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ACTA-RESUM AUDIENCIA PUBLICA 

 
 
Data: 13 de juny de 2018 
Lloc: Pati de la Seu del Districte de Nou Barris (Pl. Major de Nou Barris, 1) 
Hora: 19:00 h. 
 
 
Presideix: 
 
Ilm. Sr. Santiago Alonso Beltrán (C’S), president del Consell del Districte de Nou Barris 
 
 
Assistents: 
 
Ilma. Sra. Janet Sanz Cid, Regidora del Districte de Nou Barris (BEC) 
 
 
Sra. Esther Flaquer García (BEC) 
Sra. Jennifer Coronado Ortega (BEC) 
Sr. Juan Medina Rodríguez (BEC) 
Sr. Manuel Cubero Argente (BEC) 
Sr. Antoni Tallada Martínez (BEC) 
Sr. Carlos Izquierdo Lázaro (BEC) 
Sra. Carolina Recio Càceres (BEC) 
Sra. Yolanda Fortes Picas (BEC) 
 
Convidats: 
 
Sra. Gemma Arau i Ceballos, Gerent del Districte de Nou Barris 
Sr. Lucas Martínez Chito, Director de Serveis a les persones i Territori del Districte de Nou 
Barris. 
Sr. Manuel Ferrer Sala, Director de Serveis de LLicències i Espai Públic del Districte de nou 
Barris 
Sr. Josep Royuela Domingo, Intendent Cap UT 8 Guàrdia Urbana 
 
Secretari: 
 
Ricardo Fernández Aranda, Lletrat, Secretari del Districte. 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Obre l’acte el President del Consell del Districte de Nou Barris a les 19:10 hores, el qual, 
dona la benvinguda als ciutadans presents en aquesta acte i explica el funcionament 
d'aquesta sessió, atesa la presència  d'un col·lectiu que té la intenció de llegir un manifest 
en contra d'unes agressions feixistes que es venen produint en el Districte en els darrers 
temps, indicant que seran ells els primers en parlar, per després continuar l'Audiència 
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Pública en la seva forma habitual, amb intervencions de les persones que vulguin parlar i la 
respostes que es donin des del Districte. 
 
A continuació, el president del Consell del Districte dona la paraula a una representant no 
identificada del col·lectiu tres voltes que llegeix l'esmentat manifest en el que denúncia una 
sèrie de fets succeïts en el Districte consistents en diverses agressions de contingut 
feixistes, manifestant el seu rebuig a les dites agressions i reclama uns barris lliures de 
feixisme. 
 
Finalitzada aquesta intervenció, el President del Consell del Districte dona l'habitual torn de 
paraula al públic assistent que sol·licita intervenir, tot demanant o suggerint, un cop 
recollits els noms de les persones que volen parlar en l'Audiència Pública, que les 
intervencions es centrin en temes d'interès general del Districte de Nou Barris, que siguin 
el més breus possibles per tal que tothom que ho ha demanat pugui intervenir en aquesta 
Audiència Pública i que els missatges siguin en positiu.  
 
No obstant això, a l'agafar la identificació dels diferents intervinents es detecta que un 
d'ells són representants de l'escola Àgora i, malgrat tenir torn d'intervenció més endavant, 
el president del Consell del Districte anuncia que intervindran en primer lloc atesa la 
presència de nens petits. 
 
Parla una dona sense identificar en representació de la subcomissió de l'AMPA de l'escola. 
En primer lloc, reitera una sèrie de peticions que van efectuar en la darrera Audiència 
Pública pel manteniment de l'escola. Explica que es va demanar arreglar unes finestres, 
unes portes que són perilloses pels seus fills, uns lavabos que en aquesta època fan mala 
olor per la calor i genera un problema de salubritat així com la neteja de la casa del 
conserge. Diu que continuen esperant aquestes millores. En segon lloc, explica, que des de 
la darrera Audiència Pública sí ha succeït un fet positiu i es que es va arreglar el tobogan 
que hi havia en el pati de l'escola, per la qual cosa, ara es segur jugar en aquest tobogan 
la qual cosa agraeixen la gestió efectuada. Així mateix, explica que es va demanar una 
reunió amb el tècnic del consorci Sr. Sala Nova per parlar de les esmentades millores. 
Aquest senyor ha vingut fa poc, estaven esperançats que poguessin executar-se les 
millores però afegeix que va ser una mera visita protocolària sense més que el tècnic 
efectua cada any i, malgrat ser coneixedor de totes les deficiències mencionades, 
continuen esperant solucions. Per tant, reclama de nou una reunió entre els representants 
de l'AMPA i el Consorci per poder fer totes les reformes demanades: finestres, portes, 
lavabos i desescombrar la casa del conserge. 
 
Per últim, mostra la seva sorpresa perquè la Regidora no els ha dit res des de la última 
Audiència Pública, no saben si s'ha posat o no en contacte amb el Consorci, continuen 
preocupats per la seguretat dels nens i conclou la seva intervenció indicant que, ara que ha 
acabat el curs escolar i que s'està en període de vacances, espera que es puguin executar 
durant l'estiu totes les reformes demanades per tal que el curs vinent pugui començar amb 
tota normalitat. 
 
 
A continuació, es detalla de forma breu i resumida totes les intervencions de la resta del 
públic assistent i les respostes de la Gerent i de la Regidora.  
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1) Carmelo Vico. Informa que el divendres d'aquesta setmana els veïns del carrer Nou 
Barris "volen celebrar" que, ara fa aproximadament un any el Govern del Districte va deixar 
aquest carrer incomunicat. Ho han reivindicat moltes vegades però no se'ls ha fet cas i veu 
que cada vegada el seu barri està pitjor: els han deixat sense ocupació, sense neteja, a 
tope de contaminació i sense poder aparcar els seus vehicles. Per tant, convida a tots els 
veïns del Districte a una "festa" divendres per tal que tothom pugui veure com els han 
deixat el carrer Nou Barris. 
 
2) Loli. Diu que viu al carrer Vinyar al barri de l Prosperitat. Manifesta que a diferència 
d'altres carrers dels seu barri, el carrer Vinyar no ha estat degudament pavimentat els 
darrers 30 anys. Només han posat "parches" i, per tant, continuen presents els forats en 
aquest carrer, al gent ensopega, les voreres estan en molt mal estat i diu que ja va sent 
hora que el carrer Vinyar es reformi de manera integral com s'està fent en altres carrers 
del Districte. 
 
En segon lloc, mostra la seva disconformitat amb la col·locació del carril bici a l'Avinguda 
Rio de Janeiro i, en concret, en el tram del carrer Joaquim Valls amb el carrer Argullós. Diu 
que, es un carrer de dos carrils i, per tant, quan para el bus de línia o un camió per a 
efectuar les operacions de càrrega i descàrrega, els veïns no poden sortir del seu pàrquing 
almenys durant 20 minuts. Considera que no era necessari la instal·lació del carril bici en 
aquest indret. 
 
3) Encarni. També viu al carrer Vinyar. Diu que el troç de carrer sense arreglar del que 
parlava la intervinent anterior són aproximadament 300 metres que van des del carrer 
Joaquim Valls al carrer Argullós, troç amb unes 20 botigues i creu que s'hauria d'arreglar 
com sí ha succeït a la resta del carrer Vinyar. 
 
En segon lloc, diu que porta anys trucant al telèfon del civisme perquè es neteja poc i 
malament i denúncia la presència d'uns containers a prop d'una zona d'obres i on surten 
rates, palomes... està en mal estat. Per últim, diu que al barri de Prosperitat hi ha molt 
poca zona verda i una que hi ha està envaït per gossos que fan les seves necessitats i està 
tot destroçat. Diu que lliurarà fotos d'aquestes dos situacions i demana solucions. Es cert 
que hi ha alguna zona privada però demana ajut al Districte per intentar que la gent no 
deixi la brossa fora dels containers i que els propietaris netegin els seus espais privats. 
 
4) Ana. Denuncia que a Ciutat Meridiana i ,en concret, al carrer Les Agudes 77-91 hi ha 
dos blocs de pisos, un del número 77 al 83 i un altre  del 85 al 91. Doncs bé, sembla ser 
que s'ha tancat el carrer amb la col·locació d'un pivot i no hi ha clau i l'altra dia havia 
d'entrar una cuba al bloc del 85 al 91 i no va poder entrar. Alguns veïns l'han dit que ha 
estat l'Ajuntament el que ha col·locat el pivot i ha tancat el carrer i vol saber si és cert 
perquè ho considera greu; allà no pot entrar una ambulància per portar-se a gent a 
l'hospital o el camió de bombers per exemple. Demana saber si és certa la dita col·locació 
(la Regidora fora micròfon li diu que ho investigaran perquè li diuen que l'Ajuntament no 
ha incomunicat cap carrer). 
 
5) Jose. Pregunta per les auditories dels fons FEDER de 16 milions que es van lliurar des de 
la Unió Europea per a dinamitzar el barri de Trinitat Nova. El barri es porta dinamitzant des 
de fa 16 anys, s'inverteix suposadament molts diners però no saben el destí d'aquests 
diners. Per tant, demana que l'Associació de Veïns sigui informada del destí d'aquests 
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diners si és que s'han fet activitats de dinamització i, si no s'han fet, considera que ja va 
sent hora que es faci. 
 
6) Jose Antonio. Amb el recolzament d'una persona especialista en el llenguatge de signes, 
diu que la seu de Guàrdia Urbana està al costat del pati de la seu del Districte. Manifesta 
que front a la porta de Guàrdia Urbana hi ha una rampa de pujada i baixada cap a la zona 
del Mercadona. Diu que en els dies de pluja és molt fàcil relliscar per aquesta rampa i creu 
que falta una barandilla per tal d'evitar caigudes. Diu que té por de caure sobre tot quan 
baixa per la rampa els dies de pluja. 
 
En segon lloc, diu que en el parc de la Guineueta s'estan efectuant obres encara 
inacabades. Troba que hi ha uns esglaons molt amples però per a arribar al carrer Pare 
Rodés s'ha de donar una volta molt gran, atès que, està tancat el camí. Considera que no 
s'està fent bé aquesta obra i demana a veure si es pot arreglar sobre tot l'accés al carrer 
Pare Rodés. Per últim, demana una rampa en aquest parc per a facilitar el seu creuament a 
les persones que porten el carret de la compra. 
 
7) Francisco. També amb el recolzament d'un intèrpret en el llenguatge de signes, diu que 
viu molt a prop del carrer Palamós al barri de Trinitat Nova. Veu que hi ha molts cotxes 
aparcats en aquest zona i molts d'aquests cotxes són de persones alienes al barri i deixen 
tota la zona col·lapsada. D'altra banda, també veu que hi ha unes obres que no s'acaben 
mai, que estan aturades que complica la situació. 
 
Diu que ha anat amb el seu fill a reclamar la construcció d'un pàrquing en aquesta zona 
tant col·lapsada de vehicles però els han dit que l'Ajuntament no se'n fa càrrec. Per tant, 
demana que algú del Districte s'apropi a aquesta zona per tal que puguin comprovar la 
densitat de vehicles aparcats en aquest indret i la necessitat de la construcció d'un 
pàrquing. 
 
Per últim, denuncia que molta gent d'aquest barri llença la borsa de brossa de qualsevol 
manera i fora dels containers i veu que la zona està bruta i hi ha molt poca neteja. 
 
8) Antonio. També requereix el recolzament d'un intèrpret en el llenguatge de signes. Diu 
que viu al Passeig Urrutia a prop del carrer Nil. Es queixa que hi ha molts cotxes mal 
aparcats i genera molèsties als veïns que no poden passar. Afegeix que els caps de 
setmana aparquen molts camions i augmenten les molèsties als veïns. Demana que 
s'ordeni millor tota aquesta zona. 
 
9) Mª Jose. En primer lloc demana que la taula presidencial els presti més atenció. En 
segon lloc, manifesta que porta 1 any en Mesa d'Emergències i encara no li han donat el 
pis que demana. Amb el pas del temps li ha augmentat l'ansietat i, per tant, demana saber 
quan els donaran els pisos. 
 
10)Xavier. Diu que ve en representació de la Federació Transforma Porta. Explica que en el 
darrer plenari van preguntar per la situació de l'Ateneu la Bòbila. La Gerent del Districte va 
contestar que tenien una solució. Però el cert és que hi ha hagut molt poca comunicació i, 
per tant, encara esperen la dita solució i que se'ls expliqui. Diu que porten un neguit molt 
gran a sobre perquè veuen que estan a punt de començar les obres de la Plaça Sóller. Per 
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tant, demana una solució i una reunió per a saber on aniran i quan aniran a la nova 
ubicació provisional. 
 
11) Antoni. Diu que pertanya a l'associació de veïns del barri de Porta. Llegeix un full 
escrits pels veïns amb ocasió del mercat importa que conté la opinió dels veïns sobre el 
que ha de ser la Rambla Maladeta. Exposa que volen una ciutat més habitable i estan en 
contra de la especulació i la construcció de pisos en aquest indret. Consideren que és una 
necessitat estructural de la ciutat i que hauria de formar part dels corredors verds de 
Barcelona. Han vist expropiats els terrenys que després han estat venuts a greu alt pels 
propietaris per la bombolla immobiliària i, com en altres ocasions, reclamen menys cotxes, 
menys pisos i més oxigen per a respirar.  
 
A continuació cedeix la paraula al Sr. Albert, president de l'associació de veïns del barri de 
Porta, qui explica que hi ha una proposta del sector privat per fer pisos i una proposta seva 
i cal que l'administració es mulli en defensa dels veïns i en contra de la especulació 
immobiliària. En definitiva, demana dos reunions urgents, una per a saber la voluntat del 
govern en aquest tema perquè el pitjor de tot és la indiferència i, una altra, per a adoptar 
un compromís clar del govern en relació a l'ubicació de l'Ateneu la Bòbila. 
 
12) Rafael. Efectua diverses preguntes i consideracions. En primer lloc, pregunta al govern 
si tenen coneixement de la presència d’un vehicle marca Cayenne circulant a gran velocitat 
pels carrers Góngora i Mas Duran. En segon lloc, diu que al carrer Mas Duran a la part 
dreta s’han posat “bordillos” però a la part esquerra, costat muntanya no existeixen i 
pregunta el motiu perquè, en el costat on no hi ha “bordillo” els cotxes pugen sobre de la 
vorera generant sorolls, escàndol...De fet ha pogut comprovar que el camió de 
l’establiment Bon Àrea no pot passar, pica el claxon i genera nous sorolls. Parlant de 
l’establiment Bon Àrea, diu que la zona de càrrega i descàrrega al carrer Góngora s’ocupa 
per vehicles no autoritzats i la Guàrdia Urbana no actua. 
En tercer lloc, denúncia un negoci de compravenda de vehicles en ple carrer a l’alçada de 
la Ronda de Dalt en detriment de l’aparcament dels vehicles dels veïns. 
En quart lloc, diu que s’han col·locat algunes rajoles espatllades als carrers mas Duran i 
Góngora, ha posat 3 o 4 rajoles però diu que hi ha moltes altres trencades que no es 
substitueixen. 
En cinquè lloc, s’adreça directament a la Regidora per preguntar-li amb les reformes dels 
carrers Almansa i Artesania quants aparcaments en superfície s’han perdut durant el seu 
mandat. 
Per últim, para sobre l’habitatge. Diu que en el primer any de mandat de l’alcaldessa, 
l’habitatge era un tema prioritari però manifesta que amb la crisi els bancs venies els pisos 
a 35.000 euros i no va aprofitar l’Ajuntament la ocasió de comprar-los a aquest preu. Atès 
que no s’ha fet, pregunta quin és l’actual parc d’habitatges per a lluitar contra la immensa 
necessitat d’habitatges i perquè no es va comprar aquest parc d’habitatges vell i fet. Així 
mateix vol saber amb xifres concretes quina és la necessitat actual d’habitatges a Nou 
Barris. 
Finalment, va veure a través de TV3 que es va efectuar una operació per tal de desarticular 
una màfia sobre els pisos i vol saber si aquesta màfia tenia la seva seu al districte de Nou 
Barris. 
 
13) Jordi. Efectua diverses reclamacions. En primer lloc, en relació a la línia del bus 132 diu 
que feia tres anys que les línies 34 i 132 tenien el seu final a Virrei Amat amb la 
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consegüent aglomeració d’autobusos i el corresponent perill per la gent. Finalment es va 
arribar a l’acord que el final de la línia 34 sigui al carrer Costa Cuixart i el 132 té el mateix 
final,. Ara demana la prolongació de la línia 132 per a poder arribar al CAP de cotxeres 
Borbó i reclama parada al carrer Arnau D’oms. Per últim, en relació a la parada del bus 
d’avinguda Borbó amb l’arribada del D50 tenen parada molts busos: D50, D40, V27, 
47,etc.. Denúncia un gran “socavon” en el paviment que hi ha a l’alçada de la parada i diu 
que s’hauria d’arreglar el paviment abans de la posada en marxa de la línia D50. 
 
En segon lloc, es queixa de l’estat d’abandonament en la seva opinió del carrer Serrano: 
doble aparcament de vehicles, voreres estretes, al banc BBVA de l’Avinguda Borbó amb el 
carrer Serrano hi ha gent dormint i mingiten a l’exterior i a BCN Congrés a l’IES hi ha una 
habitació d’on surten moltes palomes que deixen els seus excrements. Diu que passa el 
camió de la neteja però no neteja bé, està brut, han trucat moltes vegades però no 
s’arregla aquesta situació. 
 
En tercer lloc, es queixa que a la Plaça Virrei Amat es va organitzar una festa la setmana 
anterior i ara han col·locat la botiga dels petardos. Diu que cada vegada que hi ha una fira 
o similar es trenquen 3 o 4 rajoles i no s’arreglen. 
 
Per últim, es queixa de l’estat de l’Avinguda Borbó entre Virrei Amat i Costa Cuixart: diu 
que hi ha 18 arbres, 6 postes de fusta amb cables penjant, 6 més d’enllumenat i dos 
ocupacions il·legals d’un banc i un comerç. 
 
Amb tot això, espera una resposta del govern. 
 
14) Esperanza. Viu al carrer Nou Barris i ratifica tot el que ha dit el Sr. Carmelo Vico en 
aquesta Audiència Pública (intervinent número 1). Diu que com no hi ha diàleg amb el 
consistori, els veïns actuaran enlloc de l’Ajuntament: que no es fa el “baldeo” del seu carrer 
perquè diuen que és molt costós, ho faran ells, posaran una manguera i baldearan el 
carrer; que no es neteja, ho faran ells i així totes les deficiències a partir d’ara. 
 
15) Abel. Pertanya a l’Assemblea Salvem les Pensions de Nou Barris, vinculada a l’entitat 
Marea Pensionista. Diu que té una proposta a fer al govern del districte en línia del que 
s’està fent en altres municipis i és que es faci una declaració institucional en defensa de les 
pensions públiques i en contra dels plans privats de pensions. 
 
Afirma que el govern de l’estat ha promès una pujada de les pensions de l’1,6% per a 
aquest any però, a banda d’aquesta promesa política, en el marc del Pacte de Toledo s’està 
parlant de pujar o no pujar les pensions. Així mateix, diu que no es pot baixar la guardia 
perquè queden pendents molts temes per resoldre: la jubilació als 65 anys, una pensió 
mínima mensual de 1080 euros, una igualtat efectiva de les pensions entre homes i dones 
(explica que les dones cobren un 30% menys en concepte de pensió) ó la derogació de les 
reformes laborals i sobre pensions que s’han estant fet durant aquests anys. 
 
Però el més greu diu que és una iniciativa que té la Unió Europea en favor dels plans de 
pensions privats. Diu que ells els anomenen plans de pensions individuals però el que volen 
és obligar als països de la UE a augmentar els plans de pensions privats amb desgravacions 
fiscals. La experiència en diferents països demostra que els plans de pensions privats no 
han millorat en absolut la situació dels pensionistes, no garanteixen res i la experiència en 
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alguns països com els Estats Units ha estat molt negativa a l’invertir els diners en fons que 
després s’han perdut i no ha quedat cap diner als pensionistes. De fet, l’únic que 
aconsegueixen és acumular capital privat per fomentar la especulació. 
 
Defensa les pensions públiques i, per tots aquests motius, demana al govern que s’impliqui 
en una declaració institucional en el sentit abans esmentat. 
 
16) Oriol. Una vegada més diu que el comitè en defensa de la república (CDR) de Nou 
Barris vol denunciar l’actitud del Consell Municipal del Districte per no pronunciar-se encara 
per la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats. Ho han demanat moltes vegades 
però no ha estat atesa la dita reclamació com tampoc s’ha penjat a la balconada de la seu 
del districte el llaç groc o la pancarta en suport dels presos polítics. 
 
Afegeix que la darrera promesa del govern és fer una Junta Extraordinària de Portaveus 
sobre aquesta qüestió i encara està per decidir la seva celebració. Considera, per tant, que 
no són acceptables actituds equidistants mentre hi hagi presos polítics i exiliats, actitud que 
no és una altra cosa que una claudicació a les polítiques degradatòries dels drets humans 
efectuades pel Partit Popular amb el recolzament del Partit Socialista i Ciutadans. 
 
I mentre això passa, s’estan produint en el districte de Nou Barris agressions feixistes a 
partits polítics i entitats com ara l’entitat tres voltes rebel. 
 
Conclou la seva intervenció exigint al govern del districte un pronunciament clar per la 
democràcia, la llibertat i la convivència i que es pengi la pancarta en suport dels presos 
polítics i el llaç groc a la façana de la seu del districte. 
 
17) Mª Jose. Diu que sap que ha sortit una normativa pels gossos. Diu que en el mateix dia 
de l’Audiència Pública han parlat amb els tècnics i els han comunicat que hi haurà una zona 
d’ús compartit aquí en la Plaça Major de Nou Barris de 20:00 a 23:00 hores. Mostra el seu 
total desacord i diu que fora d’aquest horari no podrà sortir amb el seu gos pel parc, es 
considera perjudicada, menystinguda i, per aquest motius s’han unit a la plataforma espai 
gos, atès que, no vol que se’ls manipuli i se’ls enganyi. Es senten enganyats perquè els 
havien promès una zona d’esbarjo de gossos i es veu que no es farà al final i, per tant, 
pregunta què han de fer amb els seus gossos. 
 
Diu que porta lluitant 6 anys, que ha defensat al govern moltes vegades però ara toca al 
govern donar a la gent les explicacions al respecte. Afegeix que portem 6 anys d’enganys i 
promeses i que el govern  no ha fet res. Anuncia que hi haurà baralles quan s’instal·lin les 
zones d’ús compartit i el problema el tindrà la Guàrdia Urbana. Pregunta perquè no té dret 
a anar amb el seu gos al parc central quan es una ciutadana com qualsevol altra i paga els 
seus impostos. Es considera una “apestada” pel fet de tenir gos. 
 
Sap que l’odre ha vingut de serveis centrals però considera que el govern del districte esta 
en condicions de poder gestionar els canvis oportuns. 
 
Finalitza la seva intervenció indicant que els van prometre una zona d’esbarjo de gossos, 
no s’ha fet res i estan farts d’aquesta situació. 
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18) Angel. Diu que és veí de Ciutat Meridiana i denúncia que hi ha un greu problema amb 
les palomes. Diu que té dos comerços llogats i els arrendataris estan amargats amb els 
excrements de les palomes, atès que hi ha excrements pels toldos, terra, llums, sortida 
dels aires condicionats.... Ha parlat moltes vegades amb gent de l’Ajuntament que els han 
dit bones paraules però el problema continua existint. Han fet fotos perquè realment està 
fet tot una porqueria. Li diuen que això de les palomes és un assumpte públic, els seus 
comerços en canvi són privats. Ell no ho ha pogut comprovar però li han dit que aquesta 
gran quantitat de palomes que hi ha al barri les ha portat l’actual alcaldessa de Barcelona. 
Però el problema és seu i clar qui neteja, qui ho paga i qui ho deixa tot allò en condicions. 
 
Afirma que ell és una persona jubilada i no pot pagar-ho tot i, per tant, demana que es 
prengui nota i es faci quelcom perquè ell no té la culpa de la quantitat de palomes que hi 
ha al barri de Ciutat Meridiana. 
 
Afegeix, per últim, que la mateixa situació es viu en els parcs públics del barri: es troben 
en males condicions, ho ha vist gent de l’Ajuntament però no s’ha fet res i ja no saben què 
fer. 
 
19) Manel. Diu que vol exposar un tema que ja han reclamat en diverses Audiències 
Públiques, Consell de Barri i en el propi plenari del districte i és el tema de la col·locació del 
carril bici a l’avinguda Rio de Janeiro. Una vegada més diu que hi ha una benzinera i el 
carril bici suposa un gran perill i vaticina que un dia es portaran alguna bicicleta per 
endavant. Davant la reticència o sorpresa de la regidora, l’intervinent li aclareix que queda 
un punt cec en l’entrada i sortida de la benzinera i que això suposa un perill pels ciclistes. 
D’altra banda i, relacionat amb el carriol bici, està la problemàtica de la zona de càrrega i 
descàrrega de diversos comerços d’aquesta zona, atès, que han d’aparcar en el carril bici i 
sembla que la Guàrdia urbana actua ràpidament posant multes. Per tant, pregunta al 
govern si han pensat en alguna solució al respecte. 
 
20) Jaume. Es veí de Nou Barris. Contínuament sent del govern la paraula compromís, 
diàleg en molts temes. Diu que porta 6 anys batallant i considera que el barri també es seu 
i no només del govern. 
 
Explica que té dos gossos i, per aquest motiu, està assenyalat amb el dit per incívic. També 
ha estat a la reunió d’avui que ha mencionat la Sra. Mª Jose (intervinent número 17) i 
considera que ha estat tot plegat molt surrealista el que els ha dit el tècnic de prevenció. 
 
Diu que es vol aprovar una norma sense comptar amb el col·lectiu que té gossos i, per 
tant, en nom de la plataforma espai gos a la que també esta adherit, demana una reunió 
per a saber l’horari concret de les zones d’ús compartit, les zones d’espai d’esbarjo de 
gossos... Recorda al govern que, d’acord amb el cens de Barcelona, un 25% de la població 
té gossos, les eleccions són l’any vinent i us esteu jugant molt. 
 
Conclou la seva intervenció dient que ha parlat amb la consellera portaveu Sra. Carolina 
Recio Cáceres per fer una reunió sobre aquesta qüestió però demana que, atès que la 
regidora és la que ha de signar finalment, que estigui present en aquesta reunió i es citi 
tant al col·lectiu de Nou Barris com a la pròpia plataforma espai gos. 
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Arribats a aquest punt i abans de continuar amb el torn de paraula de les persones que 
han arribat més tard i volen intervenir, el president del Consell del Districte dona la paraula 
a la Regidora del districte i a la Gerent del districte per a donar resposta a les intervencions 
esdevingudes fins ara. 
 
En primer lloc, la regidora, desprès de saludar a tothom i agrair la presència de totes les 
persones a aquesta Audiència Pública, reconeix que és cert que en aquests espais es 
denuncien molts temes de ciutat si be alguns d’ells estan fora de l’àmbit de prioritats 
establert al Programa d’Actuació del Districte al principi del mandat. Diu que tant les 
inversions com els pressupostos estan tancats i, per tant, casos, com els denunciats per les 
senyores Loli i Encarni (intervinents números 2 i 3) sobre l’estat d’un tram del carrer 
Vinyar, no estaven situats entre les prioritats del PAD. Amb tot, entoma la reivindicació, 
manifesta el compromís de mirar la situació d’aquest carrer i entén que és un tema que es 
pot desenvolupar i treballar pel proper mandat. 
 
En segon lloc, la regidora vol sumar-se al rebuig i condemna de les pintades feixistes que 
ha patit no només l’entitat Ateneu 3 voltes rebel sinó també a locals de grups polítics del 
districte i vol adoptar el compromís de fer fora del districte aquests comportaments 
feixistes. 
 
Pel que fa a les diferents reivindicacions dels representants de l’AMPA de l’escola Àgora, 
arran de la intervenció efectuada en l’Audiència Pública anterior, va traslladar personalment 
al Consorci d’educació totes les necessitats de l’escola i que ha pogut comprovar 
personalment. Per tant, ha exigits als tècnics del Consorci que s’atenguin totes les 
demandes (com ha succeït amb el tema del tobogan) i anuncia que farà el seguiment 
personalment perquè sap que fan falta. 
 
En tercer lloc, la regidora respon a les diverses intervencions més individuals. Al Sr. Jose 
(intervinent número 5) en relació a l’auditoria dels fons Feder, diu que aquest és un tema 
que ve de l’any 2007 i li comunica que li passaran la memòria per tal que pugui fer el 
seguiment del destí d’aquests fons 
 
Pel que fa al tema de la neteja plantejat per diversos intervinents (Sr. Carmelo Vico - 
intervinent número 1 -, Sr. Jordi –intervinent número 13-, Sra. Esperanza –intervinent 
número 14-, ó  Sr. Angel –intervinent número 18-) la regidora anuncia que està a punt de 
sortir el nou contracte de la neteja. Els contractes de neteja són contractes de ciutat i que 
l’actual és molt poc flexible en relació a les noves necessitats no contemplades en el 
contracte, si bé és cert que donen els avisos corresponents a l’empresa adjudicatària per a 
evitar temes de salubritat en els carrers. El nou contracte serà molt més flexible per recollir 
les necessitats que vagin sortint perquè actualment no és així i espera rebre el suport 
polític suficient per a poder tirar endavant el nou contracte de la neteja i així donar 
resposta a totes les necessitats. 
 
A la Sra. Mª Jose (intervinent número 9), li diu que és conscient de la necessitat 
d’habitatge públic a la ciutat de Barcelona per a poder donar resposta a persones que, com 
la intervinent, s’ho estan passant molt malament. Però diu que la Mesa d’Emergències esta 
totalment col·lapsada amb més de 200 casos pendents. En relació a la queixa del Sr. 
Rafael (intervinent número 12) sobre la no compra de pisos, recorda que l’Ajuntament sí va 
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comprar molts habitatges però han pujat molt de preu a partir de l’any 2015. Diu que 
s’està fent tot l’esforç possible per construir habitatge protegit, estan fent tanteig i retracte 
a tota la ciutat, han demanat a la Generalitat que té pensat posar a subhasta pisos 
heretats que no els subhasti i els posi a disposició dels veïns, han demanat ajut al nou 
govern de l’estat..... en definitiva, fan tot el possible, busquen totes les fórmules possibles 
per a disposar d’habitatge públic. Posa l’exemple que, a partir que s’aprovi definitivament, 
un 30% de la promoció de nous habitatges privats a la ciutat es destinin obligatòriament a 
habitatge social. Lamenta la situació de la intervinent i li anuncia que faran un seguiment 
del seu cas fins que tingui un pis i, d’acord amb l’ordre de prioritat de la Mesa 
d’Emergències, en quant disposin d’un pis per a ells, el tindrà. 
 
Al Sr. Antoni –intervinent número 11- així com al Sr. Albert en relació al tema del carrer 
Maladeta, barri de Porta i Ateneu la Bòbila, la regidora manifesta el compromís de tenir una 
reunió immediata. Li sap greu que hagin pogut estar desinformats sobre el procés relatiu a 
l’Ateneu. Informa que el compromís per la transformació de la Plaça Sóller i la millora de 
l’Ateneu la Bòbila era plenament compartit i ara el tema és intentar veure com poden 
seguir amb la seva activitat i, per tant, anuncia reunió immediata. 
 
Així mateix, recorda que està d’acord amb l’espai verd al carrer Maladeta, coneix 
abastament el manifest llegit i mostra el seu acord amb moure fitxa en lo públic però no a 
qualsevol preu ni a qualsevol proposta. Diu que desconeix si hi ha algun projecte privat en 
marxa però han de treballar conjuntament en la direcció indicada però no a qualsevol preu. 
 
Al Sr. Jordi (intervinent número 13) en relació als temes de mobilitat del barri de Vilapicina 
i, en concret, el tema de les parades del bus 132, 34 o D50. Tot es treballa en el marc del 
Pla de Mobilitat. Totes les D, H, ó V de bus corresponen al desplegament de la nova xarxa 
del bus que va per una banda i després està el tema del 132 que és un bus de barri i va 
per una altra banda. El Sr. Jordi diu que tampoc ha de costar gaire ampliar una 
determinada parada del bus de barri però hi ha molts barris de la ciutat que estan 
demanant ampliació de parades i això suposa uns recursos econòmics molt importants. En 
aquest sentit estan buscant els recursos econòmics necessaris en altres administracions 
públiques perquè l’Ajuntament de Barcelona no ho pot pagar tot: el bus, el metro, etc.. 
 
Considera que la reclamació d’ampliació del bus 132 fins el CAP és de sentit comú i està a 
la llista però fins ara la prioritat era el D50 per oferir una connexió ràpida entre el barri de 
Ciutat Meridiana i el Paral·lel, que ha estat una reivindicació històrica. Per tant, a partir 
d’ara es centraran en la millora de les connexions internes, és a dir, en els busos de barri i, 
per tant, han de buscar els recursos econòmics necessaris per a poder donar la resposta 
adequada. 
 
A la Sra. Mª Jose –intervinent número 17, al Sr. Jaume –intervinent número 20, i a la 
pròpia plataforma espai gos, sobre la proposta del govern en relació al tema dels gossos, la 
regidora diu que li sap greu si és que hi ha hagut desinformació o males interpretacions 
per part d’alguns tècnics i, en aquest sentit, sí ha estat així, demana disculpes. Desconeix 
qui ha pogut dir que no es farà un àrea d’esbarjo de gossos al parc central perquè el cert 
és que sí es farà. D’altra banda, tampoc és cert que estigui prohibit anar amb els gossos 
als parcs, sinó que en principi poden anar lligats. És cert que hi ha certes zones de la ciutat 
que, per diferents motius -edificis catalogats, espais protegits, etc...- els gossos no poden 
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entrar però fins i tot parlant amb el comissionat d’ecologia urbana Sr. Ximeno ho volen 
replantejar. 
 
Recorda que no sorgeix cap normativa nova, la normativa ve d’una ordenança del mandat 
anterior que ho prohibia tot i els gossos no podien anar deslligat. Què és el que han fet fins 
ara? Doncs s’ha creat a Nou Barris la primera àrea d’esbarjo de gossos de la ciutat i s’ha 
permès una zona de platja on anar amb els gossos. S’han compromès a que en cada 
Districte de la ciutat hi hagi com a mínim una àrea d’esbarjo de gossos que recorda que té 
un cost econòmic entre 600.000 i 800.000 euros quan hi ha altres necessitats a la ciutat. 
 
Afirma que ningú prohibirà als propietària anar al Parc central amb el gos però haurà 
d’anar lligat i es crearà una zona per a poder anar deslligat.   
 
D’altra banda, es crearan les zones d’ús compartit en les que diu que es traballara 
conjuntament amb les diferents entitats animalistes i, parlat amb el comissionat d’ecologia, 
afirma que no es signarà cap decret que no tingui el suficient consens. 
 
Recorda que hi ha un tema de convivència i que hi ha molta gent que va als consells de 
barri i els hi diuen que es prohibeixi que els gossos vagin deslligats (per exemple, l’altra dia 
es va fer el consell de barri de Vilapicina i moltes persones parlaven de prohibir els gossos 
en el parc de Can Xiringoi). Barcelona és ciutat amiga dels animals i li sembla molt injust 
que, per culpa d’alguns, tots els propietaris de gossos siguin tildats d’incívics i que hi hagi 
un missatge negatiu en la tinença d’animals de companyia. Alhora demana a les entitats 
ajut per tal que, si detecten conductes incíviques en propietaris de gossos, les combatin. 
 
Per últim, demana treballar aquest tema conjuntament amb plataformes, entitats veïnals, 
associacions i que es pugui compartir espais per gossos, parcs infantils... Hi ha una Taula 
de ciutat sobre aquest tema, a la que estan convocades diverses entitats animalistes i diu 
que, si la plataforma espai gos vol participar d’aquestes reunions, seran benvinguts. 
 
Al Sr. Abel (intervinent número 15) diu que el govern de la ciutat dona suport a la defensa 
de les pensions públiques, que ja es va fer una declaració a nivell de ciutat en aquest 
sentit, vol que s’apliqui al districte i espera que es pugui revertir la situació de les pensions 
públiques amb el nou govern de l’estat front les retallades que ha estat perpetrant el Partit 
Popular. 
 
A continuació, el president del consell del districte dona la paraula a la gerent del districte 
per contestar algunes de les qüestions que han sortit en les intervencions del públic 
assistent. 
 
A la Sra. Encarni (intervinent número 3) sobre l’estat d’un tram del carrer Vinyar, diu que 
pren nota sobre l’espai brut per treballar-ho amb els serveis tècnics i es faci una inspecció 
de la zona. 
 
A la Sra. Ana (intervinent número 4) en relació a la col·locació d’un fitó al carrer Les 
Agudes, la Gerent diu que pren nota i ho treballarà per a esbrinar qui ha col·locat el fitó. 
En qualsevol cas, vol aclarir que si el fitó l’hagués col·locat l’Ajuntament segur que podrien 
entrar les ambulàncies i equips d’emergència perquè sempre són així els fitons municipals, 
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per la qual cosa, creu que el fitó no l’ha posat l’Ajuntament i investigarà qui l’ha col·locat i 
quan ho sàpiga l’informarà. 
 
Al Sr. Jose Antonio (intervinent número 6) li contesta respecte de la col·locació d’una 
barana en la baixada de Masia Guineueta cap a avall que ho treballarà per a veure si és 
factible o no la seva col·locació. 
 
I, pel que fa als accessos al parc de la Guineueta, vol aclarir que els objectius de la reforma 
és treure la tanca, obrir el pas al veïnat i millorar els accessos d’entrada. En aquest sentit, 
s’han obert 3 o 4 portes més amb rampa per a garantir l’accessibilitat i pel que fa a l’accés 
al carrer Pare Rodés informa que hi ha una dificultat tècnica del codi d’accessibilitat per a la 
instal·lació de la rampa i, per aquest motiu, es mantenen les escales en aquest indret però 
diu que s’ho tornaran a mirar. 
 
Al Sr. Francisco del carrer Palamós (intervinent número 7) sobre els temes d’aparcament a 
Trinitat Nova, la Gerent diu que queden alguns aparcaments per comercialitzar, hi ha hagut 
alguna dificultat perquè els gestionava Regesa i ara ha passat a mans de BSM i, per tant, 
creu que BSM facilitarà la comercialització de les places restants. Diu que quan tinguin 
noticies fermes ho traslladaran a través de l’associació de veïns de Trinitat Nova per a 
donar a conèixer aquestes places d’aparcament en comercialització. 
 
Al Sr. Xavier (intervinent número 10), a banda del que ha dit la regidora sobre reunió 
respecte del carrer Maladeta, diu que recentment algú de la seva associació amb la tècnica 
de prevenció Sra. Odette Pascual  han anat a veure un espai alternatiu per a posar les 
activitats de l’Ateneu la Bòbila i on sembla que es podria resoldre el tema. Li anuncia una 
reunió per la setmana vinent per a informar d’aquesta ubicació i, per tant, s’està en vies de 
concretar la solució a la problemàtica de la reubicació de les activitats de l’Ateneu la Bòbila 
mentre durin les obres de la Plaça Sóller i de remodelació del propi Ateneu . 
 
Al Sr. Rafael (intervinnet número 12) diu, respecte de l’assumpte de la velocitat de 
circulació del vehicle Cayenne per diferents carrers del districte, que prenen nota i Guàrdia 
urbana es farà càrrec d’aquesta situació. 
 
Pel que fa al tema del número de places d’aparcament perdudes durant aquest mandat per 
diferents obres, la Gerent diu que no disposa de la dada concreta peròli diu que en 
qualsevol projecte d’obres la idea és perdre el menor número de places d’aparcament 
possibles. Això sí, no és possible ampliar voreres o millorar l’accessibilitat i no reduir les 
places d’aparcament de vehicles. No té la dada concreta però si ho vol saber se li farà 
arribar. 
 
Al Sr. Jordi (intervinent número 13) en relació als desperfectes causats pels firaires de la 
Plaça Virrei Amat, diu que s’ho miraran amb els serveis tècnics i que les rajoles es 
repararan. També es miraran l’estat de la vorera de l’Avinguda Borbó denunciat. 
 
Al Sr. Angel (intervinent número 18) sobre el tema de la proliferació de coloms al barri de 
Ciutat Meridiana, diu que s’ho apunta i s’ho miraran. 
 
Finalitzades del respostes en relació al primer torn d'intervencions, el president del Consell 
del Districte dona la paraula a la resta de persones que havien demanat intervenir en 
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l'Audiència Pública i que havien arribat tard. Novament, es detalla de forma breu i resumida 
totes les intervencions del públic i les respostes de la Gerent i de la Regidora. 
 
21) Joaquin Esteban. Efectua diferents reclamacions. En primer lloc, demana pintar bancs a 
la Plaça Rafaela Serrano així com a l’Avinguda Rio de Janeiro a banda de reparar alguns 
“baldosines” que es troben en mal estat. Per últim, exposa una queixa que l’han fet arribar 
diversos veïns sobre el fet que el bus de barri 132 a l’alçada del carrer Pintor Alzamora, 
unes vegades para i unes altres no, deixant tirats a moltes persones. 
 
22) Maria. Diu que ha sentit a la regidora dir que la Mesa d’Emergències està col·lapsada o 
saturada però aleshores pregunta què han de fer les persones que queden al carrer i no 
tenen un  sostre digne. Explica la seva situació personal, amb un pare de més de 80 anys, 
una filla de 20 anys i ells que està sense feina i no disposa d’un pis digne. Per tant, 
demana una resposta al govern o, si més no, una resposta a aquesta situació. 
 
23) Maria. Exposa diferents qüestions. En primer lloc, observa que, en diferents carrers del 
districte s’arreglen les voreres, es posen plantes... Demana saber quan li tocarà això al 
carrer Canfranc. En segon lloc, demana bancs per seure’s en el carrer Teide, que és un 
carrer molt empinat quan vens del Passeig Fabra i Puig i calen bancs en aquesta zona. Per 
últim, diu que hi ha equips de recollida de fustes, restes orgànics... però no hi ha cap 
responsable de la recollida de vidres. Denuncia que en el carrer Montmajor hi ha restes 
molt gran de vidres que no es recullen en 2 setmanes i demana que algú s’ocupi de retirar 
aquests vidres. 
 
24) Rosalinda. Diu que viu al carrer Vinyar i disposa d’una zona verda a la part del darrera. 
Es queixa que hi ha uns arbres que creixen i creixen sense control, no es poden i les rames 
li entren a casa. Ha trucat a Parcs i Jardins però li diuen  que això és de l’Ajuntament i des 
de l’Ajuntament li diuen que això és de Parcs i Jardins. Vol que li mirin aquesta situació. 
 
D’altra banda, es queixa que en la zona verda de casa seva un senyor cada matí a les 
07:00 hores dona menjar a les palomes i clar està tot ple d’excrements de palomes. 
 
Per últim, la intervinent pregunta com quedaran finalment les antigues línies de bus 50 i 51 
amb la nova xarxa de bus. 
 
25) Zulay. Vol tractar tres qüestions. En primer lloc, explica la seva situació personal. Ella 
viu en un pis propietat d’un fons voltor (Building center) i ho ha de lliurar al banc. Va anar 
a l’entitat financera a demanar un dels pisos socials que anuncien. El banc li va demanar 
que omplís uns papers. La intervinent diu que va demanar saber les condicions i li van dir 
que el pis social només seria per 2 anys i mig. No està d’acord amb aquesta durada, atès 
que,, si es tracta d’un pis social, el temps s’hauria d’allargar. Ho considera injust i, per això, 
ho denúncia en aquesta Audiència Pública per a coneixement del govern del districte. 
 
En segon lloc informa al govern que en el Passeig Valldaura a l’alçada del número 224 al 
costat de Plaça de la República hi ha un edifici que pensa que és privat i que porta molts 
anys buit. Hi ha uns vigilants que custodien l’edifici però considera que no és just que amb 
les necessitats d’habitatge existents, hi hagi un edifici buit tant de temps. Ells no volen 
anar a viure gratis sinó que la seva voluntat és pagar un lloguer. Per tant, ho comunica al 
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govern del districte perquè creu que té el suficient poder com per a poder revisar aquest 
bloc i demana que vagin uns inspectors a revisar l’estat de l’edifici. 
 
En tercer lloc, en relació al tema de l’habitatge, manifesta que la regidora sempre diu que 
s’estan buscant els recursos necessaris, les solucions més adequades.... Per tant, anuncia 
que ella estudiarà el tema de l’habitatge i vol buscar solucions i aportar idees al govern del 
districte. Una d’aquestes idees, d’entrada, es reflexionar sobre la Llei d’Arrendaments 
Urbans. Creu que el govern hauria de regular els preus dels lloguers. De fet, no ho demana 
sinó que ho exigeix.  
 
26) Teresa Carvajal. Considera que és una injustícia total l’assetjament cap als animals. Diu 
que els incívics no són els que tenen 4 potes sinó els porcs que tenen 2 potes. Demana a la 
regidora que no es facin mes decrets ni normes sinó que s’apliqui el que ja existeix. 
Denúncia que hi ha molts incívics que no tenen gos però que deixen les llaunes de cervesa 
en els arbres i altres llocs a la Plaça Angel Pestanya, a la Harry Walker ó al Parc Central per 
no parlar de la gent que deixa la bossa de brossa fora dels contenidors. Per tant, s’ha de 
perseguir no només al que deixa l’excrement del gos al terra sinó als que deixen les llaunes 
en arbres, al terra... en lloc de les papereres. Certament és un tema de sanció que recau 
sobre Guàrdia Urbana però demana perseguir als incívics i no als animals que no tenen cap 
culpa. Si es segueix per aquest camí l’únic que s’aconseguirà és que s’incrementin els 
abandonaments dels animals. 
 
27) Mª Jose. Afirma que viu al carrer Perafita al barri de Ciutat Meridiana. Es queixa de 
com està aquest carrer. Sembla ser que volen treure l’escola d’adults. El cert és que per a 
arribar a l’escola d’adults s’han de pujar 115 esglaons la qual cosa fa casi impossible que la 
gent gran pugui arribar.- A més, no han enrajolat el terra i, per tant, quan plou, les escales 
estan plenes de fang i rellisca. Proposa que s’instal·lin escales automàtiques perquè la gent 
gran com no pot pujar tants esglaons ha de donar una volta molt gran fins arribar a 
l’escola d’adults. 
 
En segon lloc, es queixa que amb el canvi de direcció d’aquest carrer, només hi ha autobús 
per  apujar però no pas per a baixar i es troben els veïns de la part més alta que, per a 
comprar el pa, han de baixar a peu fins a la zona del metro. Per tant, demana que es revisi 
la mobilitat en el carrer Perafita. 
 
28) Angela. En rprimer lloc agraeix que desprès de tres anys la regidora hagi anunciat que 
es convocarà la taula de treball per a parlar sobre la ordenança i, per tant, esperen la 
convocatòria per mail perquè fins ara no han rebut res. 
 
Certament el nou govern es va trobar una ordenança aprovada en el mandat anterior amb 
important suport polític i l’abstenció per exemple d’ICV. Considera que l’ordenança en sí 
mateixa no és un problema perquè tracta de regular la utilització de l’espai públic sinó que 
el problema és el desplegament que es faci d’aquesta ordenança. 
 
Diu que no sap d’on surt el fet que no es pugui entrar a un parc públic amb un gos sense 
tenir-lo lligat. Si més jo a l’ordenança sobre tinença d’animals no surt i sí sembla que ho diu 
a l’Ordenança de Medi Ambient on indica que s’han d’habilitar zones per poder deslligar els 
animals (zones d’ús compartit, espais per gossos...). En relació a la zona d’ús compartit 
que s’ha decidit davant la seu del districte, és a dir, a la plaça, es tracta d’una superfície 
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dura, malmetran les articulacions dels animals i, per això, no estan d’acord perquè 
vaticinen que amb aquesta superfície dura de la plaça major de Nou Barris, els gossos 
agafaran artrosis a partir del 8 anys. 
 
29) Juan Navarro. Manifesta que hi ha un fort contrast entre el que vol exposar i el que ha 
estat sentit en aquesta Audiència Pública. En general, malgrat estar totalment d’acord amb 
moltes de les coses que han estat dient els diferents intervinents, ell pensa en el futur de 
les persones grans i, en especial, amb el tema dels habitatges tutelats. La ciutadania va 
envellint i és un tema que es tracta poc. Ell viu en un pis tutelat, creu que és una molt 
bona opció per totes les persones que com ell es troben en la recta final de les seves vides 
i exhorta al govern del districte que no es pari i es facin molts més pisos tutelats en favor 
de la gent gran. 
 
En segon lloc, es queixa que alguns guals de Plaça de la República amb Via Julia són molt 
elevats i dificulta molt el pas a les persones que, com ell, van en cadira de rodes. 
 
Per últim, llança un al·legat apel·lant a la bona distribució i ordre dels aliments en el món. 
Considera que hi ha suficient menjar per a tothom però s’ha de distribuir molt millor i 
acabar amb certs comportaments del sistema actual que és molt perjudicial. Demana unió, 
que ens ajudem tots plegats i, si s’ha de criticar una situació, es critica però amb educació. 
Creu que és el camí que hauria de seguir tothom. 
 
A continuació, un cop finalitzades totes les intervencions del públic assistent, el president 
del Consell del Districte dona de nou la paraula a la Gerent i a la Regidora per a donar 
resposta al segon torn d'intervencions del públic. 
 
En primer lloc, la Gerent del Districte contesta al Sr. Joaquin Esteban (intervinent número 
21) en relació a la demanda de pintura i col·locació de bancs en determinats 
emplaçaments, indicant que pren nota. De la mateixa manera, contesta a la Sra. Maria 
(intervinent número 23) en relació al carrer Canfranc i Teide i, a ambdós intervinents, la 
gerent vol aclarir que en el present mandat s’han col·locat més de 100 bancs en diferents 
emplaçaments del districte de Nou Barris. Per tant, les diferents demandes es van anotant i 
es van fent de forma progressiva. Reconeix que no es pot fer tot el que es demana de 
manera ràpida però es pren nota de totes les demandes al respecte. Això, sí diu a la Sra. 
Maria sobre el tema dels vidres del carrer Montmajor que els serveis de neteja els han de 
recollir i, per tant, donaran els avisos corresponents. 
 
A la Sra. Rosalinda (intervinent número 24) sobre la situació del carrer Vinyar i, en concret, 
la zona verda i el tema dels arbres, diu que sap del tema perquè ha rebut recentment un 
informe de Guàrdia Urbana i, per tant, pren nota per cercar solució a través dels serveis 
tècnics del districte. 
 
A la Sra. Zulay (intervinent número 25) sobre l’edifici privat que hi ha al Passeig Valldaura 
al costat de Plaça de la República, li diu que coneix la situació d’aquest bloc de pisos, no és 
desconegut pel districte. L’informa que el propietari és una petita promotora familiar que 
va tenir problemes econòmic que el van obligar a parar la obra. S’ha mantingut amb 
serveis tècnics del districte diverses reunió amb el promotor, els pisos estan pràcticament 
acabats però disposa d’una pròrroga per a poder finalitzar les obres. És un tema no 
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desconegut, estem a sobre d’aquest tema i ho estem treballant amb el promotor d’aquest 
edifici. 
 
Per últim, al Sr. Juan Navarro (intervinent número 29) en relació al tema de l’accessibilitat 
dels guals i, en concret de Plaça de la república amb Via Júlia, la Gerent diu que és una 
prioritat absoluta del districte resoldre situacions de dificultat d’accessibilitat, per la qual 
cosa, pren nota per a intentar solucionar-ho. 
 
En segon lloc, la regidora també dona algunes respostes. A la Sra. Zulay (intervinent 
número 25), en relació a l’edifici privat del Passeig Valldaura al costat de Plaça de la 
república diu que revisaran l’edifici i miraran la situació concreta i, pel que fa a l tema de 
cercar solucions pel tema de l’habitatge, mostra el seu acord amb la necessitat que es faci 
una regulació dels preus dels lloguers i que el lloguer es faci per més de tres anys com 
passa ara i, sobre tot, incidir en el preu perquè no es normal que moltes persones siguin 
mileuristes en el millor dels casos i tinguin que pagar un lloguer de 600 o 700 euros. 
 
A la Sra. Maria (intervinent número 22) que preguntava què havien de fer o a on han 
d’anar les persones que es queden al carrer sense habitatge, la regidora diu que al carrer 
no els deixaran. Reconeix perquè és una realitat que malauradament no es disposa de parc 
públic d’habitatge per a donar sortida a totes les necessitats d’habitatge de la ciutat però 
pensar que un Ajuntament sol pugui resoldre tota la emergència habitacional que es 
produeix a la ciutat és mentida. La Generalitat està subhastant els pisos en Barcelona. 
Considera que no és normal i el que hauria de fer la Generalitat és posar aquests 
habitatges a disposició dels veïns més necessitats, a disposició de la Mesa d’Emergències. 
 
Amb el nou govern socialista a l’estat creu que es pot obrir una via al respecte i, per tant, 
pressionaran al nou govern per tal que l’habitatge sigui una prioritat absoluta. 
 
El govern de la ciutat de Barcelona està obert a totes les iniciatives, idees o propostes de la 
ciutadania per a millorar el parc d’habitatges. Així ha passat amb la obligació als promotors 
de cedir el 30% dels habitatges privats a pisos socials. Doncs bé, ha estat una idea de la 
PAH a la que han mostrat la seva conformitat, la volen impulsar, espera que hi hagi el 
recolzament polític suficient per a tirar aquesta iniciativa endavant i, per tant, qualsevol 
iniciativa innovadora que pugui haver en matèria d’habitatge el govern la donarà per 
benvinguda. 
 
Per últim, a la Sra. Angela (intervinent número 28) li agraeix la seva intervenció en aquesta 
Audiència Pública i diu que es tornarà a veure amb el comissionat d’ecologia Urbana Sr. 
Federic Ximeno. El Decret d’usos compartits el volen consensuar el màxim possible i 
treballar-ho conjuntament amb les plataformes animalistes. El tema de la prohibició 
d’entrar els animals als parcs només en en 30 parcs de la ciutat que per diferents motius 
estan catalogats i ho volen revisar. En la resta de parcs, no hi ha cap veto d’entrada i hi 
haurà uns espais d’ús compartits. 
 
En relació al tema del ciment, si perjudica als animals, es pot canviar la ubicació en certs 
casos però hi haurà zones que els usos compartits haurà de ser necessàriament en llocs 
amb ciment. El cas és arribar a acords i consensuar-ho. 
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Certament les zones d’ús compartit seran difícils de gestionar perquè no tothom coneixerà 
la normativa a fons i, per això, demana a les plataformes en defensa dels animals que facin 
pedagogia per a evitar situacions conflictives. 
 
Per últim, en relació al fet de consensuar el decret definitiu, la regidora diu que hi ha a 
nivell de ciutat una taula de benestar animal i vol que a la dita taula es sumi la plataforma 
que representa la intervinent com ja hi ha d’altres perquè la voluntat seva i la del 
comissionat d’Ecologia Urbana és treballar-ho tot plegat de forma conjunta i consensuada. 
És possible que en algun cas no s’arribi a l’acord però creu que es pot superar si el to és 
com el que ha mostrat la intervinent en aquesta Audiència Pública. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Finalitzada aquesta intervenció, i sense més assumptes a tractar, el President 
del Consell del Districte, aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores i vint 
minuts. 
 

 


