tenien gespa, el del Vallbona no existia ni als plans d’alguns; quan tots els clubs 
s’ampliaven i en reformaven els vestuaris, el Racing Vallbona aguantava amb dignitat uns 
bancs i unes dutxes; quan tots creixien i ampliaven el seu futbol base, el Racing Vallbona 
lluitava per no perdre’l; quan els altres clubs lluitaven per pujar de categoria, el Racing Vallbona 
lluitava per tenir prou gent per jugar un partit, i quan la majoria de camps renovaven la xarxa de 
reg, el Racing Vallbona amb prou feines podia regar una part del camp, perquè l’aigua no 
arribava a la instal·lació. L’any 2014, amb el suport de diversos grups, es va començar a 
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capgirar la situació: es va col·locar gespa al camp i s’hi van instal·lar els nous marcadors i una 
nova xarxa de reg, amb l’objectiu que les nenes i els nens de Vallbona tinguessin les mateixes 
condicions que qualsevol altre nen de la ciutat. Tot i així, encara queda molta feina per fer —
sap que el Govern hi treballa—, per la qual cosa el seu grup votarà a favor de la proposició. 
 
El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) agradece la proposición, da la bienvenida al presidente 
del Racing Vallbona, el Sr. José Palomo, y recuerda que, hace años, el presidente llevaba una 
plancha cogida a su vehículo particular para alisar el campo después de que hubiera habido 
lluvias o una larga sequía. Señala que gracias a acuerdos entre el Grupo Municipal del PP, 
encabezado por Alberto Fernández, y CiU, se empezaron a mejorar las condiciones del campo 
de Vallbona, así como el de Canyelles y otros dos clubs en situaciones similares, para 
conseguir que todos los niños tuvieran las mismas oportunidades desde su inicio en el mundo 
deportivo, pero a lo largo del 2014, cuando se ejecutaron las obras, tanto el Racing Vallbona 
como el Canyelles empezaron a aumentar en cuanto a número de deportistas, por lo que 
actualmente los baños y parte de las instalaciones están en un estado de deterioro importante. 
Sin embargo, considera que el Grupo de Cs podría haber concedido algo de tiempo a BC para 
ver si paliaba la situación, que se expuso en la última comisión de seguimiento de Vallbona, en 
la que BC se comprometió a solucionar varios problemas. Por último, explicita el voto favorable 
de su grupo a la proposición, si bien no recoge el problema con un bache que expuso el 
Sr. Palomo en la comisión mencionada. 
 
El conseller Sr. Mario García (PSC) expressa el vot favorable del seu grup, que treballa perquè 
tots els equipaments públics de la ciutat tinguin els mateixos estàndards de qualitat, i observa 
que per demanar internet i una reforma dels vestidors del camp de futbol del Vallbona no calia 
fer una exposició de motius i remuntar-se al Pla estratègic de l’esport a Barcelona. 
 
Critica que es faci demagògia per quedar bé davant del president del club i subratlla que per 
defensar el club i l’esport cal treballar cada dia. D’altra banda, comenta que si bé és cert que 
gràcies al pacte entre el Sr. Fernández i el Sr. Trias es va posar gespa al camp, no es pot 
començar a explicar una història per on interessa, sinó que cal explicar-ho tot: el 2007, el camp 
estava afectat per una reforma integral del barri que incloïa 2.000 habitatges de protecció 
oficial, un institut nou, una escola bressol nova i un camp de futbol nou, i CiU hi va votar en 
contra. 
 
Per acabar, agraeix la tasca del Sr. José Palomo, un referent en la defensa de Vallbona i de la 
tasca esportiva dels nens i les nenes del barri davant totes les administracions. 
 
El conseller Sr. Juan Medina (BC) saluda el Sr. José Palomo i la resta d’assistents, i indica que 
part del contingut de la proposició coincideix amb algunes de les coses que defensa el Pla 
estratègic de l’esport de Barcelona, com ara impulsar la política esportiva mitjançant la creació 
de nous equipaments i la millora i el manteniment dels equipaments existents; la subvenció de 
la pràctica esportiva o el suport tècnic als equips de base i a l’esport escolar, entre molts altres 
programes que desenvolupen l’Institut Barcelona Esports i l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Subratlla que el Racing Vallbona és un club que ha fet del futbol un autèntic vertebrador de la 
cohesió social, de l’educació en valors, de l’esport i dels hàbits per millorar la salut, una tasca 
gens fàcil en un barri amb uns 1.500 habitants i amb moltíssimes dificultats socioeconòmiques. 
 
Pel que fa al model esportiu del Districte, exposa que aquest va apostar per signar un conveni 
de gestió cívica amb el Racing Vallbona, la resta d’equips de futbol base del districte i altres 
equipaments, per garantir que equips com el Racing Vallbona poguessin gestionar un camp 
municipal, i s’han invertit 109.000 euros en la millora de les instal·lacions. 
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Assenyala que algunes de les coses que es proposen ja s’han fet: s’han renovat els quatre 
vestidors, el vestidor tècnic i el magatzem; es va ampliar la gespa artificial per fer una zona 
d’escalfament, i s’han col·locat nous tensors per a la xarxa de darrere de les porteries, i d’altres 
es faran aviat, com ara la reparació del pany i dels penjadors del vestuari i altres qüestions que 
els serveis tècnics estan valorant i pressupostant. 
 
En darrer lloc, manifesta el total acord del seu grup amb la proposició, però demana al Grup de 
Cs que especifiqui què demana pel que fa als vestidors, ja que, com ha dit, els quatre 
d’existents s’han millorat, i la proposició planteja l’ampliació de dos vestuaris nous en funció de 
la possibilitat que el club creixi, actuació que implicaria una nova edificació, no pas una millora 
dels vestuaris. 
 
A continuació, el President del Consell del Districte dona pas a les persones del públic que 
volen intervenir en aquest punt. 
 
El Sr. José Palomo saluda y agradece las palabras que les han dedicado tanto al club como a 
él. 
 
A continuación, observa que se podría estudiar la posibilidad de resolver la cuestión de los 
vestuarios provisionalmente con unos módulos o bien utilizando espacio de Can Ensenya, 
totalmente desaprovechado, y subraya que en las instalaciones del club no hay oficina, sino 
únicamente una mesa llena de balones, bolsas de ropa, etc. 
 
El Sr. Bertrand de Five solicita que se solucione la lamentable situación de que las personas 
minusválidas tengan que llegar incluso a perderse un partido de fútbol porque para acceder al 
campo tienen que llamar a un timbre que nadie oye o bien ni siquiera hay timbre. 
 
Finalitzades aquestes intervencions, el President del Consell del Districte da paso al segundo 
turno de los grupos. 
 
El conseller Sr. Juan del Olmo (Cs) pregunta cuál es el posicionamiento del Gobierno, 
agradece los votos favorables y responde a cada uno de los grupos. 
 
En primer lugar, le explica al Grupo Municipal de ERC que si bien la proposición incluye una 
cuestión que no se refiere estrictamente al ámbito deportivo, sí que se refiere a la 
infraestructura del equipo, concretamente a la zona de estacionamiento que se encuentra 
alrededor del campo y que tiene una serie de deficiencias sobre las que se lleva tiempo 
reclamando. Añade que, incomprensiblemente, en el consejo de seguimiento de Vallbona se 
dijo que no se iba a poner una simple etiqueta de zona de bici o de moto. 
 
En segundo lugar, indica que tanto Cs como el Grupo Municipal Demócrata entienden la 
diferencia entre equidad e igualdad, diferencia que el Gobierno sigue sin entender. 
 
En tercer lugar, le pide al Grupo del PP que sea un poco más escrupuloso, ya que en el 
consejo de seguimiento de Vallbona no solo se habló de las zonas interiores, sino también de 
la zona exterior. 
 
En cuarto lugar, le dice al Grupo del PSC que Cs ha querido hacer hincapié en la voluntad del 
PSC y de CiU respecto al deporte y compararla con la poca voluntad del Gobierno de la 
alcaldesa Colau. 
 
En último lugar, reprocha al consejero de BC que en el Consejo de Deporte le dijera al 
Sr. Palomo que no pidiera tanto y que su club no se podía comparar con la Montañesa, y 
subraya que no hay que comparar los clubs por categorías, sino por el valor social. 
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El conseller Sr. Adrià Ventura (PDCat) agraeix el to del conseller de Cs i diu al representant del 
PSC, que ha afirmat que alguns grups han fet les seves intervencions per quedar bé amb el 
Sr. Palomo, que ell ja havia parlat amb el grup proposant sobre la línia en què faria la seva 
intervenció. Afegeix que durant el mandat anterior, com a conseller d’Esports, es va barallar 
molts cops amb el Sr. Palomo, i subratlla que el que no es pot fer és el ridícul. També al 
representant del PSC li diu que el seu grup va governar durant 34 anys i no va fer res pel camp 
de Vallbona, que precisament el PSC volia soterrar. Pel que fa al camp nou que suposadament 
es volia fer el 2007, pregunta si era realment un camp nou o bé simplement una de les 
presentacions de PowerPoint que portaven als consells de barri tres mesos abans de les 
eleccions i que després quedaven en res. 
 
El conseller Sr. Mario García (PSC) diu al Sr. Ventura que no li ha d’explicar com és la Zona 
Nord perquè n’ha estat comissionat i la coneix perfectament, i exposa que la primera cosa que 
va fer com a comissionat va ser una visita el camp del Vallbona, a partir de la qual se’n van 
reformar els vestidors. Insisteix que el camp no es va reformar perquè el projecte del seu grup 
era fer-hi un camp nou, i subratlla que els diners públics durant el mandat del Sr. Trias no es 
destinaven a Nou Barris, districte ple d’obra feta durant els 34 anys de govern del PSC. D’altra 
banda, remarca que una de les accions que es van dur a terme per a la potenciació social del 
club va ser el treball conjunt amb la Fundació de l’Esport Escolar de Barcelona. 
 
El conseller Sr. Juan Medina (BC) manifesta el suport del seu grup al futbol de base, al Racing 
Vallbona i a la proposició. 
 
El secretari indica que la proposició s’aprova per unanimitat. 

 
 
5.3 Proposició del PPC relativa a:” 1.- Que el Ayuntamiento formalice una mesa de trabajo con 
las entidades del barrio y los diferentes grupos municipales representados en este consistorio 
municipal, para acordar teniendo en cuenta que parte de estos terrenos son privados, de cuál 
sería el uso más práctico y adecuado para el barrio de Porta; 2.- Dar traslado a la propiedad 
para invitarle a participar en dicha mesa de trabajo e intentar llegar a un acuerdo para 
conseguir una decisión pactada y acordada entre todas las partes. 
 
El conseller Sr. Francisco López (PPC) indica que, después de haberse reunido en varias 
ocasiones con la Asociación de Vecinos de Porta, entidades de personas mayores, entidades 
deportivas y vecinos del barrio, puede afirmar que todos coinciden en reclamar que la calle 
Maladeta deje de utilizarse como huerto urbano y se convierta en un pulmón para el barrio, en 
una rambla para el disfrute y aprovechamiento de los vecinos y de todas las personas que 
pasean por la zona. Con el objetivo de dar respuesta a esta demanda histórica, su grupo 
presenta esta proposición, que enuncia. 
 
A continuació, el President del Consell del Districte, obre un torn de paraula a la resta de grups 
municipals. 
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) indica que els membres del seu grup no només 
coneixen les reivindicacions referents al carrer de la Maladeta, sinó que, com a veïns del barri, 
les comparteixen i hi han donat suport activament durant força temps, a diferència, 
sorprenentment, d’altres grups municipals. 
 
Subratlla que el seu grup està a favor que la zona del carrer de la Maladeta es regeneri amb un 
projecte beneficiós per al barri, però entén que la proposició és molt poc honesta i molt poc 
sincera. Comenta, atès que actualment és habitual jutjar les intencions —es manté la gent a la 
presó per les intencions que pugui tenir quan en surti—, que les intencions del PP, abanderat 
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de l’ultraliberalisme que pràcticament impossibilita que s’alliberi el terreny, no semblen clares, ja 
que la legislació que afavoreixen partits com el PP i Cs van en contra del que demana la 
proposició: donar al terreny l’ús més pràctic i adequat per al barri. 
 
El conseller Sr. Abel Plana (PDCat) informa que el seu grup, coneixedor de la situació que 
descriu la proposició i que ha parlat amb l’associació de veïns, usuaris dels horts del carrer de 
la Maladeta i veïns i veïnes de la zona, ha fet una transacció al Grup del PP per demanar que 
també formessin part de la taula de treball els presidents de les comunitats de veïns. 
 
El Grup Municipal Demòcrata entén que la situació no és gens fàcil, però que, sobretot, cal 
solucionar un problema que fa molts anys que dura, per la qual cosa donarà suport a la 
proposició, si bé no estaria d’acord a alliberar els terrenys pagant 10-15 milions d’euros de 
diners públics a una gran constructora, ja que entén que la solució ha de tenir el consens de 
totes les parts implicades. 
 
El conseller Sr. Felix Cogolludo (Cs) expresa el voto favorable de su grupo, que no entiende 
que algunos grupos mencionen cosas diferentes al objetivo de conseguir la rambla verde que 
tanto desean los vecinos del barrio de Porta y que tantos años llevan reivindicando. 
 
El conseller Sr. Mario García (PSC) considera absurd que el Plenari debati sobre una 
intervenció en uns terrenys privats, i demana al grup proposant que aclareixi aquest aspecte. 
 
El conseller Sr. Carlos Izquierdo (BC) manifesta sorpresa davant la presentació d’aquesta 
proposició per part del PP, quan les característiques d’edificabilitat del terreny venen del PERI 
de 1998, al qual tots els grups, també el PP, van donar suport. Explicita que el propietari del 
terreny, un privat, actualment té dret a construir-hi, tant si agrada com si no. Informa, però, que 
el Govern fa temps que parla tant amb les entitats de Porta com amb la propietat sobre les 
possibles opcions i els possibles conflictes, i indica que emetrà el vot un cop que el grup 
proposant hagi especificat els objectius que pretén que assoleixi la taula de treball. 
 
Finalitzat el torn dels grups municipals, el Sr. Santiago Alonso dona la paraula a la persona del 
públic que vol intervenir en aquest punt. 
 
El Sr. Francisco Garrobo (representant de la CUP-Capgirem Nou Barris) pregunta si aquesta 
proposició la signa el PP o bé l’empresa Núñez y Navarro, un dels propietaris de la qual ha 
entrat a presó per estafar més de 10 milions d’euros a Hisenda, i diu al grup proposant que si la 
propietat vol continuar amb el seu projecte i les veïnes amb el seu, demani acord a totes les 
parts i, si no, sempre podrà culpar la CUP, Podemos o Veneçuela i, si tot continua igual, aplicar 
un 155 i posar la Sra. Sáenz de Santamaría a gestionar la feina, que no farà res però tot 
quedarà més bonic. Dit això, demana seriositat. 
 
Finalitzades aquestes intervencions, el President del Consell del Districte da paso al segundo 
turno de los grupos. 
 
El conseller Sr. Francisco López (PPC) asegura que, a pesar de lo que afirme el representante 
de la CUP, no le gustaría que se le pagase nada a un constructor, sino que le gustaría que se 
llegara a un acuerdo para recalificar los terrenos, opción que considera factible. Por otro lado, 
acusa de demagogo al portavoz de ERC y subraya que el PP ha presentado propuestas en el 
mismo sentido que esta desde el año 2013-2014, pero el Sr. Sangrà no es consciente de ello 
porque entonces no tenía representación en el Plenario. 
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) respon que els projectes de Porta i el treball de la gent 
d’aquest barri van molt més enllà del 2013, i que ERC, independentment de si ha tingut 
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representació al Plenari o no, sempre ha estat en el dia a dia del barri. Tot seguit, manifesta 
l’abstenció del seu grup. 
 
El conseller Sr. Abel Plana (PDCat) expressa el vot favorable del seu grup. 
 
El conseller Sr. Mario García (PSC) insisteix que no té sentit debatre sobre un espai privat; 
subratlla que es podrà debatre sobre les diferents reivindicacions (els horts, la rambla, un 
gimnàs per a l’escola Splai) quan el terreny sigui municipal, i expressa l’abstenció del seu grup. 
 
El conseller Sr. Carlos Izquierdo (BC) subraya que recalificar terrenos no es ni fácil ni algo que 
se pueda hacer de manera arbitraria, por mucho que el PP en algunos municipios en los que 
ha gobernado o gobierna haya actuado en el ámbito del urbanismo como si se tratara de una 
partida de Monopoly, y añade que también hay que tener en cuenta el hecho de que hay un 
lucro cesante y se acaba pagando a un privado. 
 
A continuación, comenta que el Grupo de BC ha hablado con la Asociación de Vecinos de 
Porta y esta ha negado que el PP se haya puesto en contacto con la asociación en relación con 
esta proposición, como también ha negado que sea voluntad de la asociación participar en una 
mesa de trabajo con otros grupos municipales, ya que entiende que la mejor manera de 
trabajar es hablar con el Gobierno y con la propiedad, tal como se está haciendo. Por ello, 
votará en contra de la proposición. 
 
Por otro lado, explica que el Gobierno trabaja con el objetivo de que Porta tenga una rambla 
verde, una demanda del barrio recogida también en el plan del Ayuntamiento que lidera el 
comisionado Ximeno, y continuará trabajando tanto con las entidades y vecinos y vecinas de 
Porta como con la propiedad. 
 
El conseller Sr. Francisco López (PPC) dice que no sabe con quién de la Asociación de 
Vecinos de Porta ha hablado el Gobierno, pero asegura que él ha hablado con mucha gente y 
que la proposición no recoge una petición del PP sino de esta asociación y de otras entidades. 
Por otro lado, comenta que Núñez y Navarro ha intentado vender el terreno a un comprador. 
 
El secretari indica que la proposició, amb 7 vots a favor, 8 en contra i 4 abstencions, no 
s’aprova. 
 
 
5.4 Proposició d’acord de GM Demòcrata relativa a: “ Que el govern municipal del Districte 
de Nou Barris insti a la regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona a que treballi, amb 
tots els agents implicats, per modificar el reglament d’accés a la Mesa d’Emergència amb 
l’objectiu que les persones que habiten en locals comercials convertits en habitatge puguin 
accedir a la mateixa en cas de risc de pèrdua de la seva llar”. 
 
El conseller Sr. Adrià Ventura (PDCat) exposa que l’augment del preu de l’habitatge tant al 
districte com a tota la ciutat fa que els veïns cada cop tinguin més dificultats per accedir a un 
habitatge, ja sigui de lloguer o de compra. Paral·lelament, la forta crisi econòmica dels darrers 
anys ha provocat la reducció del teixit comercial del districte, i que locals que s’empraven com 
a locals comercials s’hagin transformat en habitatge habitual de moltes famílies. Indica que als 
principals portals immobiliaris és habitual trobar anuncis d’habitatges amb descripcions com ara 
«planta baixa amb entrada independent», «estudi a peu de carrer» o «loft en planta baixa», 
darrere les quals sovint hi ha locals que han estat convertits en habitatges, que tenen preus, 
tant de lloguer com de compra, molt inferiors als de la resta d’habitatges, i que no tenen cèdula 
d’habitabilitat. Observa que majoritàriament són els veïns més vulnerables els que accedeixen 
a aquest tipus d’habitatges, amb el principal problema que quan una d’aquestes famílies 
vulnerables està en risc de ser desnonada de l’immoble, no té dret a accedir a la Mesa 
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d’Emergència perquè, segons la llei, el que perd no és un habitatge sinó un local comercial, i no 
té dret a reallotjament a través de la Mesa. Davant d’aquesta situació, el seu grup presenta 
aquesta proposició, que enuncia. 
 
A continuació, el President del Consell del Districte, obre un torn de paraula a la resta de grups 
municipals. 
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) expressa el vot favorable del seu grup, que entén que 
no hi ha cap impediment tècnic per donar compliment a la proposició i que la Mesa 
d’Emergència ha de donar resposta a totes les persones que per un procés determinat han 
perdut el que feien servir com a habitatge; recorda que el seu grup va presentar a l’Ajuntament 
un pla contra l’infrahabitatge que preveia la inclusió de casos que actualment quedaven fora del 
circuit d’atenció a la vulnerabilitat per poder arribar a totes les casuístiques que es donen en 
una ciutat com Barcelona, que són summament diverses, i observa que ni el PSC ni CiU van 
introduir aquesta qüestió en cap de les dues modificacions que es van fer del reglament. 
 
El conseller Sr. Francisco López (PPC) expresa el voto favorable de su grupo, y solicita una 
mayor vigilancia por parte del Ayuntamiento ante el uso de locales comerciales como vivienda 
cuando no están preparados para ello. 
 
La consellera Sra. Noemí Martín (Cs) expone que, según los datos del Consorcio de la 
Vivienda, el número de casos de la Mesa de Emergencia en Nou Barris se ha duplicado: ha 
pasado de 24 en febrero de 2017 a 56 en febrero de 2018 (370 en toda Barcelona), y subraya 
que desde que una persona solicita una vivienda a la Mesa de Emergencia hasta que se le 
concede pasan dos meses, lo cual demuestra que las políticas de BC para agilizar los trámites 
para conseguir un piso no funcionan. Añade que si la gestión del Gobierno con los bancos, 
grandes tenedores y pequeños propietarios no está dando el resultado deseado por todos es 
porque BC antepone su ideología al beneficio de todos los ciudadanos, y las familias, audiencia 
tras audiencia, se quejan de que llevan más de dos años esperando un alquiler social, no 
reciben solución alguna y viven con miedo e incertidumbre. 
 
A continuación, manifiesta el voto favorable de su grupo, que siempre ha denunciado la falta de 
vivienda pública municipal disponible y ha reclamado una mayor agilidad en los trámites que 
permita reducir el tiempo que tiene que esperar una familia para que se le asigne una vivienda, 
así como la necesidad urgente de activar nuevos mecanismos para disponer de un parque de 
vivienda de alquiler asequible y adaptado a las necesidades de cada familia que pueda 
convertirse en alquiler social en los casos más vulnerables. 
 
La consellera Sra. Núria Gaig (PSC) posa de manifest que moltes immobiliàries venen i lloguen 
locals sense cèdula d’habitabilitat i, per tant, sense llicència d’obres majors i, normalment, 
sense sortida de fums, entre altres coses. Observa, però, que sovint el preu d’aquests locals no 
dista gaire del de pisos amb cèdula d’habitabilitat. 
 
A continuació, exposa que el Govern municipal, en el marc del projecte APROP i davant el 
fracàs de les polítiques d’habitatge, construirà allotjaments —no habitatges— per a gent 
vulnerable en contenidors de vaixells, i subratlla que és difícil controlar que altres venguin o 
lloguin espais sense cèdula d’habitabilitat sobretot quan el mateix Govern municipal ho fa. 
 
Assenyala que, segons el darrer informe, a Barcelona hi ha 3.139 persones sense llar, i 
comenta que si bé les persones que viuen al carrer van per una altra via, aquestes també han 
de tenir dret a l’habitatge de lloguer protegit, prioritàriament social i públic, tot i que també cal 
tenir en compte que la Mesa d’Emergència està totalment saturada, i cal mirar tots els casos 
específicament. 
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Per acabar, observa que si la construcció d’habitatge públic continués al ritme actual 
(60 habitatges per any), caldrien 500 anys per donar resposta a les 30.000 persones que hi ha 
actualment en llista d’espera. 
 
El conseller Sr. Antoni Tallada (BC) subraya que la preocupación por los desahucios 
manifestada no se traslada a la política de algunos partidos, que pueden legislar. 
 
D’altra banda, remarca que el reglament de la Mesa d’Emergència depèn del Consorci 
d’Habitatge de Barcelona, amb la participació de la Generalitat en un 40%, i és en aquest marc 
on s’ha de valorar la possibilitat d’ampliar la normativa, i diu al Sr. Ventura que la Generalitat 
només està aportant un 20% dels pisos socials. 
 
En darrer lloc, assegura que totes les persones que viuen en locals sense cèdula d’habitabilitat 
són ateses tant pel SIPHO com per Serveis Socials i ningú no es queda al carrer, i manifesta la 
preocupació del seu grup pel fet que l’ampliació del reglament proposada provoqui que hi hagi 
més infrahabitatges a Barcelona, cosa que fa que s’abstingui en aquesta proposició. 
 
Finalitzat el torn dels grups municipals, el Sr. Santiago Alonso dona la paraula a la persona del 
públic que vol intervenir en aquest punt. 
 
El Sr. Francisco Garrobo (representant de la CUP-Capgirem Nou Barris) subratlla que llogar un 
local com a habitatge quan no té cèdula d’habitabilitat no és legal i caldria perseguir aquestes 
actuacions i, si és necessari, fer pagar, no amb petites multes sinó de manera contundent, a les 
empreses i els particulars que les duen a terme, en lloc de posar el focus sobre les persones 
desnonades. 
 
Qualifica la proposició de postureig, ja que el grup que durant el mandat anterior posava traves 
a les entitats a l’hora de dotar de flexibilitat el reglament de la Mesa d’Emergència, on només 
podien entrar persones de lloguer i hipoteca, no ocupes, amb papers i amb mil traves, ara 
reclama una modificació del reglament —l’última es va fer per pressió de les entitats. D’altra 
banda, comenta que el seu grup no té constància que cap persona s’hagi quedat sense 
assistència, però demana al Grup de BC que, si el que diu el Grup Municipal Demòcrata és 
cert, ho corregeixi perquè cap persona es quedi sense aquesta assistència. 
 
Per acabar, remarca que cal tenir present que el que provoca que la gent visqui en espais com 
aquests és la precarietat que ha estat impulsada pels partits de dretes i que ha fet que molta 
gent no tingui pràcticament espais per viure i sovint aquests locals siguin l’únic que poden 
pagar, i assenyala que hi ha persones que estan estafant veïnes que tenen una necessitat 
d’habitatge. 
 
Finalitzades aquestes intervencions, el President del Consell del Districte da paso al segundo 
turno de los grupos. 
 
El conseller Sr. Adrià Ventura (PDCat) aclareix que la proposició no pretenia ni vigilar ni 
criminalitzar la gent que viu en un local, com tampoc atacar el Govern, sinó aconseguir que 
qualsevol persona que perdi el seu habitatge pugui accedir a la Mesa d’Emergència. 
 
Diu al representant de BC, que ha esmentat la Generalitat, que la proposició ja demana 
l’actuació de tots els agents implicats, i manifesta el seu desacord amb la companya del PSC 
respecte de l’afirmació que no hi ha gaire diferència entre els preus dels locals i els dels pisos 
amb cèdula d’habitabilitat: si s’entra a qualsevol portal immobiliari i s’ordenen els resultats per 
preu, els primers, sovint amb molta diferència, són locals comercials. 
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D’altra banda, manifesta sorpresa davant l’afirmació que la Generalitat només aporta un 20% 
dels pisos socials. En aquest sentit, exposa que des del 2015 i fins a l’aplicació del 155 es van 
invertir més de 35 milions d’euros en habitatge; en un any es van destinar 13 milions a la 
compra d’habitatge a través de l’Agència d’Habitatge de Catalunya; 18 milions d’euros dels 
imports dels pisos buits a la compra d’habitatge per destinar-lo a habitatge social; enguany més 
de mig miler d’habitatges comprats, el 2015, 600, i el 2016, 500, i es gestionen 
27.000 habitatges dels quals 14.000 són propis. 
 
Clou la intervenció agraint els vots favorables. 
 
La consellera Sra. Noemí Martín (Cs) subraya que su grupo siempre trabajará para exigirse y 
exigir al Gobierno Municipal la existencia de los recursos materiales y personales necesarios 
para evitar que las familias se vean en situaciones de vulnerabilidad y para ofrecerles desde la 
Administración una solución digna y sin estigmatizaciones para que puedan rehacer su vida. 
 
La consellera Sra. Núria Gaig (PSC) expressa el vot favorable del seu grup. 
 
El conseller Sr. Antoni Tallada (BC) se dirige a los miembros de Cs para decirles que siempre 
afirman que exigirán a la Administración que todo el mundo pueda tener vivienda, pero luego 
no hacen nada para reformar la LAU o para que se ejecuten los presupuestos de vivienda. 
 
Por otro lado, da las gracias a la Sra. Gaig por un análisis de la situación sincero, honesto y sin 
demagogia, y dice al Sr. Ventura que casos como el que pretende regular solo suponen el 
0,6% de los desahucios. 
 
El conseller Sr. Adrià Ventura (PDCat) tanca el punt agraint els vots favorables i manifesta el 
desig que la proposició aprovada es traslladi a la Regidoria d’Habitatge perquè iniciï els tràmits. 
D’altra banda, diu al Sr. Tallada que la proposició no només vol ajudar les persones que ja 
estan en una situació d’espera o que han estat desnonades, sinó també evitar futurs 
desnonaments i donar-hi resposta, tenint en compte una nova realitat que, d’acord amb els 
veïns i els agents implicats, com ara la PAH, està creixent. 
 
El secretari indica que la proposició s’aprova amb 11 vots a favor, cap vot en contra i 
8 abstencions. 
 
 
5.5 Proposició d’acord d’ERC relativa a que “ El govern del Districte de Nou Barris instarà a 
l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) a incloure de forma prioritària en la seva 
programació el projecte de l’escola bressol per al barri de Vilapicina i Torre Llobeta, al solar de 
les Cotxeres dels Quinze. I el govern del Districte garantirà que tot el procés es faci amb 
l’acompanyament i la participació dels veïns i veïnes”.  

 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) posa de manifest l’absència d’escoles bressol públiques 
al barri de Vilapicina i la Torre Llobeta —equipament reivindicat des de fa temps—, que fa que 
més de 400 infants del barri —a l’exposició de motius de la proposició hi ha un error, hi diu que 
n’hi ha més de 500— hagin d’anar en la seva primera escolarització a centres privats del barri o 
dels voltants o, si tenen més sort, a una escola bressol pública lluny del seu lloc de residència. 
 
D’altra banda, assenyala que l’existència d’una escola bressol generaria, en un barri envellit, un 
efecte crida per a les famílies que tenen fills o es plantegen tenir-ne, i recorda que l’objectiu del 
Govern municipal per a aquest mandat era disposar del lloc per a aquesta escola, un objectiu 
poc ambiciós. Afegeix que una mica després de meitat de mandat, hi va haver un acord entre la 
Generalitat i l’Ajuntament per a la compravenda d’uns terrenys entre els quals hi havia els de 
Can Xiringoi, els de les Cotxeres dels Quinze, i l’Ajuntament va anunciar que hi aniria l’escola 
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bressol, opció que el Grup d’ERC considera encertada sempre que els veïns hi estiguin 
d’acord, com sembla que és el cas. 
 
Observa que aquesta escola bressol ni tan sols està programada, per la qual cosa la proposició 
demana que es programi i que es faci una previsió de tot el procés necessari per determinar on 
i com es pot fer realitat, malgrat el fet que els terrenys de les antigues cotxeres, on 
històricament hi havia hagut la finca de Can Xiringoi, és una peça complicada, que ja ha estat 
ocupada en part, amb un procés que va ser exemplar quant a participació de veïns i veïnes, 
després de molts anys de reivindicació —recorda que fa algunes dècades les pancartes de 
«cotxeres no» als balcons eren un tret d’identitat del barri—, que tothom va valorar molt 
positivament i que caldria repetir. El seu grup entén que, tot i la complexitat d’eliminar zona 
verda —la part que queda lliure dels terrenys de Can Xiringoi ho és— per tornar a posar 
equipaments, hi ha bona predisposició per part del veïnat, de manera que ara cal que el 
Govern municipal i l’Institut Municipal d’Educació s’hi posin a treballar per concretar calendaris i 
procés participatiu. 
 
Pels motius exposats, el seu grup presenta aquesta proposició, que indica que ha estat 
transaccionada amb el grup del Govern (se n’ha eliminat la part que posava data al compromís) 
i que enuncia. 
 
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) indica que Can Xiringoi és un espai amb més de 4.500 m² i 
20.000 m² de sostre construïble, i expressa el vot favorable del seu grup a la proposició, amb la 
qual el Govern podria donar compliment al prec que el Grup Municipal Demòcrata va presentar 
al juliol del 2017 perquè es fes un procés participatiu perquè fossin els veïns i les veïnes de 
Vilapicina i la Torre Llobeta els qui decidissin els usos i els equipaments necessaris per al barri 
que podien localitzar-se en aquest espai. 
 
El conseller Sr. Francisco López (PPC) dice al Sr. Sangrà que si la Generalitat hubiera pagado 
los 177 millones de euros que debe al Ayuntamiento, se habrían podido hacer muchas cosas, y 
que también hay necesidades de escoles bressol en Verdún, en Porta o en Vallbona, donde los 
padres de 40 niños de 0 a 3 años deben llevar a sus hijos a Montcada o buscar otras 
soluciones. 
 
La consellera Sra. Noemí Martín (Cs) expresa el voto favorable de su grupo, que considera 
muy importante que se dote el barrio Vilapicina y Torre Llobeta, un barrio con 
aproximadamente 25.500 habitantes que no dispone de ninguna guardería municipal, de una 
guardería, que favorecería la educación en la etapa de 0 a 3 años, una de las etapas 
educativas más importantes. Afirma que su grupo siempre trabajará por una escuela pública 
gratuita y de calidad, por dotar de autonomía los centros para su propia organización, por un 
modelo plurilingüe en los colegios, por potenciar la formación del profesorado público, por la 
creación de más guarderías públicas y gratuitas y por un mejor mantenimiento de los centros 
escolares, entre otros objetivos, y subraya que es primordial garantizar el acceso para 
conseguir la igualdad de oportunidades, si bien la tarifación social del Gobierno de BC dificulta 
mucho que las familias puedan llegar a afrontar el pago de las guarderías. Remarca que por 
culpa de este grupo, Barcelona se ha convertido en una de las ciudades con las guarderías 
más caras de España: el precio máximo ha pasado de 289 euros en el curso 2016-2017 a 395 
en el curso 2017-2018, y lo mínimo que pagan las familias sin recursos en Barcelona son 50 
euros, mientras que en Madrid este importe mínimo es de 14 euros. 
 
Reconoce que la Generalitat no cumple con su parte, pero insiste en la necesidad de dotar el 
barrio de Vilapicina y Torre Llobeta de una guardería municipal, dotación por la que su grupo 
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preguntó al Gobierno Municipal en uno de los plenos del Distrito. Ante esta necesidad, su grupo 
votará a favor de la proposición. 
 
El conseller Sr. Gabriel García (PSC) manifiesta sorpresa ante el hecho de que el Sr. Sangrà, 
que suele ser firme en la defensa de los términos de las proposiciones que presenta, haya 
aceptado eliminar un punto muy importante, referente al acuerdo de destinar la dotación 
presupuestaria en el próximo ejercicio de la redacción del proyecto con el objetivo de que a lo 
largo del 2019 se pudiera iniciar su construcción. Pregunta qué es lo que se ha acordado con el 
Gobierno, e indica que expresará su voto, que habría sido favorable con el redactado original, 
después de escuchar la respuesta por parte del Grupo de ERC. 
 
A continuación, expone que entre 2007 y 2011, cuando gobernaba el Grupo del PSC con ICV-
EUiA —partido hoy desconocido por la regidora del Distrito—, se hicieron 29 escoles bressol en 
Barcelona, y entre los objetivos para el presente mandato, el PAD —no se aprobó en este 
plenario, pero no es la primera vez que Nou Barris no tiene PAD— incluye: «construcció de 
noves escoles bressol: augment del nombre d’escoles bressol al districte, prioritàriament als 
barris de Trinitat Nova, Guineueta-Can Peguera i Vilapicina i Torre Llobeta». Subraya que el 
objetivo del PSC es que se cumpla el PAD, que tenía su apoyo en este contenido, y remarca 
que no se está dando una buena respuesta en cuanto a escoles bressol, especialmente en el 
barrio de Vilapicina y Torre Llobeta. 
 
La consellera Sra. Esther Flaquer (BC) dona les gràcies al grup proposant per la transacció i 
afirma que BC sempre ha estat conscient de les mancances quant a escoles bressol als 
diferents barris, com ara Vilapicina i Torre Llobeta, el barri més dens del districte, amb un 3,2% 
de nens i nenes entre 0 i 3 anys (més de 600) i un dels barris amb menys terrenys públics. 
Davant d’aquesta situació, el Govern es va comprometre a buscar un lloc per a una escola 
bressol: hi havia un terreny al carrer Petrarca en què una part estava pendent d’expropiació, i el 
més ràpid era buscar un terreny; a finals de 2016, va sorgir l’oportunitat de trobar un terreny de 
centralitat per al barri i es van comprar els terrenys de Cotxeres, un lloc que, amb 
aproximadament 30.000 m

2
 de sostre construïble, es considera idoni per a una escola bressol. 

Afegeix que el terreny ha costat 9.600.000 euros i que s’hi ha fet un gran esforç, si bé se’n 
voldrien fer encara més, i expressa el vot favorable del seu grup a la proposició. 
 
No havent intervenció del públic, el President del Consell del Districte da paso al segundo turno 
de los grupos. 
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) dona les gràcies als grups que han donat suport a la 
proposició i comenta algunes de les qüestions que s’han exposat. 
 
D’una banda, demana al Grup del PP que revisi les dades, ja que fa temps que no hi ha un 
deute de 177 milions d’euros; exposa que el contracte programa de serveis socials ha passat 
de 33 milions d’euros el 2008 a gairebé 61 milions el 2017, i subratlla que ERC, quan ha 
governat, ha governat bé, i així ho continuarà fent. D’altra banda, explica que el seu grup està 
traslladant una necessitat dels veïns d’un barri, cosa que no significa que no n’hi hagi d’altres. 
 
D’altra banda, diu al Grup del PSC que la proposició inicial constava de tres punts i se n’ha 
suprimit el menys important. Observa que l’escola bressol a què fa referència la proposició ni 
tan sols està programada; l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona no té constància que 
calgui aquesta escola bressol, i l’aprovació de la proposició permetrà que entri en programació, 
el primer pas necessari després que s’hi trobés l’espai, i, en segon lloc, la proposició parla de 
garantir la participació dels veïns en la definició dels espais. Entén que els dos punts de la 
proposició fan referència a qüestions importants. 
 
El conceller Sr. Francisco López (PPC) expresa el voto favorable de su grupo. 
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El conseller Sr. Gabriel García (PSC) responde al Sr. Sangrà que, si la prioridad es programar 
la escola bressol, también debería pedirse lo que se ha eliminado de la proposición, una 
proposición que se ha acomodado al Gobierno, y que garantizar la participación vecinal es 
positivo, pero, en este caso, la escola bressol ya está marcando el camino del equipamiento. 
 
Dit això, indica que, encara que s’hagi retallat la proposició d’acord, fet que no afavoreix 
l’escola, el seu grup hi votarà a favor. 
 
La consellera Sra. Esther Flaquer (BC) observa que encara que ja hi hagi constància que s’hi 
farà una escola bressol, caldrà decidir molts aspectes, com ara on s’ubica exactament dintre de 
l’espai, i per això caldrà fer el procés participatiu, que també servirà per programar altres 
equipaments necessaris per al barri o per al districte. 
 
D’altra banda, demana que no es faci servir el terme guarderia, ja que les escoles bressol no 
són guarderies de nens, sinó escoles on se’ls educa i se’ls socialitza. 
 
Per acabar, subratlla que si bé aquest any s’han fet menys escoles bressol, a principis de 
mandat se’n van remunicipalitzar tres, acció que ha requerit molta feina, i agraeix la proposició. 
 
El secretari indica que la proposició s’aprova per unanimitat. 
 
5.6 Prec del PSC relatiu al següent: “Que el govern del Districte de Nou Barris aturi tots els 
canvis de mobilitat al Districte (la implantació de carrils bici i carril bus, distribució 
d’aparcaments al carrer....), fins no tenir acabat i presentat al consell Plenari del nostre districte 
el Pla de Mobilitat del Districte de Nou Barris 

 
El conseller Sr. Gabriel García (PSC) observa que la ciutat es va adaptant pel que fa a mobilitat 
per ser una ciutat més accessible i amable amb la ciutadania, però els canvis no sempre són 
benvinguts per alguns usuaris o veïns de les zones afectades, i, a més, últimament el Govern 
municipal ha modificat diverses actuacions al districte després d’haver-ne presentat els 
projectes. Per exemple, ha implementat carrils bici que bloquegen l’accés a diferents vies o 
negocis i ha canviat parades d’autobús sense avisar i sense tenir en compte les necessitats i 
les sensibilitats dels usuaris —algunes actuacions s’han corregit, però sense facilitar-ne gaires 
explicacions. 
 
D’altra banda, assenyala que el Govern de Nou Barris s’ha endarrerit en l’elaboració i 
publicació d’un pla de mobilitat que faciliti les millores de mobilitat que necessiten els veïns i les 
veïnes del districte. 
 
Per això, el seu grup, que sempre ha defensat les polítiques de mobilitat ben informades, ben 
planificades i ben executades, presenta aquest prec, que enuncia, i manifesta la voluntat del 
seu grup que el Govern apliqui al districte de Nou Barris el criteri que ha explicat pel que fa a la 
Meridiana, és a dir, que es tinguin en compte els impactes que tindrien els canvis que s’hagin 
de fer. 
 
Pel govern, el conseller Sr. Carlos Izquierdo (BC) pregunta al conseller del PSC si el que està 
demanant és que s’aturin l’ampliació de la línia del bus D50 a la Zona Nord i del Bicing o la 
prova pilot de l’autobús a demanda a Torre Baró entre altres. 
 
El Sr. Gabriel García (PSC) contesta que una de las muchas cosas que rechaza su grupo, y 
que ya han sido denunciadas, también por parte de vecinos en esta sala, es la actuación del 
carril bici de Río de Janeiro, que se ha implementado a pesar de que había otro justo al lado. 
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El conseller Sr. Carlos Izquierdo (BC) subraya que la ampliación del Bicing o la conexión de 
Nou Barris con el resto de la ciudad mediante un carril bici son actuaciones que tienen un 
impacto positivo en el territorio y lo mejoran, y añade que estas actuaciones pueden gustar más 
o menos, pero todas han sido explicadas en consejos de barrio y en otros espacios, en el 
marco de procesos participativos. Por otro lado, remarca que ante unos índices de 
contaminación tan alarmantes como los de Barcelona, una de las áreas metropolitanas con 
más densificación de coches por quilómetro cuadrado de toda Europa, y ante el hecho de que 
el 60% del espacio público de la ciudad está ocupado por el vehículo y no por los peatones, 
hay que actuar en el sentido en el que lo está haciendo el Gobierno Municipal. Entiende que el 
grupo que se hace llamar socialista coincidirá en que debe liberarse más espacio público. 
 
A continuación, indica que, si bien habrá un plan participado, el ruego no se acepta, sobre todo 
por la urgencia y, probablemente, por lo que otros gobiernos no han hecho antes en cuestiones 
de movilidad. 
 
El conseller Sr. Gabriel García (PSC) solicita volver a intervenir, ya que entiende que no ha 
empleado su segundo turno, sino que se ha limitado a responder ante una interpelación però el 
President del Consell del Districte indica que la respuesta a una interpelación es un segundo 
turno. 
 
 
5.7 Prec de CS relatiu a que “Por los motivos expuestos con anterioridad, instamos al Gobierno 
del Distrito de Nou Barris a realizar junto a los diferentes entes del Ayuntamiento de Barcelona, 
una mayor divulgación y promoción del Distrito: en los medios de comunicación promocionales 
de la ciudad, APP’S de promoción turística del propio Ayuntamiento o publicitadas por el 
mismo, inclusión en los medios de comunicación de los puntos de interés catalogados por el 
proyecto Relligant, e inclusión en los planos y guias de Barcelona de los lugares emblemáticos 
del Distrito” 
 
La consellera Sra. Noemí Martín (Cs) enuncia el ruego. 
 
Pel govern el conseller Sr. Manuel Cubero (BC) saluda a las personas presentes y subraya que 
el Gobierno ya trabaja para acabar con la idea de que Nou Barris es «el patio trasero» de 
Barcelona y convertirlo en un nuevo espacio de centralidad de la ciudad, con muchas 
posibilidades dados su patrimonio, su diversidad, su memoria histórica, etc. Expone que, por 
primera vez en muchos años, Nou Barris está acogiendo eventos de ciudad, como actividades 
de La Mercè; la Fira de la Terra, que se celebrará próximamente; la Mesa de la Memoria 
Histórica o las numerosas acciones previstas en relación con el castillo de Torre Baró, el Rec 
Comtal, la Casa de l’Aigua y los acueductos de la Zona Norte. 
 
Dicho esto, asegura que se llevará a cabo todo lo que plantea el ruego y mucho más, de modo 
que el ruego se acepta, pero observa que el preámbulo hace demasiado hincapié en el turismo, 
y el Grupo de BC basa sus actuaciones en otros objetivos. 
 
La consellera Sra. Noemí Martín (Cs) subraya que Nou Barris no tiene ninguna presencia en la 
previsión de la actividad turística de marzo de 2018, y su presencia en las páginas web de 
promoción del Ayuntamiento de Barcelona es muy escasa: en Barcelona Turisme únicamente 
aparecen como lugares de interés del distrito el mirador de Torre Baró, el Parc Central de Nou 
Barris, el Parc de la Guineueta y el Parc del Turó de la Peira —no hay ninguna mención de las 
masías, la Casa de l’Aigua ni los acueductos de Ciudad Meridiana, entre otros—, y en las 
páginas de Professionals Turisme, Nou Barris no aparece, ni siquiera en el banco de imágenes. 
Tampoco aparece en aplicaciones móviles como Mapp4all ó en Visit Barcelona, perteneciente 
al Ayuntamiento, solo aparecen el Centro Deportivo Municipal Can Dragó, El Corte Inglés, 
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Heron City, el Hotel Ibis, La Esquinica, el mirador de Torre Baró, el Parc Central de Nou Barris, 
el Parc del Turó de la Peira y el Txapeldun. 
 
Insiste en solicitar que se promocionen al menos los 35 puntos que recoge el proyecto 
«Relligant Nou Barris» y que se dé a la labor documental la importancia que merece en el 
acercamiento de Barcelona al distrito, uno de los más desconocidos de la ciudad a pesar de 
disponer de atractivos que podrían ser promocionados en el ámbito de ciudad pero que siguen 
sin tener visibilidad en los canales de comunicación del propio Ayuntamiento. 
 
No es produeix rèplica per part del govern del Districte 
 
5.8 Prec de CS relatiu a que “Por los motivos expuestos con anterioridad rogamos al Gobierno 
del Distrito de Nou Barris realice las gestiones oportunas para presentar, en un plazo no 
superior a un mes, un informe incluyendo los datos mostrados en el informe de ciudad (Casos 
atendidos directamente en las oficinas, Casos atendidos a domicilio por movilidad reducida, 
número de viviendas donde se ha instalado material de eficiencia energética y su importe, 
viviendas derivadas por el CSS, perfil de las personas atendidas, perfil de las viviendas, 
situación de los suministros antes de la intervención, indicadores de pobreza energética y 
condiciones de la vivienda, número de avisos de corte de suministro atendidos y resultado de 
las intervenciones, informe de riesgo de exclusión residencial (IRER), número de casos 
tramitados con respecto a cambios de titularidad, boletines, cambios de potencia, bonos 
sociales,…) pero desglosados por cada oficina PAE’S (Verdun y Zona Norte) ubicadas en el 
Distrito de forma individualizada e incluyendo las partidas económicas destinadas a cada una 
de las oficinas”. 
 
El conseller Sr. Juan del Olmo (Cs) formula el ruego, que entiende que en el informe de la 
regidora solo ha sido contestado parcialmente. 
 
Pel govern, la consellera Sra. Carolina Recio (BC) entén que en l’informe de la regidora ja s’ha 
facilitat la informació que sol·licita el prec, i demana coherència al Grup de Cs, que en aquell 
punt de l’ordre del dia s’ha queixat d’unes dades que ara sol·licita com si no s’haguessin 
facilitat. 
 
Posa de manifest el compromís absolut del Govern amb la posada a disposició de les dades, 
que han estat facilitades al Plenari —al document que es penja al web hi ha encara més 
dades— i s’han explicat a les entitats en els grups de treball pertinents. Afegeix que es treballa 
conjuntament amb els PAE en la línia de l’obertura comunitària, per explicar les accions a totes 
les persones implicades, i que, atès que es treballa amb una visió de drets, l’objectiu és que el 
servei sigui universal. D’altra banda, subratlla que una de les coses que està fent el Govern és 
posar ordre a les dades, i en habitatge ha fet un gran esforç per sincronitzar les dades i facilitar-
les semestralment. 
 
Per acabar, indica que el prec no s’accepta perquè el Govern considera que ja està facilitant 
totes les dades tant als grups com a les entitats, molt actives al districte en la defensa del dret a 
l’habitatge i en temes de pobresa energètica. 
 
El conseller Sr. Juan del Olmo (Cs) considera que la Sra. Recio no ha entendido el ruego, que 
solicita que los datos se desglosen por oficina y que se especifiquen las partidas 
presupuestarias de cada una de ellas, y subraya que los datos desglosados permitirían un 
mejor análisis del proyecto, así como una evaluación de cada oficina y de las acciones que 
realizan. 
 
Entiende que el Gobierno dispone de los datos que se le están solicitando, y que no aceptar el 
ruego demuestra su poca exigencia a la hora de valorar lo que está sucediendo alrededor de 
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cada una de las oficinas y de comparar estos datos con otros proyectos similares, como «A-
porta», que permitiría obtener el mejor rendimiento posible del conjunto de proyectos y un 
mejor análisis de la realidad del distrito. 
 
La consellera Sra. Carolina Recio (BC) assegura que ha entès el prec perfectament i celebra 
que el Grup de Cs valori el projecte «A-porta», que en la sessió anterior del Plenari criticava. 
 
 
5.9 Prec del GM Demòcrata relatiu a: “Que de manera urgent s’apliqui l’Estratègia Antirumors 
que es desenvolupa dins del Pla BCN Interculturalitat i es prengui com a zona prioritària el 
districte de Nou Barris.; Que el govern municipal  en el marc del Consell Sectorial de 
Participació, Acció Comunitària i Convivència, constitueixi una comissió formada per tots els 
grups municipals representats en aquest Consell Plenari i les entitats que treballen sobre 
aquestes situacions, amb la finalitat de fer un seguiment del que s’està desenvolupant” 
 
El conseller Sr. Adrià Ventura (PDCat) posa de manifest que, segons el baròmetre presentat en 
el darrer informe de la comissió de seguiment de l’aplicació de l’ordenança de civisme, que 
mostra les principals preocupacions dels veïns i les veïnes de cada districte, a Nou Barris hi ha 
una quantitat molt elevada de veïns —quantitat tres vegades superior a la de la resta de 
districtes— que consideren que el principal problema que tenen són els problemes associats a 
la immigració, una dada que va sorprendre negativament el seu grup —observa que també 
caldria replantejar-se el fet de qualificar la immigració com a problema. 
 
Davant d’això, i amb la consciència que Nou Barris ha estat i és un districte d’acollida de veïnes 
i veïns de tot arreu, i que la seva fortalesa i orgull radica precisament en el fet de ser un 
districte divers i plural, el seu grup presenta aquest prec, que enuncia. 
 
Pel govern, la consellera Sra. Carolina Recio (BC) agraeix la presentació d’aquest prec, molt 
pertinent, i recorda que avui les intervencions del públic han començat fent referència a temes 
que tenen a veure amb la necessitat de pensar des de tots els àmbits les estratègies que 
permetin que Nou Barris, districte d’acollida, continuï sent un districte de convivència i bon 
veïnatge. 
 
Tot seguit, posa en relleu la tradició de moltes de les entitats del districte, que han fet que 
aquest sigui un espai de convivència, amb grups i esdeveniments que van des dels aplecs 
sardanistes fins a la Festa d’Andalusia, passant, entre moltes altres activitats exemplificadores 
del que significa la xarxa antirumors, pel Festival de Sopes, que també es replica a la Zona 
Nord amb Menjars del Món. 
 
Explicita que el Govern, que va aprovar el Pla de convivència, que treballava un concepte de 
convivència molt més inclusiu que no punitiu, està d’acord amb el que sol·licita el prec, però 
demana al Sr. Ventura si hi pot afegir que la mesa de treball que es creï s’emmarqui en la 
sectorial de convivència i acció comunitària. 
 
El conseller Sr. Adrià Ventura (PDCat) agraeix el to de la resposta i accepta la transacció 
proposada. 
 
La consellera Sra. Carolina Recio (BC) reitera l’acceptació del prec i subratlla que cal treballar 
conjuntament per la convivència al districte. 
 

  
5.10 Prec del GM Demòcrata relatiu a:” Que el govern municipal es comprometi a no treure el 
carril dedicat a l’aparcament de la Via Júlia i busqui solucions alternatives a la problemàtica 
existent”. 
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El conseller Sr. Abel Plana (PDCat) formula el prec, motivat per la intenció del Govern 
d’eliminar el carril d’aparcament de la via Júlia entre la plaça Francesc Layret i el carrer 
Artesania per fer-hi un carril bus, actuació que implicaria reubicar contenidors, modificar places 
d’aparcament reservades per a persones amb discapacitat i un nou greuge al teixit comercial 
de la via Júlia per l’afectació de les zones de càrrega i descàrrega. 
 
Pel govern, la consellera Sra. Jennifer Coronado (BC) saluda tothom i diu al Grup Municipal 
Demòcrata que a la pàgina 547 del Pla de mobilitat del 2013, que va ser aprovat per aquest 
grup, hi ha un mapa amb la nova xarxa d’autobús que ara critica, i a la pàgina 516 del mateix 
document hi ha el carril bici de Rio de Janeiro, que ara també demana que es corregeixi. D’altra 
banda, pregunta al Sr. Plana quines solucions té davant la problemàtica assenyalada, i 
assegura que el Grup de BC ha fet l’estudi corresponent i té propostes. 
 
El conseller Sr. Abel Plana (PDCat) observa que no és el seu grup el que està governant i 
puntualitza que s’ha limitat a dir que, tal com han posat de manifest els veïns i les veïnes de 
Verdum, l’aplicació dels canvis ha provocat col·lapses en una zona on abans no n’hi havia, i els 
veïns que entren per via Júlia triguen molt més d’un quart d’hora per poder-la recórrer. Entén 
que quan es demostra que una actuació no ha estat encertada, s’ha de poder rectificar; insta el 
Govern a presentar el Pla de mobilitat i a plantejar solucions, i comenta que les seqüències 
dels semàfors, que no s’han modificat malgrat haver fet canvis en les direccions dels carrers, 
també són un problema. 
 
La consellera Sra. Jennifer Coronado (BC) explicita que el prec no s’accepta i reitera que el 
Govern té propostes. 
 

 
5.11 Prec d’ERC relatiu al següent: “Que el Govern del Districte de Nou Barris faci la gestió 
pertinent davant l’Autoritat del Transport Metropolità per tal que, en un termini màxim de sis 
mesos, es faci efectiu el canvi de nom de l’estació de la Línia 4 del Metro que actualment porta 
el nom de «Llucmajor» pel de «Llucmajor/República», per tal d’adaptar-lo a la nova realitat 
toponímica de l’entorn”. 
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) exposa que quan la plaça Llucmajor va passar a 
denominar-se plaça de la República, l’abril de 2016, es va comentar que progressivament 
caldria canviar les denominacions de les parades dels transports públics de la zona, però, si bé 
el canvi en els autobusos va ser molt ràpid, es va explicar que el canvi en l’estació de metro, 
que tenia un cost elevat, era complex i afectava infografia de tota la ciutat, es duria a terme 
quan hi hagués un canvi general de la infografia del metro de Barcelona. Tanmateix, des 
d’aleshores hi ha hagut dos canvis en la infografia del metro de la ciutat, però en cap de les 
dues ocasions s’ha aprofitat per adaptar el nom de l’estació al topònim actual de la plaça. 
 
Puntualitza que el canvi no és un caprici i no és ideològic, sinó que pretén posar en pràctica 
totes les recomanacions que indiquen que els referents del transport s’han d’adaptar el màxim 
possible a la realitat del nomenclàtor i la toponímia, i recorda els canvis de noms en les 
parades de metro de Via Júlia i Hospital de Sant Pau. 
 
El President del Consell del Districte Sr. Santiago Alonso avisa el Sr. Sangrà que ha esgotat el 
temps i dona la paraula al Govern.  
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) es queixa que el president no tracta de la mateixa 
manera tots els grups pel que fa als temps d’intervenció, ja que ell és l’únic a qui s’avisa tan 
aviat com es compleix el temps, mentre que als altres grups se’ls dona un marge molt més 
ampli, fet que comentarà a la propera sessió de la Junta de Portaveus. 
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El Sr. Santiago Alonso confirma que la qüestió es podrà debatre a la propera sessió de la Junta 
de Portaveus i dona la paraula al Govern. 
 
Pel govern, el conseller Sr. Carlos Izquierdo (BC) diu que no sap quin és el prec. 
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) recorda que el prec està escrit i el llegeix. 
 
El conseller Sr. Carlos Izquierdo (BC) indica que el seu grup està a favor del canvi que sol·licita 
el prec; observa que el canvi sí que té un component ideològic —fer presents al nomenclàtor 
realitats i tradicions de la ciutat i de l’estat que fins ara hi havien estat amagades—, i comenta 
que, si bé el Govern voldria acceptar el prec i, de fet, ja treballa perquè el canvi de nom es 
produeixi al més aviat possible, no el pot acceptar si demana que s’insti l’Àrea d’Ecologia 
Urbana i Urbanisme, que no és qui en té la potestat. 
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) diu al Sr. Izquierdo que el Govern havia dit que faria ell 
la transacció, però que si no vol fer-ho, no passa res. 
 
El conseller Sr. Carlos Izquierdo (BC) respon que si ell com a membre del grup proposant diu 
que la transacció és instar l’ATM, l’organisme competent, el Govern acceptarà el prec. 
 
El President del Consell del Districte constata que el Sr. Sangrà i el Sr. Izquierdo han arribat a 
una entesa. 
 

 
5.12 Prec d’ERC relatiu al següent:” Que el govern del Districte programi, dins del marc de la 
propera Festa Major del Districte -o en un marc equivalent- un esdeveniment singular en 
defensa de la llibertat d’expressió i de creació artística en que -en nom de les veïnes i veïns de 
Nou Barris- es convidi a participar a una representació de tots aquests artistes plàstics, 
escènics, musicals, gràfics i d’altres que han patit o estan patint la repressió del dret a la 
llibertat d’expressió i/o creació per part de l’Estat”. 
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) posa de manifest que Amnistia Internacional ha 
denunciat l’ús que es fa de determinats presumptes delictes per a la persecució de la llibertat 
d’expressió a l’Estat espanyol, que ha estat condemnat pel Tribunal Europeu dels Drets 
Humans per haver multat unes persones que havien cremat la imatge del rei, de manera que 
Europa diu que la llibertat d’expressió està per damunt dels delictes d’injúries a la corona. 
 
Exposa que els últims mesos a l’Estat espanyol, especialment als Països Catalans, hi ha hagut 
un degoteig de persecucions de coses que no agraden al poder establert, ni al Govern 
espanyol ni a la corona borbònica, que han tingut conseqüències amb penes de presó. Davant 
d’això, el seu grup proposa que Nou Barris, que sempre s’ha erigit com un lloc de llibertat i de 
certa rebel·lia contra els poders establerts, faci un gest en el sentit d’organitzar un 
esdeveniment com el que recull el prec, que enuncia, i esmenta alguns dels nombrosos 
mitjans, entitats i persones que han estat víctimes de les persecucions: Pablo Hasél, Valtònyc, 
La Insurgencia, Nacho Carretero, Santiago Sierra, Títeres Desde Abajo, Facu Díaz, El Jueves, 
Alfredo Ramírez, Cassandra i, fins i tot, l’exregidor de l’Ajuntament de Madrid Guillermo Zapata. 
 
Pel govern, el conseller Sr. Carlos Izquierdo (BC) puntualitza que el marc de repressió actual, 
provocat pel Govern del PP i la seva minsa cultura democràtica, afecta Catalunya però també 
tot l’Estat espanyol, i que, malauradament, de marcs repressius, n’hi ha més d’un. En aquest 
sentit, esmenta una data i un lloc: 27 de maig de 2011, plaça Catalunya. 
 



 
Districte de Nou Barris 

Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 

Pl. Major de Nou Barris, 1 

08042 Barcelona  

93.291.68.00 

www.bcn.cat/noubarris 

 

42 
 

Dit això, subratlla que Nou Barris entén la cultura com a eina de transformació social i sempre 
ha estat un districte capdavanter pel que fa a cultura i a llibertat d’expressió, i anuncia que 
l’acte que demana el prec formarà part de «L’estiu, al pati!», que es farà al juliol. 
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) agraeix l’acceptació del prec i la iniciativa d’incloure 
l’acte sol·licitat a «L’estiu, al pati!». 
 
 
5.13 Pregunta del PSC relativa al següent: “Quin és el contingut del contracte d’escales 
mecàniques i ascensors del Districte de Nou Barris i quin és el pressupost del Districte de Nou 
Barris destinat al manteniment d’escales mecàniques i ascensors? 
 
La consellera Sra. Núria Gaig (PSC) formula la pregunta, motivada per les avaries constants a 
les escales mecàniques que es van instal·lar el 17 de desembre de 2007 entre els carrers 
Agudes i Costabona, provocades per manca de manteniment; el fet que l’empresa encarregada 
del manteniment triga molt a reparar l’avaria i poc després es tornen a avariar; el fet que 
últimament l’avaria havia durat més d’un mes, i el fet que no s’està complint el nou contracte 
d’ascensors i escales d’exterior, que diu que l’empresa ha d’anar a reparar en dues hores i, en 
cas contrari, s’han d’aplicar sancions. 
 
Pel govern, el conseller Sr. Carlos Izquierdo (BC) respon que, malauradament, no pot facilitar la 
informació sol·licitada, atès que el Districte de Nou Barris en aquest cas no té contracte ni 
pressupost, que corresponen a l’Àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Assegura, però, que el Govern és conscient dels problemes existents, i per això en el nou 
contracte, que s’executarà al juliol, la previsió per a actes incívics i vandàlics passa de 
30.000 euros a 221.961,32; el contracte total passa d’1.049.000 euros a 1.500.000, i, entre 
altres mesures, per resoldre els problemes en barris amb una mobilitat i una orografia 
complexes, com són molts de Nou Barris, s’exigirà l’atenció d’un tècnic qualificat en dues hores. 
 

 
5.14 Pregunta del PPC relativa al següent: 1.- ¿El gobierno municipal del distrito tiene decidido 
cuál será la ubicación provisional por motivos de obra de la plaza Soller de las actividades que 
se realizan en el Ateneo de La Bóbila?; 2.- En caso afirmativo, solicitamos que se nos detalle 
duración de este traslado y ubicación provisional; 3.- En caso contrario, que se consensue con 
las entidades afectadas por las obras para intentar llegar a un consenso. 
 
El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) formula las preguntas, que han sido trasladadas a su 
grupo en el marco de diferentes reuniones que ha realizado con entidades que llevan a cabo 
actividades en el Ateneu La Bòbila. 
 
Pel govern, la consellera Sra. Esther Flaquer (BC) respon que es garanteix la reubicació de 
totes les activitats, però que l’espai serà un espai compartit: s’utilitzaran diferents equipaments 
del barri fent servir l’experiència d’altres districtes com Ciutat Meridiana, on gràcies a 
l’intercanvi d’espais, que va ser molt positiu, diferents entitats es van donar a conèixer. Tot 
seguit, indica que no pot concretar l’espai físic, ja que és molt difícil trobar un espai de 
1.000 metres on es pugui reubicar tot, però subratlla que es treballa amb l’equip de l’Ateneu La 
Bòbila i es mantenen converses amb les entitats afectades per tal de trobar la millor solució 
possible. 
 
El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) agradece la respuesta, el tono de esta y que se 
mantengan conversaciones con las entidades afectadas. 
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5.15 Pregunta del PPC relativa al següent: “1) Se tiene conocimiento por parte de este 
Ayuntamiento de la reapertura de la Oficina de Bienestar y Familia para facilitar el acceso a 
dichos servicios por parte de la zona de Guineueta, Porta y Turó entre otros?; 2) En caso 
afirmativo, se nos detalle ubicación y previsión de apertura 
 
El conseller Sr. Francisco López (PPC) recuerda que en septiembre del año pasado se cerró la 
Oficina de Bienestar y Familia de la calle Lorena y se trasladó a Ciudad Meridiana, un traslado 
supuestamente debido a que la instalación se había quedado pequeña, mientras no se 
encontrara ubicación definitiva en la zona de origen. A continuación, formula la pregunta. 
 
Pel govern, la consellera Sra. Carolina Recio (BC) subratlla que les qüestions de benestar 
social i drets socials són una prioritat per al Govern municipal, i que dels deu ajuntaments més 
grans del país, l’Ajuntament de Barcelona és el que més inversió fa en temes socials. Aquesta 
priorització i la preocupació dels veïns davant del tancament de l’oficina han fet que el Govern 
faci un seguiment de la qüestió. 
 
Exposa la informació facilitada per la Subdirecció General d’Equipaments Cívics i Culturals del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: s’està en fase de tramitació del concurs per 
trobar un nou espai en l’àmbit de la Guineueta, el Turó i Porta, per tant, a la zona centre on ja 
donava cobertura l’oficina anterior, amb un espai de 300 m² i un volum de vuit persones 
treballant-hi, i la previsió és que la nova oficina estigui en funcionament el primer trimestre 
del 2019. 
 
D’altra banda, diu al PP que podria haver aprofitat que ara està al comandament de la 
Generalitat per haver fet aquesta pregunta, i insisteix que el Govern continuarà demanant que 
l’oficina ofereixi el servei que oferia, un servei imprescindible en l’atenció de totes les qüestions 
relacionades amb el benestar social. 
 
El conseller Sr. Francisco López (PPC) le dice a la Sra. Recio que están en el Consejo para dar 
servicio a los vecinos, no para hacer política. 
 
La consellera Sra. Carolina Recio (BC) responde que dar servicios también es hacer política, i 
observa que, en qualsevol cas, s’ha facilitat tota la informació sol·licitada a la pregunta. 
 
El conseller Sr. Francisco López (PPC) da las gracias a la Sra. Recio. 
 

 
5.16 Demanda del Grup Municipal Demòcrata, de seguiment d’execució de la proposició 
d’acord presentada al Consell Plenari de 02/03/2016 i que majoritàriament va acordar:  
“Que el govern del Districte de Nou Barris impulsi la creació del Consell de Cultura de Nou 
Barris i aquesta creació sigui en col·laboració amb el teixit cultural del districte i amb els 
diferents grups municipals”. 
En quin punt es troba la creació del Consell de Cultura de Nou Barris? 
 
El conseller Sr. Abel Plana (PDCat) formula la sol·licitud de seguiment i recorda que la 
proposició va rebre el suport majoritari del Consell. 
 
Pel govern, el conseller Sr. Carlos Izquierdo (BC) explica que s’està treballant amb les entitats 
perquè la taula sigui tan inclusiva i plural com sigui possible i es creï abans que acabi el 
mandat. 
 
El conseller Sr. Abel Plana (PDCat) agraeix l’explicació i subratlla que és important que totes 
les entitats de cultura, de qualsevol tipus, tinguin un consell on puguin parlar i debatre totes les 
problemàtiques i les coses bones que es fan al districte. 
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6. Declaració institucional  
 
El President del Consell del Districte Sr. Santiago Alonso demana que es lliuri una còpia de la 
declaració al secretari, atès que s’acaba de transaccionar. 
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) llegeix la declaració, referent al Dia de la Dona: 
 
«El Ple del Consell del Districte de Nou Barris declara: 
 
Primer. El Consell de Districte de Nou Barris manifesta el seu compromís per continuar 
treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones del Districte i de 
Barcelona i rebutjant qualsevol tipus de discriminació. 
 
Segon. Continuar treballant en l’àmbit laboral per la introducció de clàusules d’igualtat als 
convenis col·lectius i l’elaboració i execució de plans d’igualtat que facin possible la reducció de 
la bretxa salarial i de la resta de desigualtats de gènere presents en el mercat de treball, 
atacant la precarietat laboral, fent possible la promoció de dones als càrrecs de decisió, 
adoptant mesures que permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, i 
manifestant la necessitat de revertir els efectes negatius de la Reforma Laboral que ha 
precaritzat el mercat de treball, amb un especial impacte negatiu per a les dones. 
 
Tercer. Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les 
dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial incidència 
en l’àmbit laboral i els espais d’oci. 
 
Quart. Rebutjar i denunciar la normalització d’actituds i expressions masclistes i exigir la seva 
reprovació en qualsevol cas. 
 
Cinquè. Reconèixer la transcendència i l’impacte positiu de la vaga internacional de dones 
realitzada per les feministes de diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt 
del moviment feminista i els sindicats majoritaris.  
 
Sisè. Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de l’Ajuntament i de les 
polítiques fetes des del Govern municipal.  
 
Setè. Comunicar aquest acord a les associacions de dones del districte i de la ciutat, a Ca la 
Dona, als grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones i a les 
entitats municipalistes.» 
 
 
7.- Precs i preguntes del públic assistent al Plenari. 
 
El Sr. Bertrand de Five pone de manifiesto que las personas mayores del distrito no quieren 
acudir al Hospital Vall d’Hebron para visitas o rehabilitación entre las ocho y media y las diez de 
la mañana porque la ciudad está colapsada y, si tienen que acudir dentro de esta franja horaria, 
llegan tarde. 
 
Por otro lado, expone que los jóvenes de Nou Barris y de toda Barcelona se ven obligados a 
irse, y que los miembros del único club de natación de minusválidos de la ciudad, que se 
encuentra en Nou Barris, no pueden salir a los campeonatos de España por culpa de unos 
alquileres desorbitados. Solicita ayuda para solucionar esta situación, que considera 
lamentable. 
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Se dirige a la Sra. Sanz para decirle que la piscina de la calle Artesanía sí que se ha quedado 
sin aparcamiento para minusválidos, que, por ley, habría que recuperar, y, por último, da las 
gracias a los componentes del Consejo por haber participado todos los años en las jornadas de 
sensibilización, e invita a todo el mundo a participar en estas, así como en los talleres que se 
realizan. 
 
 
 
El president del Consell del Districte Sr. Santiago Alonso agraeix l’assistència de tothom i dona 
per finalitzada la sessió a les 23:54 hores del dia 13-03-2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


