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ACTA DEL PLE DEL CONSELL 
DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS 
 
 
Data: 04-07-2018 
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 
 
Consellers:  
 
Barcelona en Comú (BC)  
 
Sra. Carolina Recio Cáceres 
Sr. Carlos Izquierdo Lázaro  
Sra. Esther Flaquer García 
Sr. Manuel Cubero Argente 
Sr. José Juan Medina Rodríguez 
Sra. Yolanda Fortes Picas 
Sr. Antonio Tallada Martínez 
Sra. Jennifer Coronado Ortega 
 
Socialistes de Catalunya (PSC) 
 
Sr. Gabriel García Duarte 
Sra. Núria Gaig Jané 
Sr. Mario García Gómez 
 
Ciutadans (Cs) 
 
Sr. Juan del Olmo Fernández 
Sr. Félix Cogolludo Gamboa 
Sra. Noemí Martín Peña 
 
Partit Popular (PPC) 
 
Sr. Javier Barreña Flores 
Sr. Francisco López Ribera 
 
Grup Municipal Demòcrata (PDCat) 
 
Sr. Adrià Ventura Ramos  
Sr. Abel Plana i Campos  
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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: 
 
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió ordinària anterior, de 09-05-2018 
 
S’aprova. 
 
 
Part informativa: 
 
 

A) Despatx d’ofici: 
 

 
2.- RESTAR ASSABENTAT dels contractes aprovats per la Gerència del Districte en el darrer 
període. 
 
El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) explica que enviaran un correu electrònic al secretari per 
indicar els expedients que volen revisar. 
 
El conseller Sr. Del Olmo (Cs) afirma que ja han facilitat al secretari la llista de contractes que volen 
examinar. 
 

B) Mesura de govern: 
 
3.- Dret a l’envelliment i envelliment actiu al districte de Nou Barris. Pla per a les persones grans que 
viuen soles de forma no volguda 2018-2021. 
 
La consellera Sra. Esther Flaquer (BC) manifesta que aquesta mesura de govern preveu un seguit 
d’accions amb l’objectiu d’afavorir un envelliment digne i actiu i fa especial èmfasi en les persones 
grans que viuen soles. Explica que, amb les aportacions de diferents mesures de ciutat i de diversos 
actors, com el Consell Assessor de la Gent Gran de ciutat o el Consell de Gent Gran del districte, 
volen reforçar accions que permetin mantenir l’autonomia personal i les relacions socials amb 
l’entorn, alhora que reforçar possibles mancances degudes a les desigualtats, a la gran diversitat i a 
les diferents històries de vida de les persones grans del territori.  
 
Assenyala que, segons dades del 2016, al districte hi viuen 39.255 persones de més de 65 anys, 
que representen un 23,8% de la població, de les quals 21.693 són més grans de 75 anys, que són 
un 55% del total de persones de més de 65 anys. Remarca que viuen soles 9.966 persones de més 
de 65 anys i 6.746 persones de més de 75 anys.  
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Afirma que l’envelliment és un repte i que això els obliga a tots a treballar per assolir un districte on 
les persones grans, i en especial les que viuen soles, estiguin al centre de les polítiques del Districte. 
Destaca que la lluita contra les desigualtats, la promoció de la participació i la cura de les persones 
més vulnerables són l’objectiu de les accions apuntades en la mesura. 
 
Assenyala que han emmarcat la mesura en el període 2018-2021, però que hi ha un seguit 
d’actuacions que ja es feien, d’altres que s’han anat ampliant i d’altres que seran noves. A més, 
afirma que cal un període de temps llarg per passar d’una situació més assistencialista a una 
situació més proactiva i participativa. 
 
Manifesta que han estructurat la mesura en tres eixos. Explica que el primer eix estratègic és el dret 
d’envellir dignament. Destaca que, dins d’aquest eix, la prevenció és clau per detectar, afrontar i 
intervenir en situacions de risc de manera proactiva, de manera que es pugui arribar a totes aquelles 
persones més vulnerables i activar els recursos més adequats en cada cas. Afirma que un dels 
elements principals d’aquest eix és la creació d’una taula tècnica de gent gran específica per a 
persones que viuen soles amb l’objectiu de tenir una visió de conjunt, revisar circuits d’accés a 
serveis i fer propostes de millora.  
 
Assenyala que el segon eix estratègic és la promoció de l’envelliment actiu, amb un conjunt 
d’accions i activitats encaminades a fomentar l’autonomia personal i la participació, i a evitar el 
deteriorament de la salut, sobretot emocional, i l’aïllament social.  
 
Afirma que el tercer eix estratègic és el de convivència i comunitat. Explica que consideren que 
l’acció comunitària és imprescindible per fer un districte inclusiu i per fomentar la corresponsabilitat 
entre serveis, entitats i veïns, així com molt útil per treballar la convivència intergeneracional. 
Esmenta alguns exemples d’aquesta mesura: crear taules comunitàries de persones grans on no 
n’hi hagi, des de taules de salut fins a plans comunitaris; ampliar el projecte «Radars», i fer recerca 
de persones grans que siguin referents en els seus àmbits de territori.  
 
Manifesta que totes aquestes actuacions tindran un seguiment i una avaluació a la taula tècnica de 
gent gran, i es concretaran en un informe anual de seguiment.  
 
Afirma que envellir és una etapa important de la vida, i que, per això, aquesta mesura pretén 
combatre desigualtats, preveure situacions de risc i actuar en conseqüència en aquelles persones 
més vulnerables, per tal d’afavorir un envelliment digne i inclusiu.  
 
Seguidament, el president del Consell del Districte obre un torn de paraula a la resta de grups 
muncipals 
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) assenyala que no dubten de la bona intenció d’aquesta 
mesura i en comparteixen la majoria d’objectius, però que és un compendi de tot el que ja es fa, en 
alguns casos amb objectius una mica més ambiciosos i en d’altres amb objectius molt genèrics que 
dificulten la valoració posterior. 
 
Manifesta que, per exemple, la mesura inclou els projectes «Vincles» i «Radars». Assenyala que tot 
just fa un any es va presentar l’extensió del projecte «Radars» fins al 2019 i que ara se’n presenta 
l’extensió fins al 2020. Opina que no cal presentar el pla d’extensió de «Radars» cada any i anar 
repetint les mateixes idees. Recorda que en els propers tres anys només se’n preveu l’ampliació al 
barri de Vilapicina i que encara hi ha cinc barris del districte on no arriba aquest programa, entre els 
quals Prosperitat, que és el que té un nombre superior de població de gent gran. D’altra banda, 
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destaca l’activitat, la trajectòria i la tasca dels professionals que treballen en la teleassistència, el 
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) i la informació d’activitats de la gent gran, que són altres serveis 
que l’Ajuntament ofereix.  
 
Pel que fa a les activitats de la gent gran, afirma que s’hauria de procurar que els casals d’avis 
fossin més autosuficients, atès que darrerament s’han dissolt diverses juntes de casals d’avis perquè 
potser no s’ha tingut prou cura de la seva dinamització. 
 
Quant als objectius de la mesura, assenyala que el document parla d’un augment de 25 places en el 
projecte «Àpats en companyia» i d’un increment de 2.000 persones en teleassistència, i diu que 
s’ampliaran la resta de programes, com «Vincles» o «Baixem al carrer», però sense quantificar-ne 
els objectius, fet que en dificultarà la valoració posterior.  
 
Afirma que, tal com ja han dit també respecte a altres plans que s’han presentat en el Consell 
Plenari, en la mesura es repeteixen coses que ja figuren en el Pla pel dret a l’habitatge o en el Pla 
d’equipaments. Opina que incloure les mateixes idees en diversos plans fa mal efecte i resulta 
confús. 
 
Assenyala que la mesura conté accions que semblava que eren molt difícils de complir quan les 
proposava l’oposició, com la instal·lació d’aparells de gimnàstica als parcs. Afirma que hi estan 
d’acord i que tant de bo l’any vinent n’hi hagi a tots els parcs del districte.  
 
Conclou que comparteixen les bones intencions de la mesura, però que lamenten la manca 
d’objectius quantificables i que no sigui més ambiciosa. 

El conseller Sr. Abel Plana (PDCat) manifesta que estan totalment d’acord que Barcelona ha de 
garantir el dret d’envellir dignament i que envellir no ha de significar deixar de participar, de fer barri i 
de gaudir de la ciutat.  
 
Assenyala que les persones grans que viuen soles són un col·lectiu especialment vulnerable. Afirma 
que a Nou Barris hi ha 81.996 persones de més de 65 anys, de les quals 24.543 viuen soles, amb el 
consegüent risc d’aïllament. Remarca que, amb aquestes xifres, Nou Barris és el districte més 
desfavorit de la ciutat. A més, destaca el risc de pobresa i l’exclusió social d’aquestes persones, així 
com la importància de l’accessibilitat als edificis.  
 
Manifesta que celebren que cada cop hi hagi més usuaris del servei de teleassistència, ja que això 
vol dir que la gent gran se sent cuidada i segura. Destaca el programa «Baixem al carrer», que fa 
temps que s’aplica en alguns districtes i que permet que la gent gran amb mobilitat reduïda pugui 
gaudir del carrer, evitant-ne l’aïllament. Opina, però, que el pressupost d’aquest programa, de 
19.000 euros, és una mica just. Així mateix, destaca el projecte «Radars», que ajuda a prevenir la 
situació de risc de les persones grans i a portar un control del seu dia a dia.  
 
Explica que esperen que l’ampliació del SAD a què es refereix la mesura recaigui en el sector social, 
i no pas en grans multinacionals. D’altra banda, manifesta que no voldrien haver d’esperar fins al 
setembre de l’any vinent per veure ampliat el programa «Activa’t als parcs» als barris del districte 
que encara no el tenen.  
 
Explica que els preocupa que les taules comunitàries i els referents de gent gran als barris siguin 
accions comunitàries que s’iniciaran al març de l’any vinent. Afirma que entén la complexitat 
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d’aquest tipus d’accions, però que sempre van endarrerits en aquest àmbit, sobretot pel que fa a la 
gent gran. 
 
Afirma que tot el que es faci per a la gent gran pot semblar insuficient, però que es pot comptar amb 
el seu grup per activar al més aviat possible les accions incloses en la mesura.  

El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) manifiesta que agradecen esta medida de gobierno, ya que 
consideran positivo todo lo que sirva para hacer que las personas vivan muchos más años y mucho 
mejor, con más dignidad, más capacidad y más autonomía. 
 
Afirma que celebran las acciones incluidas en la medida, aunque consideran que hay algunas faltas 
de concreción importantes. Explica que, por ejemplo, el derecho al envejecimiento es obvio, pero 
hay que especificar las condiciones y los requerimientos para que las personas envejezcan con 
dignidad, acompañadas y con la autonomía necesaria cuando tienen una buena salud. 
 
Señala que quieren hacer tres observaciones respecto a la medida de gobierno presentada. En 
primer lugar, manifiesta que, teniendo en cuenta que una de cada cuatro personas viven solas y que 
muchas de ellas son mayores de 85 años, creen que se deberían ampliar los programas «Comidas 
en compañía" y "Radares», así como reforzar las medidas para acceder a centros e incrementar las 
plazas de equipamiento para la tercera edad. En este sentido, remarca que en Barcelona hay más 
de 7.000 personas en lista de espera para acceder a una residencia y que, en el caso de Nou Barris, 
hay 870 personas en lista de espera para una oferta de 261 plazas , según la web del Consorcio de 
Servicios Sociales de Barcelona. 
 
En segundo lugar, destaca la importancia de la actividad a lo largo de la vida. Afirma que, desde 
este punto de vista, consideran que no hay suficiente aulas informáticas para personas mayores en 
la ciudad, y especialmente en el distrito de Nou Barris. 
 
En tercer lugar, subraya que hay que ampliar todas las acciones dirigidas a dar respuesta a la 
dependencia y promover la autonomía de las personas. Con respecto a esto, señala que la lista de 
espera para los PIA es considerable y que hay que instalar ascensores y mejorar la accesibilidad en 
general a los edificios, con el fin de eliminar las barreras que impiden salir de casa y hacen 
envejecer peor y con menos dignidad. 
 
La consellera Sra. Noemí Martín (Cs) afirma que es preocupante que para muchas personas 
mayores la soledad no sea fruto de una decisión propia, ya que la calidad de vida de estas personas 
no solo implica un buen estado físico sino también emocional. Además, indica que esta etapa 
necesita una atención especial puesto que empiezan a fallar las fuerzas y algunas personas se 
sienten a veces incapaces de hacer las tareas que hacían antes. 
 
Explica que creen que los programas y proyectos existentes se deben mejorar constantemente para 
adaptarlos a las necesidades de las personas, y que programas como «Bajamos a la calle» se han 
de extender a todos los barrios de la ciudad, y no solo en los barrios incluídos en el Plan de Barrios. 
 
Opina que la Administración deberia hacer un esfuerzo en la gestión y el control de calidad del 
servicio que ofrece el SAD, ya que algunas personas no llegan a disponer de este servicio por 
diferentes motivos, como la lentitud a la hora de agilizar los trámites. Explica que hay reclamaciones 
por deficiencias en el servicio respecto a la atención a los pacientes, algo a lo que se suma la falta 
de transparencia y de voluntad del Gobierno para facilitar el informe sobre el servicio del SAD. 
Recuerda que su grupo solicitó este informe y que el Gobierno rechazó esta solicitud. 
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Manifiesta que les parece bien la medida de Gobierno, pero que hay muchas otras cosas por hacer 
y mejorar. Afirma que, por ejemplo, las personas mayores necesitan una mejora en la accesibilidad 
de las calles, cuestión que pasa, entre otras cosas, por un buen mantenimiento de los sistemas de 
ayuda, como las escaleras mecánicas existentes, o bien la construcción de nuevos sistemas en 
aquellos lugares con una orografia complicada. En relación con ello, subraya que algunas escaleras 
mecánicas han estado estropeadas durante más de tres meses. 
 
Señala que muchas personas mayores necesitan relacionarse con otras personas y, por ello, 
acuden a los diferentes centros de personas mayores que hay en el distrito, entre otros 
equipamientos. Destaca, sin embargo, que algunos equipamientos necesitan reformas y que en 
otros casos hay que hacer otros nuevos para ofrecer un mejor servicio a estas personas. 
 
Observa que algunos de los proyectos que se presentan no son nuevos sino que provienen de 
mandatos anteriores, y agradece que se les de continuidad. 
 
Finalmente, agradece al Gobierno el esfuerzo de indicar el presupuesto en algunas de las acciones 
de la medida, ya que no suele hacer previsiones económicas de sus actuaciones. 
 
La consellera Sra. Núria Gaig (PSC) manifesta que valoren positivament la mesura de govern, que 
ofereix un retrat sociològic del districte que és útil per conèixer més a fons tot el districte. A més, 
destaca que la mesura inclou informació econòmica de les accions i que se’n farà un seguiment i 
una avaluació. 
 
Opina que, tot i això, la mesura podria ser més ambiciosa i tenir una mirada més de futur. En aquest 
sentit, afirma que les dades que es presenten ja impliquen una situació de futur que la mesura no 
recull. Explica que la visió a mitjà termini, fruit de l’avanç tecnològic i de les cures, comporta una 
situació nova i que el 2030 gairebé un de cada tres barcelonins serà major de 60 anys. Afirma que, 
per tant, la ciutat requereix un enfocament proactiu i que s’avanci a la realitat, que és un enfocament 
que no troben en aquesta mesura de govern. Assenyala que, en canvi, s’agrupen i llisten les coses 
que es fan o que s’han seguit fent, i en alguns casos, com el Pla d’equipaments de la gent gran, que 
és una mesura de futur, no s’analitzen els models d’equipament ni el model de gestió actual. Pel que 
fa a això, opina que cal preguntar-se si cal un canvi de plantejament i què en pensen les persones 
implicades en aquests models. 
 
Assenyala que la mesura parla de l’envelliment actiu, tal com estableix l’OMS el 2002, però que 
l’aplicació que es fa d’aquest concepte és errònia en molts llocs, ja que s’està simplificant el 
concepte a una qüestió merament individual de la persona gran i que potencia l’activisme per 
l’activisme. Explica que ells són més partidaris del concepte d’envelliment proactiu, ja que dona 
sentit d’unitat a l’últim període de la vida, com a generador d’actius intangibles, amb inquietuds, amb 
sentit de servei i amb la construcció d’una societat. 
 
Afirma que potser cal oblidar-se del paradigma de l’envelliment i començar a parlar dels efectes de 
la longevitat, atesa la dificultat creixent de precisar en quin moment de la vida s’ingressa a la vellesa. 
Manifesta que avui ja hi ha tres col·lectius de persones grans amb realitats molt diferents: les 
persones grans joves, dels 65 als 74 anys; les persones grans grans, dels 75 als 84 anys, i les 
persones sobreenvellides, que tenen més de 85 anys. Explica que l’envelliment és una construcció 
social que es basa molt en el fet biològic, mentre que el factor de longevitat es basa en el concepte 
de vida saludable després dels 65 anys des d’una perspectiva multidisciplinària. Afirma que, en 
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aquest sentit, la longevitat és un estudi holístic dels factors que afavoreixen l’augment de 
l’esperança de vida. 
 
Finalitzades les intervencions dels grups municipals, el president del Consell del Districte, Sr. 
Santiago Alonso obre el torn de paraula del públic.  
 
La Sra. Teresa Carvajal manifesta que celebra les accions que conté la mesura, tenint en compte 
que la població de Nou Barris ha envellit molt, però que calen més serveis per millorar la qualitat de 
vida de la gent gran. Explica que, per exemple, la qualitat de molta gent gran passa per poder anar a 
la piscina, però que actualment només hi ha una piscina pública al districte i hi ha llista d’espera per 
poder accedir-hi. Recorda que també hi ha llista d’espera per als Serveis Socials. 
 
Afirma que cal ajudar la gent gran del districte, a la lluita de la qual deuen molt del que s’ha 
aconseguit tenir a Nou Barris. A més, recorda que tots es faran grans i que, per tant, tots es 
beneficiaran algun dia dels guanys que ara s’obtinguin. 
 
La Sra. Jeros es queixa que el Govern municipal s’oblida de la gent gran de Ciutat Meridiana. 
Explica que en aquest barri hi ha molta gent gran que no pot baixar al carrer per manca d’ascensor. 
A més, afirma que no tenen piscina i que han d’esperar l’autobús una hora per poder anar a 
comprar.  
 
D’altra banda, recorda que Ciutat Meridiana continua patint el problema dels desnonaments. 
Subratlla que aquest mes en tindran més de 20 i que n’hi haurà més de cara al setembre. Pregunta 
on són els pisos d’emergència i els habitatges que s’havien de fer.  
 
El Sr. Bertrand de Five afirma que la ciutat de Barcelona pateix una crisi demogràfica, atès que des 
de fa 33 anys hi ha més morts que naixements. Explica que els motius d’aquest envelliment de la 
població són diversos, com ara la marxa de les empreses a altres poblacions del voltant a causa de 
les polítiques municipals, l’augment dels preus dels habitatges i els lloguers, la manca de programes 
familiars per ajudar els joves a crear la seva família, o l’absència de projectes laborals per als joves. 
Afirma que, per tant, la principal desgràcia de la gent gran avui és no poder tenir els seus fills a prop 
perquè se’n van a viure a altres municipis. 
 
El Sr. José María manifesta que comparteix les propostes de la mesura, però no pas la manera com 
estan formulades per escrit. Explica que, per exemple, en comptes de dir que «la proposta seria 
ampliar...», caldria dir directament que «s’ampliarà...» per indicar que realment es farà.  
 
Diu al Sr. Sangrà, del Grup d’ERC, que s’ha treballat molt per a la continuació de les juntes dels 
casals de gent gran, però que les necessitats de la gent gran d’avui no són les mateixes que tenien 
els seus pares. Explica, però, que ja fa temps que l’Ajuntament impulsa una nova organització dels 
casals, on hi ha un grup de persones que els gestionen però les persones que en formen part tenen 
veu i vot en les reunions que es fan per a les activitats. 
 
Es refereix a les millores en teleassistència, i recorda que fa poc es va comentar que es dotarà les 
persones més vulnerables d’una mena de GPS que permet localitzar-les si es perden. 
 
Finalment, pregunta si la taula de seguiment d’aquestes mesures estarà només composta per 
tècnics o podran formar-ne part altres persones, com ara la vicepresidenta del Consell sectorial de 
Gent Gran. 
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El Sr. Rafael González afirma que troba a faltar concreció en aquest pla. Manifesta que, per 
començar, no es donen dades de com viu la gent gran: quins ingressos té; quines persones hi ha al 
seu càrrec; si viuen en finques amb ascensor o si, en cas contrari, està previst instal·lar-lo; si el seu 
pis és de propietat o de lloguer; si tenen hipoteca; si arriben a fi de mes; si tenen malalties cròniques 
o respiratòries, o si tenen algun altre tipus de malalties que fa que necessitin aire condicionat a 
l’estiu o calefacció a l’hivern, etc. 
 
Explica que a l’última Audiència Pública va demanar unes dades sobre habitatge i se’l va remetre a 
la web, on no ha trobat res. Manifesta que l’únic que ha vist des d’aleshores és que l’Ajuntament 
intenta dissimular el problema de l’habitatge i de la falta de sòl i de pressupost. En relació amb això, 
remarca que cal tenir en compte les persones grans que pateixen execucions hipotecàries i es 
poden quedar al carrer sense res. 
 
El Sr. Filiberto Bravo, president de l’Associació de Veïns de Ciutat Meridiana, recorda que a la Zona 
Nord, sobretot a Ciutat Meridiana, segueix havent-hi moltes persones grans que no poden sortir dels 
seus pisos. En relació amb això, lamenta la manca de suport al programa «Baixem al carrer» per 
part del Govern municipal anterior i l’actual. A més, assenyala que s’havia parlat de la instal·lació 
d’ascensors al barri perquè aquestes persones poguessin baixar alguna vegada al carrer, però que 
resulta tan complicat que moltes comunitats de veïns han de demanar que hi vagi un tècnic a 
explicar-los com el poden posar i finançar. 
 
Afirma que un altre problema per a la gent gran del barri és que fa set mesos es va tancar un dels 
dos mercats que hi havia a la zona, tenint en compte que es tracta de persones que tenen alguns 
impediments per anar a comprar. Explica que resten pendents que s’obri un centre comercial a 
l’antic mercat, i demana que, atès que no es va acceptar que la cooperativa de consum del barri 
pogués explotar-lo, almenys s’obri aquest centre d’una vegada. 
 
Afirma que estan farts de paraules i intencions, i de veure que no es fa res per millorar la situació del 
barri, que recorda que continua tenint una renda per càpita del 34%. A més, demana que no aprofitin 
les seves paraules polítics que ni tan sols coneixen el barri. Remarca que les paraules de la seva 
entitat no són a favor de cap força política, i demana a tots els partits que es posin d’acord per fer 
coses que permetin millorar la vida de les persones del barri, en comptes de discutir entre ells i fer 
prevaldre els seus interessos de partit. 
 
El Sr. Gregorio opina que les solucions que es donen són a molt llarg termini, quan alguns dels 
problemes que tenen les persones grans es podrien resoldre fàcilment, d’acord amb l’experiència 
d’altres països. Afirma que és conscient de les limitacions econòmiques que hi ha sempre que es 
parla de qualsevol mesura, però que cal tenir en compte el voluntariat i que hi ha moltes persones a 
l’atur que podrien treballar mitja jornada assistint les persones grans a canvi de l’ajuda de més de 
400 euros que reben (portant-les a passejar o a comprar, ajudant-les en la seva higiene personal, 
etc.).  
 
Remarca que Ciutat Meridiana té una situació més greu que la resta de la ciutat i, per tant, 
l’Ajuntament hauria de prestar-hi més atenció. Reitera que és més fàcil del que es creu resoldre 
alguns problemes, però que cal que els diferents partits treballin plegats en comptes de criticar-se 
mútuament.  
 
La Sra. María Dolores assenyala que hi ha una gran diversitat de persones grans, ja que tant ho és 
ella amb 65 anys com la seva sogra, que viu a casa seva i en té 96.  
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Manifesta que agraeix tot el que s’està fent en matèria d’atenció domiciliària i la tasca de la 
plataforma que s’ha organitzat recentment per millorar la teleassistència. Assenyala, però, que vol 
parlar des de la seva experiència personal. Explica que és cuidadora familiar des de fa gairebé 40 
anys, primer amb la seva mare i ara amb la seva sogra. Afirma que el problema de l’envelliment és 
molt ampli perquè, per exemple, una persona gran amb un deteriorament cognitiu necessita unes 
coses i una persona gran que es pugui moure bé en necessita d’altres.  
 
Assenyala que ha desaparegut la possibilitat que oferia la llei de dependència de deixar la feina per 
ocupar-se dels familiars dependents i cotitzar alhora. Afirma que aquestes persones que van plegar 
de la feina s’han quedat a l’atur, ja que tenen una edat avançada, i els últims anys de la seva 
cotització empobriran la seva pensió futura.  
 
D’altra banda, explica que no entén per què ara els centres de dia han d’estar sempre dins de 
residències i demana que hi hagi centres de dia pròpiament dits a cada barri perquè els cuidadors 
puguin deixar-hi els seus familiars per poder treballar o descansar unes hores, tenint en compte que 
hi ha persones de 75 anys que cuiden familiars de 96, 97 o 98 anys, sovint amb demència, sense 
cap ajuda. Explica que el fet d’haver estat cuidant la seva sogra els darrers anys l’ha empobrit de 
cara al futur perquè li ha rebaixat la pensió, que té en compte l’activitat laboral dels últims 20 anys. 
Demana que s’atenguin les necessitats reals amb ajudes reals i que es tornin a implantar centres de 
dia, encara que es diguin d’una altra manera.  
 
El Sr. Pedro Acosta afirma que és una vergonya que els membres del Consell Plenari, que cobren 
uns diners per la seva feina, no es preocupin pels barris, quan hi ha moltes necessitats i fa temps 
que exposen les seves reivindicacions. Assenyala que, per exemple, aquest matí l’ascensor de 
Ciutat Meridiana per a la gent gran estava espatllat i que ahir a la nit les escales mecàniques no 
funcionaven. Pregunta què passa amb la nova empresa que es diu que s’ha contractat per evitar 
totes aquestes avaries.  
 
A continuació, el president del Consell del Districte torna a obrir el torn de paraula del Govern i dels 
grups municipals.  
 
La consellera Sra. Esther Flaquer (BC) afirma que l’envelliment és un repte al qual l’Ajuntament no 
pot donar resposta tot sol. Explica que actualment la Generalitat els està retornant espais que 
estaven cedits per fer residències perquè de moment no se’n faran. 
 
Assenyala que en els propers anys s’ha d’afrontar un debat molt interessant respecte a l’envelliment 
i que l’han de fer entre tots. Explica que s’han de plantejar si les persones grans volen viure a casa, 
acompanyades o en un centre de dia, i si calen més pisos en habitatges amb serveis, que són 
aspectes que estan sortint en diferents plans.  
 
En resposta al comentari del Sr. Sangrà sobre la repetició de les mesures, afirma que les persones 
grans no són persones aïllades, sinó que formen part d’un cicle de vida i tenen els mateixos drets 
que tota la població, de manera que no s’ha de fer un pla específic per a les persones grans pel que 
fa a temes concrets com l’habitatge o la pobresa energètica.  
 
Remarca que en la mesura de govern que han presentat es preveuen situacions i actuacions 
concretes. Assenyala que, en matèria d’habitatge, fan referència a la qüestió de la pobresa 
energètica, que no és exclusiva de les persones grans però que afecta les persones grans i sobretot 
les dones a causa de les pensions. En relació amb això, recorda que les pensions són una 
competència estatal en la qual tots haurien d’intervenir per fer-hi canvis.  
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Destaca que l’Ajuntament fa molts esforços en matèria d’habitatge i que, de cada 100 euros que es 
dediquen a aquest àmbit, 24 els aporta la Generalitat, 6 l’Estat i la resta l’Ajuntament. Afirma que, 
per tant, l’Ajuntament no pot fer-ho tot i necessita la col·laboració de tots i totes.  
 
Quant a les mancances de pressupost que s’han esmentat, explica que la mesura no inclou 
aspectes com les ajudes per a la rehabilitació de pisos per millorar-ne l’accessibilitat.  
 
Recorda al Sr. Barreña, que ha parlat de les llistes d’espera per entrar a les residències, que aquest 
àmbit no és competència de l’Ajuntament. Afirma que, no obstant això, haurien de treballar entre tots 
per millorar aquest tipus de serveis, perquè són serveis necessaris i se n’han de plantejar de nous. 
 
Diu a la Sra. Gaig que la mesura recull bastant la mesura que va plantejar el PSC el mes de 
desembre i que està d’acord que hi ha diferents etapes d’envelliment.  
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) manifesta que coneixen la problemàtica dels casals i que li 
agradaria poder tractar-la en algun moment.  
 
Lamenta que el Govern municipal oblidi el contracte programa signat per la Generalitat, que en 
aquests moments dobla el contracte programa del 2009, malgrat els mesos d’aplicació de l’article 
155 i les limitacions pressupostàries. 
 
El conseller Sr. Abel Plana (PDCat) es disculpa pel fet d’haver donat dades generals de la població 
gran de la ciutat de Barcelona i no concretament del districte de Nou Barris. 
 
Afirma que és cert que la Generalitat ha de continuar col·laborant en tot allò que pugui, però que no 
es pot donar sempre les culpes al Govern català, perquè l’Ajuntament pot fer centres de dia, donar 
ajudes per a l’accessibilitat o construir habitatge per a gent gran, entre altres coses. 
 
El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) manifiesta que coincide con la Sra. Flaquer que las otras 
administraciones deberían implicarse más en este ámbito. 
 
Señala que todos reconocen que una de cada cuatro personas son mayores de 65 años y la 
mayoría tienen más de 85 años. Explica que, a partir de ahí, desde su grupo han destacado tres 
objetivos fundamentales para que las personas, aparte de tener una vida más larga, puedan tener 
una vida mejor: ampliar los programas «Comidas en compañía" y "Radares»; apostar por las aulas 
informáticas, ya que ayudan a mantener la mente activa y la memoria, y hacer que todas las 
acciones den respuesta a la dependencia. 
 
Señala que, aparte de la medida de gobierno que se ha presentado, hay otras medidas importantes, 
como las subvenciones destinadas a la instalación de ascensores ya mejorar la accesibilidad, 
teniendo en cuenta que el distrito de Nou Barris es hoy el peor en cuanto a accesibilidad. Destaca 
que las políticas de accesibilidad favorecen que las personas mayores puedan salir más a la calle y 
tener más actividad, lo que redunda en beneficio de su calidad de vida. 
 
La consellera Sra. Noemí Martín (Cs) manifiesta que esperan que el Gobierno municipal continue 
trabajando para mejorar e incrementar los programas para las personas mayores. 
 
La Sra. Núria Gaig (PSC) afirma que, efectivament, la mesura de govern que s’ha presentat té 
relació amb la mesura que el seu grup va plantejar al desembre, però que creuen que hi falten coses 
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i que es podria ser molt més agosarat, mirant més cap al futur. Assenyala que, per exemple, hi 
podria haver un canvi de paradigma en relació amb les persones cuidadores de les persones grans, 
mesures per facilitar la producció i el consum de cultura per part de la gent gran i mesures relatives 
a tot l’entorn físic de la ciutat, que són aspectes que figuren en la mesura de ciutat. 
 
Tanca el debat la consellera de govern Sra. Esther Flaquer (BC) agraint a tots els grups el to de 
cordialitat que ha acompanyat la presentació d’aquesta mesura. Remarca que tots estan d’acord en 
moltes coses i que aquesta mesura no és un document tancat, sinó que anirà incorporant altres 
accions. 
 

C) Informes: 
  

4.- Informe de la regidora del Districte 

La regidora Sra. Janet Sanz assenyala que després tindran l’oportunitat de parlar més 
específicament d’algunes de les actuacions que es desenvolupen en matèria d’habitatge, però que 
en l’informe escrit es poden trobar totes les dades de l’evolució d’aquest àmbit, també en relació 
amb les qüestions vinculades als desnonaments o a les actuacions que es fan des de la Unitat 
contra l’Exclusió Residencial (UCER) i el Servei d'Intervenció en la Pèrdua d'Habitatge i Ocupació 
(SIPHO), entre d’altres.  
 
Recorda que fa poques hores que la ciutat de Barcelona ha rebut un vaixell de l’entitat Open Arms 
amb 60 persones refugiades, fet que expressa de nou el compromís de la ciutat amb relació a la 
voluntat de ser una ciutat acollidora. Assenyala que aquestes persones s’han d’integrar en els barris 
de la ciutat i han de poder trobar aquesta mateixa resposta per part de tots els veïns i veïnes. A més, 
afirma que totes les administracions s’han d’esforçar a trobar les maneres i els recursos per fer 
conjuntament aquesta política que a altres països s’està vetant de manera racista i feixista, amb 
l’autocomplaença i el vistiplau de la Unió Europea. 
 
Pel que fa al districte, recorda que van presentar un pla de desenvolupament econòmic que 
s’emmarcava en la nova estratègia d’activació de Barcelona Activa al servei de les necessitats del 
territori. Explica que això ha impulsat una diversitat de noves fórmules empresarials socialment 
responsables i compromeses, que defensen especialment l’ocupació de qualitat. Destaca que s’han 
desenvolupat moltes actuacions en aquest sentit que han implicat uns 5,5 milions d’euros a Nou 
Barris i que han permès atendre pràcticament 3.000 veïns i veïnes.  
 
Remarca que, a més de ser un dels districtes que més atén aquestes persones, Nou Barris també 
és uns dels districtes amb més població que participa en els plans d’ocupació públics que es duen a 
terme. Afirma que aquest era un compromís tant del 2016 com del 2017, i que continuen enfortint 
aquestes polítiques d’ocupació, que permeten reinserir moltes persones que es troben en situació de 
desocupació, encara que sigui temporalment.  
 
Exposa algunes de les actuacions més destacables d’aquest pla. Es refereix a noves formes de 
finançament de projectes, com ara el pla de subvenció «Impulsem el que fas», que va aprovar 11 
projectes a Nou Barris, amb una dotació d’uns 300.000 euros el 2017, i que s’ha de consolidar i anar 
creixent. Explica que se subvenciona pràcticament el 80% del cost dels projectes i que, d’aquesta 
manera, s’activa econòmicament molts barris i es dona suport a l’emprenedoria i als projectes que 
es tiren endavant des del territori.  
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Afirma que una altra de les línies estratègiques és el desplegament de projectes singulars i 
específics. Destaca el punt de defensa dels drets laborals dels veïns i veïnes, que ja s’ha posat en 
marxa a Nou Barris i, també, a Ciutat Vella. Explica que es tracta d’un espai al qual pot recórrer 
qualsevol persona que vol conèixer els seus drets laborals o que necessita acompanyament per 
defensar-los. En relació amb això, assenyala que la reforma laboral que va aprovar el Govern del PP 
ha generat una situació d’indefensió i de precarització de molts treballadors i treballadores. Explica 
que aquest punt està actiu provisionalment al Parc Tecnològic, i anima els presents a donar-lo a 
conèixer i a utilitzar-lo. 
 
Afirma que també hi ha projectes singulars i innovadors dirigits als comerços del districte, ja que són 
conscients que el comerç és un dels principals eixos d’activitat econòmica del districte. Explica que 
han treballat en projectes específics d’eficiència energètica dels locals comercials per tal que 
s’estalviïn diners en la factura de la llum. Manifesta que també han dissenyat noves estratègies per 
evitar i reconduir la desertització comercial de molts barris del districte, especialment Roquetes i la 
Zona Nord. Explica que hi han participat 44 comerços i que, també, s’ha fet un assessorament a 
partir de 16 joves que participaven dins el Programa de garantia juvenil que desenvolupa la 
Generalitat. Remarca que, a més, s’ha fet un projecte específic de millora dels comerços de Trinitat 
Nova, amb obres i suport en relació amb l’eficiència, l’accessibilitat i la imatge exterior, i que 11 
comerços participen en el projecte «Comerç a punt», que oferirà 12 hores d’assessorament 
individual a altres comerços del districte.  
 
Assenyala que també vol destacar l’obertura de nous equipaments singulars al districte. Explica que 
al setembre s’inaugurarà una oficina d’atenció de Barcelona Activa al territori, d’acord amb la 
proposta que han expressat els veïns i veïnes en moltes ocasions. Assenyala que l’oficina s’ubicarà 
al carrer Vilalba dels Arcs, al barri de Can Peguera, però molt a tocar també de la Guineueta. 
Destaca que aquest és el primer punt específic descentralitzat de Barcelona Activa al districte, i 
convida els veïns a utilitzar-lo. 
 
Assenyala que tota l’organització d’aquest pla de desenvolupament econòmic al districte es reuneix 
quinzenalment amb un equip de gent vinculada amb les diferents àrees i que l’objectiu és que 
segueixi millorant, enfortint i transformant la vida als barris. Assenyala que el problema de l’habitatge 
sovint va lligat a problemes d’accés laboral i que, per tant, és fonamental treballar de manera 
integral, no només per donar resposta a la garantia del dret a l’habitatge, sinó també per poder 
assegurar llocs de feina de qualitat. Afirma que això no només depèn de les dinàmiques municipals, 
però que, com a mínim, dediquen molts esforços i molts recursos públics per intentar revertir moltes 
de les situacions injustes que es donen en matèria laboral. D’altra banda, recorda que van treballar 
aquest projecte amb el Grup del PSC quan formava part del Govern. 
 
Manifesta que un altre dels projectes singulars del mandat relacionat amb la garantia dels drets és el 
projecte B-MINCOME, que pretén pal·liar la situació de vulnerabilitat amb un nou model d’atenció 
basat en la persona. Assenyala que és una prova pilot en la qual participen 1.000 llars dels barris de 
l’Eix Besòs i que, d’aquestes, 450 es troben en cinc barris del districte de Nou Barris i representen 
1.755 persones, gairebé un 47% del total de persones de les 1.000 llars. Afirma que aquest projecte 
es fa en col·laboració europea i permet dotar aquestes famílies d’una renda.  
 
Assenyala que també duen a terme projectes de millora urbana per donar resposta a queixes com 
les que s’han expressat abans en relació amb les avaries de les escales mecàniques i dels 
ascensors. Explica que la nova empresa que gestionarà aquestes instal·lacions començarà a 
ocupar-se’n a finals d’aquest mes i que, per això, ara hi ha tants problemes, tal com ha comentat 
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diverses vegades. D’altra banda, afirma que estan transformant i millorant molts carrers perquè 
siguin més habitables i perquè hi hagi més espais comunitaris al servei dels veïns. 
 
Destaca les actuacions vinculades a garantir que Barcelona, i especialment Nou Barris, sigui una 
«ciutat jugable», de manera que els carrers estiguin adaptats perquè els nens i nenes de la ciutat hi 
puguin jugar amb seguretat i accessibilitat. Explica que ara comencen moltes de les transformacions 
vinculades amb els jocs infantils que tanta falta fan a llocs com Ciutat Meridiana i el Parc Central. 
Remarca que han treballat aquests canvis amb centres educatius, com les escoles Calderón de la 
Barca i Àgora i l’esplai Guineueta, i que estan recollint les demandes dels nens i nenes. 
 
Destaca que aquest cap de setmana ha començat una de les activitats culturals més importants al 
districte, «L’estiu, al pati!», amb una programació d’activitats que durarà tot el mes de juliol. Explica 
que va començar amb el Festival de Flamenc, que s’ha recuperat de forma pública i gratuïta per 
primera vegada, impulsat des del mateix Districte, i que cada cap de setmana hi haurà actuacions i 
diferents activitats per a famílies i nens. Subratlla que volien oferir una oferta de qualitat als veïns i, a 
més a més, fer-ho de manera oberta i gratuïta. 
 
Manifesta que van reforçar la seguretat i la convivència durant la revetlla de Sant Joan, especialment 
als llocs on l’any passat hi va haver conflictes. Explica que han detectat nous conflictes i això els 
permetrà treballar de cara a l’any vinent de manera preventiva, com en el cas de Ciutat Meridiana. 
Afirma que aquest any han treballat molt en aquest sentit al Turó de la Peira i ha estat un èxit. 
Explica que, pel que fa a la convivència, també segueixen prestant molta atenció a Roquetes, amb el 
projecte «Roquetes conviu», o a altres espais al barri de Verdun, que són espais que necessiten una 
coordinació molt intensa d’educadors de carrer i altres agents.  
 
Seguidament, el president del Consell del Districte dona pas al torn de paraula dels grups 
municipals. 
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) manifesta que, com fan a cada ple i fins que es restitueixi la 
normalitat, volen tenir un record per a tots els polítics presos, dels quals diu que avui són una mica 
més a prop però segueixen mancats de llibertat de manera injusta i abusiva. Afirma que esperen que 
aviat el Districte mostri la seva solidaritat amb els presos, tal com havia fet fins fa uns mesos. 
 
Explica que, tal com van fer en el darrer ple, volen fer un reconeixement de les coses que funcionen 
amb excel·lència al districte, que solen ser les que provenen de la societat organitzada. Manifesta 
que avui és just felicitar dues entitats esportives. En primer lloc, felicita el SESE, que amb el seu 
equip sènior masculí s’ha classificat per a la Lliga EBA. Destaca que això no és gens fàcil per a una 
entitat d’un districte com Nou Barris i demostra que es poden assolir bons resultats quan una entitat 
amb gent que sap fer bé les coses disposa dels mitjans, la tranquil·litat, la constància i la normalitat 
necessàries en el seu dia a dia. Afirma que això és el que desitgen per a totes les entitats i per a tots 
els clubs esportius del districte. En segon lloc, felicita l’Escola Esportiva La Guineueta, l’equip sènior 
masculí de la qual també ha assolit l’ascens a Primera Catalana. Destaca que el districte ja té dos 
equips a Primera Catalana, i manifesta que desitjarien que en el futur l’Escola Esportiva La 
Guineueta també gaudís d’una solidesa i una regularitat en els seus mitjans.  
 
Assenyala que, atès que el darrer plenari va acabar a porta tancada i en aquell moment es decidia la 
concessió de les Medalles d’Honor de la ciutat, no vol deixar passar l’ocasió per reiterar davant dels 
veïns i veïnes el reconeixement a les dues entitats de Nou Barris que han obtingut aquest guardó: 
l’institut escola Antaviana i el centre d’esplai Druida. Destaca que totes dues són institucions de 
llarga trajectòria, en el cas d’Antaviana amb un arrelament i un component simbòlic dins el barri, i en 
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el cas de Druida com una experiència d’esforç de gent voluntària que, després d’haver hagut 
d’afrontar molts problemes, ha aconseguit assolir una gran qualitat de treball i una gran regularitat en 
la seva feina.  
 
Pel que fa al Pla de desenvolupament econòmic de Nou Barris, explica que creuen que encara és 
aviat per valorar-lo perquè fa un any que es va aprovar, però que cal anar en compte en la manera 
de fer-ho. En aquest sentit, remarca que els indicadors numèrics són correctes, però que el que 
importa sobretot són els resultats posteriors, ja que no trauran res del fet que moltes persones 
participin en una formació o iniciativa si aquesta no es tradueix al cap d’un temps en nova generació 
de riquesa al districte.  
 
Afirma que el tancament del Mercat de Núria és una mala notícia, i que esperen que les propostes 
de les entitats i dels mateixos veïns siguin escoltades i tinguin el seu espai. Manifesta que una altra 
mala notícia és la desaparició de la Mostra de Mercats del programa de la Festa Major, sobre la qual 
presentaran després una pregunta.  
 
Es refereix a coses que no surten a l’informe. Assenyala que una d’elles és el procés participatiu 
sobre la pastilla urbanística de l’antiga fàbrica Ideal Plástica Flor, a Prosperitat. Explica que es tracta 
d’un procés participatiu que en principi semblava obert i amb una dinàmica positiva, però que ha 
rebut una «OPA hostil» amb la voluntat del Govern del Districte de traslladar la biblioteca central de 
Nou Barris a aquest espai. Manifesta que creuen que aquesta proposta no només hipoteca una 
bona part de l’espai, sinó també una bona part del mateix procés participatiu, atès que redueix molt 
la proporció de sostre sobre el qual poden decidir els veïns. Recorda que, en el seu moment, el seu 
grup va fer una proposta sobre aquesta qüestió en una proposició al Consell Plenari, però que la 
proposta de trasllat de la biblioteca central ha entrat amb molta força i, des del seu punt de vista, 
sense mostrar un benefici clar.  
 
Manifesta que els ha sorprès que en el projecte que s’ha presentat de l’anomenada Illa Q, al Turó de 
la Peira, hagi desaparegut l’equipament infantil. Explica que el seu grup havia criticat que es repetís 
el model de casal infantil en aquesta illa, però no considera una bona notícia la desaparició d’aquest 
equipament infantil, tret que sigui substituït per algun espai similar, sempre que no sigui el model de 
casal infantil. Subratlla que la construcció d’un millor futur per al districte dependrà d’unes millors 
condicions per als més petits i els joves.  
 
Assenyala que la implantació de l’àrea d’esbarjo de gossos de l’avinguda Meridiana va ser una 
proposta molt costosa que no està clar que hagi estat tècnicament la ideal, però que no va ser 
rebatuda al seu moment perquè no afectava directament a ningú. Afirma, però, que s’ha aplicat el 
mateix sistema en la resta de propostes d’àrees d’esbarjo de gossos, situades en espais molt més 
sensibles del districte. Explica que consideren un error aplicar una política de fets consumats, licitant 
propostes abans de parlar amb els veïns, i que després presentaran un prec en aquest sentit. 
 
Afirma que és bastant decebedor el compliment que s’ha fet del prec del seu grup sobre el 
reconeixement dels artistes perseguits per la «llei mordassa», aprovat en el plenari del mes de març. 
Remarca que en aquests moments l’Estat espanyol és l’Estat del món amb més artistes 
empresonats per motius de llibertat d’expressió. Recorda que el prec demanava que, en un marc 
com la festa major o equivalent, es fes un esdeveniment singular en defensa de la llibertat 
d’expressió al qual es convidés a participar a una representació de tots aquells artistes plàstics, 
escènics, musicals, gràfics i d’altres que han patit o estan patint la repressió del dret a la llibertat 
d’expressió per part de l’Estat. Assenyala que el compliment del prec s’ha reduït al fet que el tríptic 
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de «L’estiu, al pati!» contingui una pestanya en color verd on es diu que l’artista Roc Blackblock farà 
un mural de grans dimensions a les pistes municipals Antoni Gelabert.  
 
Remarca que el que més els preocupa actualment són les declaracions del regidor Gerardo 
Pisarello, que fa poques setmanes va afirmar que, atesa la reducció d’ingressos de l’Ajuntament, 
potser caldria reprogramar inversions. Assenyala que això vol dir que s’han d’eliminar inversions o 
s’han de passar al proper mandat i que, en aquest sentit, la seva principal preocupació és com 
afectaran aquestes retallades les inversions previstes a Nou Barris. Afirma que, si es fa un anunci 
d’aquest tipus, és perquè es durà a terme i que, per tant, només demanen transparència, claredat i 
honestedat. 
 
El conseller Sr. Adrià Ventura (PDCat) agraeix l’informe de la regidora. Manifesta que fa ja vuit 
mesos que denuncien el segrest dels companys que encara es troben a la presó o a l’exili, i que, tot i 
que ara són més a prop, continuen empresonats i coartats de llibertat. 
 
Afirma que el seu grup dona ple suport al fet que el vaixell d’Open Arms pugui atracar al Port de 
Barcelona. En relació amb això, recorda que el mes de març van fer un minut de silenci en memòria 
del nen brutalment assassinat a Almeria, Gabriel Cruz, mentre que tots callaven quan cada dia 
morien nens al Mediterrani. Expressa també el ple suport del seu grup a lluitar contra el drama que 
es pateix en matèria de recursos a la frontera sud, on els immigrants arriben sense cap control 
mèdic, més enllà del que fa la Creu Roja. Assenyala que, a més, en algunes fronteres com la d’Itàlia 
amb França els tallen les sabates perquè no puguin continuar creuant la frontera.  
 
Explica que, igual que diu que estan contents que arribin les persones que transporta el vaixell 
d’Open Arms, ha de dir que la Generalitat també participa en l’acolliment dels refugiats, que de fet 
aniran a un equipament de la Generalitat a Esplugues de Llobregat, i que l’Ajuntament pot fer moltes 
més coses que una festa al port amb un concert de Txarango. Opina que tenen l’oportunitat de 
donar dignitat a aquestes persones i que fer un concert no és el més adient per a aquest moment. 
 
Agraeix les dades que ha facilitat la regidora sobre el Pla de desenvolupament econòmic, però 
assenyala que els falten resultats. Manifesta que voldrien saber si aquest pla ha fet augmentar 
l’ocupació a Nou Barris i si, juntament amb altres mesures que s’han aprovat en el Consell Plenari, 
ha reduït el nombre de locals buits, a banda dels que hi ha a Trinitat Nova. A més, pregunta si les 13 
associacions de comerç que han rebut una subvenció ja l’han cobrat, atès que algunes encara no 
l’havien cobrat el divendres o dijous passat. 
 
Recorda que el seu grup va donar suport al Pla de desenvolupament econòmic, però sempre ha dit 
que el districte de Nou Barris necessita un pla de comerç, ja que l’actual és un pla caducat que no 
s’està desenvolupant. Assenyala que, si bé el Pla de desenvolupament econòmic parla del 
cooperativisme i de l’economia social i solidària, és important no oblidar que el comerç tradicional és 
el que actualment genera més llocs de treball i més ocupació de qualitat. 
 
Respecte al projecte B-MINCOME, explica que no li ha agradat que l’informe, quan parla de dades, 
especifiqui a peu de pàgina que el 39% dels ajuts s’han donat a famílies d’origen autòcton. Opina 
que aquesta dada no cal perquè l’important és si les famílies necessiten o no l’ajut, i no pas si són 
autòctones o nouvingudes. A més, assenyala que aquesta dada dona peu a discursos fàcils de 
partits d’extrema dreta. A banda d’això, afirma que el B-MINCOME és una bona iniciativa que busca 
la innovació social i que, si es destinen recursos a famílies de Nou Barris que ho necessiten, sempre 
hi donaran suport. Assenyala que, tanmateix, hi ha tres aspectes que els grinyolen.  
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En primer lloc, manifesta que creuen que s’ha de decidir des de l’Ajuntament i des del Districte de 
Nou Barris quines són les famílies que poden ser beneficiàries d’aquests ajuts, i que volen conèixer 
els criteris en què es basen aquestes decisions. En relació amb això, explica que els ha arribat que 
s’ha informat del B-MINCOME als consells de barri i que famílies vulnerables del districte no tenen 
coneixement d’aquest nou ajut i, quan han preguntat si podien accedir-hi, se’ls ha dit que ja no hi 
eren a temps i que havia estat l’Ajuntament qui havia decidit les famílies beneficiàries a través de 
Serveis Socials. Afirma que, per tant, no s’ha donat l’opció de participar a altres veïns, com els de 
Torre Baró o Roquetes. 
 
Assenyala que la regidora no ha parlat d’habitatge ni en l’informe del darrer plenari ni en el d’avui, tot 
i que els ha dit que l’informe contenia dades sobre aquest tema i que en parlarien en altres punts de 
l’ordre del dia. Remarca, però, que hi ha altres temes dels quals no informa mai, malgrat que, 
segons el baròmetre municipal, continuen preocupant molt, com la seguretat, la neteja, la 
convivència i el civisme. Afirma que es tracta de temes dels quals els veïns es queixen 
constantment, tal com es reflecteix en els òrgans de participació, i que, per tant, no es poden obviar 
permanentment. 
 
Manifesta que, atès que queden nou mesos per acabar el mandat, els agradaria saber la situació en 
què es troben diversos projectes del districte: el cobriment de la ronda de Dalt al districte de Nou 
Barris, el Mercat de Montserrat i el cobriment de la pista del club de bàsquet Canyelles, tenint en 
compte que la temporada comença al mes de setembre i, si no es fa alguna cosa urgent, aquest 
club està condemnat a desaparèixer. Explica que també volen saber si el Govern s’ha reunit amb els 
veïns i veïnes de Trinitat Nova per parlar de temes d’habitatge, atès que es va acordar que es faria 
una reunió urgent i ja han passat gairebé tres mesos des del darrer plenari; si està previst fer el 
casal de gent gran de Canyelles o de la Guineueta; si s’ha fet o s’ha desenvolupat ja el protocol 
festiu, i si s’està creant el Consell de Cultura del districte.  
 
Assenyala que esmenten totes aquestes accions per tres motius: perquè són necessàries, perquè 
han estat aprovades pel Consell Plenari i perquè quan el Govern estava a l’oposició demanava cada 
cert temps un plenari extraordinari per fer seguiments de les iniciatives que s’havien aprovat en el 
Consell Plenari, mentre que ara no compleix iniciatives que ha votat favorablement.  

El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) manifiesta que quiere empezar su intervención teniendo un 
recuerdo para las víctimas y los familiares del atentado de Hipercor, se conmemoraron los 31 años 
el pasado 19 de junio. Opina que es una lástima que los consejeros que la han precedido hayan 
olvidado de tener un recuerdo para estas personas. 
 
Agradece el informe y los datos que aporta, a pesar de estar en contra de muchas de las cosas que 
la regidora ha planteado. Manifiesta que, dado que ya hace más de tres años que la Sra. Ada Colau 
llegó a la alcaldía de la ciudad de Barcelona, su grupo se pregunta si la ciudad está hoy mejor o 
peor de lo que lo estaba tres años atrás. Opina que lo que ha demostrado hasta la fecha la Sra. 
Colau es una gran oratoria, pero una mala gestión en todos los ámbitos. Destaca que la alcaldesa 
comenzó el mandato haciéndose una foto en la sede del Distrito de Nou Barris, donde dijo que no 
habría más desahucios, mientras que tres años después este problema se ha agravado, con más de 
3.000 desahucios al año. 
 
Davant els comentaris de part del públic assistent, el president del Consell del Districte demana 
silenci i respecte per les intervencions dels consellers. 
 
El Sr. Barreña (PPC) afirma que sólo está dando datos del Ayuntamiento de Barcelona y poniendo 
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de manifiesto la gestión de Ada Colau y que, a partir de ahí, cada uno puede hacer el análisis que 
quiera. 
 
Subraya que los precios de las viviendas de alquiler se han encarecido un 20% en los últimos años, 
e invita a leer el artículo de Línea Nou Barris que tiene como titular «Nou Barris lidera el 
encarecimiento de los pisos de alquiler en la ciudad ». 
 
Manifiesta que le sorprende que el informe de la regidora no hable del barómetro de opinión que se 
ha publicado esta semana, al que se referirá después si tiene tiempo. 
 
Afirma que el Gobierno municipal inició el mandato con la promesa de más de 8.000 viviendas, pero 
que esta promesa ya se ha rebajado a 3.200 viviendas y ya verán finalmente como queda. Explica 
que su grupo considera que las políticas de vivienda de BC han fracasado rotundamente, y que 
también cabe mencionar el incremento de tarifas del transporte público, la consolidación de los 
aumentos abusivos de los recibos del agua y la perpetuación de las listas de espera para acceder a 
las guarderías, en las residencias y en la dependencia, ya que el Ayuntamiento tiene buena parte de 
responsabilidad, junto con otras administraciones. 
 
Afirma que la Sra. Colau se presentó a las elecciones con el eslogan de reducir la brecha social, 
pero que la realidad es que no ha hecho nada en este sentido. Opina que el informe que hoy se 
presenta es fruto mayoritariamente del funcionamiento ordinario del Distrito o el Ayuntamiento de 
Barcelona. Además, manifiesta que Ada Colau tampoco ha hecho nada por el diálogo y el 
entendimiento que prometía, salvo algún guiño hacia los grupos independentistas. Afirma que hoy 
BC se encuentra sola dirigiendo la ciudad para que el resto de grupos saben que el Gobierno 
municipal no tiene palabra y no cumple. 
 
Subraya que la inversión extranjera en la ciudad se ha reducido en el último año en un 40%, según 
un informe del propio Ayuntamiento del mes de marzo. Señala que, según un artículo del diario 
Expansión, la inversión hotelera en la ciudad también ha bajado un 20% por la mala gestión de la 
Sra. Colau. En cuanto a Nou Barris, afirma que el distrito cada vez es más incívico y está más sucio. 
 
 
Recuerda que el Gobierno actual criticó mucho el Gobierno anterior por la normativa de terrazas, 
cuando se ha tardado casi tres años y medio de mandato a hacer una ordenanza sobre esta 
materia, que se aprobará próximamente. Afirma que, además, los comerciantes están esperando 
que el Ayuntamiento actúe para saber qué capacidad tienen de contratación y de poder llevar a cabo 
sus servicios debido a la incompetencia del Gobierno. Destaca que el apoyo al pequeño comercio es 
muy necesario, ya que da vida a los barrios y es el principal generador de actividad económica en el 
distrito. Explica que su grupo considera que no sólo se ha de apoyar el comercio con medidas 
directas, sino también con otras medidas, como la mejora del alumbrado público y el mobiliario 
urbano o las campañas de concienciación, que a la vez que mejoran el comercio también mejoran 
los barrios. 
 
Señala que, en la última Comisión Permanente de Comercio, en la que normalmente se hace 
balance de las campañas realizadas, había caras de circunstancia ante la dificultad de animar el 
pequeño comercio a colaborar en las actividades de comercio en la calle y que el Distrito no dio 
ninguna respuesta. Manifiesta que, a raíz de una propuesta que se planteó, su grupo municipal lleva 
hoy un ruego en el que solicita que el pequeño comercio esté presente en la Fiesta Mayor del distrito 
de Nou Barris, tal como sería lógico. Afirma que los diferentes gobiernos que han pasado por el 
Distrito no han hecho nada en este sentido, y que espera que este ruego se lleve a cabo, por lo que 
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en 2019 se reserve el sábado de Fiesta Mayor para dar a conocer el pequeño comercio a todos los 
ciudadanos, ya que, si lo conocen, acabarán comprando. Opina que, por tanto, esta pequeña 
iniciativa puede ser muy positiva para este comercio. 
 
Explica que la mayoría de entidades que asistieron al Consejo de Discapacidad se quejaron de las 
barreras arquitectónicas del distrito. Afirma que una queja concreta que no se había expresado 
hasta entonces es el obstáculo que supone el carril bici que se ha hecho en la avenida Río de 
Janeiro, que es objeto de una propuesta de acuerdo que hoy presenta su grupo. Por otro lado, 
señala que en esta sesión FEDAC Amílcar presentó una iniciativa que consistía en enseñar el 
lenguaje de signos a los niños de la escuela, hacer una canción con este lenguaje a final de curso y 
darle después la mayor difusión posible . Explica que les hubiera gustado que la portavoz de BC 
hubiera tenido el gesto de decir que esta iniciativa se podría extrapolar a otras escuelas o que el 
Distrito podría colaborar, ya que a menudo no se trata sólo de una cuestión económica, sino de 
ofrecer apoyo con la cesión de un espacio o la confección de algunas hojas de mano. 
 
Recuerda que en el último pleno, seis meses después de las últimas elecciones en Cataluña, su 
grupo presentó un ruego para pedir que los partidos políticos retiraran los carteles electorales, rezo 
que el Gobierno aceptó. Agradece que se haya ejecutado el rezo, y opina que desde el 
Ayuntamiento y determinados grupos políticos se puede hacer pedagogía y trasladar esto a las 
entidades. Señala que, sin embargo, hay grupos o partidos políticos que se dedican a ensuciar el 
espacio público, y pide especial firmeza contra los grupos que no respetan los espacios de todos. 
 
El president del Consell del Districte Sr. Santiago Alonso dice al conseller Sr. Barreña que ha 
agotado su tiempo de intervención, y le da unos segundos más por las interrupciones del público. 
 
El Sr. Barreña (PPC) señala que ya hace tres meses que está en funcionamiento la web del Distrito 
y felicita a los técnicos que lo han hecho. Recuerda que en el Consejo Plenario se acordó que, una 
vez entrara en funcionamiento esta web, se pondrían todas las iniciativas del Consejo Plenario que 
se aprobaran y su periodo de ejecución. Afirma, sin embargo, que no se ha hecho, y opina que el 
Gobierno no quiere poner en la web oficial del Distrito el que se aprueba y luego no se cumple. Por 
otra parte, remarca que en la web figuran las humildes dietas que cobran los consejeros y, en 
cambio, no aparecen los sueldos del presidente, la regidora y los regidores adscritos, y pide que 
consten las retribuciones de todos. 
 
El conseller Sr. Juan Del Olmo (Cs) opina que el informe que hoy presenta la regidora parece más 
una justificación de las inacciones que los méritos del Gobierno. Afirma, haciendo un símil con el 
curso escolar, que la regidora no aprueba el curso, salvo que su objetivo haya sido hacer que el 
distrito de Nou Barris sea «el último de la clase». 
 
Señala que hace un par de semanas se celebró la Comisión de Comercio del distrito y el Gobierno 
no supo responder ni articular argumentos sólidos ante las preguntas de los comerciantes que 
asistieron. Destaca que, por ejemplo, los comerciantes dijeron que las medidas del Plan de 
desarrollo económico eran desconocidas para la gran mayoría de comerciantes. Afirma que, sin 
embargo, el Gobierno no rectifica la manera de hacer las cosas. 
 
Observa que el Gobierno dice que dispone de una tabla de activación económica del distrito, pero 
que no forma parte ninguno de los presidentes y presidentas de los ejes comerciales de Nou Barris. 
Además, afirma que el Gobierno también se olvida de los comerciantes cuando habla de iniciar la 
dinámica de diálogo con entidades del territorio para coproducir y articular proyectos. 
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Pregunta qué piensa la estructura de expertos en desarrollo económico de que se ha dotado el 
Distrito respecto al cierre del Mercado de Núria o sobre la tendencia negativa de los comercios del 
distrito. Destaca que, a pesar de disponer de un presupuesto millonario entre el Plan de desarrollo 
económico y el resto de planes, el Gobierno sólo ha conseguido que participen 19 comercios en el 
programa de asesoramiento comercial y 10 negocios en la convocatoria de subvenciones a Trinitat 
Nova. Opina que, por tanto, el Gobierno hace algo mal y no está sabiendo rectificar a tiempo. Por 
otra parte, afirma que la mayoría de acciones se llevan a cabo en los barrios que disponen de un 
plan de barrio, mientras que parece que en el resto de barrios no les haga falta nada. 
 
Pregunta si no sería mejor derivar las personas que necesitan asesoramiento en materia de 
derechos laborales a los sindicatos en vez de poner en marcha puntos de defensa de los derechos 
laborales, ya que así se evitarían duplicidades y se ahorrarían dinero. Destaca que lo peor de todo, 
sin embargo, es que el Gobierno es incapaz de entregarles un informe con todas las medidas de 
todos los planes que hace en relación con la reactivación comercial y económica, indicando la 
inversión que supone cada una de ellas, su estado y el plan o medida de gobierno de la que 
proviene. 
 
Respecto al proyecto B-MINCOME, recuerda que hablaron en noviembre del año pasado y remarca 
que el Gobierno ha tardado siete meses en presentar nuevos datos, lo que a su juicio demuestra 
nuevamente la improvisación continua del Gobierno con fines mediáticos. Manifiesta que desean 
que el proyecto sea un éxito, pero critica que se haya hecho depender de un sorteo aleatorio la 
percepción de un complemento económico para familias vulnerables. 
 
Afirma que la moneda ciudadana REC tiene hoy más incógnitas que respuestas y que en la última 
Comisión de Comercio no se supieron aclarar las dudas que tenían los comerciantes. Además, 
explica que, mirando la web, da la sensación de que la prueba piloto sobre esta moneda podría 
acabar convirtiéndose en una banca pública municipal. Pregunta si es así. 
 
Señala que el Gobierno sigue sin iniciar el proceso del Plan de movilidad del distrito, cuando se 
había comprometido a empezarlo en 2017, pero sigue implantando modificaciones sobre la 
movilidad que perjudican a toda la ciudadanía. Afirma que un ejemplo de ello es la implantación de 
carriles bici sin coherencia ni una buena planificación, como en el caso del carril bici de la avenida 
Río de Janeiro. Además, remarca que la máxima preocupación del Gobierno para resolver los 
conflictos que había creado en esta avenida fue enviar a la Guardia Urbana para multar a los 
comerciantes en las operaciones de carga y descarga de productos. Afirma que otro ejemplo de la 
falta de criterio del Gobierno es que pretende cambiar los tipos modales de la ciudad, pero se 
contradice cuando descarta casi totalmente la implantación de la moto compartida y de la bicicleta 
compartida en el distrito. 
 
Plantea una serie de preguntas sobre la medida de la «ciudad jugable» que se presentó en el Pleno 
del Ayuntamiento en febrero, y pide que, si el Gobierno no puede contestar oralmente, lo haga por 
escrito: qué parte de los 20 millones de euros destinados a garantizar el derecho a jugar en la 
ciudad repercutirán en Nou Barris; cuántas áreas de juego, de las 150 previstas, se renovarán en 
Nou Barris; cuántas nuevas áreas de juego, de las 31 previstas, se harán en Nou Barris; qué 
medidas se han llevado a cabo durante los tres años de mandato para garantizar el juego en los 
parques infantiles, algunos de los cuales estaban infestados de ratas, como Canyelles o en Ciutat 
Meridiana. Por otra parte, señala que, a pesar de que la regidora dice que todos los parques deben 
ser accesibles, no se ha tenido en cuenta la accesibilidad en las últimas remodelaciones que se han 
hecho. Opina que, por tanto, el compromiso que ha contraído el Gobierno con los niños y niñas de la 
ciudad es otra de sus declaraciones de intenciones, que se quedan en meros titulares de prensa. 
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Explica que hace un mes el Grupo de BC repartió propaganda política por toda la ciudad, una 
propaganda que a su juicio reflejaba la «realidad paralela» en que vive este partido político. Destaca 
que la ciudad no se encuentra en situación de conflicto, vistos los términos que se utilizan en este 
material ( «las batallas», «tener el poder», «las victorias», «las derrotas», etc.), que opina que 
confirman que este grupo está confinado en los años 30 o 40 del siglo pasado en vez de mirar hacia 
el futuro. 
 
Señala que en esta propaganda BC dice que hace tres años que humaniza las políticas públicas de 
la ciudad, cuando la realidad muestra todo lo contrario, tal y como indica el último barómetro de la 
ciudad. Explica que, si bien BC dice que protege a los vecinos de los abusos de los especuladores, 
en este mandato los alquileres han subido a precios inimaginables y los pisos de compra siguen 
esta tendencia. Afirma que otra falacia es que BC ha reducido las desigualdades entre barrios, 
cuando hay informes, como el de la UCER o el del Consejo Económico y Social de Barcelona, que 
indican lo contrario. Señala que una de las cosas más curiosas es que BC afirma que lleva 
ejecutado el 70% de su programa, mientras que sigue siendo incapaz de facilitarles un informe 
sobre la evolución de las medidas que lleva a cabo. Concluye que, después de tres años de 
gobierno, BC debería plantear que la ausencia de resultados se debe a la ineficacia de su gestión. 
 
Finalmente, felicita la entidad Adapta2 por las medallas obtenidas en los campeonatos de España 
de natación adaptada que tuvieron lugar en el mes de junio. Señala que cree recordar que son cinco 
medallas de oro, cuatro de plata y seis de bronce. 
 
El conseller Sr. Gabriel García (PSC) manifesta que el seu grup comparteix les paraules de 
solidaritat de la regidora del Districte envers els refugiats que han pogut arribar a la ciutat, i li 
demana que traslladi aquesta mateixa sensibilitat cap al Grup Municipal de BC al Districte de Gràcia, 
on aquest grup i el del PP han estat els únics que no han signat una declaració institucional que 
buscava donar suport a aquestes persones i generar més sensibilitat a l’hora d’entendre la seva 
situació i acollir-los.  
 
Assenyala que és cert que el seu grup va treballar en el Pla de desenvolupament econòmic 
juntament amb BC quan formava part del Govern, però que, en el marc de la seva tasca com a 
oposició, en farà un seguiment exhaustiu. Manifesta que, tot i compartir els objectius generals 
d’aquest pla, hi ha algunes coses que no veuen clares. 
 
Explica que, per exemple, en l’esborrany del pla el pressupost mínim era de 2 milions d’euros i ara 
s’ha parlat d’una despesa superior a 5 milions, però que només s’han destinat 1,2 milions d’euros a 
noves actuacions. Pel que fa a això, remarca que la voluntat d’aquest pla no era només recollir els 
plans generals repartits en plans de barri i d’altres, sinó també potenciar noves iniciatives. Demana 
al Govern que, per tant, no deixi el Pla de desenvolupament econòmic com un recull d’idees d’altres 
plans de desenvolupament del districte i que li doni el protagonisme que necessita la gent del 
districte, amb polítiques de desenvolupament de la seva vida activa econòmica. 
 
D’altra banda, explica que a les xifres sobre el grau d’execució del pla hi ha un petit asterisc que fa 
referència al fet que moltes d’aquestes xifres són percentatges d’execució del 100% per al 2017, 
sense que hi hagi xifres prèvies del que s’havia de complir el 2017. Afirma que aquest seguiment no 
té gaire sentit des del punt de vista de rendiment de comptes, atès que cada any s’assolirà el 100% 
de grau de compliment de moltes mesures si no hi ha una referència d’allò que s’hauria de complir. 
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Assenyala que es diu que el 2017 s’ha complert en un 40% la mesura 4.5 contra la desertització 
comercial. Manifesta que voldrien conèixer l’estat d’aquesta mesura el 2018 perquè tenen la 
sensació que molts espais de petit comerç del districte estan en crisi i necessiten l’ajuda municipal, i 
que no s’aconseguirà cobrir les seves necessitats ni de bon tros, tenint en compte el grau d’execució 
de la mesura el 2017. Afirma que això generarà frustració i la degradació de l’espai públic del 
districte als espais on no hi haurà activitat econòmica. 
 
Explica que en l’esborrany que se’ls va lliurar a la reunió de la Junta de Portaveus de la setmana 
anterior apareixia un punt sobre mobilitat i que pensaven que, després de tres anys de mandat, per fi 
ja es disposaria del Pla de mobilitat, quan el compromís del Govern era tenir-lo nou mesos després 
de les eleccions municipals. Manifesta que, tanmateix, avui s’han assabentat que aquest punt havia 
desaparegut de l’informe definitiu de la regidora. 
 
Pregunta quin grau d’èxit considera el Govern que han tingut les seves polítiques de mobilitat al 
districte, ja que la sensació general és que no n’ha tingut cap i que només s’han fet actuacions 
heretades de governs anteriors. Afirma que l’única mesura que ha dut a terme el Govern municipal 
actual per lluitar contra la contaminació i promoure una mobilitat sostenible, que és l’expansió de 
carrils bici, ha tingut tan mal resultat que s’ha hagut d’aturar a tota la ciutat. Assenyala que, per 
exemple, la implantació d’un carril bici a la calçada de l’avinguda Rio de Janeiro ha agreujat la crisi 
que ja tenien els comerços per la seva fràgil situació, quan a més ja s’havia ampliat la vorera per 
posar-hi un carril bici. Manifesta que això ha generat conflicte entre les persones que utilitzen el 
carril bici i les que necessiten un espai per poder carregar i descarregar i altres usos. Subratlla que 
la manca de Pla de mobilitat i els errors comesos pel Govern en les polítiques de mobilitat els 
paguen els veïns i veïnes de Nou Barris.  
 
Assenyala que l’informe de regidora no parla tampoc de l’espai públic. Explica que el seu grup ha 
presentat una proposició sobre la degradació d’aquest espai, amb contenidors que acumulen 
brossa, flors que es podreixen als carrers, brutícia acumulada, punts negres que no es resolen, 
mobiliari urbà amb un manteniment deficient, carrers foscos per falta de poda que generen 
inseguretat, etc. En relació amb això, pregunta quan arribarà el Pla d’estiu d’aquest any, ja que creu 
que no s’ha fet ni a la ciutat ni a Nou Barris. Afirma que el Govern ha fallat en una cosa tan bàsica 
com és la seva responsabilitat de gestió en un moment com l’estiu, ja que no té cap pla especial per 
poder garantir la convivència, la neteja i la seguretat durant l’estiu. Opina que, novament, al Govern 
municipal no li preocupa resoldre la degradació de l’espai públic.  
 
Opina que el treball que s’ha fet amb els nens respecte al Parc Central de Nou Barris és molt positiu. 
Pregunta si, a més d’això, els pares i mares, els joves, la gent gran i les associacions animalistes 
també han participat en la cerca de solució al problema de manca d’espai per poder gaudir dels 
gossos sense entrar en conflicte amb veïns i veïnes que tenen altres interessos a l’espai públic. 
 
Assenyala que acabarà la intervenció amb un exemple de la falta de previsió i política del Govern en 
matèria d’ajudes socials. Explica que un pla de rescat social que es va aprovar a instàncies del PSC 
en el mandat anterior establia un màxim total de 3.600 euros a l’any en ajuts socials per a les 
famílies de tres fills de 0 a 16 anys l’any 2015, però que l’import màxim per a aquest tipus de família 
ja havia baixat a 2.700 euros el 2017 i a 1.575 euros el 2018. 

Finalitzades les intervencions dels grups municipals, el president del Consell del Districte obre un 
torn de paraula per a les persones del públic que han sol·licitat intervenir i els demana que siguin 
breus.  
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El Sr. Pedro Acosta retreu als polítics que, mentre que ells tenen un sou, hi ha molta gent a l’atur 
sense cap ajuda. 
 
Es queixa del mal funcionament dels ascensors i les escales mecàniques, i de l’absència de tècnics 
per reparar les avaries d’aquestes instal·lacions. A més, remarca que la sortida del carrer Pedraforca 
ja hauria d’estar acabada i que encara no s’ha posat la marquesina de la parada del carrer Agudes. 
 
Opina que si els països arribessin a acords entre ells, no hi hauria tantes persones que moririen al 
mar ni tants refugiats. 
 
Explica que a la festa que es va fer a Ciutat Meridiana per la revetlla de Sant Joan no es van posar 
lavabos públics i la gent feia les seves necessitats a la via pública. Manifesta que els veïns li han 
demanat que exposi aquesta situació perquè va ser vergonyós el que van veure des dels seus pisos.  
 
Pregunta si, ara que ve l’estiu, els nens podran entrar al camp de futbol o a les escoles del barri per 
jugar a pilota, ja que no poden fer-ho enmig dels blocs.  
 
Explica que els contenidors de brossa del barri estan bruts i que, a l’estiu, fan molta pudor i estan 
plens de mosquits. Demana que siguin substituïts per contenidors nets.  
 
Afirma que l’única acció positiva que ha vist que ha fet el Govern municipal actual són els ajuts del 
B-MINCOME. Demana al Govern que no els enganyi i que inverteixi els diners que té en la millora 
del barri.  
 
El Sr. Wilson demana al Govern que formi millor els agents de policia que actuen en els 
desnonaments perquè no sembla que coneguin bé quin és el seu deure. Reclama que aquests 
agents deixin de buscar noms i cognoms particulars quan van als desnonaments perquè tots els allà 
presents s’identifiquen amb un únic nom, el de la notificació que porta la comitiva. 
 
Explica que en un desnonament que va tenir lloc el 25 de maig es van produir unes explosions i, 
quan va preguntar als policies si les havien escoltat, li van dir que eren «uns petards» i en van fer 
cas omís, quan podien haver estat perilloses. 

El Sr. Rafael González explica que fa tres dies va sortir als mitjans de comunicació la notícia que 
tres grups inversors dels Estats Units havien comprat fons immobiliaris a tres bancs: el grup La 
Caixa, el Banc de Sabadell i el BBVA. Remarca que aquests grups van vendre aquestes bosses 
d’immobles amb una rebaixa del 60% sobre el valor que tenien, mentre que ni el Govern espanyol 
del PSOE, ni la Generalitat del Sr. Torra, ni l’Ajuntament de la Sra. Colau i la Sra. Sanz, no van 
poder comprar part d’aquests pisos per a les persones que no tenen habitatge als mateixos bancs 
que les estan desnonant.  
 
Manifesta que no entén com la Sra. Ada Colau, que era dirigent de la PAH i que va arribar a 
l’alcaldia de Barcelona amb la promesa de resoldre el problema de l’habitatge, ha perdut el control 
de la situació i no compleix el que havia promès. Remarca que els fets parlen per si sols, són 
indiscutibles i figuren també en les dades que té l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Es queixa del nombre de places d’aparcament en superfície que han perdut els veïns de Nou Barris 
en les actuacions de pacificació de carrers i del fet que l’Ajuntament no hagi donat cap solució als 
veïns per poder aparcar els seus vehicles. Assenyala que, pel que fa a això, també es basa en 
dades que ha sol·licitat.  
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Manifesta que en l’última revetlla de Sant Joan hi havia 12 vehicles de la Guàrdia Urbana a la seu 
del Districte de Nou Barris. Assenyala que, malgrat això, es va estar trucant a aquest cos de policia 
entre les 00.30 i la 1.00 perquè hi havia una festa il·legal al carrer per part d’alguns individus que ja 
coneix el cap de la Guàrdia Urbana i als quals s’ha referit diverses vegades en el Consell Plenari. 
Afirma que no entén per què no s’ha posat mai pegues a aquestes persones quan se suposa que la 
llei és igual per a tothom. Explica que hi havia cotxes a sobre de la vorera amb els altaveus a tot 
volum, i que es tracta dels vehicles que fan les carreres que ell ha denunciat reiteradament per evitar 
que s’atropelli cap nen petit o cap persona gran que travessi els carrers Góngora, Viladrosa o Mas 
Duran. Afirma que és intolerable que una persona vagi amb un cotxe de dos tones a 90 o 100 km 
per hora pel carrer Góngora, però que, per molt que ho denuncia, la Guàrdia Urbana no fa res. 

Explica que ell no ha vist cap informació destinada als veïns, com tríptics repartits per les cases, 
sobre els ajuts que esmenta l’informe de l’àrea econòmica, com aquells per als aturats que lloguin 
un local. Afirma que, per tant, suposa que moltes persones no se n’hauran assabentat i d’altres sí. 
En aquest sentit, assenyala que hi ha moltes suspicàcies pel que fa al repartiment dels ajuts entre 
autòctons i estrangers i que uns se senten discriminats respecte als altres. Manifesta que amb això 
vol dir que cal fer aquests plans amb molta cura i oferir-ne dades molt concretes, tal com reclamen 
els diversos grups polítics. Remarca que cal saber molt bé qui i com s’ha de beneficiar dels plans 
d’actuació. 
 
Afirma que, després de tres anys de mandat, creu que la Sra. Sanz té un premi en narcisisme, un 
altre en clientelisme i matrícula d’honor en dialèctica. 

La Sra. Gemma explica que fa 25 anys que viu a Vilapicina, que té gos i que va al Turó de la Peira a 
passejar amb el gos. Afirma que no ha tingut mai problemes, però que ara la fan fora del parc amb 
unes limitacions que li generen un problema on no n’hi havia cap i una sensació d’incertesa. 
Remarca que el problema prové del fet que les solucions que es proposen venen imposades, sense 
que s’hagi buscat el consens ni el diàleg amb les parts implicades. Afirma que això genera rebuig i 
enfrontament entre els veïns.  
 
Assenyala que, a més, els nous requeriments afecten també la gent gran, ja que al Turó de la Peira 
hi ha molta gent gran que viu sola amb un gos i la seva vida, la seva relació social i la seva mobilitat 
gira entorn de l’animal. Manifesta que una altra afectació transversal és que la solució que s’ha triat 
és la més cara, de manera que els diners que s’hi invertiran es deixaran d’invertir en coses molt més 
urgents.  
 
Explica que tenen la sensació que el Govern, en comptes de buscar solucions, vol que hi hagi mala 
remor entre els veïns, ja que ara mateix al parc conviuen amb tota naturalitat persones i gossos 
sense problemes. Demana al Govern que es gasti els diners en habitatge, en gent gran, en mobilitat 
i en reducció de l’atur, i que faciliti que els veïns continuïn convivint amb naturalitat amb gos i sense 
gos als parcs. 
 
El Sr. Àlex manifesta que, des de la plataforma Peluts de Nou Barris, estan cansats de bones 
paraules i de promeses. Explica que avui Facebook li ha recordat una Audiència Pública del 4 de 
juliol de l’any passat en què la Sra. Sanz es va comprometre a l’establiment de les zones d’usos 
compartits (ZUC) a curt termini. Assenyala que, a més, la Sra. Recio va convidar la plataforma a una 
reunió el mateix dia de l’Audiència Pública. Remarca que aquest any la Sra. Recio els ha enviat la 
documentació amb la informació de les ZUC i de les zones d’esbarjo el dia del Consell Plenari. 
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Afirma que és molt casual que, al cap de dos anys, els enviïn la informació justament unes hores 
abans del plenari.  
 
Manifesta que venen a reclamar els seus drets, però que ja saben que el Govern «dona llargues» 
quan un tema no l’interessa. Remarca que falten pocs mesos per al final del mandat i el Govern no 
ha fet res fins ara, i que estan farts que es culpi els gossos de tots els problemes d’incivisme i de 
convivència. En relació amb això, explica que ell, com a veí de Prosperitat, ha d’aguantar l’incivisme, 
les barbacoes i la contaminació acústica que es generen a la Prospe Beach i que la culpa no és dels 
gossos, sinó dels veïns. 
 
La Sra. Verònica assenyala que, en època de selectivitat i d’exàmens finals d’universitat, molts 
alumnes reserven aules per fer grups d’estudi a les biblioteques. Demana que s’habilitin més espais 
en dates específiques i se n’informi els alumnes, ja que s’ha trobat amb manca d’espais a tot 
Barcelona, i en especial a la Biblioteca de Nou Barris, i té molts companys que s’han trobat amb el 
mateix problema. 
 
Es queixa de la il·luminació del Parc Central i dels carrers del voltant. Afirma que no fa llum, que 
està mal ubicada i que hi ha trams de carrer que estan foscos a determinades hores. Explica que 
ella surt de casa a les quatre del matí i no va a peu des del carrer Alcúdia fins a l’estació de Renfe, a 
Sant Andreu, perquè li fa por. A més, explica que hi ha manca de fonts i que, a més, algunes 
gotegen i perden molta aigua, i d’altres ni funcionen. 
 
Opina que no es pot obligar la gent a anar amb el gos lligat sense donar-li una alternativa. Afirma 
que és molt perillós anar al pipicà d’aquella zona perquè hi ha un petit pas on no hi ha semàfor i els 
cotxes circulen a gran velocitat, i demana que s’adopti alguna mesura per limitar-ne la velocitat. 
 
El Sr. Jaume lamenta la falta de transparència del Govern municipal en tot el procés relatiu a la 
normativa per a gossos, l’enrenou que està muntant i la manca de participació del veïnat, tant dels 
que tenen gossos com dels que no en tenen. Opina que és molt trist haver-se de preocupar d’aquest 
tema i dedicar-hi diners, mentre hi ha gent a Ciutat Meridiana que no pot baixar de casa seva perquè 
les escales no funcionen.  
 
Manifesta que no se’ls ha permès participar en la normativa sobre animals de companyia, que s’ha 
d’aplicar aquest juliol perquè ja hi ha hagut moltes moratòries. Explica que utilitzen els mateixos 
espais des de fa 25 anys perquè no hi ha més espais als barris i a tot Barcelona, i demana que si hi 
ha gent irresponsable dins el col·lectiu de persones amb gos i zones problemàtiques s’actuï en 
aquestes zones, però que no es tracti tothom de la mateixa manera.  
 
Assenyala que fa poc més de dues hores han rebut la documentació que fa un mes que demanen, ja 
que en l’últim correu se’ls havia dit que s’estava preparant aquesta documentació perquè s’hi havien 
detectat carències. Explica que ha buscat la paraula «enganyar» al diccionari, que significa fer 
creure a una persona una cosa que en realitat és mentida, i opina que defineix molt bé el 
comportament del Govern.  
 
Demana que s’estableixi una taula de treball on es puguin consensuar les ZUC i els seus horaris. 
Remarca que les ZUC són les mateixes zones on van des de fa 30 anys i que no poden haver-n’hi 
unes altres. Insta a analitzar conjuntament quins llocs són problemàtics i quines solucions hi pot 
haver. A més, demana que tota la resta de grups polítics assisteixin a la reunió que han de mantenir 
amb els responsables municipals, tenint en compte que els grups de l’oposició estan sensibilitzats 
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amb el tema i els donen suport. Remarca que es tracta d’un tema de barri sobre el qual ha de parlar 
tothom, i no només el Govern i una part de la ciutadania. 
 
La Sra. Lola explica que ha llegit que la normativa sobre ordenació i protecció dels animals de 
companyia fa trenta anys que existeix a països europeus com Holanda i Alemanya, però que en 
aquests països s’aplica de manera molt diferent, ja que han interpretat la normativa per protegir els 
animals i fer que puguin entrar al metro, a hotels i a restaurants, entre altres coses. Afirma que, en 
canvi, l’Ajuntament de Barcelona la interpreta de manera que empitjora la situació dels gossos en 
comptes de millorar-la. Opina que, amb la nova normativa, els gossos estaran més empresonats i hi 
haurà més abandonaments, quan es pretenia evitar-los.  
 
Remarca que l’ordenança diu que hi ha d’haver una zona d’esbarjo i socialització com a mínim a 
cada barri, i no pas a cada districte, com s’està fent. Explica que ella viu a Roquetes, on no hi ha cap 
zona d’esbarjo ni pipicà, que és un espai on els gossos grans no poden fer exercici. Afirma que les 
zones d’esbarjo han de respondre a les necessitats de tots els gossos i no només dels que fan un 
quilo. 
 
Manifesta que sap que hi ha una zona d’esbarjo per districte i que hi ha una a Ciutat Meridiana. 
Explica que per anar a passejar el seu gos a aquesta zona hauria d’agafar tres metros amb escales 
o bé caminar una hora, entre l’anada i la tornada. Pregunta com pot complir la part de l’ordenança 
que l’obliga a fer que el seu gos faci exercici i socialitzi amb altres gossos si no té cap zona 
habilitada al seu barri i la més propera es troba a 8 quilòmetres, tenint en compte que té dues filles 
petites i una parella amb mobilitat reduïda. A més, afirma que els horaris de les ZUC, de 6 a 8 i de 
21 a 23 hores, són inviables. Explica que hauria de despertar les seves filles a les cinc del matí per 
treure el gos, cosa que no farà. Acaba la intervenció preguntant com poden complir aquesta 
ordenança les persones grans, les persones amb mobilitat reduïda i les persones amb fills. 
 
La Sra. Meritxell opina que l’aplicació de l’Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda 
d’animals expulsa una bona part de la població de l’espai públic i, a més, els impedeix cobrir les 
necessitats d’exercici i socialització dels seus gossos, tal com ha dit la veïna que l’ha precedit.  
 
Manifesta que a la Guineueta fa mesos que tenen tancat el parc, on hi havia una àrea petita perquè 
els gossos poguessin fer les seves necessitats. Explica que, segons els plànols que han vist, ara 
s’està habilitant una zona de 430 m², amb tres espais de 22 m² delimitats amb uns murs de pedra 
gruixuts, que afirma que són insuficients perquè els gossos puguin fer exercici. Manifesta que també 
han de tenir una ZUC perquè els gossos puguin fer exercici, però que concentrar una població gran 
de gossos en franges horàries tan limitades significa provocar conflictes. Opina que, en canvi, si es 
deixa que els ciutadans s’autoregulin pel que fa a les zones d’esbarjo, no es produiran aquests 
conflictes.  
 
La Sra. Mireia manifesta que intervé en representació de la zona d’esbarjo de gossos de l’avinguda 
Meridiana, un espai pilot que ha costat molts diners, en concret 600.000 euros. Remarca que ve en 
nom de molta gent i de molts animals que pateixen els efectes nocius d’un espai que ha quedat 
obsolet, com accidents i malalties en els gossos. Explica que, entre altres coses, els pals d’agility no 
serveixen per a res, que el manteniment de l’espai continua sent nefast, que els gossos s’escapen 
perquè les portes no són dobles, que la desinfecció és nul·la i que el sistema de rec no funciona bé i, 
en conseqüència, els arbres no fan ombra. Finalment, lliura un escrit que ha fet sobre tots aquests 
problemes perquè es valorin i tinguin en compte. 
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La Sra. Elena manifesta que la sorprèn que el PP doni lliçons quan ha estat governant fins fa poc 
amb el suport de Cs i no ha fet res per al poble.  
 
Recorda a la regidora del Districte que en el darrer plenari es va comentar el fet que al carrer Nou 
Barris no es deixés girar a l’altura del metro i al carrer de les Torres, i demana que, ja que no poden 
anar cap avall, se’ls deixi almenys fer el gir. També demana que es netegi la riera perquè està molt 
bruta. 
 
Explica que la circulació de camions amb motiu de la construcció de l’institut està deteriorant el 
carrer, on hi ha forats molt grans.  
 
El Sr. José Vicente assenyala que, tot i que ell no va en bicicleta, el sorprèn que gent que es 
queixava que els carrils bici anessin per les voreres es queixi ara que es posin a la calçada, quan 
era el que abans reclamaven. Remarca que fins i tot alguns es queixen que les bicicletes circulin 
pels carrils bici, cosa que opina que és el súmmum de la incoherència.  
 
Manifesta que ell va venir a viure a Nou Barris fa 51 anys, en ple franquisme, i que el districte 
sempre s’ha caracteritzat per ser un exemple de lluita veïnal i de moviments socials. Explica que ahir 
va anar a un desnonament a Trinitat Vella, que es va aconseguir aturar sobretot gràcies a la 
mediació de l’Associació 500x20, que destaca que fa una tasca extraordinària en aquest àmbit. 
Remarca que cada desnonament té la seva història, i que ahir es tractava d’una jove marroquina 
amb un fill petit que havia estat expulsada de casa seva en quedar-se embarassada. Manifesta que 
vol apel·lar a valorar les grans polítiques i a evitar la demagògia, tant per part dels que governen 
com per part de la ciutadania. 
 
Adverteix que cal anar en compte amb la informació que dona la premsa. Explica que fa unes 
dècades la gent llegia la premsa per informar-se, mentre que ara es recorre a una determinada 
premsa per llegir el que es vol llegir. Afirma que, per tant, es tracta d’un àmbit molt segmentat i «molt 
comprat».  
 
Manifesta que vol apel·lar també a la categoria moral dels polítics. En relació amb això, demana que 
no es minimitzin fets tan importants com l’arribada d’un vaixell de refugiats a Barcelona parlant del 
concert que s’ha organitzat per acollir-los, tal com ha fet el representant del PDCat.  
 
Recorda al Sr. Barreña que el Grup del PP ha estat sempre a l’oposició a l’Ajuntament de Barcelona 
i que, per tant, això no és cap novetat. Opina que el que és vergonyós és que aquest partit hagi estat 
expulsat del Govern de l’Estat per robar. Afirma que no només s’ha conformat a robar, sinó que ha 
fet una Llei d’arrendaments urbans (LAU) al servei dels fons voltor i ha rescatat els bancs amb els 
diners dels impostos de tots els ciutadans, uns bancs que, a més, es queden els pisos. Demana 
que, per tant, no es critiqui tots els partits indiscriminadament i es dirigeixen bé les crítiques.  
 
El Sr. José María explica que en el darrer plenari del Consell de Districte es va aprovar fer una 
reunió amb els veïns de Trinitat Nova sobre els pisos, però que fins ara no han rebut cap notificació, 
i demana a la regidora que es posi en contacte amb la Sra. Laia Ortiz i el Sr. Montaner per convocar-
la.  
 
Davant el comentari de la Sra. Sanz que la reunió ja s’ha fet, afirma que la reunió a què es refereix 
la regidora no és vàlida perquè només va assistir-hi una entitat del barri i el president d’aquesta 
associació de veïns no n’ha informat el barri. Afirma que és una vergonya que s’estigui treballant 
d’amagat, i remarca que l’acta de la sessió parla d’«entitats del barri», i no pas d’una entitat. Opina 
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que l’actitud del Govern envers el president d’aquesta entitat és molt estranya, ja que s’ha negat a 
fer una auditoria sobre aquesta persona quan s’ha demanat.  
 
La Sra. Narcisa manifesta que és d’Equador i viu a Nou Barris des de fa 19 anys. Explica que no 
acostuma a assistir a les sessions que es fan al Districte, però que ho va fer quan va venir la Sra. 
Ada Colau i va presentar la Sra. Sanz com a regidora de Nou Barris. Afirma que aleshores ella va fer 
un parell de peticions i no sap que se n’hagi complert cap. Explica que ella és una «supervivent» 
dels desnonaments de fa 12 anys, com moltes altres persones que són a la sala. 
 
Demana que els partits polítics amb representació al Consell de Districte, en comptes de criticar-se 
els uns als altres, s’uneixin per lluitar pel poble, que és qui els paga els sous. Afirma que s’han fet 
moltes assemblees, però que, per tot el que ha escoltat, no s’ha complert cap de les coses que han 
demanat tots.  
 
Explica que ella sempre ha estat a favor de la Sra. Ada Colau perquè li semblava una persona 
lluitadora quan era de la PAH, on els va ensenyar a lluitar pel dret a l’habitatge, ja que no demanen 
caritat sinó un dret que correspon a tots els éssers humans. Opina, però, que està defraudant tots 
els que li van donar suport perquè fos alcaldessa. 
 
Manifesta que a vegades les persones s’acostumen a rebre ajuts econòmics, però que és hora que 
l’Ajuntament els ensenyi a sobreviure sense aquests ajuts, o amb els ajuts a canvi d’alguna cosa, de 
manera que siguin una mena de retribució i no pas caritat. 
 
Explica que fa anys els estudiants feien pràctiques a les empreses amb una paga, però que ara 
treballen de franc per als empresaris. Assenyala que ho sap pels seus fills, que no han rebut cap 
retribució ni ajuda durant les pràctiques laborals. Demana que s’ajudi la gent que comença a 
treballar i necessita feina en comptes d’ajudar els empresaris.  
 
Demana també que el nou operador públic de llum ajudi els ciutadans i no pas les institucions 
públiques.  
 
Pregunta quant cobra cada polític pels plenaris i quantes hores hi dediquen, i opina que aquests 
diners estan mal invertits perquè els veïns no reben solucions a les peticions que fan. Remarca que 
Ciutat Meridiana i tot Nou Barris demanen ajuda als partits polítics des de fa anys, però que mai no 
els han ajudat. Afirma que és hora que les forces polítiques no es barallin entre elles i s’uneixin per 
fer un món millor, i que la política no consisteix només a fer diners. A més, manifesta que els partits 
de l’oposició no treuen res de criticar, quan a més tampoc no han fet res quan han tingut l’oportunitat 
de fer-ho. 
 
El Sr. Ramon diu a la Sra. Sanz que feliciti la seva secretària per haver-li enviat aquest matí els 
plànols que havia demanat.  
 
Pregunta si el pipicà del parc de la Guineueta té 470 o 490 m2. D’altra banda, afirma que els murs 
que s’estan construint són antihigiènics per als gossos i per a les persones, perquè són gàbies amb 
pedres a dins i això pot ser un niu d’infeccions. A més, opina que són murs molt amples que es 
mengen molt l’espai. 
 
Manifesta que no entén per què la zona del llac no pot ser la zona comuna quan fa 20 anys que ho 
és, basant-se en el dret romà d’utilització durant més de 10 anys. Explica que en aquesta zona hi 
havia gossos com rottweilers jugant amb gossos petits i no hi havia hagut mai problemes perquè els 
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propietaris es preocupaven que no n’hi hagués. Opina que poden treballar tots junts i veure els 
gossos no com un problema sinó com una part de la natura i de la ciutat. 
 
Assenyala que continua passant un camió de neteja per tot el parc a les 12 del migdia, quan és ple 
de nens i de gossos, i que algun dia hi haurà algun problema amb algun nen o amb algun gos. 
D’altra banda, demana que procurin tots ser més civilitzats i més tolerants els uns amb els altres.  
 
El Sr. Francisco Garrobo, en nom de la CUP Capgirem Nou Barris, expressa el suport a totes les 
preses polítiques i exiliades: el Govern legítim, Anna Gabriel, Valtònyc, Adrià d’Esplugues i totes les 
persones represaliades pel règim de 1978.  
 
Assenyala que volen començar parlant de turisme, un tema que la regidora no ha tractat en el seu 
informe. Explica que fa unes setmanes Airbnb va llançar un anunci que convidava la gent a venir a 
Barcelona, concretament a Nou Barris, ja que era l’únic districte que encara no estava col·lapsat. 
Remarca que el negoci d’Airbnb ha fet que el preu de l’habitatge a la ciutat i al districte s’hagi 
disparat fins a preus inassumibles per les veïnes i que la gentrificació comenci a destruir tota la 
ciutat. Afirma que, amb el Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT) que el Govern va 
acordar amb el PSC i ERC, es troben que el turisme pot augmentar a Nou Barris sense control i que 
Airbnb, com a especulador que és, recomana els xurros de la Pilarica, el parc de la Guineueta o les 
festes de la Prosperitat com si Nou Barris fos un parc temàtic.  
 
Pregunta si es vol convertir Nou Barris en Gràcia o Ciutat Vella pel que fa a la supraexplotació 
turística, ja que ara mateix, amb el PEUAT, no s’hi pot fer res. Explica que, amb els preus 
d’habitatge actuals, ja es veu com veïns de tota la vida del districte han d’abandonar els seus 
habitatges o subllogar-los i com arriben nous veïns que sí que poden pagar els preus especulatius i 
abusius dels pisos. Assenyala que només cal veure el creixement de cotxes d’alta gamma al districte 
per adonar-se de l’arribada d’aquests nous veïns.  
 
Afirma que finalment ha esclatat el coll d’ampolla de la llista d’espera per a habitatges socials del 
qual tant han parlat en tots els plenaris. Explica que creuen que ha esclatat perquè els jutjats s’han 
cansat d’ajornaments i que no s’estigui donant sortida a les famílies més vulnerables. Afirma que és 
urgent i inajornable la construcció d’habitatge social, així com l’expropiació dels pisos buits dels 
bancs. Assenyala que, per exemple, fa pocs dies es van trobar amb un desnonament a Roquetes en 
què la comitiva judicial estava entestada a fer-lo efectiu i que, si no hagués estat per la força del 
carrer i la por que aquest desnonament acabés fatal, no s’hauria pogut aturar. Remarca que aquest 
tipus de situacions creixen a tot el districte, tot i que reconeixen el treball de les professionals del 
SIPHO i d’altres que aconsegueixen aturar molts desnonaments. Opina, però, que no serveix de res 
allargar l’agonia d’aquestes persones i que calen solucions reals. Afirma que aquestes solucions han 
d’arribar de l’Ajuntament i de la Generalitat, i que de l’Estat no n’esperen res. 
 
Pel que fa a mobilitat, es refereix a la reducció de la freqüència de pas dels busos a l’estiu, que és 
més greu als llocs on aquesta freqüència és menor, com als barris de muntanya, i opina que caldria 
fer un esforç extra perquè aquestes línies no modifiquessin els horaris durant l’estiu. 
  
Recorda que la concessió de Sagalés a les línies 80, 81, 82 i 83, que donen servei a la Trinitat Nova, 
Torre Baró, Ciutat Meridiana, Roquetes i Vallbona, ja fa sis mesos que es va prorrogar. Pregunta 
què passarà a finals d’any i si es tornarà a renovar la concessió fins al 2020.  
 
Manifesta que continuen esperant que les parades del mig del carrer Doctor Pi i Molist tornin al seu 
lloc, que l’àrea d’intercanvi de la República sigui molt més senzilla i que s’apropin les parades a la 
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boca del metro i a la plaça de la República. D’altra banda, explica que també és problemàtic que a 
l’avinguda Borbó, amb el nou canvi i amb l’arribada del D50, el 47 pari al carrer Costa i Cuxart 
mentre totes les línies ortogonals paren al carrer Serrano. 
 
Destaca que la nova xarxa de bus ha portat la D50, que és una línia que dona un servei ràpid en 
comparació amb el 50 i el 51, però que s’està en la fase final del desplegament de la xarxa i el barri 
de Vallbona encara en queda exclòs. Manifesta que creuen que és necessari que algun bus 
ortogonal doni servei a aquest barri, i que l’arribada de l’H2 suposa una oportunitat en aquest sentit.  
 
Assenyala que s’està parlant molt del carril bici de l’avinguda Rio de Janeiro, i que li fa bastanta 
vergonya que els partits es lamentin que es baixin els carrils bici a la calçada, després d’haver-ho 
demanat insistentment. 
 
Recorda que el president del Consell del Districte va suspendre el darrer plenari, que es va fer a 
porta tancada, quan el reglament diu que els plenaris s’han de fer sempre a porta oberta. Explica 
que, a més, algunes veïnes que havien demanat la paraula es van quedar sense dret a torn per 
aquesta decisió. Anuncia que, davant d’això, diverses persones faran una queixa a la síndica de 
l’Ajuntament de Barcelona perquè creuen que aquesta decisió va contravenir el reglament. Precisa 
que no demanaran la suspensió ni l’anul·lació d’aquell ple perquè creuen que el districte no es 
mereix anar suspenent i anul·lant plens, però que pensen que el president es va extralimitar en les 
seves funcions a l’hora de fer el plenari a porta tancada.  
 
La Sra. Teresa recorda que l’any passat ja hi va haver una discussió en relació amb les festes a 
Ciutat Meridiana, però que aquest any ha tornat a passar el mateix per la revetlla de Sant Joan. 
Explica que han hagut d’aguantar una festa fins a les 8 del matí, amb altaveus enormes, cotxes dins 
d’un parc de nens, orins al carrer i llaunes, ampolles i plats de menjar escampats per un espai 
públic. Remarca que, a més, han hagut de veure des de les finestres de casa seva com hi havia 
gent fent les seves necessitats darrere d’un parc infantil. Manifesta que no sap si el Districte ha 
autoritzat aquesta festa, però que no hi ha dret que els veïns hagin d’aguantar una festa en un parc 
públic fins a les 8 del matí, encara que sigui la revetlla de Sant Joan. Explica que els veïns van fer 
moltes trucades a la Guàrdia Urbana, però que fins a les 8 del matí no va arribar el primer cotxe de 
policia i es va posar fi a la festa.  
 
Afirma que tots els polítics coneixien la notícia que s’ha comentat sobre els bancs molt abans que la 
ciutadania. Opina que és molt trist que hi hagi persones que es tirin per les finestres i famílies que 
estiguin al carrer per culpa dels desnonaments, quan els ciutadans han hagut de rescatar els bancs. 
Retreu als polítics que ara tots callin i reclama explicacions respecte a l’ús que s’ha fet dels diners 
per rescatar els bancs, que opina que s’han destinat a l’especulació.  
 
El Sr. Oriol manifesta que li fa vergonya que Nou Barris sigui l’únic districte de tot Barcelona que no 
tingui un llaç groc a la balconada, des que es va retirar el 21 de desembre. Recorda que es va dir 
que es faria una reunió extraordinària de portaveus per parlar d’aquest tema, i pregunta quan es farà 
aquesta reunió.  
 
La Sra. Vilma explica que ahir la seva filla va rebre una notificació del jutjat respecte al desnonament 
i que el mateix advocat li va dir que havia de desocupar el pis i com era que no havia aconseguit 
resoldre el problema d’habitatge en els sis mesos que li havien donat de pròrroga per abandonar-lo. 
Manifesta que el desnonament s’havia de fer efectiu aquest matí, però que s’ha pogut aturar gràcies 
a l’associació de veïns, a qui agraeix tota l’ajuda que els està donant. Afirma que, si no hagués estat 
per ells, ara estarien al carrer.  
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Explica que estan en aquesta situació perquè la seva filla, que és l’única que treballa, no pot cobrir 
totes les despeses perquè és una mare soltera de la qual depenen ella i el seu net. Manifesta que el 
que volen totes les persones que estan en aquesta situació és una solució, com un lloguer social o 
alguna cosa semblant, perquè ningú no vol viure així. Recorda que ahir, mentre feien les maletes per 
l’ultimàtum que els havien donat, el nen els preguntava on anaven i ella pensava que podien fer 
veure que dormirien en un parc per la calor que feia. Explica que el nen estava molt tens i tenia fins i 
tot sobresalts dels nervis. 
 
El Sr. Filiberto Bravo, president de l’Associació de Veïns de Ciutat Meridiana, manifesta que es 
pregunta si els Serveis Socials treballen per als jutjats en comptes de treballar per a l’Ajuntament, 
atès que han estat els que han obert la porta a la comitiva judicial en un desnonament que s’ha fet 
aquest matí, i fins i tot s’han barallat amb l’associació de veïns, cosa que els ha sorprès una mica. 
 
Afirma que és molt trist estar sempre repetint que no hi ha habitatge. Explica que ara el Govern ha 
anunciat a bombo i plateret que farà uns contenidors per allotjar les persones, i afirma, irònicament, 
que també es podrien considerar els nínxols del cementiri per resoldre el problema. Assenyala que 
el Govern també pregona que hi ha un 22% menys de desnonaments, quan recorda que en una sola 
setmana n’han tingut 11 al barri i n’hi ha hagut més de 30 entre juny i juliol. Manifesta que, si bé 
s’han aconseguit ajornar, l’únic que estan fent és allargar l’agonia a les persones que es troben en 
aquesta situació, que són persones a qui no els arriba ni per pagar un lloguer perquè, tot i que la 
majoria treballen, guanyen molts pocs diners.  
 
Pregunta si Ciutat Meridiana entra dins de l’esmentat percentatge del 22%, i opina que el Govern és 
molt lluny de la realitat. Demana al Govern que no torni a dir que està fent molt per resoldre aquest 
problema, quan no s’ha fet pràcticament res i no es donen solucions. Explica que el més normal és 
que si els bancs han estat rescatats amb diners públics, s’expropiïn aquests pisos als bancs perquè 
són de la ciutadania. Afirma, però, que els polítics no ho reclamen perquè aquests mateixos bancs 
són els que financen les obres públiques.  
 
Es queixa que, un cop han començat les obres a la Meridiana, s’ha taponat el centre de Barcelona 
però no s’han resolt les entrades a la ciutat, de manera que els barris perifèrics s’empassen tots els 
fums i sorolls del trànsit.  
 
Pel que fa a la revetlla de Sant Joan a Ciutat Meridiana, precisa que la Guàrdia Urbana va aparèixer 
a les 8 del matí perquè hi havia una baralla, i no pas de manera voluntària. Remarca que la Guàrdia 
Urbana diu que no té efectius, però que els Mossos també diuen que no tenen efectius per patrullar 
pel barri, mentre que apareixen amb quatre o cinc furgonetes quan hi ha un desnonament.  
 
Assenyala que es va eliminar el casal d’avis perquè, segons sembla, tenia molt poca activitat i 
animació, i que ara es donarà la gestió a una empresa. Opina que, com a mínim, d’aquesta manera 
es crearà treball. 
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Retreu al Grup del PPC el seu cinisme, ja que opina que aquest partit és el culpable del problema de 
l’habitatge. Remarca que encara està pendent d’aplicació la Llei 24/2015, de mesures urgents per 
afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, perquè el PP la va recórrer.  

Recorda al Grup del PDCat que el centre cívic va estar un any i mig tancat i que teòricament s’hi van 
destinar 1.066.000 euros perquè complís la normativa de seguretat. Afirma, però, que el dijous van 
fer una assemblea dins cel centre i els va caure molta aigua. Manifesta que, per tant, li agradaria 
saber en què es van gastar aquests diners. 

Explica que tant convergents com socialistes van deixar el CEM de Can Cuyàs de tal manera que, si 
els veïns no s’haguessin mogut, aquest any s’hauria tancat. Afirma que sembla que calia ajudar més 
Can Dragó que Can Cuyàs perquè a ningú no l’importa el que passi als veïns de Ciutat Meridiana. 
 
Diu al Grup de Cs que, si volen entrar a l’Associació de Veïns, se’n facin socis, en comptes d’anar 
recollint signatures per expulsar la junta actual. Explica que, com a socis, poden plantejar una 
assemblea per canviar de junta si la que hi ha no els agrada. Afirma que tenen proves que les 
persones que estan recollint aquestes signatures són militants de Cs i opina que és molt penós. Al 
respecte, el portaveu del Grup Municipal de Ciutadans fora de micròfon replica les dites afirmacions 
indicant que és mentira que consellers del seu grup estiguessin recollint signatures, que si tenen 
proves que les presentin i que tampoc tenen cap constància que militants del seu grup estiguessin 
recollint signatures tal i com afirma l’intervinent.  
 
Manifesta que vol acabar recordant la campanya «No és pobresa, és injustícia» que van 
protagonitzar les entitats de Nou Barris el novembre de 2014. Afirma que la pobresa afecta de 
manera dramàtica els barris del districte en forma de desnonaments, malnutrició, atur de llarga 
durada, dificultats per accedir als serveis bàsics o una educació i una sanitat integrals. Subratlla que 
Nou Barris és el districte més pobre de Barcelona, i Ciutat Meridiana, el barri més pobre. Explica que 
saben que mentre ells s’han empobrit d’altres s’han enriquit. Afirma que, com a tot arreu, a la ciutat 
de Barcelona també creixen les desigualtats, amb desigualtats cada vegada més grans entre rendes 
i entre territoris. Explica que el que no saben són les dades concretes de la magnitud d’aquesta 
tragèdia, sobre la qual tenen dades parcials, indicis o notícies aïllades als mitjans de comunicació. 
Remarca que sense dades no es poden fer diagnosis, i que sense diagnosis no es poden fer 
polítiques globals i coordinades entre les diferents administracions per atacar d’arrel la pobresa ni 
tampoc un control democràtic del destí dels recursos públics i de quines són les veritables prioritats 
polítiques. 
 
Afirma que no n’hi ha prou a anunciar que s’elevarà el pressupost dels Serveis Socials, ni a dir que 
s’estan fent coses. Manifesta que exigeixen a les administracions que destinin més recursos a 
polítiques socials i que ho facin treballant de manera transparent i activa amb els agents socials del 
territori. A més, anuncia que en els propers mesos convocaran un conjunt d’accions als barris per 
exigir respecte als seus drets i a la seva dignitat.  
 
Assenyala que tot seguit donarà algunes dades perquè s’entengui què està succeint a Nou Barris. 
Explica que el 80% de les reclamacions a la síndica de Greuges sobre els Serveis Socials i 
l’habitatge de protecció provenen de Nou Barris, segons dades del 2013, tot i que avui ja ni els 
escolten. Afirma que el mateix Ajuntament considera tots els barris del districte com a barris de 
renda familiar molt baixa, segons dades del 2012, i que avui Ciutat Meridiana té una renda una mica 
més baixa, del 34%. A més, explica que Nou Barris és el districte amb més persones ateses pels 
Serveis Socials i on més persones reben la renda mínima d’inserció. Manifesta que el 25% dels 
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desnonaments de la ciutat han tingut lloc a Nou Barris, amb una mitjana de 5 al dia, 20 a la setmana 
i 83 al mes. Així mateix, subratlla que l’esperança de vida al districte està per sota de la mitjana de la 
ciutat.  
 
Assenyala que els membres del Govern coneixen bé aquestes dades perquè ells mateixos les van 
presentar, i els pregunta què han fet, perquè no veuen que s’hagi fet res a banda de parlar. Afirma 
que és molt trist que a les persones que van als Serveis Socials per problemes d’habitatge se’ls 
digui que es busquin una habitació, i pregunta on són els pisos que s’haurien d’oferir a aquestes 
persones.  
 
El Sr. Bertrand de Five opina que és indignant tota la publicitat que s’ha fet per televisió en relació 
amb l’acollida dels refugiats per part de l’alcaldessa i els regidors, quan Andalusia rep 18.000 
persones a l’any. A més, remarca que, segons la premsa, la ciutat es gastarà 6 milions en aquestes 
persones, que s’allotgen a la Casa de l’Esport, a Esplugues de Llobregat, que recorda que abans es 
deia residència Joaquim Blume.  
 
Agraeix la felicitació a la Fundació Adapta2 per les medalles que han guanyat els esportistes 
discapacitats després de quasi dos anys de feina de l’entitat perquè la seva gent pugui accedir a 
l’escola de natació i competir després. Remarca, però, que tenen la mateixa subvenció de fa tres 
anys, quan han passat d’atendre 40 persones amb discapacitat a més de 200.  
 
Manifesta que es pregunta si Nou Barris ha sortit guanyant amb tants autobusos que surten cada 
dos minuts de la Via Júlia, on s’ajunten set autobusos i triguen 14 minuts a sortir. Explica que, per 
exemple, abans es trigava 20 minuts a anar des de la Verneda fins a Vall d’Hebron, mentre que ara 
es triga una hora i quart amb mitjans de transport públics.  
 
D’altra banda, pregunta als tècnics quan es resoldrà el problema de mobilitat que hi ha a la zona 
dels poliesportius del carrer Artesania, que ja fa un any que dura.  
 
Pregunta si hi ha algú que mani al districte i el dirigeixi.  
 
El president del Consell del Districte Sr. Santiago Alonso demana al Sr. De Five que deixi la retòrica 
de banda i sigui concret, tenint en compte que encara queden molts punts de l’ordre del dia per 
tractar. 
 
El Sr. Bertrand de Five assenyala que ja es referirà a altres qüestions a l’apartat de precs i 
preguntes.  
  
Finalitzades les intervencions del públic assistent, el president del Consell del Districte torna a donar 
la paraula al Govern i als grups polítics, i demana a la regidora que intenti ajustar-se als 6 minuts de 
temps de què disposa. 
 
La regidora Sra. Janet Sanz assenyala que, si no té temps de contestar totes les qüestions que 
s’han plantejat, farà arribar les respostes d’alguna altra manera.  
 
Pel que fa a la intervenció del Grup d’ERC, explica que ja han dit en diverses ocasions que estan 
treballant per poder impulsar una proposta de comerç de proximitat que prové d’una persona de 
Ciutat Meridiana pel que fa al Mercat de Núria. Assenyala que la proposta depèn d’aquesta persona 
i que són els primers interessats a desenvolupar-la. 
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Quant a la Mostra de Mercats de la Festa Major, manifesta que aquest any els paradistes dels 
mercats no van voler fer-la perquè les dates no els quadraven. Afirma que els agradaria que es 
pogués mantenir i que treballaran perquè així sigui de cara a l’any vinent.  
 
Sobre el procés participatiu d’Ideal Plástica Flor i el trasllat de la biblioteca central, precisa que l’únic 
que han fet és dir el que hi havia previst en un pla de biblioteques de fa molt de temps, que no han 
dit que sigui la proposta del Govern sinó que s’hauria de valorar. Assenyala que així ho han 
comunicat a les entitats, amb les quals s’han reunit per traslladar-los això. Opina que, de fet, té més 
força la proposició del Grup d’ERC que es va aprovar en el Consell Plenari que l’esmentat pla.  
 
Explica que s’ha acordat amb les entitats els serveis que han d’anar als baixos de l’Illa Q, i que és a 
l’escola Turó on està previst que hi hagi tot l’àmbit d’activitats infantils de l’espai. 
 
Pel que fa a la intervenció del Grup del PDCat, manifesta que no s’atreviria a afirmar que el Pla de 
desenvolupament econòmic ha tingut un impacte directe en la disminució de l’atur, però que les 
dades mostren que en general hi ha una disminució de l’atur i una recuperació econòmica, tot i que 
saben que a vegades això no es tradueix en la no precarització laboral. Afirma que aquest és un 
tema que els preocupa i que, per això, també ha nascut aquest pla, que vol garantir els drets 
laborals i treballar per assessorar i acompanyar millor els comerços.  
 
Assenyala que algun grup ha preguntat què s’ha fet a Trinitat Nova. Explica que han treballat amb 
24 comerços d’aquest barri, que té aproximadament una trentena de comerços, i que 11 s’han 
adherit al projecte. Remarca que no els poden obligar a fer-ho i que hi han d’estar disposats. 
Destaca, però, que el fet que una tercera part de tots els comerços de Trinitat Nova treballin en 
aquest projecte és important. 
 
Opina que el Sr. Ventura ha de ser més prudent a l’hora de parlar de la festa al port amb Open 
Arms, quan sap l’esforç que està fent l’Ajuntament de Barcelona acollint no només les persones que 
han vingut ara, sinó el total de 660 que han arribat. Manifesta que els hauria agradat que la 
Generalitat hagués fet molt més, quan té competències derivades de l’Estat en aquest àmbit.  
 
Quant a la intervenció del Grup del PPC, afirma que el que ha fracassat, per sort, és el PP a l’Estat, i 
que el baròmetre els dona força per continuar batallant per fer possibles moltes de les coses que es 
plantegen.  
 
Diu al Grup de Cs que senten un gran respecte pels sindicats i que, per tant, compten amb ells en el 
marc dels punts de defensa dels drets laborals.  
 
Assenyala que passarà les dades sobre la «ciutat jugable» als grups, però que als parcs infantils on 
hi havia rates ja no n’hi ha, i que això és perquè han fet actuacions per erradicar-les.  
 
Pel que fa a la intervenció del Grup del PSC, manifesta que l’ha sobtat que es digués que no s’ha fet 
un Pla d’estiu, ja que creu que el Sr. García Duarte va assistir a l’última reunió d’Ecologia Urbana, on 
es va presentar el Pla d’estiu de ciutat i el Pla d’estiu de districte, que parla del reforç de la neteja a 
les places del districte i de la convivència, entre altres temes.  
 
Manifesta que volen traslladar tot el suport a la Vilma i posar-se a la seva disposició, com han fet 
amb qualsevol família que els expressa que té una situació de vulnerabilitat i un procés de 
desnonament obert. Afirma que tenen molts serveis per abordar aquest problema i que, si no s’ha 
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posat en contacte amb l’equip de la UCER, faran tot el possible per ajudar-la i per estar al seu 
costat. 
  
Diu a la Teresa que no s’havia donat permís per fer la festa a què s’ha referit. Explica que han parlat 
d’aquest tema amb la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra i no estan d’acord en com ha 
funcionat la revetlla de Sant Joan a Ciutat Meridiana. Afirma que ho intentaran resoldre, tal com van 
fer l’any passat al Turó de la Peira, on també van detectar diversos incidents. Assenyala que cal 
tenir en compte que els recursos de la Guàrdia Urbana són escassos, i el dia de Sant Joan encara 
més, perquè estan tots concentrats en determinats punts de la ciutat que exigeixen molta presència 
policial. Remarca, però, que entenen la indignació dels veïns pel que van haver de suportar aquella 
nit i que intentaran posar-hi remei. 
 
Manifesta que ha pres nota de tot el que ha dit la Verònica i que estudiaran com resoldre-ho.  
 
Respecte als espais per a gossos, agraeix molt que les entitats del sector, com Espai Gos, vulguin 
participar en aquest tema. Explica que creu que ja els han traslladat no només que tindran una 
reunió amb el comissionat d’Ecologia, sinó també que podran participar en aquest procés. Recorda, 
però, que aquesta ordenança està aprovada des de fa anys i no tenia memòria econòmica, quan 
desenvolupava una sèrie d’actuacions que requerien inversions. Explica que quan van arribar al 
Govern van decidir començar a activar algunes d’aquestes actuacions i que, per primera vegada, hi 
ha un pla d’inversions a l’Ajuntament vinculat a les noves àrees de gossos per a cadascun dels 
districtes. 
 
Afirma que és evident la necessitat de trobar espais de convivència. Explica que entén el que s’ha 
dit sobre les necessitats dels gossos, però que la ciutat té espais limitats i que aquests espais han 
de poder donar servei a tots els usos: a nens i nenes, a la gent gran, als gossos i a les persones que 
tenen gos. Destaca que, per això, Barcelona és la primera ciutat que ha impulsat la platja de gossos, 
i que ara els gossos també poden anar en metro. Opina que, per tant, la ciutat ha anat avançant molt 
en general en relació amb la convivència amb els animals.  
 
Afirma que, no obstant això, els animals també han de ser compatibles amb la resta de persones 
que generen queixes. En aquest sentit, explica que hi ha moltes zones de conflicte, com és el cas de 
Cotxeres, on han arribat a buscar consensos, amb la participació de l’Associació de Veïns de 
Vilapicina i Torre Llobeta. Manifesta que ampliaran aquest treball, però que hi ha una associació de 
veïns que per a ells és el referent i que participa a cada consell de barri. Destaca que, per tant, 
l’objectiu és consensuar les coses i buscar la millor solució perquè tothom se senti integrat a la ciutat 
des del respecte i des de la convivència. Remarca que, amb aquest objectiu, tothom haurà de fer 
algunes renúncies.  
 
Subratlla que ella no ha plantejat mai que els gossos no tinguin espai a la ciutat i que els gossos 
podran seguir entrant als parcs, però que estan proposant que a vegades els gossos hauran d’anar 
lligats i que a vegades tindran millors espais, a fi de poder complir la normativa. Afirma que es tracta 
de fer això compatible, i demana a les entitats que els ajudin a fer arribar aquest missatge, perquè 
s’ha generat una alarma que creu que és incomprensible, tenint en compte la voluntat de treball i la 
quantitat d’entitats animalistes que fa anys que treballen en aquest àmbit. Assenyala que, a banda 
d’Espai Gos, hi ha entitats com Libera, FAADA, Anima Naturalis o Depana que fa molts anys que 
estan representades en el Consell de Convivència, Protecció i Defensa dels Animals fent escoltar la 
veu de molts propietaris de gossos.  
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Finalment, explica que han mirat els plànols de l’espai per a gossos del parc de la Guineueta i que té 
470 m2, amb tres zones: una de 115 m², una de 130 m² i una de 178 m².  

El president del Consell del Districte Sr. Santiago Alonso assenyala que els grups d’ERC i del PPC 
han exhaurit el temps d’intervenció.  
 
El conseller Sr. Adrià Ventura (PDCat) afirma que, una vegada més, la regidora no els ha contestat 
les preguntes, com les relatives al cobriment de la ronda de Dalt, la pista del club de bàsquet 
Canyelles, o la reunió amb les entitats de Trinitat Nova pel tema de l’habitatge. Assenyala que el que 
més ha molestat la Sra. Sanz és el comentari sobre l’arribada dels refugiats, que és un tema que ha 
tret ella i sobre el qual n’han donat l’opinió. Remarca que des del primer moment han dit que sempre 
han estat al costat del Govern en aquest tema. Explica que han parlat cinc o sis vegades amb la Sra. 
Lola López, comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat, i que han donat suport i han 
incorporat punts al Pla de ciutadania i immigració. Manifesta que, a més, saben perfectament que 
s’està dotant de serveis el Centre d’Acolliment Nocturn d’Emergències (CANE) i el Centre 
d´Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB). Assenyala, però, que demanen una 
mica de lleialtat i que no es menteixi.  
 
Afirma que si ell no és prudent, la regidora és una cínica en donar les culpes a la Generalitat pel que 
fa a la situació dels refugiats. Remarca que la Generalitat no té competències en estrangeria ni en 
demandes d’asil, i que no li correspon donar els permisos de residència, controlar les fronteres ni 
negociar les quotes. Afirma que l’acolliment es deriva des de l’Estat i que estan encantats que 
Barcelona aculli aquestes persones perquè hi ha uns equipaments preparats per fer-ho. En aquest 
sentit, recorda que els refugiats que venen ara amb el vaixell d’Open Arms van a un equipament de 
la Generalitat a Esplugues de Llobregat. D’altra banda, precisa que el comentari que han fet sobre el 
concert que s’ha organitzat és perquè creuen que és prioritari donar un servei íntegre a aquestes 
persones abans que fer un concert al port. 

El conseller Sr. Juan Del Olmo (Cs) afirma que casi es mejor que la regidora no les responda si 
debe hacerlo como lo ha hecho. 
 
Opina que es poco prudente decir que lo que se ha hecho durante tres años ha sido eliminar ratas, 
cuando el parque infantil de Canyelles continúa inutilizado y los tres parques infantiles de Ciudad 
Meridiana están desiertas porque no tienen juegos infantiles. Por otra parte, reitera que no entienden 
cómo la Administración se gasta dinero en un servicio que ya ofrecen los sindicatos, aunque el 
informe no concrete la inversión que se ha hecho en los puntos de defensa de los derechos 
laborales, tal como es habitual. 
 
Finalmente, manifiesta que espera que la regidora responda todas las preguntas de su grupo por 
escrito, tal como ha dicho. 
 
La regidora Sra. Janet Sanz puntualitza que ha dit que ja els ho farà arribar. 
 
El conseller Sr. Gabriel García (PSC) demana intervenir per al·lusions, ja que s’ha dit que va assistir 
a un òrgan de participació del qual no forma part. Tanmateix, el president del Consell del Districte 
tanca el debat i insta a seguir amb l’ordre del dia.  
  

Part decisòria 
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5- INFORMAR sobre l’aprovació inicial, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta Municipal de 
Barcelona, la Modificació del Pla general metropolità per a l’obtenció d’habitatge de protecció pública 
al sòl urbà consolidat de Barcelona, d’iniciativa municipal. 
 
El president del Consell del Districte, Sr. Santiago Alonso assenyala que, atès que aquesta 
modificació del Pla general metropolità està impulsada per un grup d’entitats, els donaran un parell 
de minuts perquè també puguin exposar aquesta iniciativa.  
 
La regidora Sra. Janet Sanz proposa que intervinguin primer les entitats. 
 
El Sr. Santiago Alonso demana a l’entitat que se cenyeixi als 2 minuts de temps atorgat. 
 
Un representant del Sindicat de Llogaters explica que un grup d’entitats de la ciutat han promogut 
una moció municipal amb la intenció d’ampliar el parc públic d’habitatge sota preu social o preu 
assequible per al control públic, i que volen demanar el vot positiu a favor de la mesura que es vol 
aplicar en el marc d’aquesta moció. Manifesta que la moció que se sotmet avui a votació planteja 
concretament que el 30% dels habitatges de nova construcció a la ciutat i de remodelacions 
integrals es destinin a habitatge social sota control públic, tenint en compte el problema de 
l’habitatge a la ciutat i especialment al districte de Nou Barris. 

Assenyala que quan van presentar la moció a l’Ajuntament el 23 de febrer tot els grups municipals, 
tret del PPC, van votar-hi a favor, però que el 18 de juny, quan es va iniciar el tràmit administratiu a 
la Comissió d’Ecologia Urbana, ja no hi va haver aquest suport majoritari. Afirma que s’ha generat 
una certa alarma social a la ciutat entorn d’aquesta mesura, quan no es tracta d’un invent 
estrambòtic sinó que s’aplica a altres ciutats europees, com París, on sempre que es fan noves 
construccions se’n reserva un percentatge a l’habitatge social. A més, assenyala que disposen de 
recursos i estudis que plantegen que aquesta mesura és legal, ja que s’acull a la llei d’habitatge de 
l’any 2007.  
 
Manifesta que ahir van començar una ronda als diferents districtes de la ciutat per demanar el vot 
afirmatiu a totes les forces polítiques. Explica que el 18 de juny el PDCat i Cs es van abstenir i que el 
PSC i ERC els van forçar en certa manera a fer que hi hagués una certa moratòria fins a la 
l’aplicació definitiva de la mesura, que s’iniciaria al setembre. A més, assenyala que ahir es van 
trobar que, sorprenentment, el PSC també es va abstenir i va plantejar dubtes, tot i dir que estava a 
favor de la mesura.  
 
Afirma que volen interpel·lar tots els partits, ja que creuen que el tema de l’habitatge és un problema 
greu de la ciutat sobre el qual tots els partits s’han de posicionar. Explica que demanen el vot a favor 
d’aquesta mesura i que, des d’ara fins que s’aprovi definitivament al mes de setembre, es dedicaran 
a fer pressió i a dir públicament qui hi vota a favor i en contra.  

Per part del govern, el conseller Sr. Carlos Izquierdo (BC) destaca que Barcelona té nous 
instruments urbanístics per solucionar el problema de l’habitatge. Afirma que, d’una banda, té un 
consens social i, de l’altra, un consens polític, com la declaració aprovada al Ple municipal el febrer 
del 2017 per tots els partits polítics, tret del PPC, i que tot això s’ha traduït en aquesta proposta.  
 
Manifesta que aquesta modificació busca, amb un altre instrument més, revertir algunes de les 
causes conjunturals i estructurals de la problemàtica d’habitatge que hi ha a Barcelona, com la 
bombolla immobiliària actual, un parc d’habitatge públic exigu a la ciutat, llogaters desprotegits atesa 
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la configuració actual de la Llei d’arrendaments urbans i els incentius a l’especulació que es dona en 
els marcs jurídics vigents. Remarca que, per tant, entenen que cal canviar les regles de joc de 
l’urbanisme per protegir l’equilibri als barris.  
 
Explica que la mesura busca incrementar el parc públic d’habitatge de manera ben distribuïda a tots 
els districtes; corresponsabilitzar els promotors privats en l’entorn urbà que atorga valor a les seves 
propietats, i, sobretot, exigir i garantir la funció social que ha de tenir l’habitatge. Destaca que 
l’objectiu és establir un 30% en obligatorietat d’habitatge de protecció en les noves construccions, 
ampliacions i grans rehabilitacions destinades a nous habitatges, i sense que sigui necessàriament 
amb inversió municipal. Afirma que aquestes promocions i aquests nous habitatges protegits estaran 
subjectes al dret de tanteig i retracte per part de l’Ajuntament, atès que la situació actual no és 
només fruit d’un problema d’habitatge sinó també d’un problema d’especulació. 
 
Finalitzada la exposició inicial, el president del Consell del Districte obre un torn de paraula als grups 
municipals. 
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) manifesta que estan molt satisfets que aquesta iniciativa 
hagi passat l’aprovació inicial i ara es presenti als districtes, i que volen reconèixer i agrair la voluntat 
del grup d’entitats impulsores que la iniciativa arribi a bon port.  
 
Assenyala que el seu grup només va fer una objecció rellevant a la proposta que feia el Govern, que 
era que consideraven negativa la inclusió en el tràmit municipal d’una suspensió de llicència sense 
aprovació definitiva. Explica que creien que aquesta mesura, que no figurava a la proposta inicial del 
grup promotor, era contraproduent perquè, en primer lloc, deixava el pla a mercè de contenciosos de 
grups poderosos i perquè, en segon lloc, no perjudicava els poderosos sinó els més dèbils. En 
aquest sentit, remarca que els poderosos poden resistir un temps llarg fins a fer la inversió, mentre 
que els autònoms o els petits constructors no poden esperar tant temps. Afirma que per això van 
insistir en l’eliminació de la moratòria. 
 
Manifesta que estan segurs que aquesta eina serà útil per abordar, si més no, una part del problema 
de l’habitatge a Barcelona. Destaca que s’augmentarà el parc d’habitatge públic, encara que això 
també dependrà del fet que l’Ajuntament tingui capacitat per accedir al tanteig i retracte i, per tant, 
per adquirir. Remarca que, en conseqüència, cal que l’Ajuntament tingui una previsió de fons per a 
aquest propòsit. Manifesta que també s’agrairà molt la diversificació geogràfica de l’habitatge de 
lloguer, especialment des de Nou Barris, ja que aquesta mesura obre la porta a l’existència 
d’habitatge públic a tota la ciutat i on més es construeix, que no és precisament Nou Barris.  
 
Assenyala que el grup promotor d’aquesta iniciativa va demanar un compromís per agilitzar al 
màxim aquesta tramitació. Pel que fa a això, opina que el termini de setembre és un termini gairebé 
mínim per poder tramitar la mesura. Manifesta que, atès que el seu grup va signar aquest 
compromís i fins al moment no hi ha cap motiu pel qual se n’hagin de desdir, votaran a favor de la 
proposta.  

El conseller Sr. Adrià Ventura (PDCat) precisa que interpel·larà el Govern, que és el proposant 
d’aquesta mesura. 
 
Explica que és cert que el seu grup té dubtes sobre aquesta mesura: d’una banda, dubtes legals, i, 
de l’altra, dubtes sobre la utilitat que pot tenir la mesura al districte de Nou Barris. Manifesta que, a 
banda d’això, lamenta que mentre es decidia si es votava o no aquesta iniciativa i les entitats tenien 
convocada la seva gent a la plaça Sant Jaume, amb tot el seu dret i legítimament, l’alcaldessa 
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baixés a la plaça amb la idea de fer una «sortida triomfal» si s’aprovava o de culpabilitzar «els 
poderosos i els amics dels poderosos» en cas contrari. Opina que aquest comportament és 
censurable quan s’està enmig d’una negociació.  
 
Remarca que el grup que proposa la mesura ha repetit que el 30% d’habitatge serà social, quan en 
realitat serà habitatge de protecció oficial privat i majoritàriament de venda, perquè segurament els 
promotors decidiran vendre abans que llogar. Assenyala que a Nou Barris han tingut aquest tipus 
d’experiències amb pisos de REGESA a Torre Baró o de les cooperatives de la FAVB i de la UGT, 
que són pisos que oscil·len entre els 150.000 i els 200.000 euros. Opina que aquest no és el tipus 
d’habitatge que es reclama des del districte. A més, afirma que és evident que, si els promotors han 
de perdre ingressos del 30% de pisos que han de destinar a habitatge de protecció, buscaran 
incrementar aquests ingressos en l’altre 70%, fet que pot provocar un augment de preus.  
 
Pregunta quants habitatges d’aquestes característiques s’assoliran a Nou Barris anualment, tenint 
en compte que s’estima que amb aquesta mesura s’aconseguiran 350 habitatges de protecció oficial 
a tota la ciutat. Explica que ho pregunta perquè, si es vol, en l’àmbit de ciutat es poden construir 
20.000 habitatges de titularitat municipal, i a Nou Barris, 1.500, i que en aquest cas això només 
depèn de la voluntat de l’Ajuntament.  
 
D’altra banda, pregunta si s’han previst les conseqüències que pot tenir aquesta mesura pel que fa 
al solar del carrer Maladeta, perquè, si ara es pot construir i al novembre s’han d’establir unes 
condicions més dures per al constructor, és possible que a l’octubre es trobin amb excavadores en 
aquest solar i s’acabi així la reivindicació de la rambla verda i la negociació a la qual la regidora es 
va comprometre en el darrer Consell de Barri de Porta. 
 
Finalment, pregunta si s’ha pensat quina solució es podrà donar a les famílies que entrin en 
habitatges cedits amb aquest 30% que tinguin zones comunes, piscina o servei de consergeria i que 
suposin pagaments de comunitat de 100, 200 o 300 euros al mes. 
 
El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) agradece la intervención de la PAH y que los acompañe en el 
plenario de hoy, y manifiesta que, a pesar de compartir que hay que buscar soluciones al problema 
de la vivienda, consideran que lo que se propone no es una solución. 
 
Precisa que darán respuesta a la modificación del PGM que ha presentado el Grupo de BC, que 
obliga a los promotores a destinar el 30% de techo edificable a viviendas protegidas en edificios de 
viviendas de más de 600 m², que son la gran mayoría, así como en grandes rehabilitaciones de 
edificios de más de 600 m² de techo edificable, que también son la gran mayoría. Destaca que, con 
esta modificación, se obliga al promotor a construir vivienda protegida y, además, a una gestión con 
los precios tasados por la Administración en relación con el alquiler, así como la venta de estos 
pisos a la Ayuntamiento. 
 
 
Explica que creen que este plan podría ser lógico si, en el ámbito de Comunidad Autónoma, todos 
los ayuntamientos implementaran esta medida. Señala que, dado que no es así, este plan tendrá 
tres consecuencias negativas: comportará un incremento notable del precio de los pisos privados, 
dado que el promotor reflejará el coste adicional con el que no contaba en el 70% restante de los 
pisos; no garantizará la construcción de vivienda social, y supondrá que los promotores prefieran 
hacer promociones fuera de la ciudad, en municipios contiguos del área metropolitana. Manifiesta 
que creen que la medida provocará una fuga de los inversores y, por tanto, votarán en contra. 
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Además, opina que el plan de vivienda que se aprobó en enero de 2017, con los votos favorables de 
los grupos del PDCat y de Cs y el voto en contra del PPC, ha resultado un fracaso y ahora hay que 
sacar «medidas estrella» para ocultar este fracaso. Asimismo, afirma que, si el Gobierno realmente 
quiere hacer viviendas de protección oficial, no hay que pedir a los constructores porque hay unos 
80 solares municipales vacíos donde se podrían hacer 5.000 viviendas de este tipo. Destaca que el 
verdadero problema es que el Gobierno municipal ha construido 500 viviendas en los últimos tres 
años. 
 
 El conseller Sr. Juan Del Olmo (Cs) manifiesta que su grupo siempre ha defendido la ampliación del 
parque público de vivienda de Barcelona y apoyó el plan de vivienda que presentó el Gobierno en 
2017, pero que hay que hacer las cosas bien. En este sentido, afirma que el Gobierno ha vuelto a 
caer en los mismos errores y ha sido incapaz de buscar el consenso, priorizando el activismo y el 
partidismo a la buena gestión que debería tener un gobierno que trabaja para todos. 
 
Señala que no se puede intentar corresponsabilizar al sector privado si en ningún momento se le ha 
hecho partícipe de esta medida. Explica que les hubiera gustado que el Gobierno hubiera actuado 
con consenso, ya que comparten los objetivos finales de la medida y consideran que las políticas de 
vivienda son fundamentales para la ciudad y la ciudadanía y no se pueden hacer a partir de 
ocurrencias o improvisaciones del gobierno de turno. Destaca la necesidad de consenso de los 
agentes sociales, económicos y políticos ante medidas a largo plazo. 
 
Afirma que la medida que se presenta sólo garantizaría vivienda de protección oficial destinado a la 
venta, y no de alquiler social y asequible adaptado a las rentas que tengan las familias, tal como su 
grupo defiende desde el inicio del mandato. Concluye que, a la espera de poder trabajar para 
mejorar la medida presentada, deberán abstenerse. 
 
El conseller Sr. Mario García (PSC) afirma que, més enllà de l’electoralisme o de la visió partidista, 
cal dir que les polítiques d’habitatge protegit a la ciutat de Barcelona no han començat amb Ada 
Colau ni amb el mandat de BC. Destaca que en el darrer mandat socialista a la ciutat, encapçalat 
per Jordi Hereu, es van fer 4.000 habitatges protegits. A més, recorda que les tasques concretes 
d’habitatge eren responsabilitat del partit de la regidora, ICV-EUiA, cosa que BC obvia. Explica que 
hi va haver una època en què era la ciutat de Barcelona i els representants polítics d’habitatge 
protegit de la ciutat els qui anaven a París i a Berlín a explicar les polítiques d’habitatge i se’n 
sentien tots molt orgullosos. Afirma, però, que els quatre anys del Govern de Trias van suposar una 
paralització total d’aquest àmbit i després va aparèixer BC com si no s’hagués fet res.  
 
Opina que el Grup de BC ha fet una política totalment erràtica en matèria d’habitatge. Afirma que 
aquest grup venia del «sí, se puede» i de dir que es farien 8.000 habitatges, que van passar després 
a ser 4.000, i posteriorment va començar a improvisar amb portades de diari, com la de multar els 
pisos de la banca. Pregunta si el Govern té informació de quants pisos s’han multat i si això ha servit 
per resoldre alguna cosa. Explica que recorda també que en una Comissió d’Habitatge la consellera 
d’Habitatge va plantejar la possibilitat de comprar els pisos buits a la banca, que afirma que va ser 
una altra ocurrència que va quedar en el no-res. Assenyala que ara es parla també de posar els 
ciutadans i ciutadanes en contenidors. 
 
Manifesta que estan totalment d’acord amb les polítiques de creació d’habitatge protegit, però que 
cal fer-les bé. En aquest sentit, afirma que està molt bé pensar que si s’obliga el sector privat a 
destinar el 30% de les promocions a habitatge protegit es disposarà d’un cert nombre d’habitatges 
protegits a la ciutat, però que si aquest sector no vol construir, aleshores no hi haurà habitatge 
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protegit. Subratlla que, mentrestant, la ciutat de Barcelona té 82 solars on es podrien construir 5.000 
pisos de protecció i, en canvi, no s’ha fet res en aquest sentit. 
 
Assenyala que en el Pla pel dret a l’habitatge, a les pàgines dedicades a Nou Barris, es diu que en 
aquest districte hi ha 3.860 unitats de convivència inscrites al Registre de sol·licitants d’habitatge 
amb protecció oficial. Pel que fa a això, pregunta quantes claus s’han donat a aquestes persones 
abans del mes de maig. 

Finalitzades les intervencions dels grups municipals, el president del Consell del Districte dona pas 
al torn del públic. 

El Sr. Francisco Garrobo, en nom de la CUP Capgirem Nou Barris, assenyala que a la ciutat de 
Barcelona hi ha hagut 12.322 desnonaments en tres anys, 84% dels quals vinculats al lloguer i la 
gran majoria al districte de Nou Barris. Afirma que, per això, cal posar al centre de les polítiques 
públiques el dret a l’habitatge, en concret a l’habitatge públic. Opina que calen mesures valentes que 
comencin a revertir la tendència mercantilitzadora dels drets bàsics i apostar per garantir aquests 
drets.  
 
Manifesta que és greu i preocupant que a la ciutat de Barcelona hi hagi menys d’un 2% d’habitatge 
públic. Afirma que, a falta d’un parc públic d’habitatge de lloguer i de gestió de titularitat pública, cal 
que aquells que es beneficien del dret a l’habitatge se’n corresponsabilitzin. Assenyala que, per tant, 
és important que tots els promotors de la ciutat facin habitatge de protecció oficial, ja sigui en edificis 
de nova construcció o en grans rehabilitacions. Remarca, però, que aquesta mesura no pot anar mai 
en detriment de la responsabilitat de les administracions públiques, en aquest cas l’Ajuntament i la 
Generalitat, de proveir el parc públic necessari per a les veïnes.  
 
Opina que, amb l’acord al qual van arribar PSC i ERC de retirar de l’aprovació inicial la suspensió 
temporal de llicències i la pressió posterior perquè el grup promotor ho retirés de la proposta, hi 
guanya tothom menys les veïnes i veïns de Nou Barris. Afirma que aquesta decisió, que titlla de 
covarda, permet que de cop i volta es pugui acabar amb els horts del carrer Maladeta i amb altres 
solars que hi ha al barri, com els horts de Prosperitat o Porta, i que al final aquesta proposta quedi 
en no-res. Manifesta que respecten aquesta decisió per deferència als col·lectius que han treballat 
en aquesta iniciativa, però que entenen que obre la porta a l’entrada de llicències des d’ara fins a 
l’aprovació final de la mesura. Afirma que, des de la CUP Capgirem Barcelona, vigilaran totes les 
llicències que entrin en les properes setmanes, ja que els grups d’ERC, BC i PSC, a més dels que 
voten en contra de la proposta, seran els únics responsables que aquests edificis no tinguin nou 
habitatge públic i així ho assenyalaran.  
 
Explica que el seu grup ha votat a favor de l’aprovació inicial de la proposta a l’Ajuntament de la 
ciutat i també ho farà a tots els districtes on té representació, però que no donarà suport a 
l’aprovació final si hi ha algun canvi o queda diluïda la voluntat inicial que s’expressa en la declaració 
que es va presentar al febrer en el Ple municipal. 

El Sr. Santi assenyala que és membre de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), però que 
darrere d’aquesta iniciativa hi ha també els col·lectius de l’Assemblea de Barris per a un Turisme 
Sostenible (ABTS), el Sindicat de Llogaters, la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de 
Barcelona (FAVB) i l’Observatori DESC.  
 
Manifesta que se’ls ha imposat la retirada de la suspensió de les llicències, que creu que és una 
mesura que no s’ha acabat d’entendre bé, ja que no implicava una paralització de la construcció ni 
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de les llicències i que, per tant, s’hauria pogut mantenir, que és el que esperava tot el sector. Explica 
que esperen que, com a mínim, el tràmit d’aprovació sigui al més ràpid possible perquè tots els 
mesos que vagin passant fins que la mesura sigui aprovada definitivament són mesos que tindran 
els constructors i els fons voltor per anar passant peticions de llicències d’obres, en detriment de 
l’impacte i l’efectivitat de la mesura. Demana que, per tant, els grups municipals els ajudin a anar al 
més ràpid possible i a no dilatar el procediment.  
 
Pel que fa a la posició del grup del PDCat, assenyala que ja s’ha explicat que aquesta mesura no 
incrementarà el preu del 70% restant dels pisos perquè el sòl baixarà de preu i, per tant, el promotor 
continuarà mantenint els seus marges. A més, afirma que els marges que potser baixaran seran els 
dels fons voltor que compren edificis sencers per especular i maximitzar els beneficis, i no pas els 
dels promotors de tota la vida que guanyen diners de forma controlada dintre d’una lògica. D’altra 
banda, opina que preocupar-se per les comunitats que tinguin piscina i siguin molt cares és crear un 
debat on no n’hi ha. Subratlla que el debat que volen generar és si es vol corresponsabilitzar el 
sector privat i es volen canviar les regles del joc, tenint en compte que hi ha un 1,5% de parc públic 
d’habitatge a la ciutat de Barcelona.  
 
Manifesta que d’aquest dèficit d’habitatge públic en són responsables tots els governs municipals, 
tots els governs de la Generalitat i tots els governs de l’Estat espanyol que hi ha hagut fins ara, i que 
els qui no en són responsables són la ciutadania, que són els autors d’aquesta proposta. Explica 
que per això vol demanar a la CUP que entengui que hi ha molt de treball dels col·lectius darrere 
d’aquesta mesura i que, en tot cas, els ajudi a fer que els partits no cedeixin pel que fa al seu 
contingut. 
 
Afirma que, quan senten el PP parlar d’habitatge, se’ls remouen moltes coses a moltes persones 
que han patit les seves polítiques a l’Estat. Remarca que si, per exemple, aquest grup no volia que 
hi hagués desnonaments, no hauria d’haver canviat la LAU, o que si no volia que els fons voltor 
compressin habitatge, no hauria d’haver canviat el règim fiscal de les SOCIMI perquè paguessin un 
0% d’impostos.  

Diu als representants del Grup de Cs que aquesta mesura no perjudica els constructors de tota la 
vida sinó que atura l’entrada de fons voltor a la ciutat. A més, manifesta que no creu que es tracti de 
cap ocurrència improvisada, atès que es basa en la Llei del dret a l’habitatge a Catalunya, de 2007. 
Afirma que estan totalment d’acord que el que cal és parc d’habitatge públic en règim de lloguer, 
però que la llei a la qual s’han vist obligats a acollir-se no ho permet. En aquest sentit, insta els 
representants del PDCat a sol·licitar al Govern de la Generalitat que permeti que aquest habitatge 
protegit sigui públic i de lloguer.  
 
Opina que el PSC ha fet precisament el que no volen que faci cap partit, que és convertir una 
mesura que prové de la ciutadania en una guerra entre partits, quan tots diuen que és absolutament 
necessari ampliar el parc públic d’habitatge. Manifesta que la ciutadania n’està farta i que, per això, 
és el col·lectiu promotor el que negocia. 

Retreu al Sr. García Gómez que només hagi dedicat 15 segons de la seva intervenció a parlar 
pròpiament de la mesura. Explica que a ells no els interessa quin partit ha fet més o ha fet menys i 
no volen que aquest tema es converteixi en una guerra de partits. Manifesta que volen que els grups 
municipals respectin la ciutadania i aprovin una mesura que tothom diu que és tan necessària. 
Afirma que, si el PSC manté la mateixa actitud fins a l’aprovació final de la mesura, els col·lectius 
impulsors es veuran obligats a recordar-los que això no és una mesura de partit sinó una mesura de 
ciutat, i a convidar-los a mantenir el vot favorable que van donar. Pel que fa a això, explica que no 
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entenen com un vot favorable s’ha convertit en una setmana en una abstenció, tret que s’estigui 
començant a cedir a pressions externes.  

El Sr. Jaume afirma que fa molta llàstima veure al plenari gent que té problemes reals d’habitatge i 
com una persona plora perquè la desnonen mentre que els partits discuteixen entre ells i no es 
posen d’acord.  
 
A continuació, el president del Consell del Districte Sr. Santiago Alonso torna a donar la paraula al 
Govern i als grups polítics.  
 
El conseller Sr. Carlos Izquierdo (BC) explica que, més enllà de la posició de cada grup, l’entristeix 
que es parli tant dels promotors, quan són representants públics i la seva principal preocupació 
haurien de ser els veïns i veïnes i l’emergència habitacional que hi ha a la ciutat de Barcelona. 
D’altra banda, opina que no cal patir pels promotors quan el preu del sòl a la ciutat ha pujat un 60% 
del 2003 al 2017. 
  
Assenyala que el conseller del PSC ha fet un relat de la política d’habitatge del seu grup, que ha 
governat la ciutat molt de temps, però que el fet és que avui hi ha un 5% d’habitatge públic a la 
ciutat. Opina que un dels motius d’aquest dèficit pot ser que quan el PSC va poder modificar la llei 
per evitar que l’habitatge amb protecció oficial s’extingís als 5 anys no ho va voler fer. D’altra banda, 
opina que és demagògic parlar de «contenidors» quan no estan parlant de contenidors ni d’una cosa 
que no s’hagi fet en altres ciutats d’Europa. 
 
Manifesta que, en qualsevol cas, està d’acord que tenen la responsabilitat de posar-se d’acord per 
ampliar el parc públic d’habitatge i que això no és només una responsabilitat de l’Ajuntament de 
Barcelona, que està fent un esforç extraordinari en aquest sentit, sinó també de la Generalitat i de 
l’Estat, que de moment no sembla que s’hi impliquin. Convida aquells que tinguin responsabilitats o 
companys en aquests àmbits a parlar d’aquest tema. 
 
Explica que l’ha sobtat que el conseller del Grup del PDCat hagi criticat el fet que aquest habitatge 
protegit serà privat, tenint en compte que, quan governava CiU, venia habitatge públic a fons voltor.  
 
Manifesta que entenen que cal habitatge públic i de lloguer per poder donar respostes a la 
ciutadania, atès que la responsabilitat de tots i totes és donar respostes a la ciutadania i no als 
promotors privats, que sembla que és la preocupació de la majoria de grups.  

El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) remarca que els sòls de Maladeta ja estan perduts, si es va 
presentar la sol·licitud de llicència fa mesos, tal com es va dir.  
 
Assenyala que l’experiència els diu que no es produeix cap allau de sol·licituds de llicència quan es 
dona una situació com aquesta, i menys en un espai tan curt de temps. Explica, però, que el que sí 
que els diu l’experiència és que sovint, sobretot quan hi ha un canvi de normativa que afecta els 
poderosos, els promotors i els propietaris, immediatament hi ha una campanya jurídica per tirar-la 
enrere. Afirma que aquest és el motiu pel qual el seu grup va plantejar canvis a la proposta inicial del 
Govern. 
 
El conseller Sr. Adrià Ventura (PDCat) assenyala que vol respondre a les interpel·lacions del Govern 
i el públic, tenint en compte que es dona temps a la regidora quan hi ha interaccions amb el públic. 
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El Sr. Santiago Alonso manifesta que, atès que la majoria de grups han excedit el temps 
d’intervenció i aquest tema és important, donarà 30 segons més a tots els grups que han exhaurit el 
temps. 
 
El conseller Sr. Adrià Ventura (PDCat) explica, en resposta al representant de la PAH, que el seu 
grup pensa que, tot i la disminució del preu del sòl, el sòl ja està comprat a una quantitat i, per tant, 
el sobrecost s’haurà de repercutir sobre el 70% restant dels habitatges. D’altra banda, manifesta que 
també es preocupen pel sector privat de la construcció de Nou Barris, on hi ha molta gent que 
treballa en aquest sector. Finalment expressa l’abstenció del seu grup. 
 
El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) da la bienvenida al vecino de la PAH que ha intervenido, de 
quien dice que es la primera vez que lo ve en el Distrito de Nou Barris. 
 
Explica que le resulta curioso que el documento no hable de los 80 o 82 solares que tiene 
disponibles el Ayuntamiento de Barcelona y donde se pueden edificar hasta 5.000 viviendas, y sólo 
pida la implicación de los promotores privados. 
 
Afirma que falta vivienda social, pero que no están de acuerdo en la vivienda social que se propone, 
dado que el Gobierno sólo ha hecho 500 viviendas en tres años, hay solares municipales vacíos y 
hay otras fórmulas para hacerlo sin oprimir a los inversores, que se irán a los municipios colindantes 
con Barcelona. 
 
El conseller Sr. Juan Del Olmo (Cs) señala que hará un breve resumen del posicionamiento de su 
grupo, sobre todo en respuesta a la intervención del miembro de la PAH. Explica que ahora se 
abstienen con la idea de poder trabajar la iniciativa que ha presentado el Gobierno sin buscar los 
consensos políticos y económicos necesarios. Manifiesta que quieren trabajar y aclarar las dudas 
que tienen y que, sobre todo, querrían que la vivienda que se obtuviera de este 30% fuera para un 
alquiler social ajustable a las necesidades de las familias, ya que hoy sólo se garantiza vivienda de 
protección oficial con derecho a venta. 

El conseller Sr. Mario García (PSC) subratlla que tots són ciutadans i ciutadanes de Barcelona, i que 
hi ha molts militants de l’agrupació del PSC a Nou Barris que ho estan passant molt malament per 
culpa de l’habitatge i que, per tant, poden parlar i opinar dels greus problemes d’habitatge a Nou 
Barris.  
 
Destaca que al PSC l’importa molt la ciutadania i tot el que pateix, i que per això ha preguntat quants 
dels 3.860 inscrits al Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Nou Barris tindran 
la clau al mes de maig.  

Precisa que el seu grup s’absté perquè ha demanat una comissió d’estudi no permanent a fi d’actuar 
un cop es disposi de les conclusions d’aquest grup, en comptes d’improvisar contínuament. 
 
Tanca el debat el conseller Sr. Carlos Izquierdo (BC) agraint l’impuls de les entitats que han treballat 
en aquesta iniciativa per garantir el dret a la ciutat.  

Diu al conseller del PSC que els informes de la regidora contenen totes les dades sobre els pisos 
que s’han comprat i els lloguers d’emergència que s’han fet. Manifesta que, si el Sr. García vol, 
poden trobar-se un dia i li tornarà a ensenyar aquestes dades, ja que no tenen res a amagar i 
l’objectiu és garantir el dret a la ciutat. 
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El secretari manifesta que s’informa favorablement la proposta amb 9 vots a favor (ERC i BC), 2 vots 
en contra (PPC) i 8 abstencions (PDCat, Cs i PSC). 
 
6.- INFORMAR sobre l’aprovació inicial, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta Municipal de 
Barcelona, la Modificació del Pla general metropolità per a la declaració de l’àrea de tanteig i retracte 
a la ciutat de Barcelona i definició dels terminis d’edificació, d’iniciativa municipal. 
 
Per part del govern, el conseller Sr. Carlos Izquierdo (BC) manifesta que, amb aquesta nova 
modificació del Pla general metropolità (PGM), intenten novament garantir el dret a la ciutat i, 
sobretot, l’accés a un habitatge assequible i digne. A més, recorda que el passat mes de febrer el 
Ple va aprovar una declaració institucional per augmentar l’habitatge assequible.  
 
Explica que l’objectiu d’aquesta modificació del PGM és la declaració de l’àrea de tanteig i retracte a 
tota la ciutat en els casos d’edificis plurifamiliars d’habitatge, terrenys sense edificar, edificacions en 
ruïnes o desocupades i habitatges buits. Afirma que l’Ajuntament disposarà del dret de compra 
preferent en la compravenda d’aquests immobles i solars, cosa que permetrà incrementar el parc 
públic de sòl i d’habitatges; tenir un nou instrument per aturar operacions especulatives que 
provoquin gentrificació, sobretot als barris més cèntrics de la ciutat de Barcelona, i desincentivar el 
frau amb diner negre, ja que es podrà adquirir per l’import registrat. 
 
Assenyala que aquesta modificació del PGM també planteja la definició per emprendre els terminis 
d’edificació, amb un termini de dos anys per emprendre l’edificació de les parcel·les no edificades 
ubicades en àrees on la qualificació zonal prevegi el seu destí a habitatge plurifamiliar o a usos 
mixtos que admetin aquest ús, i un termini de tres anys per emprendre l’edificació de parcel·les 
situades en polígons d’actuació urbanística que tenen com a objecte l’execució sistemàtica 
d’actuacions de transformació. 
 
Finalitzada la exposició inicial, el president del Consell del Districte, obre un torn de paraula als 
grups municipals. 
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) remarca que aquesta mesura la va proposar el seu grup en 
el Ple de la ciutat com a condició per poder participar en l’aprovació del Pla pel dret a l’habitatge. 
Assenyala que aleshores no es va poder tirar endavant, però que el Ple la va aprovar i va donar el 
mandat de dur-la a terme. Manifesta que, tot i que al Govern no li va semblar tan bona aquesta 
proposta quan la va presentar l’oposició, s’alegren que ara tiri endavant. 
 
Remarca que cal tenir en compte que aquesta mesura no només requereix una feina addicional de 
previsió de despesa anual per a les adquisicions, que s’ha de ser amb un pla d’anys vista, sinó 
també determinar els criteris pels quals es fixen àmbits o finques prioritaris. En aquest sentit, 
assenyala que, atès que pràcticament tot Barcelona es troba avui en procés de gentrificació, 
convindria afinar una mica més els criteris i un cert consens amb les àrees.  
 
Conclou que donaran suport a la proposta, deixant de banda qüestions més tècniques que s’haurien 
d’aprovar amb una ordenança complementària. 
 
El conseller Sr. Adrià Ventura (PDCat) manifesta que entenen que amb aquesta modificació del 
PGM el que es fa és reconèixer el dret de l’Ajuntament a ser comprador preferent dels habitatges de 
la ciutat, tal com ja es feia a Ciutat Vella. Explica que els sembla interessant reivindicar aquest dret, 
que té també la Generalitat, però que creuen que ha d’anar acompanyat de recursos per poder fer-lo 
efectiu. En aquest sentit, remarca que l’informe econòmic que s’ha facilitat a la Comissió 
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d’Urbanisme quan s’ha presentat la mesura diu que caldrà «un gran nombre de recursos per aplicar 
aquesta mesura» sense especificar res més, de manera que no saben quina dotació pressupostària 
planteja el Govern. Afirma que, per tant, el seu grup s’abstindrà. 
 
El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) manifiesta que consideran que, con esta medida, el Gobierno 
municipal pretende que toda la ciudad esté sometida al sistema de tanteo y retracto, que supone 
que el Ayuntamiento pueda comprar cualquier finca que se venda en la ciudad si le interesa 
igualando el precio que fija el privado en la compraventa. Afirma que su grupo considera que esto 
tiene básicamente dos consecuencias. Explica que, por un lado, supone que todos los edificios que 
se vendan en la ciudad están sometidos a una burocracia del todo injustificada, por lo que creen que 
sólo debería proponer en determinadas zonas degradadas, como Ciutat Vella, y no en toda la 
ciudad. Señala que, por otra parte, piensan que se trata de una medida intervencionista y que no 
resuelve en absoluto el problema de la vivienda. Concluye que lo único que hará esta medida es 
ralentizar las ventas de viviendas por los trámites que conlleva y, por tanto, votarán en contra. 
 
El conseller Sr. Juan Del Olmo (Cs) afirma que están a favor del tanteo y retracto para ampliar el 
parque público de vivienda de la ciudad y que esta medida ya está recogida en la Ley 18/2007 y en 
el Plan por el derecho a la vivienda que se aprobó el año pasado con el apoyo de su grupo. Señala 
que, sin embargo, las medidas que presenta el documento generan algunas dudas por motivos de 
justificación jurídica y que las normas y requerimientos que afectan a cada uno de los solares o 
emplazamientos de la ciudad son tan diferentes que será difícil entrar a valorar cada uno de ellos. 
 
Por otra parte, opina que la medida no justifica si la Administración será capaz de llevar a cabo todo 
el trabajo administrativo que supondrá gestionar y revisar todos los expedientes de compraventa que 
se producen en la ciudad de manera adecuada en tiempo y forma y evitando provocar una cierta 
paralización en el mercado. 
 
Concluye que comparten el derecho de tanteo y retracto que se propone siempre que esté 
justificado para llevar a cabo políticas de vivienda, pero que antes de votar a favor de la medida 
quieren mejorarla y, sobre todo, aclarar las dudas que tienen. Afirma que por eso se abstendrán en 
esta aprobación inicial. 
 
El conseller Sr. Mario García (PSC) demana que no es presenti el tanteig i retracte com quelcom 
nou, quan al districte de Nou Barris existeix des del 2003 a la modificació del PERI de Torre Baró, en 
el qual hi ha un dret de tanteig i retracte sobre les finques no recuperables. Remarca, però, que no 
s’ha fet res en aquest sentit.  
 
Manifesta que no nega que el grup que governa té bones idees, però que la gestió d’aquestes idees 
després és nefasta, tal com ho demostren les dades i els números. Pregunta si el Govern ha 
quantificat l’impacte de la mesura, i, per exemple, sap quin serà el preu d’un habitatge protegit en 
cas de tanteig i retracte d’un edifici que estigui mig en ruïnes i s’hagi de rehabilitar. En aquest sentit, 
opina que està tot per fer i que el Govern presenta mesures més efectistes que efectives, a nou 
mesos de les eleccions. Afirma que tindria sentit que el Govern hagués presentat aquesta mesura a 
l’inici del mandat, quan figurava que venia a resoldre els problemes d’habitatge de la ciutat, però no 
pas ara.  
 
Finalitzades les intervencions dels grups municipals, el president del Consell del Districte pregunta si 
hi ha alguna intervenció del públic. 
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El Sr. Francisco Garrobo, en nom de la CUP Capgirem Nou Barris, recorda que el PSC ha governat 
des dels inicis de la democràcia fins al 2011 i només ha aconseguit un 1,5% d’habitatge públic a la 
ciutat.  
 
Destaca que el tanteig i retracte podria arribar a ser la mesura més important en l’àmbit urbanístic de 
tot el mandat, ja que permetria, entre altres coses, controlar o dissuadir l’actuació dels fons voltor, 
que estan adquirint massivament edificis sencers per expulsar-ne els habitants i dur a terme 
reformes integrals generadores de grans plusvàlues immobiliàries.  
 
Explica que, amb la modificació que es planteja, els propietaris de determinats immobles objecte 
d’una transacció estarien subjectes a l’obligació de comunicar-ho a l’Ajuntament, el qual tindria el 
dret d’adquirir l’immoble al mateix preu convingut. Remarca, però, que caldria que es donessin dues 
condicions perquè aquesta proposta fos realment potent al districte: viabilitat jurídica i voluntat 
política per tal que l’aplicació tingués una veritable transcendència en el mercat immobiliari. Afirma 
que cap de les dues condiciones està ara garantida.  
 
Pel que fa a la voluntat política, manifesta que l’eficàcia del sistema requereix una dotació 
econòmica elevada i que, en cas contrari, pot esdevenir una simple política d’aparador aplicada 
excepcionalment en supòsits de molta rellevància mediàtica. Opina que seria totalment insuficient 
una quantitat equivalent a la mitjana de 59,33 milions d’euros que s’ha destinat a expropiacions 
durant els darrers anys, segons s’esmenta a al document. Afirma que caldria crear un fons específic 
suficientment dotat i que no anés en detriment de la capacitat expropiatòria de l’Ajuntament i que, 
mentre això no succeeixi, aquesta mesura no serà més que una proposta de campanya electoral i 
no pas una realitat per pal·liar la situació del districte. 

Finalitzada aquesta intervenció, el president del Consell del Districte Sr. Santiago Alonso torna a 
donar la paraula al Govern. 

El conseller Sr. Carlos Izquierdo (BC) manifesta que, efectivament, es tracta d’una mesura que va 
impulsar el Grup Municipal d’ERC al Ple de la ciutat, i que el Govern actual acceptarà i treballarà 
totes aquelles mesures que vagin a favor de garantir el dret de l’habitatge, vinguin d’on vinguin.  
 
En relació amb les intervencions dels grups del PDCat i del PSC, remarca que s’està generant una 
eina més per lluitar contra la situació que hi ha a la ciutat, però que no estan dient que ho compraran 
tot. Afirma que és cert que el dret de tanteig i retracte existeix a Torre Baró i a tot Nou Barris, i remet 
als representants de tots dos grups als informes de la regidora, on consten tots els pisos que s’han 
comprat al districte per tanteig i retracte durant aquest mandat. En aquest sentit, diu al Sr. Garrobo 
que no es pot qualificar la mesura d’electoralista quan han estat tot el mandat treballant en aquest 
sentit. 
 
Pel que fa a la intervenció del Sr. Barreña, afirma que quan el preu de l’habitatge ha pujat gairebé un 
40% i el preu del sòl un 60% del 2013 al 2017, el que el PPC titlla de mesura intervencionista és per 
a ells funció pública, que és el que ha de fer un govern per corregir determinades desigualtats i 
garantir el dret a l’habitatge. 

A continuació, el Sr. Santiago Alonso dona pas als grups que volen tornar a intervenir.  

El conseller Sr. Adrià Ventura (PDCat) afirma que a l’informe de la regidora no hi ha les dades 
d’habitatge. Manifesta que, quan s’han facilitat aquestes dades, sempre ho ha agraït, i que 
simplement ha dit que ni avui ni en el darrer plenari se n’ha parlat.  
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Precisa que ha dit que aquesta mesura els semblava una bona eina, però que si no es dota de 
contingut, de pressupost, de recursos i d’una previsió de la despesa que genera, deixa de ser una 
eina i es converteix en propaganda electoral i paper mullat.  

El conseller Sr. Francisco López (PPC) diu al Sr. Izquierdo que, si tantas ganas tienen de resolver el 
problema, modifiquen nuevamente la LAU, que fue modificada por el partido del Gobierno junto con 
otros. 

El conseller Sr. Juan Del Olmo (Cs) insta a todos a trabajar a favor de la ciudad y de todos los 
ciudadanos. 

El Sr. Mario García (PSC) afirma que, en benefici del rigor i de la feina ben feta, s’abstindran a 
l’espera dels resultats de la comissió d’estudi. 
 
El secretari manifesta que s’aprova la proposta amb 9 vots a favor (ERC i BC), 2 en contra (PPC) i 8 
abstencions (PDCat, Cs i PSC). 
 
 
Part d’impuls i control: 
 
7.- Proposicions/declaracions de grup, precs i preguntes dels grups municipals del Consell 

 
7.1. Proposició del PSC relativa a: «Fer un pla de xoc d’atenció als espais públics del districte 
de Nou Barris que inclogui: - Localitzar els punts degradats del districte per manca de neteja, 
traslladant a l’empresa responsable de la neteja de la ciutat la priorització d’aquests punts dins 
dels seus itineraris de treball; - Localitzar els espais i carrers que necessiten un manteniment 
més urgent, ja sigui petit equipament, manteniment de carrers i voreres o poda d’arbres, 
prioritzant el manteniment d’aquests espais fins al final de mandat; - Detectar els llocs d’activitats 
comercials al districte amb problemes de locals buits o de comerços en risc de tancament per 
prioritzar l’atenció del seu espai públic com a reforç a les polítiques de dinamització econòmica 
que s’estiguin portant a terme; Presentar aquest pla de xoc al Consell Plenari del Districte de Nou 
Barris abans que acabi l’any 2018, fent servir (i convocant) la sectorial d’Ecologia Urbana per 
treballar aquest pla de xoc.» 

 
El conseller Sr. Gabriel García (PSC) assenyala que aquesta proposició s’inscriu en la línia de 
denúncia del seu grup respecte a la degradació de l’espai públic que pateix el districte de Nou 
Barris.  
 
Exposa els motius pels quals presenten aquesta proposició: en els darrers mesos els carrers del 
districte de Nou Barris estan patint una degradació de l’espai públic; en els consells de barri hi ha 
una queixa reiterada de manca de neteja i males olors, sense una resposta efectiva per part del 
Govern del Districte; hi ha zones deixades i sense atenció pel que fa a la neteja que són fàcilment 
visibles per part dels veïns i veïnes del districte; hi ha nombrosos arbres que enfosqueixen els 
carrers del districte per manca de poda i que afegeixen sensació d’inseguretat als carrers i 
problemes als pisos dels veïns i veïnes als quals arriben les branques; al districte hi ha necessitat de 
manteniment d’espais a places i carrers que no han tingut atenció per part del Govern del Districte, 
que afegeixen sensació d’abandonament per part de veïns i veïnes que viuen als voltants d’aquests 
espais; hi ha locals comercials buits que són objecte d’ocupació, fet que impossibilita els seus usos 
comercials i, per tant, la seva aportació de dinamització dels carrers del districte.  
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A continuació llegeix la proposició transaccionada amb el Govern: «Fer un pla de xoc d’atenció als 
espais públics del districte de Nou Barris que inclogui: - Localitzar els punts degradats del districte 
per manca de neteja, traslladant a l’empresa responsable de la neteja de la ciutat la priorització 
d’aquests punts dins dels seus itineraris de treball; - Localitzar els espais i carrers que necessiten un 
manteniment més urgent, ja sigui petit equipament, manteniment de carrers i voreres o poda 
d’arbres, prioritzant el manteniment d’aquests espais fins al final de mandat; - Detectar els llocs 
d’activitats comercials del districte amb problemes de locals buits o de comerços en risc de 
tancament per prioritzar l’atenció del seu espai públic com a reforç a les polítiques de dinamització 
econòmica que s’estiguin portant a terme; - Presentar aquest pla de xoc al Consell Plenari del 
Districte de Nou Barris abans que acabi l’any 2018, fent servir i convocant la sectorial d’Ecologia 
Urbana per treballar aquest pla de xoc.»  
 
Assenyala que arriba l’estiu i el que es podreix als carrers comença a fer pudor i els contenidors es 
comencen a omplir de bosses d’escombraries. Tot seguit enumera alguns exemples d’espais i 
elements degradats: banc del carrer Almansa entre Góngora i Via Favència; escales del carrer 
Almansa entre Góngora i Via Favència; terra brut a Via Favència; terres i cantonades brutes al carrer 
Alcúdia amb plaça dels Avis; els dos laterals de les escales de Via Júlia; contenidors desbordats a 
plaça Àngel Pestaña, carrer Almansa, Via Favència, zona verda, plaça dels Avis, carrer Escultor 
Ordóñez, passeig Valldaura, carrer de Sant Francesc Xavier, carrer Boada, carrer Vinyar; brutícia al 
pàrquing de Via Favència amb Almansa; brutícia al carrer Chafarinas, a l’interior de Trinitat Nova; 
arbres trencats que es triga més de deu dies a retirar-los; plantes que es podreixen i que fan molt 
mala olor. 
 
Afirma que, en resum, volen un pla de xoc pel bé del districte, i opina que tots són conscients que és 
necessari. Explica que no entenen com s’ha arribat fins aquí sense una resposta definitiva a aquests 
problemes, i demana que el pla de xoc s’apliqui ja a l’estiu, se’n faci un seguiment els mesos de 
setembre, octubre i novembre, i tingui uns primers resultats a finals del 2018, ja que, si no, s’arribarà 
a l’hivern amb els problemes de brutícia de l’estiu.  

Finalitzada la exposició de la proposició d'acord, el president del Consell del Districte obre un torn de 
paraula a la resta de grups municipals. 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) manifesta que el que es proposa és tan elemental que no 
s’hi poden oposar, però que dubten que el sol fet d’aprovar aquesta proposta erradiqui de cop i volta 
veritables punts negres del districte, que ho són per situacions molt més complexes que una simple 
qüestió de manca de neteja. En aquest sentit, opina que és una proposició molt senzilla a la qual 
només faltava afegir la seguretat com a tercer element, a més de la neteja i el manteniment. 
Assenyala, però, que s’ha substituït la seguretat pel comerç, que recorda que era un àmbit que 
portava el PSC quan formava part del Govern.  
 
Afirma que el seu grup ha aportat dues propostes en els darrers mesos pel que fa al comerç, que en 
el millor dels casos van comptar amb la indiferència del PSC. Recorda que una va ser la proposta 
d’ubicació d’empreses al districte, que al seu parer va quedar diluïda dins del Pla de 
desenvolupament econòmic amb una frase que ja no s’assemblava en res a la proposició que es va 
presentar. Assenyala que en l’altre cas es va qüestionar la mateixa viabilitat de la proposta, que era 
la cessió de locals de poca sortida comercial per destinar-los a altres usos. Afirma que no sabran 
mai si eren bones propostes perquè no s’han dut a la pràctica, però que tampoc no està demostrat 
que siguin pitjors que les que s’estan posant en marxa, atès que encara no hi ha resultats.  
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Opina que potser el Govern del Districte hauria de valorar per què alguns problemes s’enquisten tan 
fortament, ja que segurament cal refer circuits interns de burocràcia i no es tracta només de 
reclamar a les empreses que presten els serveis. 
 
El conseller Sr. Abel Plana (PDCat) assenyala que el seu grup acostuma a treure aquest tema a 
cada plenari. Manifesta que coneixen i perceben la brutícia que hi ha a l’espai públic del districte, i 
que és una cosa que es comenta molt als espais que comparteixen amb els veïns i veïnes. 
 
Explica que estan d’acord que cal localitzar els espais i carrers que necessiten actuacions urgents i 
donar resposta als veïns i comerciants. Afirma que també estan totalment d’acord en l’últim punt de 
la proposició, però que es podria haver aprofitat aquest any per desenvolupar-lo, ja que fa més d’un 
any que el seu grup va presentar un pla de comerç que tractava aquesta problemàtica i el PSC, que 
aleshores formava part del Govern, va votar-hi en contra.  
  
El conseller Sr. Francisco López (PPC) manifiesta que, además de compartir los puntos de la 
proposición relativos a la suciedad, todos conocen las carencias del distrito en el ámbito comercial, 
tanto en cuanto al número de comercios como en cuanto a locales vacíos sin ningún tipo de 
actividad . Recuerda, sin embargo, que su grupo presentó una propuesta para cerrar la calle 
Bunyola y convertirlo en zona peatonal, dado que está lleno de locales comerciales vacíos, y el PSC 
votó en contra. 

El conseller Sr. Juan Del Olmo (Cs) señala que su grupo ha presentado varias iniciativas 
relacionadas con la limpieza y el mantenimiento, pero que el Gobierno siempre las ha rechazado. 
Recuerda que en una de estas ocasiones pidieron actuaciones para resolver cuestiones de limpieza 
y la presencia de roedores e insectos en parques infantiles y calles del distrito, pero que el Gobierno 
rechazó la iniciativa con el argumento de que ya trabajaba. Afirma que un año después se continúa 
con una situación similar y que, por tanto, no se ha hecho bien algo. 
 
Opina que la lista de puntos degradados que propone el Grupo del PSC ya se debería haber 
abordado. Señala que el año pasado se inició una campaña para mejorar la limpieza de la ciudad y 
se analizaron un total de 115 puntos críticos en el distrito, mientras que este año sólo se está 
trabajando en 28 puntos críticos, lo que da a entender que la limpieza y el mantenimiento han 
pasado a un segundo plano o que para el Gobierno no tienen la misma importancia que para el resto 
de vecinos. 
 
Recuerda que el presupuesto de limpieza del Ayuntamiento del año 2017 fue de más de 279 
millones de euros, englobando desde los servicios de recogida de residuos hasta la retirada de 
adhesivos. Afirma que el Distrito no puede desistir de mejorar la limpieza y debería definir nuevos 
objetivos para revertir la situación y, sobre todo, la percepción que tienen los ciudadanos del distrito. 
Opina que, para ello, habría que mejorar los servicios de limpieza mediante nuevos recursos, 
establecer unos objetivos claros para los planes de empleo que hace el Distrito en materia de 
limpieza y mejorar la sincronización con los equipos de limpieza del Ayuntamiento, así como las 
campañas de concienciación que realiza periódicamente el consistorio, para que la gente se tome la 
limpieza como algo suyo y no del Ayuntamiento. 
 
Manifiesta que también debería mostrar que actos incívicos como la colocación de carteles o 
adhesivos en zonas no autorizadas tiene un coste para todos los barceloneses de más de 4 millones 
de euros anuales. En relación con ello, pregunta qué acciones realiza el Distrito ante los grupos que 
reiteradamente ensucian el espacio público y cuántas sanciones se han cursado en 2017. Señala 
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que, por ejemplo, organizaciones como la CUP, los CDR o raíz continúan ensuciando fachadas y 
mobiliario con toda impunidad, y en muestra unos ejemplos. 
 
Afirma que la falta de mantenimiento de los árboles también genera problemas, dado que o bien se 
hace una poda excesiva que deja los troncos sin ramas o hay una falta absoluta de poda que hace 
que los árboles choquen con ventanas y fachadas, provocando daños a terceros. Además, señala 
que la falta de la poda genera zonas oscuras e inseguras porque los árboles tapan las farolas. 
Destaca que hace tres años que se habla de ello, pero que Parques y Jardines no actúa en todos 
los puntos críticos. 
 
La consellera Sra. Carolina Recio (BC) manifesta que estan d’acord que la neteja i el manteniment 
de l’espai públic són molt importants per a la vida de Nou Barris i són serveis bàsics de la ciutat. 
Explica que, des de l’inici del mandat, el Govern ha treballat a partir de dues premisses: d’una 
banda, la necessitat d’incrementar els tipus de serveis de neteja i manteniment de la via pública, i, 
de l’altra, intentar treballar per la convivència i per la sensibilització per evitar accions incíviques. En 
aquest sentit, destaca que quan algú s’estima l’espai públic el cuida, mentre que quan no l’estima no 
el cuida tant. Assenyala que el PSC, que també ha governat, sap com és de complex entomar 
alguns aspectes relacionats amb la qüestió que els ocupa. 
 
Enumera diverses accions que han fet. Explica que el 2017, per exemple, van incrementar els 
equips de caminants que vigilen les papereres i tot aquest tipus d’elements, van augmentar les 
brigades extres i van destinar 155 plans d’ocupació a la neteja del districte, cosa que continuen fent 
el 2018, tot i que no té les dades de balanç. A més, diu al Sr. Del Olmo que les empreses de neteja i 
els plans d’ocupació es coordinen. Manifesta que també hi ha mesures de reforç de talussos i el Pla 
d’estiu. 
 
Remarca que es reforçarà especialment la zona centre del districte, tal com ja van explicar a la 
reunió del consell sectorial de Participació, Acció Comunitària i Convivència, a la qual va assistir el 
Sr. García Duarte. Afirma que, a més, recollint algunes coses que han sortit en consells de barri i 
audiències públiques, es proposa fer una intervenció més específica en els contenidors aquest estiu. 
Així mateix, destaca les campanyes de sensibilització que es fan amb agents cívics en diferents 
espais i els esforços en matèria de convivència, ja que a l’estiu es viu més al carrer. Remarca que 
també serà molt important el contracte de neteja que s’està treballant en l’àmbit de ciutat. 
 
Assenyala que han fet esmenes a la proposició amb la voluntat de treballar aquest pla de xoc. 
Explica que han proposat fer abans una reunió del consell sectorial, on participen el veïnat organitzat 
i no organitzat i tots els grups de l’oposició, i presentar el pla al llarg del 2018.  
 
Conclou que no tenen la percepció que l’espai públic està absolutament degradat, tal com planteja el 
PSC, però que comparteixen que és un tema que preocupa als veïns del districte i que cal seguir 
treballant-lo i arribar a acords i propostes conjuntes. Afirma que, per tant, voten a favor de la 
proposició. 

El president del Consell del Districte Sr. Santiago Alonso dona la paraula al Sr. Francisco Garrobo, 
que demana intervenir per al·lusions.  
 
El Sr. Francisco Garrobo, en nom de la CUP Capgirem Nou Barris, opina que al Sr. Del Olmo li 
molesta molt que l’esquerra independentista posi cartells, però en canvi no es queixa dels cartells 
que posa Democracia Nacional contra els immigrants i contra els CDR perquè són molt espanyols. 
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Seguidament, el Sr. Santiago Alonso dona pas a la segona ronda d’intervencions dels grups. 

El conseller Sr. Gabriel García (PSC) manifesta que l’ha sorprès el to una mica frívol del Grup d’ERC 
en un tema com el de la neteja. 
 
Explica que podria continuar donant més detalls sobre la degradació de l’espai públic, com la 
brutícia i estat de deixadesa de les places Prosperitat i Jesús Carrasco, l’asfaltat deficient i els clots 
que hi ha a les parades d’autobús del carrer Doctor Pi i Molist i l’avinguda de Borbó, o els arbres 
pendents de podar que generen foscor al carrer Escultor Ordóñez.  
 
Remarca que el Govern ara parla de les dificultats de governar, quan es tracta del Govern del «sí se 
puede». Afirma que si s’assumeix la responsabilitat del Govern municipal s’ha d’intentar resoldre els 
problemes o millorar les solucions. Manifesta que el cas és que el seu grup detecta que la situació 
de brutícia, falta de manteniment i inseguretat ha empitjorat, i que han arribat a un acord amb el 
Govern per tal de no fer sectarisme o electoralisme en aquest tema. 
 
Assenyala que han acceptat la transacció del Govern i estan disposats a ser flexibles pel que fa als 
terminis de participació, però demana al Govern que no s’encalli gaire en la participació, tal com ha 
passat en més d’una ocasió. 

El Sr. Santiago Alonso indica que falta el posicionament del Grup d’ERC.  

El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) expressa el vot a favor. 

El conseller Sr. Abel Plana (PDCat) diu al Sr. Del Olmo que segurament el Grup de Cs coneix 
persones que s’encarreguen de treure els adhesius que ha mostrat i que, a més, estomaquen els qui 
els portin la contrària. 
 
Expressa el vot a favor del seu grup. 

El conseller Sr. Francisco López (PPC) invita la Sra. Recio a dar una vuelta por las calles cercanas a 
la sede del Distrito, como el paseo Verdun o la calle Bunyola, para que vea en qué estado están. 
 
Afirma que es evidente que Nou Barris ha empeorado con respecto a la limpieza y que, por tanto, 
votan a favor de la proposición. 
 
El Sr. Santiago Alonso indica que Cs ha exhaurit el temps d’intervenció i demana el seu 
posicionament, resultant ser a favor de la proposició d'acord.  
 
La consellera Sra. Carolina Recio (BC) reitera el vot a favor i agraeix el to constructiu i propositiu de 
la rèplica del Sr. García Duarte. Afirma que faran una reunió del consell sectorial perquè els 
responsables de neteja puguin compartir amb ells algunes de les qüestions que s’han exposat. 
 
El Sr. Santiago Alonso dona la paraula al Grup del PSC per tancar el punt. 
 
El conseller Sr. Gabriel García (PSC) agraeix el suport de tots els grups i manifesta que esperen que 
aquest pla de xoc sigui una realitat en els propers mesos. 
 
El secretari manifesta que la proposició s’aprova per unanimitat. 
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7.2. Proposició de Cs relativa a: «Por los motivos expuestos con anterioridad y mientras se 
encuentra unas instalaciones alternativas para que la Entidad Escuela Ucraniana MRIYA pueda 
continuar desarrollando sus actividades sociales, educativas y culturales, rogamos al Gobierno 
del Distrito de Nou Barris a: 1. Instar al Consorci d’Educació para negociar la renovación por un 
año más del convenio con la entidad para que puedan desarrollar sus actividades educativas y 
culturales en las condiciones actuales o unas nuevas condiciones consensuadas; 2. Instar al 
Consorci d’Educació, haciendo valer el 40% de representación que tiene el Ayuntamiento de 
Barcelona en este organismo, para buscar una alternativa (ya sea por parte de la Administración, 
por parte de la propia entidad, o conjuntamente) que permita a la Entidad Escuela Ucraniana 
MRIYA desarrollar sus actividades educativas y culturales, a poder ser en el distrito de Nou 
Barris; 3. Que el Distrito de Nou Barris reafirme su compromiso firme con la interculturalidad, 
como ejemplo de integración de las diferentes nacionalidades de nuestro distrito, siendo un 
ejemplo de convivencia y cohesión social, y evitando, en la medida de lo posible, situaciones de 
vulnerabilidad como la ocasionada a la Entidad Escuela Ucraniana MRIYA.» 

 
El conseller Sr. Juan Del Olmo (Cs) saluda la presidenta y otros miembros de la Escuela Ucraniana 
Mriya y les agradece su presencia. 
 
Manifiesta que presentan esta proposición porque detectan algunas carencias de comunicación y 
entendimiento del Consorcio de Educación con los centros escolares con proyectos educativos y 
culturales que se desarrollan en el distrito, como el de la Escuela Ucraniana Mriya. Explica que esta 
entidad hace seis años que lleva a cabo sus actividades educativas y culturales en Nou Barris, en 
concreto en el instituto escuela Cerro de Roquetes, gracias al convenio de colaboración para usos 
sociales entre la entidad y el centro educativo, perteneciente al Consorcio de Educación, para hacer 
sus actividades los sábados de 10 a 18 horas. Destaca que esta entidad hace una tarea 
fundamental para su colectivo, tanto desde el punto de vista educativo como cultural, y que comenzó 
su actividad hace ocho años con 34 niños y niñas y hoy alcanza los 180 niños y niñas, que se 
distribuyen los sábados en 10 o 12 aulas de formación. Señala que el crecimiento exponencial de 
alumnos se debió sobre todo al conflicto armado que estalló en Ucrania en 2014, que provocó un 
éxodo de refugiados en el resto de países de Europa. 
 
Explica que la actividad principal de la entidad es el refuerzo de las clases que hacen los alumnos 
de primaria y secundaria para ayudarles a seguir el ritmo de las clases lectivas y evitar la brecha que 
puede significar para algunos alumnos el cambio de idioma. Afirma que, por ello, las profesoras de 
la asociación imparten las clases de refuerzo en diferentes idiomas -catalán, español, ucraniano y 
ruso- para familiarizar a los alumnos con los términos académicos. Señala que la entidad incluso 
trabaja con el Consulado de Ucrania para convalidar anualmente las titulaciones, por si algún día 
estos jóvenes quieren volver a su país. Explica que, además, la entidad también realiza actividades 
para fomentar su cultura mediante obras de teatro, bailes típicos, costura de vestidos y otras 
actividades que ayudan a las familias a no perder sus tradiciones y costumbres y conocer las 
diferentes culturas existentes en la ciudad. 
 
Manifiesta que la entidad está muy agradecida tanto al centro escolar como en el Consorcio de 
Educación para la ayuda y la colaboración que les han prestado durante estos años, en los que 
siempre ha habido un entendimiento entre todas las partes. Explica que, al no haber incidentes 
graves que hayan podido influir en un cambio de opinión, la entidad se encontró con una situación 
inesperada cuando el centro escolar le comunicó a mediados de mayo, de forma verbal y 
coincidiendo con el cambio de la directora del centro, la posibilidad de no renovarle el convenio de 
cara al próximo curso. Destaca que esto deja la entidad sin ningún lugar para poder desarrollar sus 
actividades a partir de septiembre y sin suficiente tiempo para poder buscar una alternativa. 
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Afirma que, desde mediados de mayo, la comunicación del centro y del Consorcio con la entidad ha 
sido casi inexistente ya día de hoy Mriya sigue sin saber si se procederá o no a la renovación del 
convenio, aunque todo parece indicar , por algún comentario hecho por el Consorcio, que la nueva 
dirección del centro no está muy interesada. Explica que, además, el Consorcio de Educación no 
muestra una actitud de colaboración para buscar un centro alternativo y lo único que ha hecho hasta 
ahora, además de buscarlo esporádicamente, es derivar esta problema en el Distrito, que es incapaz 
de resolverlo porque no tiene disponibilidad para encontrar un espacio con 12 aulas aptas para dar 
clases. 
 
Manifiesta que, por todos estos motivos, deberían trabajar juntos para que organismos públicos 
como el Consorcio de Educación colaboren de una manera más activa con las asociaciones 
educativas para que puedan desarrollar sus actividades y no entrar en contradicción con los valores 
que divulga el Ayuntamiento de Barcelona. Destaca que Barcelona ha sido siempre una ciudad de 
acogida y abierta a las diferentes culturas que enriquecen la diversidad y la pluralidad, tal como es 
ejemplo el distrito de Nou Barris. Además, recuerda que los centros educativos disponen de 
instrucciones del Consorcio de Educación para ceder las instalaciones de los centros docentes que 
dependen del Consorcio para usos sociales, entendiendo como usos sociales la realización de 
actividades educativas, culturales, deportivas , artísticas y otras de carácter social. Finalmente 
expone la proposición. 
 
Finalitzada la exposició de la proposició d'acord, el president del Consell del Districte obre un torn de 
paraula a la resta de grups municipals. 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) saluda les persones de l’Escola Ucraïnesa Mriya que 
assisteixen al plenari i els agraeix la seva presència.  
 
Manifesta que el seu grup dona ple suport a totes les entitats que treballen al districte i a la gent que 
desinteressadament fa una tasca social, com en aquest cas. Explica que quan les entitats funcionen 
i la proposta que fan encerta les necessitats de la gent, creixen i es fan grans, cosa que provoca 
alguns desajustos. Remarca que, en aquest cas, parlen d’un col·lectiu important de gairebé 200 
persones.  
 
Explica que, tal com han dit altres vegades, creuen que cal procurar que les entitats estiguin fermes 
en un lloc i assegurades jurídicament, amb el conveni i el format que calgui i amb totes les 
exigències i clàusules de garantia necessàries, per poder fer la seva tasca a llarg termini amb tota 
seguretat i tranquil·litat. D’altra banda, assenyala que també pensen que les escoles han de ser 
espais cada cop més compartits, cosa que saben que xoca amb molts costums i pràctiques 
habituals. Afirma que, en llocs amb dèficits encara importants d’equipaments i d’atenció a la infància 
i la joventut com Nou Barris, s’han de buscar els camins més adequats perquè les escoles puguin 
ser utilitzades pel màxim nombre de veïns i veïnes possible, tenint en compte que són equipaments 
de primer ordre pel que fa a dimensions i dotació. 
 
Manifesta que el vot del seu grup és favorable, però que troben una certa contradicció entre el 
primer i el segon punt del text, ja que es demana allargar un any el conveni i, alhora, buscar una 
alternativa. Afirma que, per l’exposició que s’ha fet, interpreta que es vol assegurar el proper any i 
estudiar una alternativa per al següent. D’altra banda, explica que consideren que el tercer punt és 
sobrer i no saben amb quina intenció està redactat. Opina que no cal cap compromís ferm per la 
interculturalitat perquè es tracta d’una realitat evident, tant a Nou Barris com a la resta de Catalunya. 
Assenyala que, si no hi hagués aquest punt, votarien a favor de la proposició amb més tranquil·litat. 
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El conseller Sr. Adrià Ventura (PDCat) dona la benvinguda a la seu del Districte a l’entitat Mriya.  
 
Manifesta que el seu grup també creu que s’ha d’apostar per un ús compartit de les escoles, tal com 
s’està fent, ja que cada cop les escoles tendeixen més a ser utilitzades per la ciutadania i les 
entitats.  
 
Assenyala que, segons sembla, l’entitat Mriya dona servei a cada vegada més nens, cosa que és un 
motiu d’alegria per a Nou Barris i per a la ciutat, però també genera algun problema d’espai. Explica 
que dubten molt que el Govern del Districte, l’Ajuntament, la Generalitat o el Consorci d’Educació 
vulguin fer fora aquesta entitat i que creuen que es tracta d’una qüestió d’autonomia de centre 
motivada per raons d’espai. Opina que s’ha de trobar un espai adequat perquè aquesta entitat pugui 
fer les seves activitats en condicions, oferint un servei que ha de ser útil per a tota la comunitat 
ucraïnesa del districte i de la ciutat. Afirma, però, que és evident que no es pot quedar al carrer si no 
es troba un lloc adequat.  
 
Manifesta que, per tant, voten a favor d’assegurar l’activitat de Mriya l’any vinent i, alhora, buscar 
l’espai adequat per dur-la a terme, preferiblement al districte de Nou Barris. Remarca, però, que 
creuen que el tercer paràgraf de la proposició és sobrer. Explica que subscriuen totalment el 
contingut d’aquest paràgraf, però que creuen que és de molt mal gust que sigui precisament el Grup 
de Cs qui parli de convivència i de cohesió social, quan és qui està creant problemes de convivència 
entre famílies, professors i centres educatius, quan és un partit que va néixer per atacar el model de 
l’escola catalana, quan va voler treure l’assistència sanitària a les persones migrades en situació 
irregular, o quan opera en estreta connivència amb la dreta radical pel que fa als grups de defensa 
de la República, o es presenta a unes eleccions europees amb partits nítidament de dreta radical. 
Manifesta que, malgrat això, votaran a favor de la proposició per la feina que fa l’entitat Mriya.  
 
El Sr. Francisco López (PPC) agradece la presencia de las responsables de la Escuela Ucraniana 
Mriya, y opina que es lamentable que un grupo cohesionado que hace cultura en el distrito tenga 
que estar cada año pendiente de un convenio o del nuevo director o directora que pueda haber en el 
centro escolar. 
 
La consellera Sra. Núria Gaig (PSC) dona la benvinguda a la presidenta de l’Escola Ucraïnesa 
Mriya.  
 
Manifesta que té poc a afegir al que s’ha dit en les intervencions anteriors, i que també la sorprèn 
molt el tercer punt de la proposició, ja que creu que el districte de Nou Barris és exemple de 
convivència i cohesió social des de fa anys. 
 
Explica que no tenen clar que es pugui renovar un any més el conveni atès el volum total de nens 
que participen en les activitats de l’entitat, que no són només del districte o de Barcelona, sinó 
també de tot Catalunya. Afirma que és una llàstima perdre una entitat cultural com aquesta al 
districte, una entitat que, a poc a poc, comença també a participar en actes i festes de Nou Barris.  
 
Diu al Grup de Cs que espera que quan una entitat del districte, sigui catalana, gallega o basca, 
tingui problemes per un espai públic, també presenti una proposició. Acaba expressant el vot a favor 
de la proposició. 
 
La consellera Sra. Yolanda Fortes (BC) dona la benvinguda als representants de l’Escola Ucraïnesa 
Mriya i els agraeix l’assistència al plenari. 



 
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 

 

55 
 

 
Manifesta que creuen que aquesta escola fa molts anys que du a terme una tasca molt positiva de 
transmissió cultural al districte de Nou Barris mitjançant diverses activitats i, en concret, la de 
l’escola dels dissabtes a l’escola Turó de Roquetes. Explica que no saben exactament els motius 
pels quals no es vol renovar el conveni amb aquesta entitat, però que creuen que possiblement 
tingui a veure amb l’autonomia del centre. 
 
Destaca que el Govern, a través de la mesura de govern d’impuls al Projecte educatiu de ciutat, 
promou l’escola com un espai obert a tota la comunitat per contribuir a la generació d’aquesta 
comunitat. Explica que en el programa «Escoles enriquides», del Pla de barris, també s’impulsa la 
idea que els centres siguin espais oberts i comunitaris fora de l’horari lectiu a fi que facin activitats 
culturals i educatives per a tota la comunitat. 
 
D’altra banda, afirma que el Govern aposta per un model intercultural amb l’objectiu d’avançar cap a 
una ciutat acollidora i sobretot diversa, i que és evident que Nou Barris és un lloc plural, divers i que 
treballa per aquesta interculturalitat. Manifesta que creuen que aquesta diversitat és un gran 
potencial que s’ha d’aprofitar per fer activitats amb l’objectiu de crear la convivència i la cohesió 
social de què parla la proposició del Grup de Cs. Explica que pensen que el projecte de l’Escola 
Ucraïnesa contribueix clarament a generar aquesta convivència i cohesió social, i que, per tant, 
estan completament d’acord a instar el Consorci d’Educació a trobar una solució al problema que es 
planteja. 
 
Finalitzades les intervencions dels grups municipals, el president del Consell del Districte Sr. 
Santiago Alonso pregunta als representants de Mriya si volen intervenir. 
 
Una representant de l’Escola Ucraïnesa Mriya manifesta que són una associació ucraïnesa de 
pares, alumnes i professors que treballen sense ànim de lucre, i que ha vingut acompanyada de 
professors i pares. Assenyala que l’escola fa vuit anys que funciona i que resol internament tots els 
problemes que té, sense demanar ajudes a l’Administració.  
 
Recorda que a Ucraïna hi ha una guerra on cada dia moren soldats i que molts pares han hagut de 
deixar casa seva i marxar a altres països. Explica que fa vuit anys que duen a terme la seva activitat 
a l’institut escola Turó de Roquetes i sis anys que col·laboren amb el director Raül Bru López, que 
s’acaba de prejubilar i a qui qualifica de molt bon director i professor. Afirma que han crescut fins a 
ser 180 alumnes i 20 professores, mentre que abans només eren 50 o 60 persones. D’altra banda, 
destaca que sempre col·laboren amb Nou Barris i participen en totes les festes que hi ha al districte, 
i que volen continuar col·laborant-hi.  
 
Assenyala que els alumnes de l’entitat estudien tota la setmana en escoles espanyoles i que només 
els dissabtes disposen d’una mena d’illa ucraïnesa on poden aprendre el seu idioma. Explica que 
molts dels nens i nenes que van a l’escola són nascuts a Espanya i els pares no volen que perdin 
l’idioma matern. Remarca que només demanen un centre on poder fer classes i presentar la cultura 
ucraïnesa els dissabtes, tal com fan des de fa vuit anys.  
 
Explica que creu que el problema de l’entitat ha arribat al cor dels polítics i els responsables del 
Districte de Nou Barris, als quals dona les gràcies per escoltar-los i per tot el que han tingut fins ara 
a l’institut escola Turó de Roquetes.  
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El president del Consell del Districte agraeix tot el treball cultural i social que du a terme l’entitat, així 
com la paciència que han tingut els seus representants per haver estat fins ara al plenari i dona la 
paraula a una intervenció del públic. 
 
El Sr. Bertrand de Five proposa obrir els centres educatius públics que tanquen a la tarda per 
facilitar les coses a les entitats, ja que cada vegada que hi ha un nou director han de desaparèixer. 
Opina que cal aprofitar aquests espais morts que hi ha al barri i que molts partits havien dit que 
serien d’ús ciutadà per fer esport o altres activitats. Afirma que fa 40 anys que esperen que obri una 
escola pública per poder ser utilitzada per algun col·lectiu. 
 
A continuació, el president del Consell del Districte torna a donar la paraula als grups polítics. 
 
El conseller Sr. Juan Del Olmo (Cs) agradece el apoyo de todos los grupos y señala que quiere 
aclarar las dudas que se han planteado. 
 
Manifiesta que está completamente de acuerdo con el Sr. Sangrà que los espacios de los centros 
educativos están desaprovechados y es conveniente que se abran para otros usos, sobre todo para 
entidades como Mriya. En cuanto a la contradicción entre los dos primeros puntos que ha 
mencionado el portavoz del Grupo de ERC, afirma que primero quieren garantizar que la entidad 
pueda estar un año más en el mismo centro porque es muy difícil que en julio se pueda encontrar 
una nueva ubicación para acoger sus 180 alumnos. Señala que dan por hecho que las dimensiones 
de la escuela son apropiadas para las necesidades actuales de la entidad, aunque quizás no lo 
serán en el futuro si la entidad tiene más alumnos. 
 
Explica que también está totalmente de acuerdo con el comentario del Grupo del PPC que es un 
padecimiento que las entidades tengan que estar pendientes cada año si los renuevan o no el 
convenio. Destaca que esta situación también se da en el caso del club de baloncesto Canyelles y 
de todas las entidades que desarrollan sus actividades en escuelas. Opina que se trata de un tema 
que el Gobierno debería tratar, y ofrece la ayuda de su grupo para mejorar esta dinámica, ya que no 
entienden por qué estos convenios deben ser anuales. 
 
Dice al consejero del PDCat que no buscan culpables sino que quieren una solución. Por otra parte, 
opina que no es oportuno hablar de banderas ni lazos cuando hay 180 niños que se pueden quedar 
sin esta actividad, que es algo prioritario a cualquier bandera o color. 
 
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) referma el vot favorable del seu grup. Desitja a l’entitat molts 
anys de vida, que entre tots puguin trobar el lloc que necessita i que ben aviat puguin parlar 
d’Ucraïna en nom de pau i no de guerra. 
 
El conseller Sr. Adrià Ventura (PDCat) reitera el suport del seu grup a la proposició. 
 
Diu al Grup de Cs que estan totalment d’acord que cal trobar una solució a aquest problema i que 
per això voten a favor de la iniciativa, malgrat el tercer paràgraf. Remarca que no ha parlat de llaços 
ni de segrestos a presons, sinó que simplement ha dit que li sembla un insult que el grup proposant 
parli de convivència, de cohesió social i d’integració quan el seu discurs genera tants problemes a la 
societat catalana. 
 
El conseller Sr. Francisco López (PPC) afirma que le parece inverosímil que se tenga que renovar 
cada año el convenio de una entidad que realiza una tarea educativa tan importante y que le 
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gustaría que esta escuela se pudiera quedar en el distrito, que es donde hace ocho años que lleva a 
cabo esta tarea. Opina que si la entidad no se puede quedar en su ubicación actual, se puede 
intentar que alguna otra escuela lo acoja, teniendo en cuenta que las clases se hacen sábado y que 
hay escuelas que tienen más de 12 aulas. Finalmente expresa el voto a favor de su grupo. 
 
La consellera Sra. Núria Gaig (PSC) agraeix a l’entitat el treball que fa i l’anima a integrar-se més al 
districte col·laborant en més festes a fi que altres entitats culturals puguin conèixer les seves 
activitats a l’institut escola Turó de Roquetes. Reitera el vot a favor i manifesta que esperen que 
l’entitat es pugui quedar al districte en algun espai més gran i més adequat. 
 
La consellera Sra. Yolanda Fortes (BC) recorda que el Districte no té competència per resoldre 
aquest problema, que depèn del Consorci d’Educació i, sobretot, de la decisió del centre escolar. 
Afirma que, tanmateix, faran tots els esforços possibles per fer una tasca de mediació i instaran el 
Consorci a arribar a una solució.  

El secretari indica que la proposició d'acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
7.3. Proposició del PPC relativa a: «1º.- Que se suspenda inmediatamente el carril bici a su 
paso por la avenida Rio de Janeiro desde la calle Pintor Alzamora hasta paseo Valldaura; 2º.- 
Que se realice una mesa de trabajo con las comunidades de vecinos y comerciantes de la avda. 
Rio de Janeiro del tramo expuesto con anterioridad y que se busque un carril bici más adecuado, 
como podría ser el lado mar de esta avenida.» 

 
El Sr. Barreña (PPC) explica que será breve porque es muy tarde y todavía quedan muchos puntos 
del orden del día, y por respeto a los ciudadanos que todavía hay en la sala, a los que felicita por su 
paciencia. 
 
Manifiesta que hay un tramo de carril bici en la avenida Río de Janeiro entre la calle Pintor Alzamora 
y el paseo Valldaura que está creando problemas desde el inicio, ya que afecta a algunos 
aparcamientos de discapacitados, sortea una gasolinera e interrumpe la carga y descarga en los 
comercios, lo que genera un perjuicio preocupante al comercio. 
 
Explica que antes del inicio del plenario ha hablado con la consellera del barrio, la Sra. Flaquer, 
quien muy amablemente le ha comentado que está en conversaciones con los vecinos y los 
comerciantes y que la tensión está bajando. Manifiesta que agradece que le haya explicado esto, 
que entiende que está en consonancia con el espíritu de la propuesta que presenta su grupo 
municipal. 
 
Expone la proposición, y precisa que lo que piden que se suspenda es el carril bici, a fin de evitar 
conflictos entre conductores, vecinos, comerciantes y los mismos ciclistas. Explica que piden que se 
paralice momentáneamente este carril, que se cree una mesa de trabajo y que, a partir la decisión 
que adopten los vecinos y los comercios afectados, se vuelva a abrir este carril o se busque una 
medida alternativa. 
 
Finalitzada la exposició de la proposició d'acord, el president del Consell del Districte obre un torn de 
paraula a la resta de grups municipals. 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) manifesta que pensen que, quan a l’espai públic hi ha una 
disfunció com la que es dona en aquest tram del carril bici, el millor favor que es pot fer als veïns, als 
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comerciants i als usuaris del carril és repensar les coses. Afirma que, per això, creuen que la solució 
a aquesta disfunció passa sobretot pel segon punt de la proposició, que demana diàleg amb els 
veïns i els comerciants per veure si hi ha alguna solució alternativa. Assenyala que pot ser que no 
n’hi hagi cap i que s’hagi de mantenir el carril bici tal com està, però que l’experiència demostra que 
la solució dels tècnics, que segurament s’acosta molt a la solució adequada, s’ha d’adaptar també 
als usos dels veïns. Conclou que, per tant, voten a favor de la proposició. 
 
El conseller Sr. Abel Plana (PDCat) manifesta que estan totalment d’acord que es configuri una taula 
de treball amb entitats, comunitats de veïns i comerciants afectats, tot i que es faci tard, atès que ja 
s’han gastat uns diners per fer aquest carril bici. Assenyala que no s’hi veuen molts ciclistes, però 
que sí que ha pogut veure que a vegades, tot i les llambordes de goma, hi ha furgonetes i camions 
que utilitzen els carrils de càrrega i descàrrega. Afirma que això també és un problema perquè 
impedeix la circulació dels ciclistes. D’altra banda, opina que caldria parlar amb l’empresa que ha fet 
aquest carril perquè hi ha un carril més ample que l’altre i caldria revisar-ho.  
 
Manifesta que el perill que suposa la ubicació d’aquest carril es fa evident en el gir del carrer Pintor 
Alzamora i en la benzinera. A més, recorda que fa dos plenaris els veïns es van queixar d’aquesta 
qüestió, que no saben com ha evolucionat. Afirma que, per tot plegat, votaran a favor de la 
proposició.  
 
El conseller Sr. Juan Del Olmo (Cs) señala que su grupo siempre ha estado a favor de la ampliación 
de los carriles bici en Barcelona para disponer de una red continua en toda la ciudad, pero sobre 
todo de la seguridad de esta red, tanto para los ciclistas como para los peatones y el resto de modos 
de movilidad que hay en la ciudad. Afirma que, sin embargo, el Gobierno de la ciudad mantiene una 
lucha obsesiva contra el vehículo privado y continúa invirtiendo en la creación de carriles bici sin una 
base coherente y sin una buena planificación, teniendo en cuenta los problemas que están 
generando, sobre todo en el segundo tramo de la avenida Río de Janeiro. 
 
Explica que la única medida que adoptó BC para resolver los problemas iniciales de este tramo fue 
incrementar la presencia de la Guardia Urbana para poner multas de 200 euros a los comerciantes 
cuando invaden el carril bici para realizar tareas de carga y descarga. 
 
Señala que la proposición sólo hace referencia a un tramo del carril bici, que ha costado más de 
200.000 euros, pero que los problemas se reproducen a toda la avenida Río de Janeiro y que 
todavía falta el tramo de unión con San Andrés, que aún provocará un conflicto mayor. Manifiesta 
que, por tanto, creen que la mesa de trabajo que pide la proposición debería englobar toda la 
avenida Río de Janeiro e incorporar también la calle Piferrer, dado que habrá que dar continuidad al 
carril y unirlo con la avenida Meridiana y Fabra i Puig. Opina que habría que hablar con todos los 
implicados para empezar a trabajar los problemas que puedan surgir en el futuro, aunque ello 
dependerá de la voluntad del Gobierno y la planificación que tenga. 
 
Afirma que si se hubiera hecho el carril bici en el lado mar se habría evitado mucho del malestar 
generado, sobre todo en el tramo en cuestión, pero que, una vez el carril ya está hecho, habría que 
buscar soluciones para evitar el desperdicio de dinero público. Opina, sin embargo, que el Gobierno 
está siendo incapaz de exponer y consensuar soluciones, como por ejemplo la creación de una zona 
de carga y descarga o el cambio de ubicación del estacionamiento de personas con movilidad 
reducida. 
 
Por último, manifiesta que, por todo lo expuesto, quieren conocer la posición del Gobierno antes de 
emitir el voto. 
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El conseller Sr. Gabriel García (PSC) recorda que fa dos plenaris el seu grup municipal va presentar 
un prec en què demanava al Govern que no fes res en matèria de mobilitat abans de tenir un Pla de 
mobilitat del districte, atesos els mals resultats de l’aplicació de polítiques de mobilitat a Nou Barris. 
Afirma que, no sap si per influència del Grup del PSC, el desplegament de carrils bici a tota la ciutat 
s’ha aturat, cosa que al seu parer deu tenir alguna cosa a veure amb els errors comesos.  
 
Assenyala que han seguit amb especial interès aquest tema per diferents motius. Manifesta que, 
d’una banda, el Grup del PSC està orgullós d’haver començat a implantar l’ús de la bicicleta a 
Barcelona i creu que cal millorar la mobilitat en bicicleta a la ciutat. Explica que, d’altra banda, estan 
preocupats pels nombrosos errors en polítiques de mobilitat del Govern de BC i el malbaratament de 
diners que suposen, fent que una cosa que hauria de ser positiva per a la ciutat acabi resultant 
enormement perjudicial per als veïns, sobretot els comerciants. Manifesta que, en el cas que els 
ocupa, es tracta de petits comerciants que són l’exemple d’aquells comerciants que ajuden a 
dinamitzar un barri que necessita dinamisme econòmic i social. Destaca, per tant, l’impacte positiu 
que tenen aquests negocis i la crisi que els suposarà la mala actuació del Govern. Assenyala que 
aquests comerços es van trobar d’un dia per l’altre que no podien carregar i descarregar i que quan 
intentaven fer-ho se’ls multava.  
 
Convida el Govern a preguntar els comerciants per l’impacte que suposa en el seus negocis la 
imposició de multes de 200 euros, i com és que els autoritzen de paraula a poder carregar i 
descarregar en horaris impossibles i que, quan ho fan a distàncies que són bastant problemàtiques 
per als seus negocis, igualment se’ls multa. A més, explica que, quan intenten carregar i 
descarregar, algun ciclista que fa ús del carril els increpa i s’han de moure.  
 
Remarca que, tal com ha comentat un altre grup municipal, aquests conflictes contribueixen al 
desprestigi de l’ús de la bicicleta, que és el principal problema que es pot crear, generant un 
argumentari contrari a l’ús d’aquest vehicle. Afirma que, si al final no es fomenta l’ús de la bicicleta i 
es redueix un carril de trànsit rodat per un carril bici que a penes s’utilitza i que a més és criticat, 
l’únic que s’aconsegueix és que els cotxes estiguin més embotits als barris i generin més 
contaminació, que és un escenari molt allunyat del món idíl·lic sense cotxes que persegueix el Grup 
de BC. 
 
Recorda que ja hi havia una alternativa per a aquest carril bici, atès que s’havia ampliat la vorera per 
implantar un carril bici i es tractava d’una vorera molt espaiosa.  
 
La consellera Sra. Esther Flaquer (BC) demana al Sr. Barreña que no generalitzi el malestar dels 
veïns de Porta. Explica que en el moment que es va instaurar aquest carril bici es va generar un 
malestar tant en veïnes com en comerços, que es va expressar a les audiències públiques i als 
consells de barri, però que a hores d’ara s’han solucionat alguns dels problemes que hi havia i s’han 
acceptat suggeriments dels veïns.  
 
Remarca que només s’han posat tres multes, dues de 200 euros i una altra d’import inferior. A més, 
afirma que es deuen al fet que hi havia un veí sempre al mateix número i, quan aparcava, 
automàticament trucava a la Guàrdia Urbana. Explica que per això han dit al comerciant que o bé li 
tenen mania a ell o bé la tenen al Govern i es vol animar el conflicte. 
 
Recorda que al començament només hi havia una placa d’estacionament d’11 a 13 h, però que 
aquest horari no anava bé a tots els comerços. Explica que va parlar amb cinc comerços i van 
acordar intentar aconseguir dues hores a primera hora del matí per afavorir els bars, el forn i la 
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fruiteria, i dues hores a la tarda per afavorir la resta de comerços. Manifesta que, a més, es van 
tornar a situar els contenidors de brossa, que estaven als dos carrers laterals, al mig, entre Pintor 
Alzamora i passeig Valldaura, d’acord amb la demanda que van fer algunes persones grans. 
  
Afirma que, per tant, s’han adoptat mesures, tot i que potser una mica tard. Manifesta que actuaran 
d’una manera diferent la propera vegada, però que de moment no poden acceptar la proposta de 
canvi de carril i, per tant, voten en contra de la proposició. 
 
Finalitzades les intervencions dels grups municipals, el president del Consell del Districte Sr. 
Santiago Alonso obre el torn del públic. 
 
El Sr. Bertrand de Five opina que és indignant donar als comerciants marges horaris tan estrets per 
poder fer les tasques de càrrega i descàrrega, i que aquests «pegats» són inacceptables en una 
ciutat on cal crear riquesa. Afirma que aquest carril bici molesta i que cal reconèixer els errors. 
 
Es queixa que els cotxes passin per Via Favència, que és el seu carrer, perquè no poden anar pel 
carrer Palamós, i que els veïns s’hagin d’empassar tant de fum. Pregunta si s’ha estudiat tota 
aquesta contaminació que pateixen.  
 
El Sr. Francisco Garrobo assenyala que s’ha parlat de connectar la xarxa per Virrei Amat, aprofitant 
la part de la vorera, però que s’hauria d’apostar pel passeig de Santa Coloma per poder arribar a 
Santa Coloma de Gramenet.  
 
Afirma que el gran problema que té el carril bici que és objecte d’aquesta proposició és la falta de 
valentia per canviar la semaforització al passeig Valldaura amb l’avinguda Rio de Janeiro, on les 
bicicletes han d’esquivar sovint alguns cotxes que volen continuar per Rio de Janeiro. Opina que 
hauria d’haver-hi una aposta molt clara perquè les bicicletes tinguessin prioritat en aquest creuament 
per evitar possibles accidents, amb un semàfor especial per a aquests vehicles. D’altra banda, 
remarca que el carril bici l’han fet la Direcció de Serveis de Mobilitat i BIMSA, i que, per tant, han 
d’apostar per la descentralització d’aquestes decisions als districtes. 
 
Manifesta que l’actitud del Grup del PPC li resulta molt curiosa perquè, tot i dir que està a favor del 
carril bici, no hi està mai d’acord, ja sigui perquè treu places de pàrquing, vorera o carrils de cotxes, 
o perquè canvia el sentit d’un carrer. 
 
Explica que hi ha diverses opcions per ubicar aquest carril bici: treure un carril d’aparcament, 
eliminar un carril de circulació de cotxes i tornar a fer un carril d’aparcament, posar-lo a la vorera, 
encara que la gent gran sempre s’ha queixat d’aquesta solució, o situar-lo al costat mar de 
l’avinguda Rio de Janeiro, tal com proposa el Grup del PPC. Remarca, però, que en aquesta banda 
de l’avinguda hi ha el carril bus, on la gent de Verdun agafa l’autobús per tornar del CAP a casa 
seva. Assenyala que aquesta gent que és majoritàriament gran i no ha d’estar esquivant bicicletes. 
Opina, doncs, que les bicicletes han de circular per la banda muntanya i per la calçada, tal com s’ha 
reivindicat moltes vegades al Consell Plenari. Afirma que el que no es pot fer és reclamar que les 
bicis baixin de la vorera a la calçada i, alhora, posar-hi un munt de pegues. A més, opina que la 
mobilitat ha de prioritzar els vianants, les bicicletes i els autobusos.  
 
A continuació, el president del Consell del Districte dona pas al segon torn de paraula del grup 
proposant i de la resta de grups. 
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El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) manifiesta que está de acuerdo con la idea que expresó Sr. 
Garrobo de potenciar la semaforización del paso de las bicicletas por el paseo Valldaura, aunque no 
compartir el resto de la intervención. 
 
Pregunta a Cs si le ha propuesto una transacción in voce, a lo que el representante de este grupo 
responde negativamente. 
 
Manifiesta que agradece el tono de las intervenciones de ERC, del PDCat, del PSC y de Cs, entre 
otras cosas porque que se han pronunciado a favor de esta iniciativa, que redunda en beneficio de 
los vecinos de la zona. En relación con ello, recuerda al Sr. Garrobo que los vecinos que bajan al 
ambulatorio después vuelven a subir. 
 
Opina que el Gobierno tiene que reconocer que no ha hecho bien este carril bici, que además se 
trata del tramo de una calle donde el carril bici iba por la acera sin que hubiera ningún problema. 
Destaca que el Gobierno se ha gastado 200.000 euros para bajar este carril de la acera, y que se 
preguntan cómo puede ser que la Sra. Colau, que hablaba tanto de diálogo y de consultas 
ciudadanas, haya hecho un tramo de carril bici sin consultarlo con la ciudadanía. En este sentido, 
afirma que el Grupo de BC de hoy es diferente al de antes de las elecciones de 2015. 
 
Manifiesta que agradece el trabajo realizado por el Gobierno, pero que éste debería ser más 
honesto en la votación de la proposición y reconocer los errores cometidos. Afirma que, si no, es 
una contradicción, porque lo que pide la proposición es paralizar este tramo de carril bici hasta que 
se llegue a un acuerdo con los vecinos y los comercios afectados. Por otro lado, precisa que no ha 
dicho que la implantación de este carril bici haya causado malestar a todos los vecinos, sino a 
muchos vecinos, seguramente muchos más de los que cree la Sra. Flaquer. 
Pide que se hagan buenos carriles bici porque, si no, acabará provocando «bicifobia» y 
enfrentamientos entre comerciantes, vecinos y usuarios de la bicicleta. 
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) assenyala que hi ha uns models de carril bici que s’ha 
comprovat que són nefastos per a la ciutat i d’altres que funcionen, com el del carrer Provença.  
 
Opina que un carril bici que neix amb pactes sobre les hores de càrrega i descàrrega serà un 
problema constant perquè sempre hi haurà algú que hi trobi pegues, mentre que aquestes pegues 
es redueixen força si s’asseu els implicats en una taula.  
 
Finalment, recorda que el Bicing va ser impulsat pel Sr. Jordi Portabella i implantat per ERC, 
juntament amb el Govern del PSC.  
 
El conseller Sr. Juan Del Olmo (Cs) afirma que se han puesto muchas más multas que las tres que 
ha mencionado la Sra. Flaquer, contando las de todos los vecinos y comercios. 
 
Señala que no puede hacer ninguna transacción porque el Gobierno no ha dicho nada sobre el 
futuro de este carril bici, a pesar de que recorre la mitad de Río de Janeiro por la calzada y vuelve a 
subir a la acera cuando llega a la calle Piferrer. 
 
Destaca que, aunque BIMSA ocupa de los proyectos, el Distrito está representado en la tabla de 
impulso, donde se hace un seguimiento de los proyectos y se introducen las modificaciones 
pertinentes. 
 
Finalmente expresa el voto a favor de la proposición. 
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El conseller Sr. Gabriel García (PSC) remarca que el problema de les places d’aparcament de 
persones amb discapacitat no està resolt, i que aquestes persones han de sortir del seu vehicle pel 
costat per on passen els cotxes. 
 
Manifesta que el seu grup vota a favor de la proposició. 
 
La consellera Sra. Esther Flaquer (BC) recorda que ICV-EUiA també va participar, juntament amb 
ERC i el PSC, en la implantació del Bicing.  
 
Manifesta que la idea és que aquest carril bici travessi la Meridiana i connecti Sant Andreu i Santa 
Coloma amb Barcelona.  
 
Explica que a les persones grans els espanta la circulació de bicicletes per la vorera i que el 
compromís del Govern era també anar baixant els nous carrils bici a la calçada. 
 
Afirma que els canvis acostumen a comportar alguns problemes, però que ha assumit que potser les 
coses no es van fer bé inicialment i s’han intentat resoldre després. Manifesta que, per tant, voten en 
contra de la proposició. 
 
El Sr. Santiago Alonso dona la paraula al grup proposant per tancar el punt.  

El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) agradece los votos a favor de los grupos de ERC, del PDCat, 
de Cs y del PSC, así como el tono de todas las intervenciones. Pide al Gobierno que, ya que no ha 
consensuado este carril bici con los vecinos y los comerciantes, respete la aprobación de la 
proposición y la ejecute inmediatamente. 
 
 El secretari indica que la proposició s’aprova per 11 vots a favor (ERC, PDCat, PPC, Cs i PSC) i 8 
en contra (BC). 
 

7.4. Proposició d’acord del PDCat relativa a: «Que el Govern municipal del Districte de Nou 
Barris convoqui un plenari extraordinari abans d’acabar l’any per informar els grups municipals 
de: - les polítiques d’habitatge que s’estan desenvolupant a Nou Barris així com el grau 
d’execució del Pla pel dret a l’habitatge 2016-2025: - l’evolució del preu del lloguer a Nou Barris, 
desglossat per barri i any, i quines accions s’estan duent a terme, des de l’Ajuntament de 
Barcelona, per revertir-ho; - el nombre total de solars de titularitat municipal amb capacitat de 
construcció d’habitatge públic i el nombre màxim d’habitatges que es podrien construir en 
cadascun d’aquests solars; - la planificació del Govern municipal per a cadascun dels solars de 
titularitat pública edificables; - informar del nombre d’habitatges que el Govern municipal estima 
que s’assoliran anualment a Nou Barris si s’aprova definitivament la reserva del 30% per a 
habitatge de protecció oficial, desglossat entre habitatge de nova construcció i gran rehabilitació, 
així com els criteris d’accés a aquests habitatges pels veïns i veïnes del districte.» 

 
El conseller Sr. Adrià Ventura (PDCat) exposa els motius pels quals presenten aquesta proposició: 
Nou Barris és el segon districte de la ciutat amb més veïns i veïnes inscrits al Registre de 
sol·licitants d’habitatge de protecció oficial; Nou Barris és un dels districtes on s’han atorgat més 
ajuts per al reallotjament mitjançant els Serveis Socials; el nombre de contractes de lloguer al 
districte ha augmentat un 216% en vuit anys; Nou Barris ha patit un increment històric en el preu del 
lloguer en els darrers tres anys; els veïns i veïnes del districte són els qui més utilitzen els punts 
d’assessorament energètic de tota la ciutat i els que tenen més risc de patir pobresa energètica; el 
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potencial d’habitatge protegit i dotacional és d’aproximadament 1.500 habitatges a Nou Barris i 
20.000 a tota la ciutat; Nou Barris és el districte de la ciutat on s’executen més desnonaments; des 
que el Govern municipal i la seva alcaldessa van declarar Barcelona com a ciutat lliure de 
desnonaments s’han executat més de 8.000 desnonaments fins a finals de desembre. Finalment 
exposa la proposició. 
 
Finalitzada la exposició de la proposició d'acord, s'obre un torn de paraula a la resta de grups 
municipals. El conseller Sr. Javier Barreña (PPC), en la seva qualitat de vice president del Consell 
del Districte, assumeix la moderació del plenari, atesa l’absència momentània del president.  

El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) assenyala que, per la magnitud del que es proposa, no cal 
allargar molt l’argumentari. Manifesta que, tot i que parlen d’habitatge a gairebé tots els plenaris, 
troben adient que es faci un ple extraordinari sobre habitatge, atès que és una de les principals 
necessitats de la ciutadania i un dels àmbits als quals dedica més esforços el Districte, 
independentment que estiguin millor o pitjor encaminats.  
 
Explica que creuen que no només és positiu fer una valoració de la situació actual, sinó també veure 
si realment les mesures a mitjà i a llarg termini s’estan duent a terme i si s’assoliran els objectius 
previstos.  
 
Recorda que en l’informe de la regidora ha preguntat pels efectes que poden tenir sobre l’habitatge 
les restriccions anunciades en matèria d’inversions, que opina que és un tema que s’haurà de 
plantejar quan es decideixi convocar aquest plenari extraordinari. 

El conseller Sr. Francisco López Ribera (PPC) manifiesta que comparte la proposición. 
 
El conseller Sr. Juan Del Olmo (Cs) remarca que la proposición que presenta el PDCat no tendría 
sentido si el Gobierno hubiera facilitado el informe sobre el estado de ejecución del Plan por el 
derecho a la vivienda a principios del 2018, tal como se comprometió a hacerlo en el Ayuntamiento 
de la ciudad. 
 
Opina que, después de tres años de mandato, el Gobierno tendría que replantear si el 
incumplimiento de sus objetivos es debido a la ineficiencia de su gestión, que prioriza los titulares de 
prensa a las soluciones consensuadas entre todos los agentes implicados. 
 
Explica que siguen pensando que el déficit de vivienda pública no puede atribuirse únicamente al 
Gobierno actual, sino que se debe a la falta de políticas en esta materia en legislaturas anteriores, 
tanto al Ayuntamiento como a las autonomías y al Estado. Señala que, sin embargo, no se puede 
desviar la atención hacia otras administraciones, tal como hace el Gobierno municipal, dado que el 
Ayuntamiento puede hacer algunas viviendas que continúan parados, como la promoción de 144 
pisos protegidos y 50 viviendas sociales que el barrio de Canyelles espera desde 2009. 
 
Manifiesta que quieren escuchar el Gobierno antes de expresar el sentido del voto. 
 
El conseller Sr. Mario García (PSC) assenyala que les polítiques d’habitatge protegit no van 
començar amb la Sra. Ada Colau ni amb el Sr. Xavier Trias, sinó que hi havia una política 
d’habitatges de molts anys que es va aturar durant quatre anys. 
 
Manifesta que reclamen un debat seriós i amb rigor sobre aquesta matèria. Explica que entenen que 
la política d’habitatge no és quelcom conjuntural sinó estructural i que en són responsables tots els 
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partits polítics que han governat a les diferents administracions públiques, tot i que alguns ho són 
més que d’altres. Afirma que la situació actual no és culpa només del Govern actual, tot i que aquest 
Govern va arribar prometent que ho arreglaria tot, i insultant i desqualificant, entre altres partits, el 
PSC.  
 
Recorda que el 2007 el Govern tripartit va aprovar el Pacte nacional de l’habitatge, que incloïa entre 
altres coses la construcció de les anomenades àrees residencials estratègiques (ARE). Assenyala 
que es preveia una àrea a Vallbona de 2.000 habitatges, 60% dels quals de protecció oficial. 
Remarca, però, que el Govern del Sr. Artur Mas va acabar amb els ARE de Vallbona. Així mateix, 
explica que el pacte de la ciutat de Barcelona per l’habitatge protegit del 2009 preveia construir 
10.000 habitatges protegits a la ciutat, però que l’arribada del Govern Trias a l’Ajuntament va acabar 
amb aquest pacte. Opina que, per tant, hi ha hagut quatre anys d’inactivitat en polítiques d’habitatge, 
que han anat seguits de tres anys d’unes ganes de fer però d’una gestió pèssima en política 
d’habitatge. 
 
Manifesta que estan d’acord amb el sentit de la proposició, sempre que sigui una proposició 
constructiva i no pas per criticar-se els uns als altres. Opina que el que s’ha de debatre en el fons és 
si l’habitatge protegit és un dret dels ciutadans o si es deixa tot l’habitatge al mercat, i que s’haurà 
d’actuar a partir del que decideixin com a Consell Plenari. Demana que aquest debat es faci amb 
rigor, d’una manera seriosa i construint un futur, com a mínim al districte, perquè si no són capaços 
d’arribar a una entesa conjunta des de Nou Barris, després no podran reclamar determinades coses 
en l’àmbit de ciutat.  
 
El president del Consell del Districte Sr. Santiago Alonso torna a assumir la moderació del debat. 
 
La consellera Sra. Carolina Recio (BC) assenyala que l’habitatge és el tema del qual han parlat més 
en aquest mandat i una de les principals preocupacions del veïnat, tal com es posa de manifest a 
cada plenari. Afirma que, per això, des de l’inici del mandat van adquirir el compromís d’incorporar 
dades de seguiment sobre habitatge en l’informe de la regidora sempre que fos possible. Recorda 
que també van crear un consell sectorial d’Habitatge, on faciliten també totes aquestes dades. En 
relació amb això, remarca que el passat mes de febrer o març el mateix gerent d’Habitatge va 
assistir-hi per explicar la situació de totes les promocions i les previsions de cara al final del mandat. 
Manifesta que, no obstant això, no tenen cap problema a seguir-ne parlant i a convocar un plenari 
extraordinari sobre aquest tema, atès que és un tema cabdal per millorar la vida de molts veïns i 
veïnes. Demana, però, que se’n faci un debat polític profund, amb propostes d’acció per part de tots, 
i que no sigui un plenari per «tirar-se els plats» els uns als altres.  
 
Assenyala que el Govern, malgrat no tenir totes les competències ni tots els recursos necessaris per 
fer totes les polítiques d’habitatge que la ciutat necessita, ha fet propostes i les està tirant endavant. 
Recorda que avui n’han parlat de dues: la modificació del PGM i el tanteig i retracte. A més, explica 
que el projecte «Aprop» és un pas més per buscar solucions a l’emergència habitacional que té la 
ciutat, i que també hi ha habitatges per a gent amb diversitat funcional, anant molt més enllà del que 
preveu la llei de dependència.  
 
Afirma que voten a favor de la proposició perquè no tenen por de fer plenaris extraordinaris sobre 
coses que preocupen als veïns del districte, a diferència del Govern anterior. Manifesta que esperen 
les propostes dels grups polítics i, sobretot, posar-se d’acord i fer propostes conjuntes pel bé dels 
veïns i veïnes de Nou Barris. Explica que també esperen poder evitar propostes com la subhasta de 
pisos de la Generalitat i els desnonaments exprés, o poder arribar a acords per transformar la Llei 
d’arrendaments urbans.  
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Al no hver intervenció del públic, el prsident del Consell del Districte dona de nou la paraula tant al 
grup proponent com a la resta de grups municipals. 
 
El conseller Sr. Adrià Ventura (PDCat) agraeix el vot favorable de tots els grups que s’han 
posicionat.  

Manifesta que la idea d’aquesta proposició no és competir a veure qui ha fet més o qui ha fet menys 
en matèria d’habitatge, sinó que es tracta d’una proposició totalment constructiva per parlar d’aquest 
tema i de possibles acords per propiciar el benestar dels veïns i veïnes de Nou Barris i per pal·liar la 
situació d’emergència habitacional que hi ha al districte.  
 
Assenyala que BC ha demanat als grups de l’oposició que facin propostes d’acció, quan el seu grup 
ha presentat iniciatives sobre habitatge en els tres darrers plenaris. Recorda que l’última va ser 
sobre propostes de mixtura d’habitatge i serveis a Trinitat Nova. Afirma, però, que faran més 
propostes. 
 
Explica que sempre que la regidora ha presentat dades d’habitatge en els informes ho han agraït, ja 
que creuen que és important tenir-les per poder fer una anàlisi de la situació, però que la majoria de 
dades que demanen en aquesta proposició no hi són, tenint en compte que no hi ha temps per 
abordar-les en el cas dels informes. Manifesta que, per tant, demanen un espai monotemàtic per 
parlar d’habitatge, de manera que tots puguin posar en comú idees i propostes i perquè el Govern 
també expliqui el que es fa en aquest àmbit. 
 
Explica que li ha fet molta gràcia que el PSC hagi demanat no entrar en el debat de qui ha fet més o 
qui ha fet menys en habitatge quan ha dedicat la major part de la seva intervenció a dir que el PSC 
ho va fer tot i la resta de partits no van fer res. Afirma que, si tot és gràcies al PSC, aleshores l’1,5% 
d’habitatge públic que hi ha avui a la ciutat també és fruit de la gestió del PSC. D’altra banda, 
demana que es recordi el moment econòmic que es vivia durant el període del Govern Trias i la 
situació en què es trobaven en aquell moment les finances de les administracions que també havien 
de col·laborar en l’àmbit de l’habitatge. Explica que, per exemple, al districte de Nou Barris van 
rescatar els habitatges de REGESA que el PSC va fer a Torre Baró, que es venien per 200.000 
euros i que no va comprar ningú. D’altra banda, remarca que va ser el Govern del PSC, i no pas el 
Govern Trias, el que va vendre tot el litoral de la ciutat i va subhastar sòl públic al millor postor.  
 
El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) expresa el voto a favor de su grupo. 

El conseller Sr. Juan Del Olmo (Cs) opina que sorprende un poco el ímpetu del PDCat en pedir 
cuenta al Gobierno del Ayuntamiento, cuando fue incapaz de dar explicaciones de sus políticas tanto 
al Ayuntamiento como a la Generalitat. Por otra parte, afirma que el PDCat ha generado la mayor 
fractura social que ha habido en Cataluña y en España, sin importarle las consecuencias de ello y 
mucho menos la vivienda pública, ya que ha priorizado su «trapito estelado »por encima de todo, o 
la defensa del supremacismo que representa el Sr. Quim Torra. 
Manifiesta que, a pesar de no entender el ímpetu del debate que el PDCat quiere abrir con este 
pleno extraordinario, apoyarán esta proposición debido a que el Gobierno se comprometió a 
entregar al inicio del 2018 un informe y una evaluación sobre el Plan por derecho a la vivienda, y 
todavía no se ha presentado. 
 
El Sr. Santiago Alonso assenyala que el PSC ha exhaurit el temps. No obstant això, el conseller Sr. 
Mario García (PSC) precisa que no s’ha referit específicament al PSC, sinó que ha parlat del Govern 
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tripartit, i que en un punt anterior ha dit que era ICV-EUiA qui s’ocupava de les polítiques d’habitatge 
a la ciutat. 
 
Remarca que els pisos de Torre Baró eren de protecció oficial i que els preus no els posava el PSC. 
Afirma que el que va fer el Govern de CiU va ser obrir les portes d’aquests pisos de qualsevol 
manera per la pressió dels veïns, cosa que no va agradar gens als inquilins que van comprar el pis.  
 
El president del Consell del Districte demana als grups polítics que gestionin bé els temps per poder 
fer segones intervencions.  
 
La consellera Sra. Carolina Recio (BC) manifesta que, davant l’espectacle que estan fent tots 
plegats, vol instar tots els grups a fer aquest plenari extraordinari amb seriositat i rigor i amb esperit 
de trobar solucions compartides, ja que és un tema que afecta de manera important la vida de 
moltes persones del districte. 
 
El president del Consell del Districte dona la paraula al grup proposant per tancar el punt. El seu 
portaveu, conseller Sr. Adrià Ventura (PDCat), agraeix el vot favorable de tots els grups.  
 
Assenyala que no entrarà a discutir amb el conseller del Grup de Cs. Explica que entén que al Sr. 
Del Olmo li ha quedat una espina clavada de quan ha fet demagògia amb l’escola Mriya, però que 
no entendrà mai que insulti amb el qualificatiu de racista, quan a més no venia a tomb. Diu al Sr. Del 
Olmo que si estima el seu projecte polític i a ell mateix, no quedi en ridícul fent i dient el que diu. 
 
El president del Consell del Districte Sr. Santiago Alonso, davant l’intercanvi de retrets entre 
consellers, demana que es mantingui el to respectuós que acostuma a prevaldre en el Consell. 
 
El secretari indica que la proposició s’aprova per unanimitat. 
 

7.5. Proposició d’acord d’ERC relativa a: <<El govern del Districte de Nou Barris es compromet 
a realitzar -dins d'aquest mandat- una reordenació del parc de places d'aparcament al barri de la 
Trinitat Nova generalitzant la implantació de l'Àrea Verda, d’acord a les indicacions tècniques de 
l’àrea de mobilitat i consensuada amb el veïnat; delimitant, adequant convenientment i 
senyalitzant els espais que funcionen com a aparcaments provisionals en superfície i realitzant 
les gestions necessàries per tal de desbloquejar el parc d'aparcament existent i futur en els nous 
edificis de promoció pública que està pendent d'aprofitament, per a posar-lo a disposició del 
veïnat del barri>>. 
 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) assenyala que, per respecte als veïns i a les entitats de 
Trinitat Nova, es reserva per després els comentaris que té pendents de fer sobre la gestió dels 
temps que fa el president del Consell.  
 
Manifesta que aquesta proposició prové de diverses entitats, entre les quals l’Associació de Veïns 
de Trinitat Nova, ja que en aquest barri hi ha un teixit humà i associatiu divers i, per tant, s’ha de 
comptar amb tothom. Explica que aquest conjunt d’entitats demanen que es doni solució al problema 
de l’aparcament amb plaça al carrer, que s’arrossega des de fa molt temps però que s’ha agreujat 
d’una manera important en els darrers anys. Remarca que no es tracta que falti aparcament, sinó 
que un cúmul de circumstàncies impedeix als veïns una cosa tan senzilla com aparcar el cotxe prop 
de casa. Explica que d’entrada hi ha un espai més o menys limitat al barri, i que l’arribada del metro 
a Trinitat Nova va suposar l’oportunitat per a molta gent que treballa a Barcelona però no hi viu de 
fer servir el barri per aparcar el cotxe, agafar el metro i arribar al centre de Barcelona, tal com passa 
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en altres punts del districte, com Porta i Canyelles. Afirma que, a més, hi ha un nombre important de 
places d’habitatges de promoció pública que tenen construïts els aparcaments però que no han estat 
posats a disposició dels veïns. Manifesta que tot això ha generat l’ocupació d’espais lliures que hi ha 
al barri arran dels enderrocaments que s’han produït i d’altres que ja hi havia, i ha generat una 
ocupació que recorda el desordre d’altres èpoques en relació amb l’aparcament. 
 
Afirma que, intentant aportar alguna solució a la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes de 
Trinitat Nova, plantegen una proposta que conté tres aspectes: la implantació generalitzada de l’àrea 
verda al barri, consensuada amb el veïnat; el condicionament adequat dels aparcaments 
provisionals que hi ha actualment, i el desencallament definitiu dels aparcaments als habitatges 
públics ja construïts, de manera que puguin quedar a disposició dels veïns i veïnes amb uns lloguers 
econòmics. Finalment exposa la proposició. 
 
Finalitzada la exposició de la proposició d'acord, el president del Consell del Districte obre un torn de 
paraula a la resta de grups municipals. 

El conseller Sr. Adrià Ventura (PDCat) expressa el vot a favor de la proposició. Explica que només 
cal fer un volt per Via Favència, el barri de Canyelles, la Guineueta o l’àmbit del metro de Trinitat 
Nova entre les 8.30 i les 18 hores per veure cotxes aparcats i adhesius als vidres amb els noms 
d’altres municipis, cosa que vol dir que la gent que ve de fora de la ciutat hi aparca i es mou en 
transport públic per la ciutat. Afirma que això en part és positiu, però impedeix que els veïns 
d’aquests barris tinguin espai per aparcar. Remarca que és quelcom recurrent als carrers del 
districte i, per tant, donen suport a la proposició. 
 
El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) manifiesta que están totalmente de acuerdo con la 
proposición. 
 
Por otra parte, explica que el PDCat y su grupo aceptarían que se diera respuesta por escrito a los 
ruegos y preguntas, dado la hora que es. 
 
El conseller Sr. Felix Cogolludo (Cs) recuerda que el año pasado su grupo presentó una iniciativa 
sobre este problema de aparcamiento en los barrios de Trinidad y Roquetes y que la respuesta del 
Gobierno fue que en breve iniciaría el Plan de movilidad, donde se analizaría el estacionamiento 
entre otros temas, por lo que rechazó la propuesta. Destaca que, un año y dos meses después, 
todavía esperan este plan. 
 
Señala que el problema de aparcamiento en la Trinidad no es nuevo y que no sólo se debe a la 
eliminación de plazas de aparcamiento por parte del Gobierno municipal, sino también a las 
personas que vienen de otros municipios del área metropolitana , tal como ya se ha dicho. Opina 
que este problema se podría paliar habilitando los parkings de los edificios nuevos que hoy todavía 
están cerrados. Explica que hace dos años REGESA estableció el precio de alquiler en 50 euros 
para los vecinos que se apuntaron para optar a estas plazas, pero que estos vecinos siguen 
esperando. 
 
Por otra parte, opina que el Gobierno, que está obcecado en acabar con los coches, ha de mejorar 
las conexiones y las frecuencias de autobuses que entran y salen de la ciudad y aumentar el 
número, si quiere reducir la circulación de vehículos rodados que provienen de las afueras en el 
distrito. Afirma que, de este modo, muchas personas dejarían el vehículo en su zona de residencia y 
utilizarían el transporte público con un coste razonable, y no con aumentos de tarifas como los que 
ha hecho el Gobierno actual. Finalmente expresa el voto favorable de su grupo. 
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La consellera Sra. Núria Gaig (PSC) assenyala que la proposició és una demanda que fan 
l’associació de veïns i la Taula Oberta de Trinitat Nova des de fa un parell d’anys, però que no hi ha 
cap estudi per veure si és millor implantar una àrea verda o una altra alternativa, atès que hi ha 
molts pàrquings interiors buits que també es podrien tenir en compte. Manifesta que, atès que no hi 
ha estudis de viabilitat per part de Mobilitat, el seu grup s’abstindrà.  
 
El conseller Sr. Carlos Izquierdo (BC) manifesta que, com a Govern, volen que totes aquelles 
persones que necessitin utilitzar un cotxe i aparcar al barri pugui fer-ho. Assenyala, però, que és cert 
que està pendent la qüestió dels pàrquings públics que hi ha a la Trinitat i que tenen la voluntat 
d’adquirir, i que això ara genera una sèrie de problemàtiques. D’altra banda, manifesta que per 
implantar una àrea verda no n’hi ha prou a pintar unes línies verdes, sinó que s’han de determinar 
una sèrie de dades, com el parc mòbil del barri i el nombre de cotxes de residents i de cotxes 
fluctuants. Explica que, per tant, vol plantejar al conseller d’ERC la següent transacció in voce: «El 
Govern del Districte de Nou Barris es compromet a realitzar dins d’aquest mandat una reordenació 
del parc de places d’aparcament al barri de Trinitat Nova i a analitzar la implantació de l’Àrea Verda, 
d’acord amb les indicacions tècniques de l’Àrea de Mobilitat i el consens veïnal, delimitant, adequant 
convenientment i senyalitzant els espais que funcionen com a aparcaments provisionals en 
superfície i realitzant les gestions necessàries per desbloquejar el parc d’aparcament existent i futur 
en els nous edificis de promoció pública que estan pendents d’aprofitament, per posar-los a 
disposició del veïnat del barri.» 
 
Remarca que Trinitat Nova és un barri que es troba en un àmbit de remodelació i que cal determinar 
exactament la problemàtica i, per tant, les millors estratègies que es poden treballar, cosa que diran 
també els estudis que s’estan fent i que es faran pel Pla de mobilitat.  
 
Diu al Grup de Cs que el Govern no està «obcecat a acabar amb els cotxes», sinó a acabar amb la 
contaminació, que genera 800 morts a l’any a la ciutat de Barcelona. Afirma que potser l’única 
responsabilitat que té Cs és la de fer populisme per treure vots, però que per a ells això és una 
responsabilitat de govern.  
 
Manifesta que és cert que el Pla de mobilitat s’ha endarrerit, però que han estat ocupats amb altres 
coses, com tirar endavant sis noves línies de la xarxa de bus a Nou Barris. Destaca que una d’elles, 
la D50, que va ser inaugurada el 25 de juny, dona molt bon servei al barri de Trinitat Nova, entre 
altres barris, i que l’H2 entrarà en funcionament el proper novembre. 
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) agraeix els vots favorables.  
 
Manifesta que és obvi que saben que posar una àrea verda no és només pintar una línia verda al 
terra, però que creu que alguns fan servir arguments equivocats. Subratlla que el problema de 
Trinitat Nova no és el nombre de places, perquè en sobren, sinó qui les ocupa. Afirma que, per tant, 
hi hauria d’haver alguna mesura per discriminar qui les ocupa. Opina que segurament podran 
eliminar alguna de les àrees que ara mateix s’ocupa com a pàrquing provisional si es reordena el 
parc de places d’aparcament i hi ha una àrea verda o una altra fórmula semblant, com podria ser 
l’àrea de residents, tot i que costa més d’implantar que una àrea verda. Explica que, si es posa una 
àrea d’aquest tipus, les persones que venen de fora hauran d’aparcar als aparcaments provisionals 
i, si aquests es tanquen, hauran d’entrar en altres canals de transport públic.  
 
Recorda que la iniciativa que va presentar el Grup de Cs es va rebutjar precisament perquè 
demanava un informe, mentre que ara el Govern vota en contra d’aquesta proposició perquè 
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considera que primer s’han de fer els estudis i l’informe. Manifesta que, en tot cas, es donen per 
satisfets si s’aprova la proposta perquè les entitats del barri entendran que hi ha un compromís de la 
majoria del Consell Plenari a tirar-la endavant. 
 
El Sr. Santiago Alonso pregunta al Sr. Sangrà vi vol fer algun aclariment sobre la transacció i 
aquests manifesta que accepten la transacció perquè és obvi que la primera proposta l’han de fer els 
serveis de Mobilitat i, a partir d’aquí, s’ha de consensuar amb els veïns. 
 
El Sr. Santiago Alonso dona pas al segon torn d’intervenció dels grups municipals. 

El conseller Sr. Adrià Ventura (PDCat) expressa novament el vot favorable.  
 
El conseller Sr. Felix Cogolludo (Cs) expressa el suport a la proposició. 
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) assenyala que s’han saltat el torn del públic. 
 
El conseller Sr. Carlos Izquierdo (BC) manifesta que són els estudis tècnics els que els hauran de dir 
si sobren o no sobren places d’aparcament i si s’ha de fer l’àrea verda. Explica que, si al final en 
sobren i tenen una àrea verda, potser podran tenir més espai públic. Afirma que per això han 
proposat la transacció, i torna a expressar el vot favorable.  
 
El secretari manifesta que demà necessitarà tenir la part dispositiva del text amb la nova redacció, i 
indica que, una vegada feta la transacció in voce, la proposta s’aprova per 16 vots a favor i 3 
abstencions (PSC). 
 
 
Finalitzades totes les proposicions d'acord, vista l'hora i obervant que restaven molts punts de l'ordre 
del dia, el president del Consell del Districte Sr. Santiago Alonso pregunta als portaveus de tots els 
grups polítics si estan d’acord amb la proposta formulada pel portaveu del PPC en el sentit que el 
Govern doni resposta als precs i preguntes per escrit, i pregunta al Govern si es compromet a fer-ho 
en un termini raonable. 
 
Tots els grups i el Govern s’hi mostren d’acord.  
 
La regidora Sra. Janet Sanz manifesta que entén que també es contestaran per escrit les demandes 
de seguiment.  
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC), en relació a la seva demanda de seguiment (punt 7.16 de 
l'ordre del dia) manifesta que, si el president li confirma que es convocarà una Junta de Portaveus 
extraordinària el dia 24 de juliol, retirarà la demanda de seguiment.  
 
El president del Consell del Districte confirma que el Govern ha proposat aquesta data per fer una 
Junta de Portaveus extraordinària. Assenyala que, tot i que encara no se n’ha fet la convocatòria 
formal, hi ha prereserva d’agenda i el compromís de la Presidència per fer-la. 
 
A continuació, es transcriuen literalment les respostes donades pel govern del districte per escrit en 
relació als precs, preguntes i dmandes de seguiment presentades pels diferents grups muncipals. 
 

7.6. Prec del PSC relatiu a: «Demanar al Govern del Districte de Nou Barris que insti el Govern 
de la Generalitat a recuperar el projecte executiu del gimnàs i la sala polivalent de l’Escola Splai, 
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per començar la construcció d’aquestes instal·lacions abans del curs 2019-2020 i garantir la 
dotació pressupostària corresponent per a l’execució d’aquesta obra.» 

 
RESPOSTA  
  
Primer de tot proposar un canvi de redactat, en lloc d’instar al Govern de la Generalitat, posar instar 
a Consorci de Barcelona com l’organisme competent per portar a terme aquestes obres.  
La construcció d’un gimnàs i una sala polivalent a l’escola Splai és una reivindicació històrica de  
l’escola compromesa per diferents governs. El projecte de construcció ha estat diverses vegades  
sobre la taula per Consorci, però aquest, per diferents motius no s’ha posat en marxa.  
El govern del Districte és conscient de la necessitat d’aquests espais a l’escola, així com tenim molt 
present aquesta reivindicació que s’ha verbalitzat a diferents espais participatius i de govern.  
Estem d’acord a instar a Consorci i a treballar per trobar altres alternatives mentre no es faci la  
construcció.  
 
S’ACCEPTA EL PREC. 
 

7.7. Prec del PSC relatiu a: «Demanar al Govern del Districte de Nou Barris que quan actualitzi 
les llicències de terrasses de zones on hi haurà obres previstes durant 6 mesos, avisi els 
comerciants per tal si les volen renovar o es bonifiquin per les molèsties.» 

 
RESPOSTA  
  
Per una banda, la renovació és realitza automàticament segons el padró i no està establert avisar 
dels inicis d’obres en relació a la renovació de llicències.   Per altra banda, el mecanisme de 
bonificació per obres es fa a posteriori perquè és molt difícil, generalment, definir exactament la 
durada de les obres en via pública que pot variar per moltes causes, per exemple si apareix un 
refugi.   
  
 L’Institut Municipal d’Hisenda demana als Districtes cada any les afectacions per obres a la via 
pública, on es revisen i així poder tramitar els descomptes correctament, ja amb coneixement real de 
la durada de les obres.  
  
Donats els mecanismes de compensació ja existents i la viabilitat tècnica de la demanda, NO  
 
S'ACCEPTA EL PREC.  
 

7.8. Prec de Cs relatiu a: «Por los motivos expuestos con anterioridad, rogamos al Gobierno del 
Distrito de Nou Barris que facilite, en un plazo no superior a tres meses, un informe donde se 
desglosen las medidas relacionadas con la reactivación económica y comercial en el Distrito de 
Nou Barris, tanto a nivel global como por barrios, detallando: - las acciones/medidas ejecutadas, 
inversión realizada, origen de la partida presupuestaria, grado de ejecución, los objetivos iniciales 
y el alcance actual de las acciones/medidas; - las acciones/medidas planificadas sin ejecutar, 
inversión prevista, origen de la partida presupuestaria, y los objetivos establecidos.» 
 

RESPOSTA  
  
El Pla de Desenvolupament Econòmic del districte de Nou Barris és l’eina estratègica per a vehicular 
totes aquelles accions relacionades amb la promoció econòmica del districte. Aquest planteja una 
sèrie d’indicadors i d’espais d’avaluació i seguiment de les accions contemplades que es van 
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monitoritzant a la Taula Tècnica d’Activació Econòmica, i s’ha establert que la rendició de comptes 
es fa en el marc del Consell Sectorial de Comerç i el recent creat Consell Sectorial d’Ocupació i 
Economia Solidària. En aquests òrgans és a on el govern de districte té establert doncs donar 
compte dels elements que el Grup de Ciutadans sol·licita.  
 
S’ACCEPTA EL PREC. 
 

7.9. Prec de Cs relatiu a: «Por los motivos expuestos con anterioridad, rogamos al Gobierno del 
Distrito de Nou Barris que inste al departamento oportuno para la realización de un informe 
técnico de la edificación para comprobar la viabilidad de poder habilitar la primera y segunda 
planta del Castillo de Torre Baró para ser usadas como salas de exposiciones, reuniones, 
conferencias u otro tipo de actividades culturales, y en el caso de obtener un informe positivo, 
llegar a un consenso para definir el uso de los espacios para proyectar las reformas del Castillo 
de Torre Baró en los próximos años y darle un nuevo impulso al Castillo y zonas adyacentes.» 
 

RESPOSTA  
 
En el pasado ya se solicitó a bomberos un informe, a partir de la estructura actual, que determinase 
las posibilidades de poder abrir estas plantas al público en general.  
Dicho informe era muy restrictivo en las posibilidades de abrirlo al público de forma general. Esto se 
debe sobre todo a la poca capacidad de evacuación de la escalera y la limitación de las visitas, por 
ello mismo, a grupos muy reducidos en su número.  
Por lo tanto, unas obras que permitiera el uso libre de estas plantas significaria una modificación 
bastante sustancial en la estructura actual y un coste económico elevado.  
Actualmente, el gobierno del Distrito entiende que las inversiones en el Castillo de Torre Baró, han 
de prioritzar la conservación del propio castillo que, como es sabido, está amenazado por la erosión 
de su estructura debido a su situación y las condiciones climatológicas.  
Pese a que esta amenaza no es inminente, si que ha de ser la primera que se haga en este espacio 
y que permita asegurar el futuro de este símbolo de Nou Barris y de la ciudad.  
No se descarta, en un futuro, poder estudiar más en profundidad las posibilidades a partir del 
informe de bomberos citado, pero antes se han de hacer las obras de consolidación del propio 
Castillo.  
 
Es por ello que actualmente NO SE PUEDE ACEPTAR EL RUEGO 
 
 

 
7.10. Prec del PPC relatiu a: «Que se acuerde con el Consejo de Comercio del distrito de Nou 
Barris reservar la plaza Virrei Amat o lugar alternativo a propuesta de dicho Consejo el sábado 
de la fiesta mayor para el año 2019 para realizar una actividad de “comercio en la calle”.» 

 
RESPOSTA  
  
El pasado 2 de junio tuvo lugar la iniciativa el Comerç de Nou Barris es Mou en la plaza Virrey Amat 
convocada por las asociaciones de comerciantes del Distrito y con la colaboración del Distrito de 
Nou Barris. En la comisión permanente del Consell Sectorial de Comerç del pasado 19 de junio uno 
los puntós del orden del día fue la valoración de la la iniciativa el “Comerç de Nou Barris es Mou”. 
Por parte de los comerciantes se valora el acto como un éxito por la afluencia de público però 
indicaron como algo no tan positivo la reducida participación de comerciantes en la paradas.  En la 
reflexión  también se valoró la muestra de comerç que se había realizado en la Plaza de la 
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República dentro de la Festa Major de Nou Barris, también con poco afluencia.  Ante esta situación, 
la técnica de comercio del Distrito y el Conseller de comercio realizan una propuesta de unificar las 
dos iniciativas en la Fiesta Mayor de Nou Barris y en la Plaza Virrei Amat, para así unificar 
capacidades y recursos y de esta forma potenciar esta actividad. Esta es la propuesta a la que usted 
en su ruego se refiere como:  “Una interesante propuesta que salió de dicha Comisión fue realizar la 
actividad de comercio en la calle dentro del marco de las fiestas del distrito”. Evidentemente, este 
gobierno, es el  primer interesado en llegar a ese acuerdo con el comercio del distrito. Y para ellos 
ya hemos establecido que en la Comisión Permanent del Consell Sectorial de Comerç del próximo 
18 de septiembre este sea un punto importante del orden del día.  
  
 SE ACEPTA EL RUEGO. 
 

7.11. Prec del PDCat relatiu a: «Que el Govern municipal del Districte de Nou Barris s’impliqui 
de manera activa i garanteixi que tots els infants i joves que aquesta temporada han practicat 
esport a instal·lacions esportives municipals a Nou Barris ho puguin continuar fent de cara a la 
propera temporada.» 

 
RESPOSTA  
 En primer lloc,  sumar-nos a les felicitacions al C.F. Guineueta i al SESE pels èxits esportius 
d'aquesta temporada , i afegir al  Montsant que ha estat  a Itàlia jugant un campionat europeu de 
fútbol sala.   
  
Senyor Ventura, el govern del districte  està implicat de forma molt activa tant en la promoció de 
l’esport de base, entenent-lo com un element fonamental de la cohesió i igualtat social, com en 
posar els mitjans  perquè cap infant o jove de Nou Barris no es quedi sense practicar-lo per motius 
econòmics .  A través del programa d’ Ajuts a la pràctica esportiva fora de l’horari escolar, hem donat 
ajut a 2.179 infants que han suposat un valor de prop de 514.000 euros. (només un 9% de les 
ajudes demanades han estat denegades al no complir  els requeriments  (empadronament, edat, 
ingressos del club) Aquests ajuts s’han donat tant per fer activitats en  instal•lacions municipals  com 
a d’altres (escoles, instituts, equipaments culturals...) A més dins del programa  anual de 
subvencions, com a Districte hem donat suport a 33 projectes esportius amb una aportació 
econòmica de 73.650.€ prioritzant precisament aquells projectes que treballen l’esport i la inclusió 
social.  I per últim, la mesura de govern de “Convivim esportivament” promou que 848 infants als 
barris de Can Peguera, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Guineueta, Roquetes, Trinitat Nova , Turó de 
la Peira i Vallbona facin activitats esportives a escoles i instituts.   L’aposta del govern municipal i del 
Districte de Nou Barris per l’esport de base i sobretot dirigit als i les infants i joves és evident. I la 
voluntat i els esforços  van en direcció a  seguir per aquesta línia. Per tant,   
  
S’ACCEPTA EL PREC. 
 

7.12. Prec d'ERC relatiu a: «Que el Govern del Districte de Nou Barris aturi totes les actuacions 
referents a infraestructures per a gossos del Districte i constitueixi una Taula Cívica de Districte 
amb la participació d’entitats veïnals, propietaris de gossos, associacions de comerciants i altres 
col·lectius implicats, per tal que sigui l’àmbit on es debatin i s’acordin els criteris per a la definició 
i la implantació de les diferents tipologies de zones per a gossos (ZUC, AG i AEG) al districte i on 
es consensuïn les diferents ubicacions.» 

 
RESPOSTA  
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En l'actualitat ja existeix una taula de ciutat de Barcelona per tractar els temes sobre animals, on 
participen entitats animalistes de Barcelona. Les entitats de Nou Barris que treballen el tema tenen 
dret a participar.  En el cas de Nou Barris també existeix el Consell Sectorial d’Ecologia Urbana de 
Nou Barris. En aquest darrer Consell Sectorial es va explicar precisament tots els detalls i objectius 
de la ordenança que determina moltes de les qüestions que planteja el Conseller. El govern és 
coneixedor de l’interès que genera aquesta qüestió entre algunes entitats i col·lectius d’amos de 
gossos del Districte. Per aquest motiu se’ls va convidar expressament a que vinguessin a aquest 
Consell Sectorial per tal de que poguessin conèixer els detalls així com elevar les seves queixes, 
dubtes i preocupacions vers aquest tema. Malauradament no van poder venir. És per això que, 
donat que no van poder assistir, se’ls hi va convocar apart per explicar la mesura i també per 
intentar entomar algunes de les seves demandes i poder aplicar-les. En aquest sentit ja podem 
anunciar que algunes d’aquestes s’han acceptat i ja podem assegurar que es portaran a terme. Per 
exemple: la creació d’un nou ZUC, no previst en un principi, al Parc Central de Nou Barris i en l’espai 
que demanaven. Donat el relatat i els diferents espais de participació a nivell ciutat liderats pel 
Comissionat, els propis  
que per cartipàs de Districte ja tenim a Nou Barris i que son en el que es treballen aquestes 
qüestions conjuntament amb les entitats, les reunions bilaterals que es tenen amb aquest col·lectius 
on s’entomen les seves demandes, crear un nou espai entenem que sols pot generar confusió i no 
garantiria una major probabilitat d’èxit per al que demana el conseller d’ERC. 
 
És per això que NO S’ACCEPTA EL PREC. 
 

7.13. Pregunta del PDCat relativa a: «- Quina valoració fa el Govern municipal del Districte de 
Nou Barris després de 2 anys d’aplicació del Pla d’impuls i promoció de la convivència a Nou 
Barris?; - De cara a l’estiu d’enguany, quines accions pensa desenvolupar el Govern municipal 
de Nou Barris per afrontar els problemes d’incivisme i convivència que es generen en diversos 
espais del nostre districte?» 
 

RESPOSTA  
  
El passat 29 de Maig de 2018 es va celebrar el Consell Sectorial de Participació, Acció Comunitària i 
convivència del Districte de Nou Barris a on es va fer l’avaluació anual del Pla d’Impuls i Promoció 
de la Convivència del districte. Es va donar comptes de totes les accions recollides al pla. Es va  
explicar el grau de desenvolupament de cadascuna d’elles, les fites assolides i es va assenyalar en 
cada cas les valoracions sobre possibles millores a desenvolupar en el proper període. La mesura 
incorporava que aquest espai de participació era l’espai de seguiment i rendició de comptes del 
propi pla, i per això es va fer el seguiment en la passada edició.   
La valoració global del Pla és positiva doncs s’han desenvolupat accions innovadores d’intervenció a 
l’espai públic, pensades en clau de foment de la comunitat i d’ús compartit i respectuós de l’espai 
públic. Els carrers i places són espais de convivència i importantíssims pel foment de barris vius, 
cohesionats i amb comunitat. Podem posar exemples com ara el programa Roquetes Conviu, la 
intervenció en espai públic al Turó de la Peira que ha permès coorganitzat amb veïns i veïnes la 
revetlla de Sant Joan, les dinamitzacions en espai públic a la Zona Nord, etc. Tot i així, tal i com es 
va explicar al Consell Sectorial, el seguiment ens permet introduir canvis i millores constants per tal 
de maximitzar els impactes positius que pot generar el desenvolupament de totes les accions, 
incorporant-ne si cal de noves.  
En relació a les accions específiques de l’estiu, val a dir que aquest estiu, com el d’altres anys, s’ha 
previst un reforç de les activitats encaminades a fomentar la convivència i l’ús comunitari dels espais 
públics. Hi ha diverses fórmules als diferents barris, que o bé organitzen les pròpies entitats dels 
barris o amb activitats directament organitzades i gestionades pel districte de Nou Barris. Podem 
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distingir-ne algunes: accions de dinamització de l’espai públic a la Zona Nord o les activitats de la 
Operación Solete a Roquetes.  
Tanmateix, com cada estiu hi ha un operatiu especial de neteja a l’estiu, per mitigar olors i un  
possible increment de brutícia als carrers. 
 

7.14. Pregunta d’ERC relativa a: «Per quins motius el Govern del Districte ha eliminat la 
tradicional Mostra de Mercats del programa de la Festa Major d’enguany?» 

 
RESPOSTA  
  
El govern del Districte no ha eliminat aquest activitat de la Festa Major de Nou Barris. De fet, s’havia 
reservat l’espai com tots els anys ja que creiem que és una activitat interessant, solidària i que 
aporta a la Festa Major molt de l’esperit del que és Nou Barris. Malauradament, aquest any no s’ha 
fet aquesta activitat. Això ha estat així a petició de la pròpia entitat promotora de l’activitat. La raó és 
que al ser dilluns festa volien tenir un cap de setmana llarg. Lamentem que aquest any no s’hagi 
pogut portar a terme aquesta activitat però entenem , donat els horaris difícils que tenen als mercats 
municipals, la seva necessitat de descans i gaudi. 
 

7.15. Demanda de Cs, de seguiment d'execució de la proposición de acuerdo aprobada en el 
Plenario de Distrito de Nou Barris con el siguiente contenido: 1) Que se realice una revisión de la 
normativa que regula los mercados de venta no sedentaria, para instar al Gobierno del 
Ayuntamiento de Barcelona a que elabore en el plazo máximo de 1 año una Ordenanza 
específica que regule la venta no sedentaria de la ciudad de Barcelona, contemplando las 
peculiaridades de Nou Barris, y de forma consensuada con los consejos de Comercio de los 
distritos. Para ello el compromiso del Gobierno municipal a disponer, en un plazo no superior a 6 
meses, de un borrador del documento para poder presentarlo en los órganos de participación 
oportunos; 2) Facilitar a los comerciantes implicados una documentación más explícita en cuanto 
a las licencias otorgadas por parte del Ayuntamiento, con los mínimos que se indican en la ley: 
las autorizaciones deben definir, al menos, el plazo de validez, los datos identificativos del titular, 
el lugar o lugares en que puede ejercerse la actividad, los horarios y las fechas en las que se 
podrá llevar a cabo así como los productos autorizados para la venta. También se tendría que 
incluir una identificación gráfica mediante fotografía, para poder hacer una identificación más ágil; 
3) Dotar en la mayor brevedad posible de los mecanismos necesarios para hacer cumplir con la 
ley vigente que regula los mercados de venta no sedentaria, tanto a nivel de seguridad como de 
supervisión de las mercancías expuestas en los mismos. 
 
«Que el Gobierno del Distrito informe en el Consejo Plenario del próximo 4 de julio de 2018 del 
estado de ejecución de la proposición aprobada en el Consejo Plenario de Nou Barris del pasado 
4 de mayo de 2016, fundamentada en tres puntos expuestos en la parte expositiva y que se 
resume en: la realización de una ordenanza específica que regule la venta no sedentaria según 
la ley existente sobre la materia, facilitar a los comerciantes implicados una documentación más 
explícita en cuanto a las licencias otorgadas por parte de la Administración, y mejorar la 
seguridad e inspecciones de las mercancías expuestas por los comerciantes.» 
 
 

 
RESPOSTA  
  
No es necesario realizar ninguna revisión de normativa. El ayuntamiento está redactando la 
Ordenanza que ha de regular la venta no sedentaria, donde participan todos los Distritos que tienen 
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este tipo de actividad tanto desde Servicios jurídicos como de Servicios técnicos. Se están 
elaborando los primeros borradores. Los documentos de renovación de las paradas ya contienen 
toda la información que se solicita, a excepción de la fotografia, que en reunión con los paradistas 
(se dispone de acta) ya se les avanzó que no se confeccionaría este documento paralelo. No 
obstant, pueden adjuntar una fotocopia del DNI con el documento de renovación. A nivel de Distrito, 
durante los meses de septiembre del 2017 y enero del 2018 se señalizaron con las brigades de 
mantenimiento de Vía Pública todas las plazas de los tres mercados. Este mes de julio se han 
repartido notas informativas mediante personal de planes de ocupación sobre las condiciones que 
han de tener todas las paradas y también, este mismo mes, la Guardia Urbana llevará a cabo 
diversas inspecciones para regular la cuestión de los aparcamientos. Se están planificando 
inspecciones conjuntas de Servicios Técnicos y Guardia Urbana para detección de possibles 
infracciones 
 

7.16. Demanda d’ERC, de seguiment d'execució del prec presentat al Consell Plenari del 
9/05/2018, que textualment deia el següent: «Que el Districte de Nou Barris reposi al balcó de la 
seva seu la pancarta amb el símbol del llaç groc que ja hi lluïa, en mostra de solidaritat amb els 
presos polítics i en reivindicació dels seus drets i de la seva posada en llibertat, de forma 
permanent i fins que aquesta es faci efectiva.» 
 
Tenint en compte que aquest prec va ser respost per part del Govern amb el compromís de 
tractar la qüestió en una Junta de Portaveus específica, amb la voluntat de cercar acords més 
amplis: 
 
Per què no s’ha convocat encara aquesta Junta de Portaveus en compliment del compromís 
adquirit per part del Govern del Districte? De quina manera es pensa donar compliment al 
compromís adquirit per part del Govern del Districte i, personalment, per la regidora del Districte? 
 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) a la vista de les paraules del president del Consell del 
Districte en el que confirma que el Govern ha proposat data per fer una Junta de Portaveus 
extraordinària i que, encara no se n’hagi fet la convocatòria formal, hi ha prereserva d’agenda i el 
compromís de la Presidència per fer-la, retira la demana de seguiment. 
 
8. Precs i preguntes del públic assistent 
 
El Sr. Bertrand de Five demana als membres del Consell Plenari que mirin les coses que els veïns 
deixen a les seves bústies, que sempre són plenes.  
 
Es queixa del cost de la publicitat que deixa l’Ajuntament a totes les llars, quan fundacions i entitats 
del districte no reben prou recursos i han de posar diners de la seva butxaca per donar un servei 
públic. Explica que, per exemple, ahir quasi se’ls va morir un noi a la piscina per falta de personal. 
Afirma que és inacceptable que la seva entitat rebi la mateixa subvenció ara que atén 200 persones 
discapacitades que quan n’atenia 40, i que el patronat hagi d’aportar diners per suplir les 
deficiències.  
 
Agraeix l’assistència de representants del PDCat i de Cs a un acte que va fer la seva entitat, així 
com el fet que el PP s’excusés per no anar-hi. D’altra banda, es disculpa per la crítica als polítics 
que es va fer en aquest acte, i explica que van haver de ser durs amb els polítics perquè així els ho 
van demanar les persones amb discapacitat de l’entitat i les seves famílies. 
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El president del Consell Plenari del Districte de Nou Barris aixeca la sessió a les a les 02:00 hores 
del 5 de juliol de 2018. 
 
 
 
Vist-i-plau 
 
El president del Consell    El secretari del Districte 
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