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ACTA DEL PLE DEL CONSELL 

DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS 

 

Data: 05-03-2019 

Horari: 18.44 h 

Lloc: sala de plens de la seu del Districte 

 

 

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

 

Assistents: 

 

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

 

Regidors adscrits: 

 

Raimon Blasi i Navarro (PDeCAT) 

 

Consellers:  

 

Barcelona en Comú (BC)  

 

Sra. Carolina Recio Cáceres 

Sr. Carlos Izquierdo Lázaro  

Sra. Esther Flaquer García 

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) 
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Sr. Javier Barreña Flores 

Sr. Francisco López Ribera 

 

Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT) 

 

Sr. Adrià Ventura Ramos  

Sr. Abel Plana i Campos  

 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 

  

Sr. Joaquim Sangrà i Morer 

 

Gerent: Sra. Gemma Arau i Ceballos 

 

Secretari: Sr. Ricardo Fernández Aranda 

 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

El president del Consell del Districte Sr. Santiago Alonso Beltrán dona la benvinguda a tots els 

assistents, i es disculpa pel fet que s’absentarà una estona per motius de salut. 

 

1. Actes 

 

a)  Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió extraordinària anterior de 19-11-

2018 

b)  Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la sessió ordinària anterior de 03-12-2018 

 

S’aproven. 

 

 

Part informativa: 

 

A) Despatx d’ofici: 

 

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

període. 

 

El conseller Sr. Adrià Ventura Ramos (PDeCAT) demana la revisió de dos contractes: el relatiu a 

Globus Vermell per les sessions participatives del Pla de mobilitat 2018-2023, de 2.207,04 

euros, i el relatiu a Fons Gràfic SL pel disseny i maquetació de productes de comunicació, de 

18.149,99 euros.   

 

El conseller Sr. Javier Barreña Flores (PPC) manifesta que també volen consultar aquests dos 

contractes.  
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B) Informes: 

 

3. Informe de la regidora del Districte: balanç del mandat 

La regidora Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid dona la benvinguda a tots els assistents, i agraeix la 

presència dels veïns i veïnes per expressar les seves necessitats i fer propostes per millorar el 

districte.  

 

Manifesta que aquest és el darrer plenari del mandat, vol donar les gràcies per tota la feina 

feta, alhora que demanar disculpes per tot allò que no s’ha pogut fer o no s’ha pogut tirar 

endavant amb la celeritat que molts esperaven. Afirma que per a tot l’equip de govern ha estat 

un luxe i un honor treballar al districte de Nou Barris, i per a ella, personalment, ser la regidora 

del Districte. 

 

Assenyala que farà balanç del mandat amb humilitat, sabent que molts projectes i 

reivindicacions feia molts anys que s’esperaven però que no es podia fer tot en quatre anys. 

Afirma que no sempre ha estat fàcil tirar endavant aquestes reivindicacions, legítimes i 

necessàries, perquè si no s’havien dut a terme en 20 o 30 anys era en alguns casos per falta de 

voluntat política i en d’altres per complexitats diverses. Manifesta que, no obstant això, 

l’objectiu del Govern va ser des del començament capgirar l’agenda municipal per prioritzar 

aquells barris i territoris que se sentien oblidats i revertir una situació d’injustícia social que hi 

havia a la ciutat, donant la màxima resposta possible en quatre anys i intentant abordar allò 

més urgent.  

 

Destaca que, a més, han volgut fer tot això des de la proximitat, escoltant els veïns i veïnes i 

impulsant mesures que milloressin el dia a dia. Explica que recorda molt el crit de «no és 

pobresa, és injustícia», i que van passar de la «Nou Barris cabrejada» a fer inversió social i 

projectes que establissin les bases per revertir aquella situació d’injustícia, de manera que els 

veïns veiessin que l’Ajuntament de Barcelona és una institució que està al costat dels qui més 

pateixen. Afirma que també s’ha passat de veure policies que acompanyaven els veïns i veïnes 

al lavabo en els plenaris a aprovar propostes com la iniciativa ciutadana, una eina a través de la 

qual els veïns i veïnes poden incidir en la política institucional. Manifesta que també s’ha passat 

d’una situació en què l’especulació feia el que volia a la ciutat en general a instaurar eines 

perquè els veïns es poguessin defensar. A més, destaca que han tirat endavant projectes de 

defensa dels drets laborals, com l’equipament de Barcelona Activa al barri de Can Peguera; han 

volgut defensar el dret a la salut i lluitar contra la contaminació, superant injustícies urbanes, 

especialment en aquells barris que utilitzen més el transport públic, i posant les bases d’una 

mobilitat més accessible per a tothom, i també han apostat per prioritzar la cultura com a eina 

de transformació.  

 

Assenyala que, a més, tot això s’ha fet en un context polític molt complicat, amb la paràlisi del 

Govern de la Generalitat, l’austeritat del Govern del PP a l’Estat, cinc convocatòries electorals, la 

jornada de l’1 d’octubre, l’aplicació de l’article 155 i l’atemptat terrorista. Afirma que, tot i així, 
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no s’han aturat en cap moment i han continuat fent polítiques per a la ciutadania. En relació 

amb això, destaca que el grau d’execució del Pla d’actuació del Districte (PAD), com a full de 

ruta del mandat, ha estat del voltant del 90%. Precisa que, de les 203 actuacions previstes, n’hi 

ha 10 que no s’han pogut executar i algunes que estan en marxa. A més, remarca que el 

districte ha rebut 168 milions d’euros d’inversió i 131 milions d’euros de despesa, que suposa 

un increment del 40% respecte al mandat anterior i del 58% respecte al mandat 2008-2011. 

Afirma que això s’ha traduït en serveis, polítiques i propostes, moltes de les quals estaven 

pendents des de feia molt de temps.  

 

Assenyala que un dels eixos prioritaris del Govern ha estat la lluita contra la desigualtat. 

Recorda que han tirat endavant el Pla d’acció per a la cohesió i els drets socials de Nou Barris, 

amb una vigència que supera el 2019, i els plans de barri de Trinitat Nova, Zona Nord i 

Roquetes, en els quals s’han dedicat 37 milions d’euros a millorar l’educació, els Serveis Socials, 

la salut als barris i els espais públics, i a crear nous equipaments. Afirma que, si bé aquests 

plans es van inspirar en la Llei de barris que va fer la Generalitat en el seu moment, han 

superat aquelles actuacions tant en nombre de barris com en aportació econòmica.  

 

Destaca l’augment de recursos econòmics i humans destinats a l’àmbit social. Subratlla que, de 

fet, Barcelona és la ciutat de tot l’Estat que més inversió social fa al territori. Explica que han 

incorporat 14 nous professionals als centres de Serveis Socials, han reforçat la renda infantil 

garantida perquè 15.000 nens i nenes poguessin tenir garantits els àpats i s’ha incrementat la 

dotació destinada a beques menjador. Destaca també el projecte B-Mincome, amb més de 500 

famílies beneficiades, així com la creació de la Unitat Contra l’Exclusió Residencial (UCER) i del 

Servei d’Intervenció i Mediació davant situació de Pèrdua d’Habitatge i/o Ocupacions (SIPHO), 

que treballen per evitar els desnonaments i aconseguir lloguers socials justos, i els punts 

d’assessorament energètic (PAE), destinats a garantir que ningú no passa fred a l’hivern o calor 

a l’estiu.  

 

Pel que fa a l’àmbit de la salut, es refereix a l’ampliació de «Salut als barris», amb l’extensió 

d’aquest programa a sis barris més del districte; l’aposta per la salut mental, amb la creació 

d’una taula on es treballa conjuntament amb tots els serveis; la posada en marxa del servei de 

dentista per a persones vulnerables, i el nou model assistencial del Servei d’Atenció Domiciliària 

(SAD) que s’ha desenvolupat en alguns barris, com Vilapicina i Torre Llobeta.  

 

Assenyala que la garantia del dret a l’educació també s’inscriu en el marc de la lluita contra les 

desigualtats. Destaca la creació de nous centres educatius: l’Institut Escola Trinitat Nova; 

l’Institut Escola Antaviana, al barri de Roquetes, i l’Institut Tecnològic de Barcelona de formació 

professional, a Trinitat Nova. A més, explica que han destinat 18 milions d’euros per reformar i 

atendre les necessitats de 31 centres educatius; han incrementat 19 professionals en l’àmbit 

psicosocial de reforç dels equips educatius, per tal que els mestres fessin de mestres i no 

d’assistents socials, i han tirat endavant projectes que posessin en valor l’educació artística i 

d’altres vinculats a la petita infància, com els espais familiars a la Zona Nord o a Roquetes. 

 

Subratlla que el dret a l’habitatge ha impregnat totes les accions que han fet. Destaca que 

l’Ajuntament és l’administració que més recursos hi ha dedicat, assumint el 80% del 
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finançament en política d’habitatge, un àmbit en el qual la competència prioritària correspon a 

la Generalitat. Destaca que han treballat per evitar els procediments judicials de desnonament, 

que s’han reduït un 18% a la ciutat, i han intervingut en 1.400 casos de risc de desnonament al 

districte. Així mateix, assenyala que han atorgat uns 1.200 ajuts al pagament del lloguer, xifra 

que duplica la del mandat anterior o que és quatre vegades superior al que s’havia fet 

prèviament. A més, afirma que a Nou Barris s’han mobilitzat 64 habitatges provinents del 

Programa de detecció i mobilització d’habitatges buits; s’han construït més de 500 habitatges 

nous de protecció, amb vuit promocions concretes, i s’ha tirat endavant un programa de 

compres que ha significat 127 nous habitatges. D’altra banda, assenyala que a l’abril es posarà 

en marxa la nova antena de l’Oficina d’Habitatge a la Zona Nord. 

 

Destaca que totes aquestes polítiques de Pla de barris, dret a l’educació i dret a l’habitatge 

permeten capgirar les inèrcies de la desigualtat. Afirma que, tot i que Nou Barris continua 

estant a la cua, es van reduint les diferències en esperança de vida entre els diferents territoris 

de la ciutat. Manifesta que no han de ser autocomplaents, però que hi ha unes polítiques que 

eviten que aquestes desigualtats s’eixamplin cada vegada més.  

 

Subratlla l’aposta per un nou model econòmic de ciutat que reforci altres tipus d’economia: 

l’economia verda, l’economia de l’energia i l’economia social i solidària. Destaca la posada en 

marxa de l’oficina de Barcelona Activa al districte i el Punt de Defensa dels Drets Laborals, així 

com l’increment del plans d’ocupació, que han donat una nova oportunitat a gent que feia molt 

temps que estava desocupada. Remarca que s’ha passat de 600 a més de 1.050 plans 

d’ocupació, fet que representa un increment del 73%. Es refereix també al programa «Barris 

d’oficis» i a l’impuls d’un salari mínim en la contractació pública.  

 

Assenyala que una altra de les línies estratègiques ha estat garantir la ciutat per viure-hi, amb 

una ciutat més verda, més ecològica, més saludable i més jugable. Afirma que en aquest àmbit 

s’han centrat en la millora de l’espai públic. Destaca la reforma de 56 carrers, places i espais, 

amb una inversió aproximada de 60 milions d’euros. Explica que això també els ha permès 

actuar en les àrees de joc per dignificar-les i estendre-les a més barris, i impulsar el programa 

«Ciutat jugable» a tota la ciutat, en el qual el parc Central de Nou Barris té un element singular 

de ciutat molt important. Pel que fa a l’aposta pel verd urbà, destaca la millora del parc de la 

Guineueta, de la plaça de les Dones i del parc Serra Martí, i la urbanització a l’entorn de la 

piscina del Turó de la Peira. Es refereix també a la millora de l’enllumenat i a altres propostes 

que demanaven els veïns, com tirar endavant el Pla de dignificació de Vallbona i el Pla de futur 

de Can Peguera, que són dos projectes estratègics que s’han definit en aquest mandat i que 

s’hauran d’impulsar en els propers anys.  

 

Afirma que també han prioritzat la mobilitat sostenible. Destaca que hi ha un Pla de mobilitat 

per poder fixar les línies estratègiques en aquest àmbit, que s’ha impulsat la nova xarxa 

d’autobús i que s’ha garantit la congelació de preus en el transport públic, malgrat que la resta 

d’administracions no hi aporten tots els recursos necessaris.  

 

Manifesta que també han apostat per la cultura i per la recuperació de la memòria popular al 

districte. Destaca que han programat moltes actuacions i han situat el districte al centre de 
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l’agenda cultural de la ciutat, portant la Mercè a Nou Barris, fent cicles com «L’Estiu, al Pati!», 

tirant endavant noves activitats de ciutat i recuperant el Festival de Flamenc i el Festival de 

Blues al Pati del Districte.  

 

Pel que fa a memòria històrica i recuperació de la identitat patrimonial del districte, es refereix a 

la retirada de plaques antifranquistes, a la incorporació en el nomenclàtor de la plaça de la 

República, l’avinguda dels Quinze i la plaça dels Treballadors i Treballadores de la Harry Walker, 

a la instal·lació de la placa i l’homenatge a Salvador Puig Antich i al canvi de la plaça Humberto 

Rivas. Assenyala que moltes d’aquestes actuacions destaquen el tarannà popular, històric i 

republicà del districte.  

 

Afirma que també han construït i ampliat els equipaments com a espais vitals de vida 

comunitària. Destaca que han destinat 55 milions d’euros a equipaments educatius, esportius, 

d’atenció social i de proximitat.  

 

Respecte a l’impuls de la convivència i de la seguretat, es refereix a projectes innovadors com 

«Roquetes conviu», que ha comportat una reducció del 50% de les queixes dels veïns per 

sorolls. D’altra banda, destaca el desplegament de la policia de barri i el reforç del Servei de 

mediació i de suport a la gestió en les comunitats de veïns i a l’espai públic.  

 

Manifesta que s’ha fet tot això amb l’objectiu d’escoltar els veïns i d’atendre les seves 

demandes, amb voluntat de transformar la ciutat i el districte, i amb transparència i amb 

participació. Agraeix la paciència, l’esforç, la dedicació, les lluites i les converses amb els veïns, 

així com l’afecte que els han mostrat durant aquests quatre anys, i expressa el gran respecte 

que té pel districte, els seus 13 barris i el seus veïns i veïnes.  

 

Finalitzat el primer torn d’intervenció de la regidora, davant l’absència momentània del 

president del Consell del Districte, ella mateixa dona pas al torn de paraula dels grups polítics. 

 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC) manifesta que continuaran treballant per a tots 

els veïns del districte fins a l’últim dia del mandat i que esperen poder-ho continuar fent en el 

proper mandat.  

 

Explica que, com és habitual, volen començar la primera intervenció al Consell Plenari tenint un 

record per a totes les persones exiliades, empresonades i encausades per la persecució 

ideològica de l’Estat, i animar tothom a no deixar de denunciar el «judici farsa» que s’està 

produint al Tribunal Suprem de Madrid.  

 

Afirma que s’acaba un mandat marcat per un esforç important en la tasca social, però també 

amb grans llacunes i incompliments. Assenyala que no s’estendrà en alguns dels temes que han 

estat objecte de plenaris extraordinaris específics, com el de l’habitatge, en el qual va quedar 

clar que no s’han complert les promeses que s’havien fet a la ciutadania, i el de gestió 

econòmica. Pel que fa a aquest segon tema, recorda que el mandat va començar amb un 

superàvit de 100 milions anuals i ha acabat amb el traspàs de moltes inversions del 2018 al 

2019 i algunes inversions del 2019 en dubte.  
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Manifesta que no és cert que es disposi d’un pla d’equipaments i d’un pla de mobilitat, ja que 

no han passat cap tipus de validació política. Assenyala que són plans que ha elaborat el 

Govern amb els processos de participació corresponents, però que s’han fet només amb vuit 

dels dinou consellers del districte, de manera que no representen la majoria de sensibilitats del 

Consell de Districte. Afirma que el seu grup no comparteix aquesta manera de fer, tot i ser 

legítima.  

 

Remarca que el «tema estrella» del mandat era el Pla de barris, que al seu parer és una barreja 

de diversos plans i iniciatives en una sèrie de documents que presenten molt poques novetats i 

mesures de caràcter bàsicament assistencial que no suposen canvis estructurals. A més, opina 

que el nivell d’execució del Pla de barris no ha estat el desitjat pel mateix Govern. Afirma que la 

majoria de coses que s’han fet són estudis i plans escrits, però que s’han materialitzat molt 

poques iniciatives.  

 

Assenyala que hi ha moltes altres coses que han quedat a mitges, com el desplegament de les 

àrees de gossos, la definició dels equipaments de l’espai de l’antiga Ideal Plàstica Flor o el Pla 

de futur de Can Peguera. Manifesta que esperen que s’acabi fent aquest pla abans de la 

finalització del mandat, i que precisament per això el seu grup presenta avui una pregunta en 

aquest sentit.  

 

Afirma que sembla que la culpa dels incompliments sigui sempre d’altres, sobretot de la 

Generalitat. Explica que sobta molt que, si tot és culpa de la Generalitat, s’hagi pogut fer la 

inversió en ensenyament que s’ha fet o l’increment del contracte programa en Serveis Socials. 

Assenyala que en l’informe de la regidora tampoc no s’explica que les dues terceres parts dels 

plans d’ocupació són finançats pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).  

 

Explica que no sap en quines dades es basa l’afirmació que es redueixen les desigualats, tenint 

en compte que les diferències de renda entre barris i districtes de la ciutat augmenten, i que el 

preu dels lloguers és l’únic en què Nou Barris s’està igualant a la resta dels districtes.  

 

Assenyala que vol fer un repàs de les iniciatives que ha plantejat el Grup d’ERC al llarg del 

mandat amb un esperit constructiu i positiu. Afirma que s’han aprovat gairebé una trentena 

d’iniciatives del seu grup en el Consell Plenari del Districte, però que, malgrat que la gran 

majoria han tingut el suport del Govern, posteriorment no han tingut cap tipus de 

materialització. 

 

Recorda que, en l’àmbit de l’educació i del tracte a les entitats, es va aprovar una proposició 

sobre gestió cívica esportiva, però que ni els camps de futbol ni el centre esportiu del Turó de la 

Peira acabaran amb una gestió cívica. Assenyala que també es va aprovar un programa de 

cessió de baixos comercials a entitats, però no s’ha desenvolupat, així com un prec perquè 

l’entitat Rescat tingués un espai en condicions. Afirma que aquesta entitat té un espai, però no 

en condicions. Manifesta que tampoc no s’ha fet cap pas pel que fa al pla de millora 

d’instal·lacions de les escoles per a activitats extraescolars, l’escola bressol a Vilapicina, o 

l’estratègia de suport al lleure formatiu associatiu al districte. En relació amb això, explica que 
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en aquests moments hi ha menys entitats de lleure juvenil al districte que a l’inici del mandat i 

que han desaparegut entitats infantils i juvenils per manca de suport i d’infraestructures. Afirma 

que el cas més flagrant és el del Club de Bàsquet Social Canyelles, que ha demanat 

reiteradament el cobriment de la pista de bàsquet. Remarca que, a més, aquesta demanda ha 

estat objecte de diverses iniciatives dels grups municipals que s’han aprovat. 

 

Respecte a urbanisme i dinamització econòmica, manifesta que no tenen notícies de l’estudi 

que s’havia de fer sobre l’àrea verda de Trinitat Nova. D’altra banda, afirma que el pla 

d’implantació d’empreses al districte, en el marc del Pla de desenvolupament econòmic, no ha 

obtingut cap tipus de resultat en relació amb els objectius plantejats.  

 

Destaca que el patrimoni i la memòria històrica és un dels temes en què el seu grup ha insistit 

al llarg del mandat. Recorda que han demanat més protecció per a la Granja el Ritz, Can Valent 

i l’església del Mental, però que s’hi han començat a fer obres amb la mateixa protecció que ja 

tenien. Afirma que també van demanar la catalogació del Rec Comtal, del Xalet de la Trinitat i 

de Can Carreras, però que segueixen igual i ja hi ha un projecte per a Can Carreras sense que 

se’n prevegi una major protecció. Així mateix, es refereix a la petició de reconeixement per a la 

figura de Salvador Alloza al seu carrer de Porta, al reconeixement de la imatge i la figura de la 

torre del rellotge de Trinitat Nova, a la dignificació dels elements de la plaça Francesc Layret, a 

la dignificació de les obres de Jaume Plensa, ubicades en un racó de Via Júlia, i al canvi de nom 

de l’estació de metro de Llucmajor per República per fer-la coincidir amb la toponímia 

actualitzada del districte.  

 

Subratlla que hi ha tres coses del mandat que els han impactat molt. D’una banda, explica que 

es va demanar i aprovar un esdeveniment singular en defensa de la llibertat d’expressió en un 

moment de persecució de diversos artistes, però que tot va acabar amb la pintada d’un mural. 

D’altra banda, afirma que el canvi de nom de l’avinguda de Borbó per avinguda dels Quinze 

l’han fet les entitats i no pas el Districte, que ara se n’atribueix el mèrit quan hi va votar en 

contra. Finalment, opina que la regidora del Districte els va enganyar en dir-los que resoldrien 

la qüestió de penjar el llaç groc al balcó de l’Ajuntament en una Junta de Portaveus, ja que en 

aquesta reunió va deixar amb la paraula a la boca a tots els representants democràtics del 

Consell de Districte dient «ja rebreu la nostra resposta», una resposta que encara esperen.  

 

El conseller Sr. Adrià Ventura Ramos (PDeCAT) manifesta que, tal com reivindiquen des de fa 

18 mesos, reclamen la llibertat dels companys que són a la presó i la possibilitat de retorn dels 

companys exiliats.  

 

Assenyala que, abans d’entrar en l’informe de la regidora, volen tenir un record per a Rafa 

Juncadella, que ha traspassat fa poques setmanes. Destaca que ha estat una persona que ha 

contribuït a fer que avui Nou Barris sigui culturalment més ric i socialment més just.  

 

Opina que l’informe de la regidora mostra una realitat paral·lela, tant per les xifres que ofereix 

com pels anuncis que fa. Explica que l’informe parla de la presentació d’un Pla de mobilitat 

2019-2024 i d’un Pla d’equipaments 2020-2030, quan no s’han presentat en el Consell Plenari ni 

s’han debatut i negociat amb els grups. Afirma que, si la regidora volia ser estadista i fer 
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política a llarg termini, hauria hagut de convocar els grups municipals a una reunió i treballar 

conjuntament aquests plans, ja que comporten hipotecar dos o tres mandats. Opina que aquest 

és un exemple més d’un mandat de «matrícula d’honor» pel que fa al màrqueting polític, però 

dramàtic pel que fa als resultats.  

 

Assenyala que, abans d’entrar en els resultats, volen recordar com el grup que governa va 

aconseguir guanyar les eleccions. Afirma que ho va fer no dient la veritat, ja que va dir que 

acabaria amb els desnonaments, fet que no s’ha produït, i que faria 8.000 habitatges, quan 

amb prou feines s’arribarà a 700. Així mateix, assenyala que es va dir que es farien molts 

equipaments, que es reduirien les desigualtats i que es comptaria amb la participació de 

tothom, que són altres coses que no s’han produït. Afirma que, per tant, es van generar falses 

expectatives amb grans proclames. Explica que el grup de Barcelona en Comú deia que eren el 

poble i que farien front als poderosos, quan després s’han contractat empreses com la de 

Florentino Pérez. A més, opina que aquest grup també ha actuat assenyalant un enemic, 

independentment que fos o no fos responsable de les problemàtiques. Recorda que la regidora 

culpava de tot l’alcalde Xavier Trias, i llegeix un tuit seu del 2014: «Els desnonaments a 

Barcelona són la realitat sagnant que afecta famílies i infants. Amb bones intencions no fem res, 

Xavier Trias.» Remarca que, des que la Sra. Sanz és regidora, hi ha hagut 12.000 

desnonaments a la ciutat de Barcelona.  

 

Afirma que, al llarg dels quatre anys de mandat, el Govern ha actuat menyspreant l’oposició, el 

Consell Plenari i les iniciatives que s’han presentat i aprovat. Subratlla que, per exemple, no 

s’ha posat ni una sola pedra del cobriment de la ronda de Dalt, no s’han atorgat els Premis Nou 

Barris, o no s’ha cobert la pista del Club de Bàsquet Social Canyelles, malgrat que es van 

acceptar dos precs del seu grup en aquest sentit. Assenyala que tampoc no s’ha fet 

absolutament res respecte al Pla d’esport infantil del districte, el Consell de Cultura i l’inici del 

projecte del Mercat de Montserrat. A més, opina que el Govern ha actuat oblidant els barris i la 

majoria dels veïns. En aquest sentit, remarca que la regidora de Nou Barris fa mesos que no 

trepitja el districte. D’altra banda, explica que el grup que governa va dir que lluitaria contra «la 

casta», i no només no l’ha fet fora sinó que n’ha creat una de pròpia amb entitats amigues i 

cooperatives diverses, mentre que centenars de veïns i entitats del districte fa quatre anys que 

esperen una reunió amb la regidora.  

 

Pel que fa als resultats, subratlla que s’han produït més de 12.000 desnonaments des de l’inici 

del mandat, la majoria al districte. A més, afirma que Nou Barris és el tercer districte on més ha 

augmentat el preu del lloguer i que el 90% dels habitatges públics que s’estan desenvolupant 

provenen de l’operació BAMSA del mandat del Xavier Trias. D’altra banda, explica que hi ha un 

41% més de persones que dormen al carrer, més persones que viuen a locals i que si són 

desnonades no tenen dret a accedir a la Mesa d’Emergència, que és una altra iniciativa que es 

va aprovar en el Consell Plenari i que el Govern ha obviat. A més, remarca que el Govern vol 

retallar 118 milions d’euros per al 2019, quan el 2018 hi va haver un superàvit de 7,7 milions, i 

deixa més de 1.000 nens i nenes sense beques per practicar esport perquè diu que no té prou 

pressupost. Afirma que la seguretat i l’habitatge han passat a ser el principal problema del 

districte i que s’ha ignorat el comerç de proximitat del districte, un sector que ni s’esmenta en 

l’informe.  
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En relació amb les dades socioeconòmiques, explica que s’ha produït un augment del 4% de 

dones aturades i del 3,5% de majors de 45 anys aturats; que es redueix el nombre d’estudiants 

de Nou Barris que fan el batxillerat i cicles formatius, i que hi ha més veïns que cobren el PIRMI 

i que han necessitat recórrer als Serveis Socials. Subratlla que, segons les dades de renda 

familiar disponible, el 46% dels barris del districte estan avui econòmicament pitjor que fa 

quatre anys. Afirma que el Pla de barris és un altre exemple de com una bona idea esdevé un 

fracàs quan la gestiona Barcelona en Comú. Remarca que, amb el Pla de barris, Nou Barris 

reclamava eines, solucions i inversions, i no pas plànols, xerrades, cooperatives i gomets. 

Manifesta que les dades del mateix Ajuntament de Barcelona demostren que el Govern ha 

fracassat. Opina, però, que el més greu és que s’ha pretès anestesiar l’esperit crític i 

reivindicatiu de Nou Barris. Afirma que Nou Barris no necessita ni paraules amables ni almoina, 

sinó que requereix confiança, eines i oportunitats.  

 

Opina que el Govern ha fracassat perquè va entrar dient que canviaria el món i, després 

d’aquests quatre anys, ha estat el món el que ha canviat el Govern. Afirma que Barcelona en 

Comú va entrar cantant «el run run» i, després d’aquest mandat, han vist que «el run run» era 

un frau i un bluf. 

 

El conseller Sr. Javier Barreña Flores (PPC) dona la benvinguda a totes les entitats i persones 

que assisteixen al plenari, i agraeix la relació mantinguda amb la resta de consellers al llarg del 

mandat. Destaca que avui els acompanyen el CCD Turó de la Peira, la plataforma Reubica, el 

Club de Bàsquet Social Canyelles i algunes associacions de veïns, com les de la Guineueta i 

Canyelles.  

 

Explica que, abans d’iniciar la sessió, el portaveu del Grup Demòcrata i ell han parlat amb el 

president perquè s’avancin les intervencions dels nens del Club de Bàsquet Social Canyelles. 

 

Assenyala que, atès que avui és l’últim plenari del mandat, cal fer un balanç del mandat. Afirma 

que Barcelona en Comú es va presentar a la campanya electoral donant solucions fàcils a 

problemes molt complicats que, a més, s’havien de tractar amb cautela i responsabilitat. Explica 

que, un cop aconseguida l’alcaldia, el primer que va fer la Sra. Ada Colau va ser venir al 

districte de Nou Barris per aturar un desnonament, quan el desnonament que l’alcaldessa 

assegurava que venia a aturar aquell dia ja estava paralitzat per l’Administració municipal. En 

relació amb això, manifesta que vol aprofitar la seva intervenció per agrair la tasca dels 

funcionaris del Districte en aquest sentit. Explica que, en aquella visita, quan un grup de veïns 

van demanar a la Sra. Colau una sèrie de coses, ella va dir: «Me llamo Ada, sin hache», segons 

va publicar La Vanguardia. Remarca que, per tant, la lletra hac de l’«hada» de les promeses va 

desaparèixer un cop acabada la campanya. Afirma que tres anys i nou mesos després no només 

ha perdut la hac, sinó que Ada Colau ha aconseguit posar la ciutat de Barcelona en la pitjor 

situació internacional que ha tingut a la seva història, perjudicant la seva imatge en tots els 

sentits.  

 

Remarca que el 2017 es van produir 2.519 desnonaments a la ciutat de Barcelona, segons 

dades del Consell General del Poder Judicial, mentre que hi ha 100 solars municipals amb un 
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potencial de 6.036 habitatges on encara no s’ha iniciat la construcció d’habitatge de protecció 

oficial.  

 

D’altra banda, explica que el Govern municipal es va gastar molts milions en un procés 

participatiu perquè els veïns diguessin què volien millorar a la ciutat, però que després la Sra. 

Colau no va voler tirar endavant la proposta que va obtenir més vots, el cobriment de la ronda 

de Dalt al seu pas per Montbau, amb el pretext dels costos que suposava i altres arguments. 

Afirma que en el mandat anterior hi havia una previsió per a aquest cobriment que era 

perfectament assumible per l’Ajuntament de Barcelona, que en aquell moment tenia superàvit.  

 

A més, assenyala que avui la ciutat té un pressupost municipal prorrogat, cosa que equival a dir 

que el Grup de BC ha estat incapaç d’arribar a acords amb cap partit sobre les principals 

iniciatives que s’haurien de desenvolupar aquest any. Remarca que fins i tot va acabar trencant 

amb el Grup Municipal del PSC, amb el qual havia governat molts anys a la ciutat anteriorment.  

 

Opina que el Govern també suspèn en transparència. Assenyala que avui en tenen un exemple 

en el punt de l’ordre del dia sobre les Medalles d’Honor. Explica que tres grups municipals van 

plantejar dues propostes perquè el Govern en triés una, però que el Govern ha desatès les 

seves peticions, tal com ha fet al llarg del mandat.  

 

Afirma que Nou Barris té les pitjors instal·lacions municipals de tota la ciutat. En relació amb 

això, es refereix al Club de Futbol Turó de la Peira, sobre el qual el seu grup ha presentat 

diverses iniciatives per millorar-ne les instal·lacions i avui en porta una més. Explica que un 

altre cas que els preocupa molt són les instal·lacions de l’institut Deià, que estan en un estat 

lamentable. Recorda que fa dos anys van presentar un prec en relació amb aquesta situació 

però el Govern el va rebutjar. Explica que, no obstant això, la regidora va parlar amb el 

president del Club de Bàsquet Social Canyelles i es va comprometre a treballar en aquesta 

qüestió. Afirma, però, que avui la situació del club és la mateixa, tot i que agreujada pel 

deteriorament que s’ha produït des d’aleshores. Demana a la regidora que es comprometi, 

d’una banda, a millorar el paviment de les instal·lacions amb una partida de manteniment del 

pressupost i, de l’altra, a cobrir almenys una de les dues pistes de bàsquet.  

 

D’altra banda, insta el Govern a la paralització immediata de les obres de la nova àrea d’esbarjo 

per a gossos de Can Dragó fins que es valori si la proposta que planteja la plataforma Reubica 

és viable. Demana que, si no ho és, es doni una altra ubicació, i que sota cap pretext es 

continuïn les obres sense l’acord dels veïns i els usuaris dels camps municipals de futbol i del 

parc infantil. 

 

El conseller Sr. Juan Del Olmo Fernández (Cs) manifesta que arriben al final del mandat de BC 

amb la mateixa sensació de desconcert que tenien amb el Govern anterior. Afirma que els 

ciutadans estan desil·lusionats perquè veuen que les coses es continuen fent de la mateixa 

manera i sense efectivitat, i més quan el Govern actual ha anteposat la seva ideologia partidista 

a les solucions reals, demostrant la ineficàcia de la seva gestió i les seves polítiques. Assenyala 

que ho confirmen les últimes enquestes, en les quals els ciutadans consideren un problema la 

gestió del Govern municipal.  
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Afirma que el Govern ha convertit la transparència, que era una de les seves principals 

banderes, en un dels seus principals fracassos per la seva opacitat i ocultació. Assenyala que la 

manipulació que s’ha fet respecte al CEM Artesania n’és un exemple. Explica que en l’última 

Audiència Pública la regidora va dir que el projecte ja estava fet, mentre que minuts més tard la 

gerent deia que s’estava en procés d’iniciar el concurs per a la redacció del projecte. Afirma 

que, enmig d’aquesta confusió, el Club de Bàsquet Social Canyelles pateix una situació 

lamentable pel que fa a les seves instal·lacions i no té una informació coherent per part del 

Govern i de la gerent. Remarca, però, que això no té importància si realment es compleix el 

compromís que va expressar la regidora en l’última Audiència Pública d’iniciar les obres per al 

cobriment i el sanejament de les instal·lacions. Demana a la Sra. Sanz que no sigui opaca i 

digui avui als responsables del club, presents a la sala, quan començaran les obres. Manifesta 

que un altre exemple de desinformació són els terrenys del carrer Maladeta. Explica que han 

preguntat reiteradament per l’estat d’aquests terrenys i les reunions amb els propietaris, però 

que el Govern continua sense dir-ne res.  

 

Pel que fa al diàleg i el consens, manifesta que l’actual Govern municipal passarà a la història 

com el Govern que no ha aprovat un pressupost municipal i que ni tan sols va ser capaç 

d’aprovar el PAD. Afirma que el Govern presumeix de diàleg i processos de participació, però ha 

convertit aquests processos en quelcom agònic per demorar les decisions. Remarca que el 

Govern ja sabia des de l’inici del mandat el que demanaven els ciutadans i, tot i així, ha trigat 

més de tres anys a començar a fer coses.  

 

Explica que el Govern també ha estat incapaç de reduir les desigualtats entre els barris i els 

districtes, tal com diu l’informe del Consell Econòmic i Social de Barcelona, el baròmetre de la 

ciutat o l’enquesta se serveis municipals. Subratlla que el 2014 els índexs de pobresa i exclusió 

social se situaven en un 14%, mentre que avui són del 20%. Afirma que cal ajudar les persones 

de la ciutat i les que venen de fora, però que no se les pot enganyar, tal com ha fet el Govern 

municipal, que l’únic que ha ofert són uns Serveis Socials saturats i assentaments irregulars. A 

més, assenyala que hi ha més de 1.000 persones que dormen al carrer. Opina que el Govern ha 

estat culpable del seu «efecte crida», quan sabia que no podia donar solucions a les persones 

que vivien a la ciutat.  

 

Pel que fa a habitatge, recorda que el seu grup va donar suport al Pla pel dret a l’habitatge, tot 

i advertir de la necessitat de ser més ambiciosos i més àgils en les tramitacions. Remarca que el 

Govern disposava de 72 solars a la ciutat per construir-hi habitatge, però ha estat incapaç 

d’iniciar les obres, de la mateixa manera que no ha fet res respecte al barri de Canyelles, que fa 

més de 10 anys que espera l’execució del projecte per a la construcció de 144 pisos protegits i 

50 pisos socials. 

 

Recorda que el Govern tenia com a objectiu construir 8.000 habitatges a l’inici del mandat, que 

després es van reduir a 4.000 i que acabarà el mandat amb 800 habitatges, molts dels quals 

provenen de mandats anteriors. Assenyala que és cert que el Govern de la Generalitat té les 

competències en matèria d’habitatge i n’està fent molt poc perquè «es perd en el seu país 

imaginari», però que l’alcaldessa i el seu equip de govern li dona suport en comptes d’exigir-li 
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que actuï davant les necessitats dels barcelonins. D’altra banda, afirma que, si bé el Govern de 

BC va crear la UCER, més de la meitat de les famílies ateses han resolt el seu problema elles 

mateixes. A més, subratlla que hi ha unes 466 famílies que fa més d’un any que esperen 

l’assignació d’un habitatge de la Mesa d’Emergència.  

 

Explica que la regidora del Districte de Ciutat Vella, la Sra. Gala Pin, afirmava que en els tres 

primers anys de govern havien entès que la policia era imprescindible per a Barcelona, amb la 

qual cosa donava a entendre que l’únic que havia fet el Govern fins aleshores era intentar 

desmuntar-la. Afirma que el Govern municipal ha convertit la inseguretat en un dels principals 

problemes de la ciutat, tal com mostren els informes del Ministeri de l’Interior, que indiquen 

que els delictes han augmentat un 17,2% el 2018.  

 

Assenyala que no parlarà sobre comerç perquè els despropòsits en aquest àmbit són tan grans 

que no sap què dir. Afirma, però, que la regidora va dir en el Consell de Ciutat Meridiana que 

no va poder fer res per evitar el tancament del Mercat de Núria, quan el seu Govern i els 

anteriors feia anys que no hi feien cap inversió. Opina que, per tant, s’ha deixat morir aquest 

mercat.  

 

Explica que el manteniment d’escales mecàniques i ascensors segueix igual que en anys 

anteriors, però que ara el Govern no pot al·legar cap excusa perquè va redactar el nou 

contracte que està en vigor. Pregunta quines mesures s’adoptaran per resoldre les avaries que 

es prolonguen durant setmanes i mesos, o si el Govern seguirà mirant cap a una altra banda.  

 

Pel que fa a mobilitat, afirma que el Govern ha aconseguit tenir un pla de mobilitat caducat des 

del 2018 i una ciutat més col·lapsada i més contaminada, i ha incrementat els carrils bici sense 

importar-li l’ús que se’n feia ni la seguretat dels usuaris en alguns casos. A més, remarca que el 

Govern ha trigat quatre anys a reconèixer la falta d’estacionament que té Nou Barris, quan 

tothom ho havia dit reiteradament.  

 

Recorda que Barcelona en Comú va prometre durant la campanya que faria 30 escoles bressol, 

després les va reduir a 11 i acabarà el mandat amb 4. A més, afirma que, amb la nova tarifació, 

les ha convertit en les escoles bressol més cares d’Espanya. 

 

Manifesta que els sorprèn que el Govern digui que ha executat el 89,22% de les actuacions 

municipals, tenint en compte el mal estat de la ciutat en tots els vessants. Qüestiona els 

percentatges d’execució que dona l’informe, com el 87,5% en habitatge, el 95% en ocupació de 

qualitat, el 90% en el Pla de barri de Trinitat Nova, el 90% en el Pla de la Zona Nord o el 90% 

en l’Oficina d’Habitatge, i opina que el Govern viu en una realitat molt diferent de la realitat de 

Nou Barris.  

 

Assenyala que el programa «Barri d’oficis», implantat pel Govern per a la formació i la 

contractació de persones en situació d’atur i precarietat laboral, destina 2,2 milions per a la 

gestió del projecte i 1,3 milions per als 100 treballadors contractats, de manera que es 

dediquen més diners a la gestió del projecte que a la seva finalitat, que és ajudar persones 

vulnerables. Qualifica això de despropòsit pel que fa a les prioritats i la gestió del Govern.  
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Manifesta que, si el Govern donava tanta importància a l’habitatge i l’atenció social, no entenen 

que s’hagi gastat 600.000 euros en una àrea d’esbarjo per a animals de companyia a l’avinguda 

Meridiana, 314.000 euros en l’àrea d’esbarjo per a animals que es fa ara a Can Dragó, 900.000 

euros en els vestuaris del camp de futbol de Meridiana, 510.000 euros en el carril bici de 

l’avinguda Rio de Janeiro, 8,1 milions d’euros en la urbanització de la plaça Sóller i entorns, o 

4.000 euros en la realització d’un grafiti a les pistes de Via Favència. Remarca que per a una 

família necessitada 4.000 euros són molts diners, i que aquesta despesa li va doldre 

especialment. Opina que aquestes xifres demostren que sí que hi ha recursos, però que el que 

ha mancat des de l’inici del mandat és un model de ciutat, una definició de les prioritats, una 

bona execució i unes polítiques i una gestió eficaces. Explica que ningú no entén com un 

Govern que diu que ha invertit tant en temes socials no ha aconseguit millors resultats, i que 

això reflecteix la mala gestió del Govern.  

 

Afirma que, en resum, l’equip de govern és expert a fer-se fotos i a no fer mai autocrítica, ja 

que, en tot cas, la culpa sempre és d’altres: del 155, de la Generalitat i de l’Estat espanyol.   

 

El conseller Sr. Gabriel García Duarte (PSC) assenyala que el seu grup no vol contribuir a fer 

una oposició tancada i sense cap tipus de reconeixement a la tasca que s’ha fet. En aquest 

sentit, manifesta que comparteixen les polítiques feministes que ha dut a terme l’Ajuntament, i 

més tenint en compte la posició d’algunes formacions polítiques espanyoles respecte a les 

polítiques d’igualtat de gènere. Afirma que tampoc no compararan el Govern actual amb el 

Govern de l’alcalde Trias, durant el qual la Guàrdia Urbana perseguia els veïns fins als lavabos 

quan denunciaven la pobresa al districte. Remarca que, no obstant això, retreuen al Govern no 

haver complert les expectatives generades. Opina que cal complir allò que es promet quan 

s’accedeix al govern d’una institució o, si no, reconèixer els errors.  

 

Afirma que la revolució democràtica que havia promès el Govern no s’ha donat. Manifesta que, 

tot i que els desnonaments no són només responsabilitat del Govern d’Ada Colau, es van fer 

unes promeses en aquest àmbit i l’obligació del Govern és utilitzar tots els recursos de què 

disposa l’Ajuntament per lluitar contra aquesta realitat. En aquest sentit, es refereix als 

nombrosos solars municipals que estaven disponibles per poder construir habitatge públic quan 

Barcelona en Comú va entrar a governar. Assenyala que en el document sobre equipaments 

que ha aparegut publicat al web a última hora es parla d’aquests solars, però que es podrien 

haver aprofitat des del principi del mandat. Remarca que en aquest mandat s’hauran fet un 

total de 700 habitatges, mentre que en l’últim mandat del Govern del PSC i ICV-EUiA se’n van 

arribar a fer 4.000. 

 

Pel que fa a mobilitat, manifesta que l’expansió de la xarxa ortogonal d’autobusos ja provenia 

de mandats anteriors i, per tant, la continuació d’aquesta actuació no ha suposat cap revolució. 

Afirma que, així mateix, el Bicing ja existia i s’ha estès en diverses fases. Remarca, però, que el 

document de mobilitat, que no es pot qualificar com a Pla de mobilitat perquè no ha passat pel 

Ple, reconeix que no hi ha prou aparcament de bicicletes al districte. En relació amb això, opina 

que les polítiques del Govern actual pel que fa a la bicicleta s’han limitat a improvisar carrils bici 

per tota la ciutat sense cap rigor professional, cosa que no és suficient per promocionar l’ús de 
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la bicicleta a la ciutat. A més, afirma que el Govern va cometre el greu error d’apujar el preu del 

transport públic, mentre que el seu grup li va demanar que el congelés. Opina que si hi ha un 

compromís real de defensar el transport públic cal facilitar-ne l’accés, i que congelar els preus 

era una eina per aconseguir-ho. D’altra banda, explica que el Govern ha generat un conflicte en 

perseguir el transport privat a l’hora de promocionar el transport públic, quan això no era 

necessari. Afirma que el Govern s’ha escudat en una política per millorar el medi ambient per 

fer això, però que, si no es dona suport a una transició, qui pateix els problemes d’aquest 

conflicte són els veïns i veïnes de Nou Barris.  

 

Manifesta que un problema que ha cobrat rellevància durant el Govern d’Ada Colau és el de la 

inseguretat. Explica que el seu grup el va començar a denunciar amb moltes reserves perquè 

no volen ser alarmistes respecte a aquest tema. Remarca, però, que van haver de demanar un 

consell de participació extraordinari perquè el Govern els expliqués l’augment dels delictes a 

Nou Barris i a Barcelona en general, que és una cosa que el Govern només ha reconegut cap a 

finals del mandat. Opina que potser el fet de renunciar a certs dogmes ideològics abans d’entrar 

a governar hauria servit per reconèixer que la política de seguretat és també una política 

d’esquerres necessària per preservar les llibertats. Afirma, però, que el Govern no ho va fer i 

això ha provocat en part aquest increment de la inseguretat a la ciutat.  

 

Assenyala que l’actual Govern municipal també s’ha caracteritzat per anar a remolc dels errors. 

Afirma que el conflicte més recent és la construcció de l’àrea d’esbarjo per a gossos a Can 

Dragó, que el seu grup demana que es paralitzi. Així mateix, recorda que l’àrea d’esbarjo per a 

gossos a la Guineueta es va convertir en un problema per als animals que hi anaven, un 

problema que el Govern ha atribuït als tècnics sense assumir la seva responsabilitat política. 

Remarca que el Govern no ha complert amb el deure polític de cuidar els animals de companyia 

que tenen molts veïns i veïnes de la ciutat i de vetllar per l’ús de l’espai públic. Explica que un 

altre exemple és el parc de Can Xiringoi, que s’ha convertit en un escenari de conflicte entre les 

persones que hi porten els gossos i els veïns que volen passejar.  

 

Opina que la implantació del carril bici a l’avinguda Rio de Janeiro d’un dia per l’altre també va 

ser un error, arran del qual els petits comerciants de la zona van veure com els arribaven 

multes i no tenien opció per carregar i descarregar mercaderies. Remarca que aquests petits 

comerços ajuden a generar activitat econòmica i dinamisme social al barri, però que el Govern 

no va tenir cap consideració a l’hora de perjudicar la seva activitat improvisant un carril bici que 

en aquell moment no arribava enlloc, quan a més n’hi havia un altre que es podria haver 

condicionat en comptes de generar-ne un de nou.  

 

Explica que la parada de bus del pla de les Madres de la Plaza de Mayo també va ser un error 

que es va haver de resoldre i del qual es va culpar els tècnics. En relació amb això, afirma que 

l’equip de govern ha tingut el mal hàbit de donar la culpa als tècnics al llarg del mandat i que 

espera que això ho corregeixi en el futur, en cas de tenir responsabilitats a l’Ajuntament.  

 

Manifesta que el Govern ha utilitzat l’Ajuntament durant aquests últims dies de mandat per fer 

campanya electoral, i qüestiona el 90% de compliment del PAD del qual ha parlat. Pregunta 

com es troben els projectes de la nova escola bressol de la Guineueta i del poliesportiu de 
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Canyelles. Afirma que no han amagat mai que la construcció d’aquest poliesportiu és un 

problema que s’arrossega des de fa temps, però que el compromís del Govern era resoldre’l i 

que, si això no era possible, hauria d’haver buscat alternatives. Opina que el Govern podria 

haver escoltat el Club de Bàsquet Social Canyelles, però que no ho ha fet i només al final ha 

reconegut que no es pot fer el poliesportiu de Canyelles. Remarca que el barri de Canyelles 

representa molt bé l’acció de govern d’aquest mandat. Afirma que tan poca cosa s’ha fet per 

aquest barri que es va haver de suspendre l’últim Consell de Barri perquè els veïns van dir que 

no se celebraria si no apareixia el Govern per parlar del balanç del mandat. D’altra banda, 

explica que els documents sobre equipaments i sobre mobilitat del districte han aparegut al 

web sense haver passat pel Ple, motiu pel qual no es poden considerar plans de districte. 

Afirma que la construcció de la nova escola bressol de Vilapicina i Torre Llobeta o del Casal de 

Joves de Prosperitat són altres exemples d’incompliment. Opina, doncs, que hi ha massa 

exemples d’incompliment per considerar que el grau d’execució del PAD ha estat del 90%.  

 

Manifesta que, en resum, el Govern d’Ada Colau ha estat un govern d’expectatives frustrades, 

improvisació i titulars. Recorda que el Grup del PSC va donar suport a la investidura d’aquest 

Govern i, a més, va fer un pacte de govern amb ell. Afirma, però, que aquest pacte va servir de 

poc perquè els van fer fora del Govern, malgrat ser els impulsors de la renda infantil garantida. 

 

Finalitzat el primer torn d’intervenció dels grups municipals, la regidora del Districte dona pas al 

torn de paraula del públic. Explica que, tenint en compte que hi ha nens i nenes del Club de 

Bàsquet Canyelles, es farà una primera ronda d’intervencions sobre aquest club, a les quals ella 

respondrà, i després s’obrirà un torn de paraula per a la resta d’intervencions de veïns i entitats.  

 

En primer lloc, un total de sis nens i nenes demanen que es cobreixi la pista de bàsquet per no 

passar fred, per poder-hi entrenar i jugar quan plou, i per poder competir en els partits. 

Regalen una pilota als membres del Ple perquè vagin a jugar amb ells quan es cobreixi la pista. 

 

El Sr. Xavier Sanz felicita la regidora per la seva bona oratòria i la seva capacitat per convèncer, 

i afirma que està segur que continuarà a l’escena política.  

 

Explica que va veure uns vídeos on tant la gerent com la regidora deien que havien proposat al 

president del Club de Bàsquet Social Canyelles el cobriment de la pista, encara que fos amb 

lona, i que li va costar de creure perquè és el que demanen i no se’ls concedeix. Afirma que li 

sap més greu que l’enganyin que el fet de no tenir una cosa, i que seria interessant i intel·ligent 

parlar amb honestedat. Demana que, per tant, se’ls parli clarament i no se’ls enganyi. Afirma 

que, si no, els nens no es creuran el partit que governa ni cap altre partit polític. Opina que això 

seria una llàstima i demana que intentin evitar-ho entre tots. 

 

El Sr. Manolo Sánchez, president de l’Associació de Veïns de Canyelles, remarca que ja han 

parlat molt d’aquest tema i que l’únic que volen és saber si definitivament es cobrirà o no es 

cobrirà la pista. D’altra banda, afirma que Canyelles deu ser la «ventafocs» de Nou Barris 

perquè no s’hi ha fet res durant el mandat.  
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Un veí sense identificar explica que és el pare de David Gutiérrez, el qual fa més de 20 anys 

que lluita per una pista. Afirma que el Govern ha enganyat el seu fill, i que fa uns dies van estar 

amb l’alcaldessa i els va dir que trobava molt raonable la seva petició i no entenia que no 

s’hagués dut a terme. Explica que no sap si és que no s’ha traslladat aquesta petició a Casa 

Gran, però demana que no s’enganyi els nens. Opina que, si no, quan aquests nens siguin 

grans no creuran els polítics, que cada vegada tenen menys paraula.  

 

El Sr. Josep Maria diu a la regidora que, l’endemà de parlar amb ella, va complir la seva part del 

tracte, però que, en canvi, ells no han rebut res ni saben res. Li demana que confirmi el pacte 

que van fer, i afirma que els nens es mereixen un gran respecte perquè són el futur del barri i 

de la ciutat.  

 

El Sr. David Gutiérrez, president del CBS Canyelles, agraeix als veïns que són a la sala i als 

partits polítics que els hagin deixat intervenir abans perquè els nois puguin marxar a casa.  

 

Manifesta que ha arribat un punt que no entén res i que sembla que el Govern gaudeixi amb 

això, quan a ells els suposa un gran esforç i patiment. Explica que l’últim que li faltava és haver 

escoltat en el plenari que una persona deia a una altra: «A veure si els nens es cansen i se’n 

van.» 

 

Afirma que en dos anys de treball no s’ha avançat res i que sembla que al Govern no l’importi 

que el club pugui desaparèixer, quan fer un cobriment provisional no costa tant. Remarca que 

el Govern sempre hi posa pegues: primer va dir que no es podia fer per una qüestió de diners i 

després, quan els van aconseguir, va dir que el Consorci d’Educació no hi estava d’acord. Afirma 

que els estan marejant i que ja n’estan farts.  

 

En el torn de resposta, la regidora agraeix totes les intervencions i lamenta molt veure tan 

afectat el Sr. David Gutiérrez, i que assumeix personalment la responsabilitat que s’hagi pogut 

produir una situació de desinformació o mala informació respecte a aquest tema.  

 

Explica que va intentar ser molt clara la primera vegada que va parlar amb els responsables del 

club i que els va dir que estudiarien les opcions que hi havia. Recorda que tècnicament i 

professionalment es va dir que es tiraria endavant el Centre Esportiu Municipal d’Artesania, però 

que a curt termini es podia millorar el terra de la pista. Remarca que, a més, no es podia tapar 

la pista perquè el Consorci d’Educació necessita el pati obert per a diverses activitats. Demana 

disculpes al Sr. Gutiérrez per no haver parlat amb ell directament i haver sabut quins eren els 

problemes que no s’estaven resolent correctament, i manifesta que el que li va traslladar l’equip 

tècnic era que el club no havia acceptat la millora del terra i volia el cobriment ferm de la pista. 

Opina que, a partir d’aquí, hi ha hagut tot un seguit de malentesos. 

 

Explica que, després de la proposta que va plantejar el Sr. Josep Maria a l’última Audiència 

Pública, va plantejar a la gerent que tornessin a parlar amb el Consorci d’Educació per demanar 

el cobriment provisional de la pista amb una lona, tenint en compte el retard del projecte 

executiu del CEM Artesania, que és la solució definitiva al problema del club. Manifesta que, per 

tant, el que va traslladar al Sr. Josep Maria és que, si el club acceptava la lona, lluitarien per 
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aconseguir-la. Explica que ell li va dir que parlaria amb l’equip del club i que, si hi estava 

d’acord, ho tirarien endavant.  

 

Manifesta que ja ha parlat amb el Consorci d’Educació i han acordat fer una reunió amb el club 

el proper dimecres 13 a les 16 hores. Convida tots els grups polítics a acompanyar-la per exigir, 

en nom de tot el Districte, que es cobreixi la pista amb una lona. Afirma que, en la reunió, 

segurament se’ls exposarà que hi ha resistències, però que ella se sentirà molt més forta si hi 

van tot junts. Assenyala que, si aquesta data no va bé als grups, poden mirar de buscar-ne una 

altra.  

 

Explica que no han amagat mai les dificultats tècniques que hi havia en aquest tema, tenint en 

compte que el Consorci d’Educació és qui hi té capacitat de decisió. Manifesta que li hauria 

agradat molt poder donar una solució definitiva a curt termini amb el CEM Artesania, i que és 

evident que no vol que cap nen o nena es quedi sense poder jugar a bàsquet, ni que el club se 

senti menystingut. Es disculpa si ha estat així, i afirma que l’objectiu és treballar al millor 

possible per intentar esmenar-ho.  

 

Reitera que li hauria agradat poder parlar més amb el Sr. Gutiérrez, ja que segurament ho 

haurien resolt tot d’una altra manera. 

 

El Sr. Josep Maria manifesta que és cert el que ha dit la regidora respecte a la conversa que 

van tenir. Afirma, però, que si es posa la lona, s’han d’arreglar les rajoles del terra i s’han 

d’instal·lar més llums.  

 

Explica que assistirà a la reunió que ha anunciat la regidora i que espera que la Sra. Sanz 

mantingui el que li va dir respecte al fet que hi havia recursos de manteniment per poder fer 

aquests arranjaments.  

 

La regidora assenyala que el Consorci els ha de donar l’autorització per fer-ho, ja que la gerent 

del Consorci no depèn només de l’Ajuntament.  

 

El Sr. Josep Maria remarca que l’Ajuntament té una participació del 40% en el Consorci.  

 

La regidora manifesta que li donarà molta força poder anar a la reunió acompanyada de tots els 

grups, tenint en compte que hi ha dificultats tècniques i ella no és la persona que decideix. 

Afirma que des del principi van explicar que el Consorci d’Educació va rebutjar el cobriment de 

les pistes, i no han estat capaços de superar aquestes dificultats. 

 

El Sr. Josep Maria diu a la regidora que tingui en compte que cal resoldre aquesta situació 

abans del setembre, quan comença la competició, i que el més primordial és tenir un sostre. 

D’altra banda, manifesta que el sobta que el Sr. Gutiérrez s’oposés a arreglar el terra.  

 

La regidora explica que ella no va assistir a aquella reunió, però que això és el que li van dir. 

Afirma que per això ha dit que havia estat un error per part d’ella no haver parlat més amb el 

president del club.  
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El Sr. David Gutiérrez, president del CBS Canyelles, explica que fa dos anys, quan el Grup del 

PP va plantejar un prec sobre aquest tema, la regidora li va dir que farien una reunió per parlar-

ne personalment i encara l’està esperant. Afirma que, si aquesta reunió no s’ha produït, és 

perquè no ha rebut cap proposta de la Sra. Sanz. Opina que si s’haguessin reunit haurien resolt 

el problema, ja que la reunió amb el Consorci es podria haver fet abans.  

 

D’altra banda, precisa que no diu que la gerent menteixi, però que ha dit una veritat a mitges. 

Explica que és veritat que els va proposar destinar uns 300.000 euros a arreglar el terra, però 

que li van dir que més valia dedicar aquests diners a altres veïns, si realment no hi havia la 

possibilitat de cobrir la pista, tenint en compte els dos pressupostos que havien presentat, un 

de 175.000 euros i un altre de 280.000 euros. A més, remarca que el Govern va acceptar el 

prec del Grup Demòcrata per cobrir la pista, però que des d’aleshores no n’han sabut res més. 

Afirma que sembla que el Govern no es prengui seriosament aquest tema.  

 

Reincorporat a la sessió, el president del Consell del Districte Il·lm. Sr. Santiago Alonso Beltrán 

manifesta que ja s’ha parlat àmpliament d’aquest tema, i dona pas al torn de paraula de la 

resta de veïns i entitats que volen intervenir. Demana que les intervencions siguin breus i se 

cenyeixin a temes del districte, i que es facin amb respecte cap a tots els presents. 

 

La Sra. Elena es queixa de les dificultats que tenen els veïns per transitar pel carrer Nou Barris 

a causa de les obres i de la manca de neteja de la riera, on hi ha rates.   

 

D’altra banda, manifesta que no entén que els grups de la dreta siguin tan crítics amb el 

Govern, tenint en compte el que fan quan governen en ajuntaments i governs.  

El Sr. Bertrand de Five afirma que el Govern ha menystingut les demandes que ha plantejat en 

relació amb la seva fundació i les persones amb discapacitat, tot i que ell sempre s’ha quedat 

fins al final dels plenaris i ha volgut col·laborar amb el Districte. Explica que encara no s’ha fet 

l’aparcament del carrer Artesania i s’ha multat persones discapacitades que no podien aparcar a 

la zona perquè no hi ha aparcament per a discapacitats. A més, es refereix a les dificultats que 

tenen les persones que van amb cadires de rodes per anar per les voreres d’aquest carrer. 

D’altra banda, es queixa que es continuïn penjant cables de telèfon a tot arreu i de la manca de 

neteja dels carrers.  

 

Demana a la regidora que no parli de la ciutat en el Consell Plenari del Districte i se centri en 

els temes del districte, com ara l’eliminació de places d’aparcament, que obliga els veïns a anar 

a aparcar molt lluny. Així mateix, lamenta l’augment de la contaminació a Nou Barris a causa de 

la reducció dels accessos a la ciutat i del dèficit d’aparcaments, que obliguen a donar moltes 

voltes amb el cotxe.  

 

Afirma que no s’ha resolt la qüestió de les sortides de la ronda de Dalt i que els canvis de línies 

d’autobusos no han suposat una millora per al districte. Explica que ell continua trigant una 

hora i mitja per arribar a la Zona Franca en autobús.   
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La Sra. Teresa Carvajal afirma que ha escoltat molta demagògia per part de tots els grups i que 

no tot és culpa del Govern municipal. Remarca que, per exemple, s’ha enganyat la gent 

respecte a la renda ciutadana garantida, que és competència de la Generalitat i no pas de 

l’Ajuntament. Afirma que el poble no sap de demagògia ni de paraules rebuscades, però vol 

sentir veritats. Opina que, en comptes de donar-se les culpes els uns als altres, cal que tots 

cooperin i es dediquin a millorar els barris. D’altra banda, manifesta que l’estranya que el 

Districte no hagi fet l’esforç d’ajudar el Club de Bàsquet Social Canyelles, de la mateixa manera 

que s’ha fet amb el camp de futbol.  

 

La Sra. Neus es queixa que el Districte no fa res respecte al problema que els ha exposat 

diverses vegades sobre un edifici il·legal que s’ha de tirar a terra. Remarca que fins i tot 

l’alcaldessa va anar-lo a veure i va dir que era indecent. Explica que aquesta tarda mateix hi ha 

hagut un escàndol amb unes quinze persones que eren a dins consumint drogues i que li han 

tirat aigua als vidres. Afirma que el que està aguantant és molt lamentable i no sap què més 

pot fer. Explica que el dia que es va reunir amb la gerent li va dir que, com que està jubilada, 

pot ajudar-la a buscar informació i fer el que calgui per acabar amb aquesta situació. Afirma 

que la policia ha arribat a venir més de cent vegades en un mes i que és una vergonya que els 

responsables polítics es vagin passant aquest tema d’un a l’altre sense fer res.  

 

El Sr. Antonio explica que el terra del parc de la Guineueta està molt mal fet i que al mig de la 

parada d’autobús de Via Júlia hi ha dos arbres. Afirma que l’Ajuntament hauria de controlar 

l’execució de les obres municipals, ja que els ciutadans són els que pateixen aquest tipus 

d’incongruències.  

 

La Sra. Francesca explica que l’accés per a persones discapacitades que s’ha posat a la parada 

de metro de Virrei Amat és una rampa arran de terra que no els fa servei, i que si volen agafar 

el metro han d’anar fins a Vilapicina. D’altra banda, afirma que les persones que van amb cadira 

de rodes o amb cotxet no poden passar pel tram del carrer Desfar comprès entre el carrer Alella 

i el passeig Fabra i Puig, que sembla el Dragon Khan de Port Aventura.  

 

Explica que treballa a Sarrià i pot assegurar que aquest districte està més net que Nou Barris, 

que està molt brut. Manifesta que és conscient que això també té a veure amb el 

comportament de la gent, però que caldria netejar més el districte.  

 

El Sr. Juan José Torres, en representació del camp de futbol Turó de la Peira, recorda que ja fa 

temps que reivindiquen una solució per al problema que tenen amb els vestuaris. Explica que 

disposen de quatre vestuaris, dos a cada banda, comunicats amb unes dutxes, i que atès que el 

club és un projecte social on hi ha nens i nenes de moltes nacionalitats, no poden barrejar nens 

i nenes directament. Assenyala que, a més, volen acollir la lliga Specials l’any vinent. Pel que fa 

això, afirma que les persones amb capacitats especials també requereixen necessitats especials. 

Manifesta que, per tant, demanen l’ampliació dels vestuaris perquè ja no saben on posar les 

persones perquè es canviïn i es dutxin.  

 

Demana que es tingui en compte el projecte social integrador del club i que aquesta millora 

redundaria en benefici dels joves i de la gent gran que també juga al camp. Explica que 
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intenten treballar juntament amb el Districte i que estan contents de la renovació del camp, 

però que ha arribat un moment en què no saben com gestionar aquest problema. Demana als 

partits que es posin d’acord per tirar endavant la proposta que presentarà després el Grup del 

PPC en representació del club.  

 

La Sra. Raquel explica que té dues nenes petites i dos adults amb discapacitat, i que és la 

segona vegada que ve al Consell Plenari per parlar dels diversos desnonaments que ha patit. 

Afirma que, no obstant això, continua sense tenir cap resposta.  

 

Demana que es facin lloguers socials amb dacions en pagament a famílies vulnerables que no 

han pogut continuar pagant la hipoteca per motius econòmics, tal com indica l’article 5 de la 

Llei de mesures urgents per afrontar l’emergència  en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 

energètica; que se cedeixin els habitatges buits als ajuntaments, tal com indica l’article 7 

d’aquesta llei; que es facin lloguers socials a famílies que es veuen obligades a ocupar per culpa 

de la usura bancària, i que s’aturin tots els desnonaments. 

 

Remarca que els preus dels lloguers al districte oscil·len entre els 800 i 1.200 euros, i que per a 

una persona que té un sou de 1.200 euros és impossible pagar aquests preus.  

 

El Sr. Francisco Garrobo, en nom de la CUP Capgirem Nou Barris, manifesta que vol tenir un 

record per a Rafa Juncadella i la seva família. Destaca que Juncadella era un gran lluitador pels 

drets de tothom, i opina que el Ple i el Districte de Nou Barris han de reconèixer la seva tasca al 

servei de la gent. Assenyala que en els darrers mesos també han traspassat persones com 

Diosdado Rebollo i Manuel Rodríguez, que eren una generació que ha inspirat moltes persones, 

sobretot les més joves. 

 

Remarca que el Grup de BC va poder formar govern, no per haver guanyat unes eleccions, sinó 

per haver obtingut un suport majoritari, amb els vots d’ERC i del PSC i un vot de la CUP. Opina 

que és important recordar que entre tots van fer fora del Govern un altre partit.  

 

Pel que fa a habitatge, afirma que el SIPHO és un dels millors serveis que ha tingut el districte, 

amb treballadores que lluiten dia a dia contra els desnonaments, però que s’està produint un 

coll d’ampolla a la ciutat, sobretot al districte, perquè s’aturen molts desnonaments però no es 

dona sortida a les famílies. Explica que les famílies són a casa seva però pateixen un 

desnonament rere l’altre, i que no s’estan aturant els desnonaments oberts. Remarca que això 

és responsabilitat de tots els partits, sobretot dels que estan en el Congrés, que avui parlen 

molt de temes socials però després ni tan sols permeten que es puguin regular els pisos de 

lloguer, com és el cas del PSOE. 

 

D’altra banda, opina que no s’està ampliant correctament el parc d’habitatge perquè no s’aposta 

per utilitzar els pisos buits de la ciutat, que és millor que fer noves construccions. A més, 

recorda que es va aprovar el Pla pel dret a l’habitatge amb el suport dels grups de Cs i 

Demòcrata i el vot contrari de la CUP Capgirem Barcelona. Afirma que aquest pla s’està 

complint en gran part, incloent-hi la creació d’una empresa publicoprivada per fer habitatge.  
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Respecte a la mobilitat, assenyala que s’ha acabat d’implantar la nova xarxa ortogonal i que hi 

ha hagut millores, com la posada en marxa de la D50, que no estava prevista. Recorda, però, 

que hi ha un barri que no té xarxa ortogonal: Vallbona. Afirma que és necessari que aquest 

barri tingui un servei directe d’anada i tornada al centre del districte, i no únicament de tornada 

amb el 76. D’altra banda, opina que, amb la implantació de la nova xarxa, s’ha oblidat millorar 

l’11, el 76 i el 62 i els busos de barri.  

 

Explica que li fa gràcia que es parli del soroll que fan els gossos o els nens, i no del soroll que 

fan els cotxes a la Meridiana. Afirma que, fins i tot, hi ha gent que vol que hi hagi més cotxes, 

però no una àrea d’esbarjo per a gossos.  

 

El president del Consell del Districte, davant els crits de protesta d’algunes persones del públic, 

demana respecte per l’opinió de tothom.  

 

El Sr. Garrobo afirma que hi ha un dèficit d’àrees d’esbarjo per a gossos al districte i no s’hi està 

donant una solució correcta. Opina que s’estan fent avanços, com les àrees grans, però que cal 

millorar el pipicà del parc Central de Nou Barris i convertir-lo en una àrea d’esbarjo, i que això 

s’ha de fer en consens amb els usuaris i l’associació. Afirma que també s’han de fer espais per a 

gossos en altres zones del districte i, en aquest sentit, recorda que l’Associació de Veïns de 

Porta ha acceptat que es faci un pipicà al barri. 

 

Pel que fa a feminismes, reconeix que s’ha fet un treball conjunt amb les entitats del districte, 

que han dedicat grans esforços a organitzar actes i manifestacions. Destaca que ahir van aturar 

el bus de Hazte Oír a la Diagonal i que el dia 8 hi haurà una gran manifestació.  

 

Recorda que abans no tothom podia entrar a la sala de plens i ara sí. En aquest sentit, agraeix 

el servei d’interpretació per a persones amb problemes d’audició. 

 

Manifesta que també és important recordar que a la ciutat s’havia d’aprovar una nova funerària 

pública perquè la gent pagués menys diners pels enterraments dels seus éssers estimats, però 

que tots els partits polítics s’hi van oposar, excepte BC i la CUP Capgirem Barcelona, que hi van 

votar a favor, i el Grup d’ERC, que es va abstenir.  

 

Remarca que el Grup de Cs ha lamentat que es dediquessin 4.000 euros a un grafit, quan els 

membres d’aquest grup van votar en contra d’abaixar-se el sou i cobren més al mes del que 

costa aquest grafit. D’altra banda, explica que aquest mateix partit critica que els governs facin 

partidisme, quan justament la gent vota perquè hi hagi un govern amb una ideologia.   

 

Finalment, recorda les persones preses i exiliades, i el fet que a la seu del Districte encara no hi 

ha  un llaç groc.  

 

La Sra. Zulai assenyala que parlarà de l’emergència habitacional a Barcelona en representació 

de la plataforma 500x20.  
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Remarca que el nombre de desnonaments que s’estan executant és alarmant i que el problema 

de l’habitatge està vulnerant de manera sistemàtica els drets de la ciutadania amb una crueltat 

inaudita, especialment els de les dones, els nens, els emigrants i les persones en situació 

precària. Afirma que els preus i les condicions d’accés a l’habitatge de compra o lloguer són 

inassolibles per a una bona part de la societat. Assenyala que els preus de lloguer superen en 

general el salari mínim interprofessional, fet al qual han contribuït les successives reformes de 

la Llei d’arrendaments urbans (LAU). A més, afirma que el parc d’habitatge públic a la ciutat és 

ridícul i es gestiona de manera negligent. 

 

Explica que la massiva inversió estrangera, afavorida per la política monetària expansiva del 

Banc Central Europeu, ha afavorit l’aparició d’entramats societaris i financers en el mercat de 

l’especulació i ha convertit l’habitatge en un bé d’inversió. Manifesta que els abusos de la banca 

han estat condemnats reiteradament sense que hi hagi hagut, però, cap tipus de penalització. 

Remarca que, ben al contrari, s’ha beneficiat aquestes entitats sense que hagin hagut d’alliberar  

el patrimoni immobiliari que mantenen buit. A més, afirma que l’expulsió dels veïns en favor 

dels grans moviments turístics ha acabat amb la vida dels barris i ha estès l’especulació i l’abús 

per tot el territori. D’altra banda, es refereix a la il·legalitat de la pràctica dels desnonaments en 

obert i a la repressió que pateixen els col·lectius que intenten fer-hi front. 

 

Subratlla que el temps d’espera per a l’assignació d’un habitatge en situació d’emergència és de 

dos anys. Manifesta que no es pot permetre que hi hagi més desnonaments sense alternativa i 

que es faci la vista grossa davant el baix nombre d’habitatges socials, ni que petits i grans 

propietaris destinin els habitatges a la mera especulació i al benefici econòmic sense 

miraments, sense límits i sense dignitat. Afirma que no es pot acceptar aquesta situació sota 

cap excusa ni argument legal. Manifesta que cal reconèixer que aquesta situació atempta 

contra la dignitat humana i és hora de prendre decisions que estiguin a l’altura d’aquest 

problema.  

 

Afirma que cal declarar de manera immediata l’existència d’una emergència habitacional que 

permeti la convocatòria de tots els responsables en aquesta qüestió i la presa de decisions que 

permetin la mobilització urgent de tot habitatge disponible, públic o privat, principalment 

expropiant els pisos de bancs i immobles, encara que ja hagin estat venuts a empreses voltor. A 

més, manifesta que el preu de l’habitatge ha d’estar en relació amb la renda disponible de les 

llars. Explica que, posteriorment, caldrà iniciar un debat obert sobre la revisió de l’entramat 

legal, econòmic, financer i organitzatiu que ha promogut l’existència d’aquesta situació 

d’emergència habitacional.  

 

D’altra banda, diu als representants del Grup Demòcrata que la Generalitat no ha fet res a favor 

de l’habitatge, sinó que s’ha situat a favor dels bancs i els poderosos.  

 

Finalment manifesta que volen agrair el suport del SIPHO. 

 

El Sr. Juan explica que és la primera vegada que assisteix al Ple i sent vergonya. Afirma que 

sembla mentida que, després de tants anys de parlar de democràcia, encara no hagin après 

que els mateixos que els parlen de democràcia són els que «els escuren les butxaques» i volen 
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mantenir l’estatus, i que la societat n’és còmplice perquè els permet seguir. Opina que, davant 

dels problemes d’habitatge, el que cal fer és anar als tribunals i denunciar els fons voltor i 

l’especulació de la banca, i que els que diuen representar els ciutadans els hi han de donar 

suport en comptes de posar-hi excuses. Afirma que ja és hora que la societat aprengui a 

defensar-se i a no creure’s les bones paraules. Remarca que el poder de la societat rau a exigir 

als polítics que compleixin i, si no, fer-los fora. Opina que si els ciutadans es mobilitzessin per 

obligar els polítics a actuar, avui no estarien parlant dels problemes que estan parlant.  

 

El Sr. Miguel, en representació de la plataforma en favor de la reubicació de l’àrea d’esbarjo de 

gossos de Can Dragó, explica que s’ha fet un projecte basat en unes expectatives totalment 

falses per ubicar aquest espai i s’ha escollit una zona situada al costat d’un parc infantil. 

Assenyala que l’Ajuntament diu que no pot aturar les obres perquè n’ha de pagar el cost, però 

que això no és veritat, ja que l’Ajuntament ha de pagar les certificacions del que s’ha fet i, com 

a molt, el benefici industrial, que en aquest cas puja a uns 18.000 euros.  

 

Manifesta que espera que avui aconsegueixin la paralització de les obres perquè, si no, seguiran 

amb les protestes. Explica que volen que aquest pipicà es reubiqui a l’altra zona del parc, on no 

causaria molèsties. A més, subratlla que ni tan sols els amos dels gossos s’oposen a aquesta 

opció.  

 

Explica que al barri de Porta viuen 25.000 persones i que, segons les enquestes de 

l’Ajuntament, hi ha un animal per cada 23 persones. Afirma que, per tant, hi hauria 1.080 

gossos al barri de Porta. Remarca, però, que al barri hi ha 3.500 nens i 6.500 persones grans, 

que disposen d’un espai de 400 metres quadrats poc cuidats i amb molts problemes. Opina que 

aquestes persones podrien fer servir l’espai que s’està construint per als 1.080 gossos, tenint a 

més en compte que la majoria de les persones amb gos no volen anar a un pipicà i el que fan 

habitualment és passejar el gos entre la gent. D’altra banda, assenyala que l’ordenança sobre 

animals diu que, a partir d’un horari concret, els gossos no poden causar molèsties. Explica que, 

no obstant això, han de suportar els sorolls que causa el pipicà actual a altes hores de la nit i a 

la matinada.  

 

Afirma que l’excusa econòmica que dona l’Ajuntament per no aturar les obres no té sentit i que 

el projecte s’ha dut a terme sense el consentiment dels veïns, que no n’han estat informats. 

Manifesta que continuaran lluitant perquè s’aturin les obres, tret que l’Ajuntament es 

comprometi a fer-ho.  

 

El Sr. Óscar, en representació de la plataforma en favor de la reubicació de l’àrea d’esbarjo de 

gossos de Can Dragó, remarca que no estan en contra de ningú i sí que volen el pipicà, però 

que creuen que es pot fer un pipicà que beneficiï més als gossos, als nens i als veïns. Explica 

que no s’han queixat mai de les molèsties que causa el pipicà actual a les 3 o les 5 de la 

matinada, però que s’ha decidit fer un pipicà en el pitjor lloc possible, mentre que a 100 metres 

hi ha un espai verd ple de gossos on no hi ha cap bloc de pisos.  

 

Demana al Govern que tingui en compte les idees que han aportat i que no menteixi dient que 

no es pot aturar l’obra, que es desenvolupa per trams i es podria parar perfectament. Afirma 
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que es podrien fer millors instal·lacions per als gossos a l’altre lloc que proposen i aprofitar les 

obres que es duen a terme actualment per fer espais per als nens i la gent gran. Explica que 

tenen la sensació que no se’ls escolta, quan fins i tot Espai Gos els dona la raó. Remarca que 

estan a favor del pipicà, però que demanen que se situï a 100 metres de l’emplaçament previst 

i que s’aturin les obres. 

 

La Sra. Teresa explica que, tot i tenir gos, creu que la ubicació escollida per fer la zona 

d’esbarjo per a gossos no és el lloc adequat, atès que hi ha dos parcs infantils, l’entrada a un 

camp de futbol que s’omple de nens cada tarda i un gran nombre d’habitatges. Assenyala que, 

a més, a 100 metres hi ha un espai que, tot i no ser un pipicà, és ple de gossos. Manifesta que 

no entén per què no s’ha fet la zona d’esbarjo per a gossos en aquest espai, i que farà el que 

calgui per paralitzar les obres, si el Govern no es compromet a fer-ho. Afirma que sembla que al 

Govern no l’importin gens els nens, tenint en compte aquesta ubicació i la situació del Club de 

Bàsquet Canyelles.  

 

D’altra banda, explica que sembla que la regidora del Districte hagi parlat d’una altra ciutat i 

d’un altre país, i que gairebé no s’ha parlat de l’increment de la inseguretat i de la manca de 

neteja al districte.  

 

Finalment, opina que l’inici de les intervencions dels grups d’ERC i Demòcrata sobrava, ja que 

no tothom pensa que els polítics catalans empresonats són presos polítics.  

 

La Sra. Mari exigeix que es resolgui de manera immediata el problema de les pistes de bàsquet 

de Canyelles. 

 

El Sr. Antonio opina que es podria haver donat alguna explicació als veïns i usuaris de la piscina 

del poliesportiu del Turó de la Peira respecte al seu tancament des de fa quatre mesos. D’altra 

banda, assenyala que el projecte aprovat de la piscina, el poliesportiu i tot l’entorn incloïa 

escales a totes dues bandes del carrer Pi i Molist. Pregunta qui és el responsable que s’hagi 

entregat les obres amb aquestes dues escales i sense rampes. Afirma que, a més, s’ha comès 

l’error de fer passar els desguassos del costat muntanya del carrer pel mig de l’escala i, per 

tant, ara resulta que no es pot fer una rampa en aquesta escala. Explica que el dia 4 va tenir 

una reunió amb els tècnics que es va acabar de seguida, ja que li van dir que no es farà cap 

rampa a l’escala que hi ha a la banda muntanya i que es farà el que es pugui a l’altra banda. 

Opina que es podrien haver fet les canalitzacions de desguàs al costat de la vorera i que hi ha 

hagut temps suficient per instal·lar una rampa des que es va iniciar el projecte, ja fa quatre 

anys. 

 

Pregunta qui ha controlat aquesta obra, que ha costat 10 milions d’euros, i demana una reunió 

urgent amb la regidora del Districte. Afirma que, sigui com sigui, caldrà fer una rampa al carrer 

Pi i Molist perquè la gent amb discapacitat pugui accedir al poliesportiu des d’aquest carrer.  

 

La Sra. Miracle explica que viu al carrer Porta i que no troba normal que el V27, que va des de 

dalt de la Trinitat fins a l’Hospital del Mar i la platja, tingui una freqüència de 17 minuts, que 

pot arribar fins als 20 minuts, mentre que l’H6, que va de la Meridiana a la zona alta, passi cada 
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3 minuts. A més, assenyala que els vehicles del V27 que passen cap al tard són vehicles petits, 

quan és l’hora en què els nens surten de l’escola o les activitats extraescolars.  

 

D’altra banda, es queixa que el carrer Porta es neteja només amb la mànega i no s’hi fa res 

més.  

 

Assenyala que la plaça del Petit Príncep ha tallat el carrer Porta, i pregunta si es pot tallar un 

carrer. Explica que els bombers i les ambulàncies han de baixar pel carrer Arnau d’Oms, fer la 

volta per la plaça propera a l’escola i pujar després pel carrer Porta. Afirma que s’ha fet una 

obra faraònica en aquesta plaça i que l’ha sorprès molt veure els talls de carrer que ha 

provocat. Pregunta si ha de demanar signatures del veïnat perquè l’Ajuntament els escolti. 

 

La Sra. Vega explica que, tot i que li agrada viure el present, no pot oblidar que fa més de 

quaranta anys que escolta els seus pares, entre altres persones, reclamant el seu dret a un 

habitatge digne. Es pregunta com és possible que, després de quaranta anys, les persones 

humils continuïn patint i reclamant el mateix. Afirma que aquesta situació és insostenible, 

imperdonable i vergonyosa, i que els polítics prometen molt però després s’obliden de les 

necessitats de les persones humils i treballadores.   

 

Manifesta que fa molts anys que lluiten per una vida tranquil·la i per poder proporcionar menjar 

i un sostre als seus fills. Es refereix als desnonaments oberts que pateixen moltes persones, i 

pregunta quantes morts més hauran de lamentar perquè els responsables polítics actuïn. 

Remarca que els problemes no es resolen només amb les paraules i que volen que els polítics 

dediquin els màxims esforços a aconseguir tot el que diuen, ja que els ciutadans els paguen per 

a això. 

 

Explica que, a més de tots els problemes que té pel que fa a l’habitatge, és una de les persones 

afectades per la colza i fa quaranta anys que defensa la seva vida i la de tots els seus 

companys. Remarca que l’habitatge i la salut són temes bàsics, i demana als responsables 

polítics que s’hi impliquin més.  

 

El Sr. Carmelo Vico manifesta que en primer lloc es vol solidaritzar amb el 8 de març, i demana 

un aplaudiment per a les dones treballadores. 

 

Agraeix l’exposició de la regidora del Districte, però assenyala que s’ha oblidat de dir algunes 

coses. Afirma que la plaça de les Dones no té el manteniment adequat i està totalment 

abandonada, quan ha costat molts diners. Demana als responsables del Districte que la visitin o 

que, si no, li demanin les fotos que ha fet.  

 

Explica que s’ha deixat el seu barri incomunicat, amb una única sortida pel carrer Almansa. 

Afirma que hi ha un gran caos des de les 7 fins a les 11 del matí cada dia i ningú no hi posa 

remei. 

 

Es queixa que en aquest mandat s’han destruït més de 300 places d’aparcament de cotxes 

només a la zona compresa entre Trinitat Nova, Verdum i Roquetes, que no s’ha fet cap de les 
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marquesines que s’han demanat reiteradament per a les parades d’autobusos, i que hi ha hagut 

una manifesta manca de neteja. Conclou que aquest mandat ha estat més penós que gloriós. 

 

El Sr. Agustín, en representació de l’associació de veïns de Guineueta, explica que s’ha atacat la 

regidora i el partit que ha governat a l’Ajuntament durant aquest mandat, però vol recordar que 

el Govern del PDeCAT va ser el culpable de tancar les urgències del CAP a la Guineueta i 

l’Oficina de Benestar Social. A més, afirma que en el mandat anterior no es va complir cap dels 

punts del PAM i del PAD, ni els plans d’urbanisme i els plans de millora del barri, excepte la 

reestructuració i arranjament dels interiors i l’asfaltatge del pàrquing on volen que es faci un 

centre cívic. Opina que el mandat del Sr. Trias ha estat el pitjor que han tingut, almenys al barri 

de la Guineueta i a Nou Barris. 

 

Explica que forma part de la junta de l’Associació de Veïns de la Guineueta des de l’any 1996 i 

que cada quatre anys presenten les mateixes demandes, com el centre cívic, les escoles 

bressol, el casal de gent gran i la urbanització i arranjament dels interiors. Afirma que ara per fi, 

després de més de 30 anys, queda pendent la zona 4, però hi ha la promesa que s’aprovarà ara 

el projecte i l’executarà el proper Govern. D’altra banda, assenyala que no s’ha fet res pel que 

fa a la construcció del casal d’avis i del parc subterrani a la rambla del Caçador.  

 

Manifesta que sembla que finalment es posaran aparells de gimnàstica per a persones grans al 

parc de la Guineueta, però no pas al parc Central. En relació amb aquest darrer parc, explica 

que s’hi han instal·lat set parcs infantils petits i tancats, mentre que els gossos van deslligats. 

Lamenta que els nens hagin d’estar tancats i no puguin jugar en atraccions obertes, com abans, 

i que s’hagi destrossat el parc. D’altra banda, afirma que és urgent resoldre la qüestió del pipicà 

del parc de la Guineueta perquè hi ha conflictes entre els veïns que tenen gos i els que no en 

tenen.  

 

Opina que el barri de la Guineueta pateix greuges comparatius respecte a altres barris del 

districte que tenen casal de barri, casal de gent gran i casal de joves, ja que no té cap 

d’aquestes infraestructures socials.  

 

Demana que es millori el funcionament del Centre de Serveis Socials situat al carrer Enric 

Casanovas. Explica que s’ha d’atendre i escoltar els veïns que hi van a demanar ajuda, i no pas 

enviar-los a l’Ajuntament a fer una instància per demanar una reunió amb la directora o amb 

una treballadora social diferent de l’anterior perquè aquesta no els ha atès bé. Opina que això 

s’ha de resoldre a la mateixa oficina.  

 

El Sr. Rafael González afirma que durant el franquisme es van fer més pisos al districte que 

durant la democràcia, i que és vergonyós que els partits democràtics no s’hagin preocupat del 

problema de l’habitatge a Nou Barris.   

 

Explica que ha fet instàncies als partits polítics perquè li contestin sobre un problema ambiental 

i que l’únic que li ha respost és el partit que governa. Afirma que no es poden prohibir els 

vehicles per la seva antiguitat perquè això vulnera drets fonamentals. Remarca que potser 
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l’Ajuntament s’haurà d’enfrontar a demandes civils i administratives, atès l’ús privatiu de la 

propietat privada.  

 

D’altra banda, lamenta que l’Ajuntament no hagi tingut la valentia d’aplicar als bancs la Llei 

d’expropiació forçosa de 1958 per dona resposta al problema de l’habitatge. Assenyala que, de 

fet, el PSC i tots els partits l’han utilitzat però no en el cas de l’habitatge, ja que no s’han atrevit 

a enfrontar-se als grans propietaris. Explica que, amb l’aplicació d’aquesta llei, les entitats 

financeres haurien rebut uns diners i haurien estat expropiades parcialment, de manera que 

s’haurien posat aquests pisos en lloguer i s’haurien estalviat la vergonya que viuen 

constantment a la sala de plens.  

 

Opina que no és lògic que el Grup del PSC digui que durant l’època de govern dels socialistes i 

ICV-EUiA es va fer una bona política d’habitatge perquè es va vendre tot el sòl, mentre que el 

Sr. Trias va vendre els pisos de Regesa. En relació amb això, afirma que Regesa és un fracàs 

que està suposant la pèrdua de milions de diners per a la ciutat i l’àrea metropolitana.  

 

Assenyala que no es referirà als carrers que s’han quedat sense places d’aparcament, però que 

creu que els diners invertits en aquests carrers es podrien haver destinat a la pista de bàsquet o 

a les prioritats que són més urgents per als veïns.  

 

Afirma que un dels pitjors defectes de tots els governs municipals és la falta de transparència, 

ja que no els interessa políticament dir la veritat als ciutadans. Opina que els polítics han 

d’escoltar el poble i no intentar instrumentalitzar-lo perquè el poble, més tard o més d’hora, se 

n’adona. Afirma que cal que la participació ciutadana sigui real i vinculant, a diferència dels 

«teatres» que han vist durant els quatre anys de mandat, que no serviran més que per imposar 

una idea política que després fracassarà. 

 

El Sr. Joaquín Esteban demana que, de cara a totes les convocatòries electorals, s’instal·li una 

rampa al col·legi electoral situat a l’institut Valldemossa per tal que hi puguin entrar les 

persones que van amb cadira de rodes.  

 

Diu al Sr. Garrobo, que ha reivindicat el tanatori i el pipicà, que se’ls endugui al seu barri si tant 

els vol. Demana que es reformi el pipicà actual i s’hi posin tanques noves i més altes. Opina que 

d’aquesta manera s’acabarà el problema.  

 

Explica que espera que els bancs que ha demanat s’instal·lin abans de les eleccions municipals, 

i que el proper Govern municipal urbanitzi els carrers Manuel Sancho, Desfar i Nou de Porta. 

 

Finalitzat el torn d’intervenció del públic, seguidament el president del Consell del Districte dona 

pas al torn de resposta de la regidora. Li recorda que li queden 2 minuts d’intervenció, i li 

demana que intenti contestar els grups i les intervencions del públic amb la màxima brevetat 

possible. 

 

La regidora Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid assenyala que serà bastant complicat respondre totes les 

qüestions que s’han plantejat en tan poc temps.  
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Manifesta que pren nota de moltes de les peticions que han tornat a exposar alguns veïns, com 

les relatives a la neteja. Pel que fa a la vorera del carrer de Nou Barris, explica que la gerent 

passarà informació concreta sobre aquesta qüestió perquè disposen d’una altra informació.  

 

Afirma que saben que el Sr. De Five parla en nom de molta gent i que, per tant, sempre l’han 

tingut en compte. Explica que tota la ciutat està molt contaminada, però que els barris més 

contaminats són els de l’Eixample, Gràcia i Ciutat Vella. Afirma que, per tant, el centre de la 

ciutat és la zona que està pitjor comparativament.  

 

Assenyala que l’edifici del carrer Sant Iscle del qual ha parlat la Sra. Neus és un tema prioritari 

per a ella i per a la gerent, però que no és tan fàcil enderrocar un edifici i s’ha de seguir tot un 

procés. Remarca que molts veïns els demanen que no els enganyin, però que a vegades no els 

agrada que els expliquin que les coses són més complexes del que semblen. 

 

Demana a la Sra. Neus que no la interpel·li perquè, si no, no podrà respondre altres 

intervencions. 

 

El president del Consell del Districte demana a la Sra. Neus que respecti el torn de resposta de 

la regidora.  

 

La Sra. Sanz manifesta que li consta que s’està treballant per evitar que es produeixi el 

desnonament al qual s’ha referit la Sra. Raquel. Explica que és veritat que van generar moltes 

expectatives pel que fa a totes les qüestions vinculades amb l’habitatge, tal com ha dit el 

conseller del Grup del PSC, però que les van generar perquè sabien que hi havia moltes coses 

que no s’estaven fent. En aquest sentit, destaca la posada en marxa del SIPHO i la mobilització 

de més solars que mai per fer habitatge públic a la ciutat. Precisa que es tracta de 72 solars, 

que suposaran 4.500 pisos de lloguer assequible, i no pas de venda, tal com es feia abans. 

D’altra banda, explica que tenien moltes expectatives en relació amb un govern de l’Estat valent 

que frenés els preus del lloguer, però que el Govern del PSOE ha presentat una proposta que 

no fa que els preus s’aturin. 

 

De nou, el president del Consell del Districte demana silenci al públic, i diu a la regidora que 

sigui concreta i no entri en demagògies perquè ja ha exhaurit el seu temps. 

 

La Sra. Sanz afirma que no fa demagògia sinó debat polític. Explica que, de la mateixa manera 

que ella accepta crítiques, també té dret a queixar-se. 

 

Manifesta que és evident que hi ha moltes necessitats d’habitatge, però que no és just pensar 

que una sola administració ho pot resoldre tot, i més quan el problema de l’habitatge prové de 

lleis estatals com la llei del sòl o del rescat a les entitats financeres amb els diners de tothom, 

que són coses que no ha decidit l’Ajuntament de Barcelona. Afirma que el Govern de l’Estat és 

qui té capacitat per desfer aquest tipus d’accions, i que si ho fa tindrà el suport de l’Ajuntament 

de Barcelona.  
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Respecte a la falta d’accessibilitat de la parada de metro de Virrei Amat, explica que ha portat 

aquest tema a la Taula d’Infraestructures de la Generalitat, ja que és una responsabilitat 

compartida. Subratlla que, quan tota la responsabilitat depèn de l’Ajuntament, accepta la 

crítica, però que quan una responsabilitat és compartida és just que tothom assumeixi la seva 

part. Afirma que, en aquest cas, l’Ajuntament determina les prioritats pel que fa a les obres 

d’accessibilitat a les infraestructures de metro, però que la Generalitat és qui fa l’obra i el 

pressupost. Destaca que se n’han fet moltes en aquest mandat i que estan contents que es tirin 

endavant algunes d’importants, com la dels voltants de la parada de Maragall, al carrer Ramon 

Albó, que és molt rellevant per donar servei a Cotxeres Borbó.  

 

Assenyala que després ja parlaran del problema dels vestuaris del club de futbol del Turó de la 

Peira i del pipicà de Porta, ja que es presenten iniciatives sobre aquests temes.  

 

En relació amb la piscina del Turó, manifesta que està tancada perquè una de les empreses que 

volia gestionar l’equipament ha impugnat la concessió i administrativament no es pot obrir, tal 

com ja va explicar. Pel que fa a la qüestió de la rampa, afirma que la reunió que ha esmentat el 

Sr. Antonio no va ser negativa, sinó que l’equip tècnic li va dir que ho estudiaria i ja li dirien què 

s’hi podia fer. 

 

Explica que també ha pres nota del que ha explicat la Sra. Miracle sobre els autobusos i que ho 

traslladarà a TMB. Opina que és important que la línia V27 tingui una major freqüència per 

garantir la bona connectivitat amb l’Hospital del Mar.  

 

Assenyala que moltes de les qüestions a què s’ha referit el Sr. Agustín eren propostes que havia 

plantejat l’Associació de Veïns de la Guineueta però que no estaven incloses en el PAD. Afirma, 

però, que està d’acord que hi ha moltes necessitats i cal fer moltes coses a la Guineueta i a tots 

els barris. 

 

A continuació, el president del Consell del Districte dona pas de nou a les intervencions dels 

grups polítics que encara disposen de temps d’intervenció.  

 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC) declina fer una segona intervenció. 

 

El conseller Sr. Adrià Ventura Ramos (PDeCAT) demana a la regidora que, de cara a properes 

ocasions, els expliqui per què no s’han presentat el Pla de mobilitat i el Pla d’equipaments en el 

Consell Plenari.  

 

Expressa la plena predisposició del seu grup a acompanyar la regidora a la reunió amb el 

Consorci d’Educació per parlar del Club de Bàsquet Social Canyelles.  

 

Recorda al president de l’Associació de Veïns de la Guineueta que el PDeCAT només ha 

governat quatre anys a l’Ajuntament. Afirma que, per tant, no es poden atribuir tots els dèficits 

d’aquest barri al Sr. Trias. Manifesta que, en tot cas, el Grup Demòcrata manté la porta oberta 

per a aquesta associació de veïns, amb la qual vol tenir una bona relació, tal com l’han tingut 

durant molts anys. 
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El conseller Sr. Juan Del Olmo Fernández (Cs) afirma que la regidora culpabilitza la Generalitat i 

l’Estat de tots els mals de Barcelona, quan resulta que el seu partit, Podemos, va votar en 

contra dels pressupostos tant de la Generalitat com de l’Estat, contra la reforma de la LAU que 

va presentar el PSOE i contra la reforma de les pensions.   

 

Remarca que, segons les dades de la renda familiar per càpita dels barris de la ciutat, el 

districte de Nou Barris continua sent el més pobre, i barris com Vallbona, Roquetes, Guineueta, 

Canyelles i Verdum empitjoren. A més, subratlla que l’índex de pobresa i exclusió social és avui 

del 20%, mentre que el 2014 era del 14%. D’altra banda, manifesta que no entén que es creï 

un servei municipal de dentista gratuït quan aquest servei ja l’ofereix la salut pública. Opina que 

tindria més sentit millorar el servei de dentista que ofereixen els CAP que no pas crear 

duplicitats. Conclou que avui la regidora del Districte ha tornat a demostrar que li sobra 

demagògia i la supera la gestió. 

 

Part decisòria: 

4. APROVAR la proposta d’atorgament de les Medalles d’Honor de la ciutat 2019 per al 

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

aprovació. 

 

La regidora del districte Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid manifesta que els fa especial il·lusió acabar 

el mandat amb dues propostes per atorgar les Medalles d’Honor a dues entitats representatives 

del districte. Afirma que han intentat acollir diferents propostes que feien els grups municipals, 

però que no sempre s’hi han pogut posar d’acord. Manifesta que, de tota manera, està segura 

que tots reconeixen la tasca de les dues entitats triades. 

 

Explica que una d’elles és l’Associació de Gent Gran de Torre Baró, que fa més de 15 anys que 

desenvolupa activitats per a la gent gran en un territori amb moltes necessitats i amb gent gran 

que hi viu des de fa temps. Assenyala que aquesta entitat organitza activitats cada dissabte, 

com balls de gent gran i tallers, però que, més enllà de dinamitzar el territori, fa una feina 

incansable per a la millora de Torre Baró. Agraeix a les dues representants de l’entitat que els 

acompanyen la defensa de Torre Baró i el treball en xarxa amb la resta d’entitats del barri. 

Destaca que aquesta és la manera de treballar per tirar endavant projectes que defensin 

necessitats justes, com el casal de barri pel qual tant han lluitat i que avui és una realitat. 

Felicita l’entitat per la tasca que du a terme, així com pel reconeixement de tota la ciutat a una 

entitat de gent gran de Torre Baró. 

 

Manifesta que l’altra entitat proposada per rebre la Medalla d’Honor és l’Associació de Veïns i 

Veïnes de Prosperitat, una entitat amb més de 45 anys al servei de la millora dels barris. Afirma 

que també fa un treball incansable per la defensa del barri i de la seva dignitat. Explica que 

l’entitat ha plantejat moltes actuacions i lluites per tirar endavant places, carrers i millores del 

dia a dia, i que algunes fa molts anys que s’esperen, com la piscina. Així mateix, destaca la seva 

tasca en els àmbits de l’educació pública, la lluita pacifista, la salut pública i la cultura, i la seva 

defensa dels valors democràtics i contra l’odi, com la defensa recent de la comunitat islàmica 
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del carrer Japó. Afirma que l’associació ha tingut un paper clau per evitar que hi hagués una 

situació de conflicte greu en aquest cas. Explica que, a més a més, també han cregut que tenia 

sentit atorgar aquesta medalla a l’entitat quan el barri fa 100 anys, de manera que la medalla 

suposa també un reconeixement a tot el barri de la Prosperitat.  

 

Seguidament, el president del Consell del Districte dona pas a les intervencions dels grups 

polítics. 

 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC) manifesta que l’atorgament de les Medalles 

d’Honor és sempre un petit plaer i un petit luxe que es poden permetre els membres del Consell 

Plenari, i que el seu grup l’entén com un modest retorn de la feina que la gent fa pel seu barri i 

per la seva gent sense esperar res a canvi. Explica que saben que cap de les persones i entitats 

que reben la Medalla d’Honor ha passat anys treballant esperant aquest reconeixement, però 

que els fa molta il·lusió poder-la oferir com a símbol d’agraïment del Districte a aquest esforç de 

donar-se desinteressadament als altres. Agraeix a les dues entitats proposades la seva tasca i 

els dona l’enhorabona. 

 

El conseller Sr. Adrià Ventura Ramos (PDeCAT) assenyala que el seu grup sempre ha votat a 

favor de les Medalles d’Honor de la ciutat que atorga el Districte de Nou Barris, però que els 

agradaria contextualitzar una mica el que ha passat aquesta vegada. Explica que, en aquest 

mandat, el seu grup ha proposat cada any la candidatura del Club de Futbol Montañesa, que, 

amb més de 90 anys d’història, és el club esportiu més antic del districte, però que el Govern 

no ha acceptat mai aquesta opció per motius polítics. A més, destaca que el Club de Futbol 

Montañesa tenia el suport de quatre dels sis grups polítics representats a la Junta de Portaveus 

i era el que generava més consens entre tots. En aquest sentit, assenyala que sempre 

s’acostumava a buscar aquest consens majoritari, no per vots sinó per nombre de grups, per 

atorgar les Medalles d’Honor, ja que s’entenia que era un premi que donava el Consell del 

Districte i que, per tant, reconeixia la feina de les entitats.  

 

Explica que, després del vet a l’atorgament de la Medalla d’Honor a aquest club durant tres 

anys consecutius, esperaven que això seria possible en el darrer any de mandat, però que el 

Govern ha tornat a menysprear la Montañesa i la majoria de grups de la Junta de Portaveus. 

Afirma que no volen tornar a caure en l’error de no denunciar el que ha passat a la Junta de 

Portaveus, però que no votaran en contra de les propostes per deferència i respecte a les 

entitats proposades, que fan una feina extraordinària. 

 

El conseller Sr. Javier Barreña Flores (PPC) explica que no hi ha hagut consens amb el Govern 

respecte a les propostes, tot i reconèixer que el districte té un teixit associatiu molt ric i això 

provoca dificultats a l’hora de seleccionar només dues entitats.  

 

Manifesta que, d’entrada, volen donar l’enhorabona a les dues entitats que es proposen com a 

candidates a rebre les Medalles d’Honor de la ciutat, l’Associació de Veïns de Prosperitat i 

l’Associació de Gent Gran de Torre Baró, encapçalada per dues dones que per si soles ja 

mereixen aquest guardó. Explica que estan totalment d’acord que es lliurin aquestes medalles i 

que, de fet, està convençut que el barri de la Zona Nord al qual ha dedicat més temps en les 
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intervencions que ha fet en aquest mandat és Torre Baró. Assenyala que es tracta d’un barri 

incomprès, i fins i tot humiliat, que té una orografia molt complicada i un gran dèficit 

d’accessibilitat. Manifesta que vol felicitar les dones de l’Associació de Gent Gran d’aquest barri, 

i també els homes, entre ells el Jaime, que deixa el Club de Futbol de Torre Baró i s’incorpora a 

aquesta associació, i que és una persona que també es caracteritza per treballar pel barri.  

 

Afirma que, no obstant això, se senten enganyats pel Govern, que va convocar els grups a una 

reunió perquè tots plantegessin les seves propostes, de manera que entenien que anaven a una 

reunió oberta, plural i transversal en la qual decidirien entre tots les opcions. Explica que el seu 

grup, Cs, el Grup Demòcrata i ERC van arribar a la reunió amb dues propostes coincidents, però 

que es van trobar que se’ls van presentar dues propostes que ja havien estat negociades entre 

el PSC i BC.  

 

Assenyala que, en vista de tot això, els resulta molt difícil prendre una decisió i prefereixen 

expressar el seu posicionament en la segona intervenció. 

 

La consellera Sra. Noemí Martín Peña (Cs) felicita l’Associació de Gent Gran de Torre Baró per la 

seva tasca a favor de les persones grans i de la dinamització i millora del barri, i expressa el 

posicionament favorable del seu grup respecte a l’atorgament d’aquesta medalla.  

 

Felicita també l’Associació de Veïns de Prosperitat, però explica que en aquest cas s’abstindran 

per no entrar en el joc del Govern d’atorgar medalles en funció dels vincles d’amistat que tingui 

amb les entitats. Manifesta que per això, i tenint en compte que totes les entitats de Nou Barris 

són mereixedores d’aquest reconeixement, no troben procedent aquesta proposta, que no ha 

obtingut el consens unànime dels grups polítics. 

 

El conseller Sr. Gabriel García Duarte (PSC) manifesta que celebren que el president hagi tornat 

a la sala, després de la seva absència per motius de salut.  

 

Felicita les dues entitats que es proposen per rebre la Medalla d’Honor de la ciutat de 

Barcelona. Destaca que l’Associació de Veïns de Prosperitat ha pressionat sempre els diferents 

grups que han governat al districte, independentment de la seva ideologia, perquè entenia que 

calia lluitar pel barri. Manifesta que el seu grup respecta i comparteix aquest reconeixement, i 

celebra que aquesta entitat pugui rebre la medalla de la ciutat en el centenari del barri.  

 

D’altra banda, assenyala que Torre Baró és un barri petit amb una accessibilitat molt 

complicada i que ha lluitat molt per qüestions diverses, com poder tenir un carrer en un sentit o 

aconseguir la desafectació d’uns pisos que queien. Afirma que és un barri que ho ha passat 

molt malament i que la ciutat de Barcelona no sempre ha sabut respondre adequadament a les 

seves necessitats i demandes. Destaca que l’Associació de Gent Gran de Torre Baró ha 

participat en la dignificació de Barcelona des de Torre Baró, tenint en compte que sempre que 

ha pogut ha ajudat altres entitats del seu barri i que ha treballat amb molt d’esforç i dedicació 

perquè aquest barri a vegades oblidat sigui un lloc millor.  
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Demana als consellers i conselleres del Ple que, malgrat les diferències que tenen amb el 

Govern, votin a favor d’aquesta proposta, perquè Nou Barris es mereix tenir una proposta 

unitària de reconeixement de Medalles d’Honor a la ciutat de Barcelona.  

 

El president del Consell del Districte indica que, tot i que sigui un únic punt, es poden votar les 

dues medalles per separat. Tot seguit dona pas al segon torn de paraula dels grups polítics. 

 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC) manifesta que no està d’acord amb l’afirmació 

que es va arribar a la reunió de la Junta de Portaveus amb una proposta de quatre grups 

municipals. Precisa que el seu grup va fer les seves propostes i, posteriorment, va intentar 

modificar-les perquè hi hagués un consens. Afirma que, per tant, vol fer constar que no hi havia 

cap pacte preestablert. Conclou expressant el vot favorable del seu grup a les dues propostes. 

 

El conseller Sr. Adrià Ventura Ramos (PDeCAT) explica que el Sr. García Duarte sap 

perfectament que comparteixen l’amor pel districte i per l’Associació de Veïns de Prosperitat, 

però que fa pena i vergonya que el Club de Futbol Montañesa, després de 92 anys d’història i 

de feina, hagi estat vetat durant quatre anys seguits per motius polítics. Afirma que votaran a 

favor de les dues propostes, però remarca que ho fan per deferència a les entitats, i no pas per 

la feina que ha fet el Govern en aquest cas, que opina que ha estat vergonyosa. 

 

El conseller Sr. Javier Barreña Flores (PPC) manifesta que votaran favorablement les dues 

propostes perquè no es podrien quedar tranquils votant d’una altra manera. 

 

La consellera Sra. Noemí Martín Peña (Cs) explica que, tot i que inicialment havien expressat 

l’abstenció respecte a la proposta relativa a l’Associació de Veïns de Prosperitat, votaran a favor 

de les dues propostes perquè hi hagi unanimitat al Districte. 

 

El president del Consell del Districte indica que el Grup del PSC ha exhaurit el temps 

d’intervenció i ja ha expressat el seu vot anteriorment.  

 

La regidora agraeix l’assistència de les dues entitats, i els demana que continuïn fent la feina 

que fan cada dia al territori.  

 

Opina que tots els consellers s’han de sentir orgullosos que hi hagi tantes entitats al districte 

que mereixen les Medalles d’Honor. A més, afirma que hi haurà noves oportunitats per 

reconèixer la Montañesa i altres entitats en el proper mandat. 

 

Seguidament, el president del Consell del Districte dona pas a les intervencions de 

representants de les entitats.  

 

La Sra. Gregoria, de l’Associació Gent Gran de Torre Baró, expressa l’agraïment als partits que 

han votat a favor que se’ls concedeixi una Medalla d’Honor. Afirma que sempre és positiu que 

es reconegui el treball que fa la gent voluntària, i que comparteixen el guardó amb totes les 

entitats de Barcelona a les quals no se’ls ha atorgat. Explica que treballen amb moltes dificultats 

perquè es troben en una part de Barcelona que no està ben connectada, on no hi ha rampes 
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per a la gent amb problemes de mobilitat i que no té parcs, entre altres coses. A més, destaca 

que les entitats treballen sense ànim de lucre donant el que tenen com a persones i ajudant els 

veïns en el que poden. Assenyala que no només fan una tasca social adreçada a la gent gran, 

sinó que també lluiten per millorar el barri, que està bastant deixat. Explica que la situació del 

barri en un extrem de la ciutat fa que costi que els partits polítics apostin per Torre Baró.  

 

Afirma que tenen un casal pel qual la gent gran ha lluitat molt. Recorda que el va comprar el 

Govern del PSC el 2011 i que l’actual equip de govern l’ha habilitat amb diners de la Unió 

Europea. Explica que estan contents amb el casal que s’ha fet i, també, amb la connexió 

d’autobús, tot i no ser el que es demanava. Finalment, manifesta que dediquen la Medalla 

d’Honor a tot el barri perquè creuen que s’ho mereix. 

 

La Sra. Luisa, de l’Associació Gent Gran de Torre Baró, explica que els ha fet molta il·lusió haver 

estat proposades per rebre aquesta medalla perquè no s’ho esperaven, i dona les gràcies a 

tothom que ho ha fet possible.  

 

A continuació, el president del Consell del Districte dona la paraula al Sr. Bertand De Five, que 

sol·licita intervenir.  

 

El Sr. Bertrand de Five felicita les entitats que rebran aquestes medalles, però opina que és 

injust que es donin a entitats que tenen subvencions directes de l’Ajuntament i que un club de 

futbol no tingui el suport institucional del consistori per rebre aquest reconeixement. Afirma 

que, per als que són esportistes, és lamentable que se segueixin més criteris polítics que no pas 

esportius en la concessió d’aquests guardons. 

 

Tanca aquest punt el president del Consell del Districte concloent que ambdues propostes 

s’aproven per unanimitat. 

 

5. INFORMAR sobre l’aprovació inicial de la modificació dels límits territorials dels deu 

districtes de la ciutat de Barcelona. 

 

El president del Consell del Districte demana als grups que intentin ser breus perquè van molt 

malament de temps. Dona la paraula al Govern perquè exposi el punt. 

 

En la seva representació, el conseller Sr. Carlos Izquierdo Lázaro (BC) explica que presenten 

aquesta proposta de modificació dels límits territorials dels districtes perquè en alguns sectors 

de la ciutat els límits no s’adeqüen a la urbanització existent, de manera que hi ha carrers 

tallats o construccions que no acaben d’estar dins del mateix àmbit.  

 

Assenyala que, en el cas de Nou Barris, es refereixen a l’espai fronterer amb el districte d’Horta-

Guinardó i tot el que és part de la ronda de la Guineueta Vella i de la plaça Karl Marx. Afirma 

que es tracta de fer uns límits més regulars i alineats amb la trama urbana i els vials, amb 

l’objectiu final de millorar l’eficiència i eficàcia dels serveis municipals a l’hora d’intervenir a 

l’espai públic. Manifesta que, amb aquest canvi de límits, Nou Barris tindrà 1.017 m² més. 
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Seguidament, el president del Consell del Districte dona pas al torn de paraula dels grups 

polítics. 

 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC) expressa el vot favorable del seu grup. 

 

El conseller Sr. Abel Plana i Campos (PDeCAT) manifesta que els sorprèn que una modificació 

d’aquestes característiques es faci en el darrer plenari perquè saben que en altres districtes es 

va presentar fa uns mesos. Explica que, si bé aquesta modificació no genera un gran trasbals 

pel que fa als límits de Nou Barris, els hauria agradat que s’hagués tractat aquest tema en 

espais de participació, xerrades obertes o en la Junta de Portaveus, i saber si s’acceptaven 

propostes o esmenes. Precisa que ho diu perquè el seu grup hauria proposat que el camp de 

futbol de Canyelles estigués dins dels límits del districte de Nou Barris i no d’Horta-Guinardó, on 

és actualment. Opina que no hauria costat res aprofitar aquesta modificació per fer aquest 

canvi, que no hauria comportat cap problema. Conclou que votaran en contra de la proposta. 

 

El conseller Sr. Francisco López Ribera (PPC) manifesta que valoren positivament qualsevol 

reordenació del territori, però que els hauria agradat que el Govern hagués fet taules de 

participació amb els veïns per informar-los d’aquesta reestructuració.  

 

La consellera Sra. Noemí Martín Peña (Cs) opina que hauria estat més encertat presentar 

aquesta iniciativa en el plenari anterior en comptes de fer-ho a correcuita en l’últim plenari. 

Manifesta que valoren positivament una ampliació dels límits del districte, ja que així es guanya 

terreny que es pot destinar a diferents usos. Afirma que, per tant, votaran favorablement la 

proposta.  

 

El conseller Sr. Gabriel García Duarte (PSC) explica que, després de veure els tres punts de la 

part decisòria de l’ordre del dia, es pregunten si no hauria estat possible incorporar-hi el Pla de 

mobilitat o el Pla d’equipaments. Expressa el vot favorable del seu grup. 

 

A continuació, el president del Consell del Districte pregunta al Govern si vol afegir alguna cosa.  

 

El conseller Sr. Carlos Izquierdo Lázaro (BC) agraeix als grups Demòcrata i del PP la defensa 

que han fet dels espais de participació que el Govern ha promogut durant aquest mandat.  

 

En relació amb alguns dubtes i crítiques que s’han expressat, afirma que s’ha presentat aquest 

tema en aquest plenari per motius purament administratius. Explica que l’últim plenari del 

Districte va ser el 4 de desembre, mentre que l’aprovació d’aquesta proposta a Casa Gran va 

ser el 12 de desembre, de manera que només es va poder tractar als plenaris de districte que 

es van fer després d’aquesta data.  

 

El president del Consell del Districteo dona pas a les intervencions dels grups polítics que volen 

fer una segona intervenció. 

 

El conseller Sr. Francisco López Ribera (PPC) manifesta que se sumen a la proposta que ha 

plantejat el Grup Demòcrata i que els hauria agradat haver pogut tractar aquest tema 
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anteriorment en comptes de fer-ho amb presses a l’últim plenari. Expressa el vot favorable del 

seu grup. 

 

El conseller Sr. Gabriel García Duarte (PSC) opina que, si s’haguessin introduït el Pla de 

mobilitat i el Pla d’equipaments en la part decisòria de l’ordre del dia, haurien tingut un debat 

polític de més contingut estratègic per al districte. 

 

El president del Consell del Districte dona la paraula al Govern per tancar el punt. 

 

El conseller Sr. Carlos Izquierdo Lázaro (BC) afirma que, si el Grup del PSC estava tan 

interessant en el debat polític, podria haver estat en els processos participatius que es van fer 

amb els grups del Districte. 

 

El secretari manifesta que s’informa favorablement la proposta per majoria, amb un total de 17 

vots a favor (ERC, PPC, Cs, PSC i BC) i 2 vots en contra (PDeCAT). 

 

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

Municipal de Barcelona, del Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la regulació dels 

equipaments de la plaça de Ca n’Ensenya al districte de Nou Barris, d’iniciativa municipal. 

 

El conseller Sr. Carlos Izquierdo Lázaro (BC) manifesta que aquesta proposta consisteix en un 

pla de millora urbana per a l’esplanada de Ca n’Ensenya després de l’acord assolit amb 

l’Arquebisbat per al trasllat de la parròquia de Sant Rafael a la popularment coneguda com 

església del Mental. Explica que, d’una banda, aquest pla preveu ajustar el sòl d’equipament a 

la volumetria que ocuparà tant l’església com les aules parroquials, que ara estan sota del talús, 

i ampliar el sòl de l’equipament entorn de la masia de la Guineueta, qualificat de verd. 

Assenyala que, d’altra banda, es reconeix l’ús que ja es fa d’aquest pati, que és un espai més 

d’activitat de l’equipament. Afirma que es guanyen 400 m² de zona verda i, sobretot, s’impedeix 

que tiri endavant el «nyap urbanístic» que es va aprovar en el mandat anterior, segons el qual 

s’havia de construir una església en un espai públic. Assenyala que, d’aquesta manera, es dona 

resposta a moltes de les preocupacions i demandes dels veïns i veïnes de la Guineueta.  

 

Seguidament, el president del Consell del Districte dona la paraula a la resta de grups 

municipals. 

 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC) manifesta que celebren l’acord amb l’Arquebisbat 

i la resolució d’aquesta peça urbanística del barri de la Guineueta, així com la recuperació de 

l’antiga església de Sant Rafael i el fet que la solució tingui l’acord dels veïns i veïnes. 

 

D’altra banda, assenyala que l’extrem sud de la peça és un tram que toca l’escola Àgora, que 

espera l’edifici definitiu des de la seva construcció fa 40 anys. Explica que, tenint en compte 

que un dels arguments per no tenir projecte per a aquest edifici definitiu és que la finca no té 

les dimensions necessàries per acollir un centre amb els requeriments urbanístics actuals, han 

presentat una al·legació en el sentit que es pugui dotar una zona d’equipaments a l’extrem 

esquerre de la peça de cara a facilitar l’ampliació de l’escola, ja que aquesta és l’única de les 
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quatre bandes de l’escola per on es pot ampliar. Conclou que, en espera de la resposta a la 

seva al·legació, s’abstindran.  

 

El conseller Sr. Adrià Ventura Ramos (PDeCAT) indica que vol fer algunes consideracions 

respecte al comentari que ha fet el conseller sobre el pla que es va fer en el mandat anterior. 

Explica que, en aquell moment de greu crisi econòmica i emergència social, l’equip polític que 

governava el Districte va considerar que no era prioritari invertir 1,5 milions d’euros en la 

construcció o rehabilitació d’una església i va buscar una alternativa que no costava diners per 

donar resposta als feligresos que anaven a l’església de Sant Rafael i no tenien un espai digne 

per celebrar el culte. Remarca que, a banda que pugui agradar més o menys el projecte de 

l’església, l’ordenació no costava diners, donava resposta als feligresos d’una església que queia 

a trossos i, alhora, l’Ajuntament podia dedicar aquells 1,5 milions d’euros a les necessitats 

socials que hi havia en aquell moment. Afirma que està convençut que, si s’hagués trobat en el 

seu lloc, el conseller tècnic hauria pensat el mateix. Manifesta que votaran a favor de la 

proposta perquè la situació econòmica ha canviat i creuen que és millor rehabilitar l’església.  

 

El conseller Sr. Francisco López Ribera (PPC) assenyala que vol escoltar el Sr. Agustín, que ha 

sol·licitat intervenir. 

 

La consellera Sra. Noemí Martín Peña (Cs) manifesta que votaran favorablement la proposta, 

tenint en compte les reivindicacions dels veïns sobre aquesta qüestió. 

 

El conseller Sr. Mario García Gómez (PSC) afirma que, atès que aquest pla de millora urbana se 

sustenta en un acord entre l’Ajuntament i l’Arquebisbat de Barcelona, els hauria agradat 

conèixer el conveni. Demana que, com a mínim, se’ls expliqui el contingut d’aquest conveni. 

 

Finalitzades les dites intervencions, el president del Consell del Districte dona pas al torn de 

paraula del públic.  

 

El Sr. Agustín recorda que el pla que va presentar el consistori anterior de la regidora Irma 

Rognoni preveia l’expropiació d’un terreny públic per construir-hi una església, i que l’associació 

de veïns s’hi va oposar en una assemblea perquè considerava que en un país aconfessional no 

es podia pagar el culte religiós amb diners de tots. A més, afirma que no és veritat que aquesta 

operació hauria resultat gratuïta, ja que s’havia d’enderrocar l’església i fer la nova església de 

Sant Rafael.  

 

Explica que des de l’associació van dir que aquella operació era un regal que es feia a l’Església, 

tal com ja s’havia fet amb la parròquia de Sant Mateu, a la qual se li van regalar uns terrenys a 

canvi de l’església de Sant Rafael. Manifesta que, per tant, en nom de l’associació de veïns i de 

l’assemblea en què es va rebutjar el projecte, vol agrair al consistori, a la regidora i al Districte 

que hagin modificat aquell projecte, que qualifica d’horrorós i abusiu.  

 

El Sr. Enric afirma que l’alcalde Trias va fer un acord contra els ciutadans, tenint en compte que 

el terreny era públic. Explica que ara s’ha rectificat aquell acord, però que els diners per a la 

rehabilitació de la façana de l’edifici també són de tots els ciutadans, mentre que no hi ha cap 
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compensació per part de l’Església. Pel que fa a això, opina que els diners dels ciutadans s’han 

de fer servir per a obres que serveixin a tots els ciutadans i no pas per a obres de les 

organitzacions privades. Afirma que hi havia altres solucions, com aplicar el model francès. En 

aquest sentit, explica que, si l’Ajuntament dona una quantitat de terreny i paga la reparació 

d’una façana, el que això significa respecte al que aporta l’Església hauria de ser públic i, per 

tant, estar a disposició de la resta de ciutadans. Afirma que no es pot tornar a repetir el que va 

passar amb la sala Abraham, que havia de ser per a tota la ciutadania i ha acabat sent de la 

parròquia. En aquest sentit, opina que cal revertir el percentatge del que s’aporta públicament 

per a una cosa que després es farà servir particularment. 

 

A continuació, el president del Consell del Districte torna a donar la paraula al Govern. 

 

En la seva representació, el conseller Sr. Carlos Izquierdo Lázaro (BC) diu al Grup d’ERC que 

està convençut que, si algun dia arriba la desitjada ampliació de l’escola Àgora, no hi haurà cap 

problema a aprovar el tràmit urbanístic que calgui. Assenyala que està segur que no parla 

només pel seu grup polític, sinó per tots els grups del Consell Plenari.  

 

Precisa que la crítica que ha fet del projecte anterior no era un atac directe al Govern de CiU, ja 

que també van aprovar-lo altres grups. D’altra banda, afirma que ell no hagués pensat el 

mateix davant el dilema de privatitzar sòl públic o no privatitzar-lo, però que és simplement una 

qüestió de prioritats.  

 

En resposta a la intervenció del Grup del PSC, assenyala que hi ha dos convenis. Explica que el 

conveni relatiu a les obres ha estat aprovat recentment per la Comissió de Govern i es farà 

públic, i que disposa que l’Ajuntament s’ocuparà de la façana i l’Església de tota la part interior. 

Afirma que l’altre conveni és de cessió d’ús i està en tràmit. Remarca que aquesta cessió d’us 

no implica perdre la propietat de l’espai i és un intercanvi amb els locals de l’escola Benjamí, 

que són utilitzats per entitats del barri de Trinitat Nova i continuaran sent propietat de 

l’Església. Manifesta que si els grups volen més informació, poden fer una reunió per explicar-

ho.  

 

Explica que pot entendre alguns dels dubtes que ha plantejat el Sr. Enric, però que cal tenir en 

compte que l’Ajuntament rehabilitarà la façana, no d’una església, sinó d’un edifici de tots els 

veïns i veïnes del districte, en la mesura que es tracta d’un espai molt simbòlic i que explica una 

part de la història de Nou Barris. Assenyala que moltes entitats també demanaven que 

s’arreglés la façana perquè l’església estava a punt de caure, i que la inversió relativa a l’interior 

de l’edifici per a l’activitat de culte la pagarà l’Església. A més, afirma que sí que hi ha una 

compensació, que és l’ús dels locals de l’escola Benjamí de Trinitat Nova, i reitera que 

l’Ajuntament no perdrà la propietat de l’espai.  

 

Explica que aquests temes sempre són polèmics, però que creu que, tenint en compte tot el 

que havia passat en el mandat anterior, han trobat la millor solució. Destaca que els feligresos 

podran disposar d’un espai de culte, el barri de la Guineueta i la resta de ciutadans podran 

gaudir de l’espai públic i es recuperarà un símbol del districte.  
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Seguidament, el president del Consell del Districte dona de nou la paraula als grups polítics que 

vulguin tornar a intervenir. 

 

El conseller Sr. Adrià Ventura Ramos (PDeCAT) precisa al Sr. Agustín que, quan abans ha parlat 

d’1,5 milions d’euros, no parlava de diners públics sinó de diners privats. Afirma que, per tant, 

el projecte que va fer el Govern anterior no costava ni un cèntim a les arques municipals. 

D’altra banda, manifesta que a ell personalment, com a veí de Canyelles, no li agradava el 

projecte, però que l’Ajuntament no pot vetar un projecte per motius estètics, que és una 

qüestió subjectiva.  

 

En relació amb la intervenció del conseller tècnic, afirma que si a ell el fan triar entre invertir 

1,5 milions d’euros en l’àmbit social o construir una església en un moment de crisi, té molt clar 

què escolliria. 

 

El conseller Sr. Francisco López Ribera (PPC) explica que creu que és positiu rehabilitar una 

peça històrica del districte, però que no li agradaria que el pati de la masia es convertís en un 

edifici, tal com està dibuixat. Manifesta que, en cas que no es conservi el pati, votaran en 

contra de la proposta.  

 

El conseller Sr. Mario García Gómez (PSC) agraeix les explicacions del conseller tècnic. Afirma 

que esperen tenir accés al conveni i expressa el vot favorable del seu grup.  

 

El president del Consell del Districte Il·lm. Sr. Santiago Alonso Beltrán dona la paraula al Govern 

per tancar el punt. 

 

El conseller Sr. Carlos Izquierdo Lázaro (BC) explica, en relació amb els dubtes expressats pel 

Grup del PPC, que el terreny del costat de la masia passarà d’una qualificació de clau 6 a clau 7, 

de manera que serà sòl d’equipaments. Afirma que el Govern no té voluntat de construir-hi res, 

però que si en algun moment hi ha un govern que decideix construir-hi una planta baixa podrà 

fer-ho. Remarca que, no obstant això, el canvi de qualificació no s’ha fet amb aquesta voluntat, 

sinó per reconèixer l’espai que s’utilitza. 

 

Per acabar de tancar aquest punt, el president del Consell del Districte demana el 

posicionament del Grup del PPC. 

 

En la seva representació, el conseller Sr. Francisco López Ribera (PPC) expressa el vot 

favorable. 

 

El secretari manifesta que s’informa favorablement la proposta per majoria, amb 18 vots a favor 

(PDeCAT, PPC, Cs, PSC i BC) i una abstenció (ERC). 

 

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

Municipal de Barcelona, del Pla especial urbanístic integral i de millora urbana dels equipaments 

comunitaris situats a l’entorn de la masia de Can Valent, d’iniciativa municipal. 
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El conseller Sr. Carlos Izquierdo Lázaro (BC) manifesta que el Pla especial urbanístic de la masia 

de Can Valent busca reordenar i limitar la parcel·lació del sòl d’equipaments que es troba en 

l’àmbit entre l’avinguda Rio de Janeiro, el cementiri i SOM, l’antic Heron City. Explica que 

aquesta reparcel·lació pretén, d’una banda, assegurar l’entorn de la masia de Can Valent, a la 

qual es donarà un nou ús en un futur proper, tal com demanen les entitats del barri de Porta, i 

de l’altra, parcel·lar l’altre espai per a la ubicació d’un petit tanatori de quatre sales de vetlla. 

Afirma que el pla permetrà que el districte, i en particular el barri de Porta, guanyi 7.000 m² de 

sostre d’equipament. Precisa que, a partir d’una iniciativa privada adequada a dret, s’ha buscat 

el retorn d’aquesta iniciativa al barri, de manera que es reparcel·la l’espai per poder construir-hi 

el tanatori a canvi que el barri guanyi els 7.000 m² d’equipaments que té el camp de la Damm, 

que actualment és de titularitat privada i passarà a ser de titularitat pública. 

 

Finalitzada la intervenció inicial, el president del Consell del Districte dona la paraula a la resta 

de grups municipals. 

 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC) assenyala que, a diferència del projecte anterior, 

del qual en podien tenir una idea per informacions diverses, en aquest cas no tenen cap idea 

sobre el contingut de l’acord amb l’empresa propietària de l’antic camp de la Damm, cosa que 

fa molt difícil fer-ne una valoració.  

 

Manifesta que, a més a més, el mateix projecte els genera dubtes. Explica que, en primer lloc, 

han insistit des del principi del mandat en una major protecció de Can Valent, amb una 

intervenció d’urgència per mantenir l’edificació. Assenyala que, d’entrada, no sembla que el 

projecte tingui intenció de respectar la volumetria original de l’edifici, ja que queda fora de la 

part d’equipaments, quan l’única protecció que té és el manteniment de la volumetria. D’altra 

banda, observa que, tal com està plantejat el nou equipament sobre el plànol, queda a 3,5 

metres de les parets de la masia, i opina que no hi ha necessitat d’encaixonar la masia 

d’aquesta manera. A més, afirma que el projecte suprimeix la teulada en una part important de 

la masia. Explica que ja sap que no hi ha teulada, però que la rehabilitació d’un edifici històric 

justament consisteix a rehabilitar, i no pas a deixar només quatre parets. Finalment, assenyala 

que el document diu que el projecte de rehabilitació va ser aprovat a la Taula de Memòria 

Històrica de Districte, quan això no és veritat. Conclou que s’abstindran. 

 

El conseller Sr. Abel Plana i Campos (PDeCAT) manifesta que el seu grup s’abstindrà. 

 

El conseller Sr. Javier Barreña Flores (PPC) afirma que també s’abstindran. 

 

La consellera Sra. Noemí Martín Peña (Cs) manifesta que l’antiga masia de Can Valent es troba 

actualment en un estat pèssim i que, si no s’adopten les mesures oportunes i s’hi intervé amb 

celeritat, qualsevol dia s’ensorrarà. Explica que no els sembla malament que se’n faci un ús 

social, sobretot si es consensua prèviament amb els veïns de la zona. D’altra banda, opina que 

cal treballar més en relació amb el consens veïnal pel que fa als terrenys del tanatori. Afirma 

que, per tant, s’abstindran fins que hi hagi un consens de totes les parts. 
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El conseller Sr. Mario García Gómez (PSC) explica que els sobta que la part decisòria del darrer 

plenari del Districte abordi la reforma d’una església i la construcció d’un nou tanatori, que són 

propostes que no coincideixen amb la seva visió del que hauria de ser la transformació de Nou 

Barris. Manifesta que també els sobta aquesta proposta perquè no fa ni un any que es va 

construir davant d’aquest espai un carril bici que va dificultar la vida de molts veïns i de molts 

comerciants de la zona que van ser multats. Afirma que, en canvi, ara Mercadona talla carrils 

perquè fa obres d’ampliació i no els consta que tingui multes.  

 

Explica que es pregunten si aquest acord entre l’Ajuntament de Barcelona i l’empresa privada 

Elysius Europa, SL ha sorgit en els darrers mesos o ja feia temps que es negociava, perquè no 

té cap mena de sentit construir un nou equipament de 1.500 m2 davant del carril bici. 

 

Finalitzat el primer torn d’intervenció dels grups municipal, el president del Consell del Districte 

dona la paraula a un veí que ha sol·licitat intervenir.  

 

El Sr. Joaquín Esteban explica que els veïns no s’oposen al fet que l’edifici acolli una escola de 

jardineria o caserna per als jardiners, però que estan totalment en contra de l’establiment d’un 

tanatori, tal com ja va quedar plasmat quan governava el Sr. Santiburcio. Afirma que, si es vol 

un tanatori, es faci dins del cementiri. 

 

A continuació, el president del Consell del Districte dona pas de nou al Govern. 

 

En la seva representació, el conseller Sr. Carlos Izquierdo Lázaro (BC) explica que no tenen cap 

problema a convocar una reunió amb tots els portaveus dels grups per aclarir dubtes sobre 

l’acord.  

 

Demana al Grup del PSC que faci oposició crítica però no pas demagògia dient coses com que 

no es multa el Mercadona. Afirma que si un supermercat fa una obra sense llicència se’l multa, 

però, si no, no.  

 

Seguidament, el president del Consell del Districte pregunta a la resta de grups si volen tornar a 

intervenir, i assenyala que el Grup del PSC no ha expressat el vot.  

 

El conseller Sr. Mario García Gómez (PSC) opina que aquesta qüestió és una mostra més d’un 

mandat erràtic i un fracàs absolut en la gestió de l’espai públic. Afirma que el carril bici està 

tallat des de la setmana anterior, i que potser el Sr. Izquierdo hauria de sortir una mica més del 

seu despatx i conèixer la realitat dels barris.  

 

Explica que aquest tipus de convenis amb una empresa privada respecte a una gestió de sòl no 

es fan en pocs mesos sinó en un o dos anys com a mínim. Manifesta que, per tant, no entén 

per què s’ha fet el carril bici si s’estava negociant aquest conveni. 

 

Afirma que, atès que es tracta d’una aprovació inicial que ha d’anar a Casa Gran i es farà un 

període d’al·legacions en què hi haurà veïns que es manifestaran a favor i en contra de 

l’equipament, de moment s’abstindran. 
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El secretari indica que s’informa favorablement la proposta per majoria, amb 8 vots a favor (BC) 

i 11 abstencions (PDeCAT , ERC, PPC, Cs i PSC). 

 

Aprofitant el canvi de punt de l’ordre del dia, el conseller Sr. Adrià Ventura Ramos (PDeCAT) 

comunica al president que retiren la demanda de seguiment sobre el cobriment de la pista del 

Club de Bàsquet Social Canyelles, atès l’hora que és i que ja s’ha donat resposta al club afectat 

en l’informe de la regidora. 

 

Part d’impuls i control: 

 

8. Proposicions/declaracions de grup, precs i preguntes dels grups municipals del 

Consell 

 

8.1. Proposició de BC relativa a: «1.- Exigir novament al CatSalut i al Consorci Sanitari de 

Barcelona la rescissió del contracte de rehabilitació domiciliària amb ACERF i l’encàrrec del 

servei als proveïdors d’atenció primària del territori, segons l’aprovat per unanimitat en el 

Consell Plenari del Districte de 6 d’octubre 2016; 2.- Exigir al CatSalut i al Consorci Sanitari 

de Barcelona que dotin de forma immediata els recursos necessaris per pal·liar la situació de 

desigualtat en l’accessibilitat que pateixen les veïnes assignades al Centre d’Atenció Primària 

CIS Cotxeres; 3.- Exigir al CatSalut i al Consorci Sanitari de Barcelona que plantegin de 

forma urgent les possibles solucions als problema estructural dels metges pediatres a 

l’atenció primària i en concret al CIS Cotxeres i les posin a debat en els òrgans de 

participació sanitària de ciutat, Districte i centres sanitaris.» 

 

La consellera Sra. Esther Flaquer Garcia (BC) manifesta que des del Govern municipal s’ha 

treballat durant tot el mandat per vetllar i millorar la salut dels veïns i veïnes. Explica que la 

despesa de salut ha anat baixant any rere any, i que el major repunt que va tenir va ser amb 

l’últim Govern tripartit de la Generalitat, quan va arribar a 9.700 milions de pressupost inicial. 

Afirma, però, que a partir del 2011 va començar a baixar, fins a arribar a 8.220 milions d’euros. 

Explica que el pressupost inicial del 2017 va ser de 8.806 milions d’euros, mentre que el 

pressupost municipal de salut és un pressupost modest de 18,8 milions. Remarca, però, que 

aquest pressupost ha augmentat al llarg dels quatre anys de mandat, fins a assolir un 18% 

d’increment.  

 

Exposa els motius pels quals presenten aquesta proposta: atès que es va transmetre al CatSalut 

i al Consorci Sanitari de Barcelona la proposició aprovada per unanimitat en el Consell Plenari 

sobre la recuperació per part del sector públic de la contractació d’Acerf, que és l’empresa que 

fa la rehabilitació domiciliària i logopèdia ambulatòria al districte; atès que en el plenari anterior 

Marea Blanca va proposar una declaració institucional per a la defensa i la millora de l’atenció 

primària de salut, que es va aprovar sense el suport dels grups Demòcrata i d’ERC; atès que el 

Centre Integral de Salut Cotxeres està infrafinançat en la quasi totalitat dels serveis que ofereix 

i també en el d’atenció primària, fer que suposa que els veïns atesos en aquest centre estan en 

desigualtat respecte a la resta de veïns del territori quant a l’atenció sanitària que reben, i atès 

que últimament aquest centre ha patit molts problemes en temes de pediatria. Manifesta que 
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l’entitat SAP Muntanya, l’Associació de Veïns i Veïnes de Torre Llobeta-Vilapicina  la direcció de 

Salut i tot l’equip de govern del Districte han traslladat aquestes problemàtiques al CatSalut, al 

Consorci Sanitari de Barcelona i a la direcció de CIS Cotxeres i han demanat solucions 

immediates. Finalment exposa el text de la proposició. 

 

Finalitzada la exposició inicial, el president del Consell del Districte dona la paraula a la resta de 

grups municipals. 

 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC) assenyala que no és gaire habitual que el grup de 

govern presenti una proposició. Afirma que està en el seu dret de fer-ho, però que fa un flac 

favor a la política municipal i de districte començant la campanya electoral, tal com ja han vist 

en part del discurs de la regidora i tornen a veure ara en aquesta proposició. Opina que aquesta 

iniciativa és repetitiva, i recorda que ja hi va haver una declaració institucional amb la mateixa 

intenció d’aprofundir en una mala praxi del Govern municipal, i molt especialment del Districte, 

d’atribuir-se sempre els mèrits d’allò positiu i culpar l’altra Administració de tot allò negatiu en 

competències compartides. Afirma que aquesta pràctica ha estat reiterada i, fins i tot, 

esgotadora al llarg dels quatre anys de mandat.  

 

A més, assenyala que si s’entra en dades estadístiques, com a mínim cal fer-ho bé i no saltar-se 

els punts del mig d’una gràfica. En aquest sentit, remarca que les inversions en sanitat pública, 

especialment en atenció primària, han anat augmentat. Afirma que no s’ha recuperat la despesa 

del 2010, però que està en vies de recuperar-se.  

 

Manifesta que la declaració institucional del passat plenari ja pretenia un posicionament 

partidista en un moment en què es començaven a negociar els pressupostos de la Generalitat i 

que, en aquest sentit, el seu grup no ajudarà a pressionar des d’un districte de la ciutat perquè 

una formació política concreta ho tingui més fàcil en una negociació que és molt seriosa. Afirma 

que, no obstant això, des del Grup d’ERC de Nou Barris segueixen amb molta preocupació tot el 

que afecta els veïns i veïnes i sempre defensen els serveis públics i de qualitat. Explica que, per 

exemple, han expressat el seu suport a la demanda de rescissió del contracte d’Acerf quan es 

va tractar aquest tema en el Consell Plenari. A més, afirma que fa mesos que treballen, tant des 

del Districte com des del grup municipal, per tal que tant el Consorci Sanitari de Barcelona com 

l’ens gestor adoptin les mesures necessàries per revertir les deficiències dels serveis que ofereix 

el CIS Cotxeres. Manifesta que els consta l’esforç del Consorci Sanitari de Barcelona en aquest 

sentit, ja que s’han recuperat pediatres, metges de família i altres professionals. Opina que les 

bones notícies, encara que siguin poques i insuficients encara, també s’han de reconèixer, tal 

com ell fa respecte a les coses positives que fa el grup de govern.  

 

D’altra banda, assenyala que el dèficit de pediatres no és un problema només de Nou Barris, ni 

tan sols de Barcelona, sinó que és un problema estructural general i de molt difícil resolució que 

té a veure amb el nivell dels sous de la sanitat pública i molts altres factors, com ara la decisió 

de cadascun dels professionals respecte a la seva carrera dins el món sanitari.  

 

Explica que, tal com ja van manifestar en el Consell de Barri de Vilapicina i Torre Llobeta, 

creuen que hi ha un clar diferencial entre el CIS Cotxeres i els CAP d’altres districtes de la ciutat 
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i del mateix districte, i que, per tant, cal millorar alguns aspectes de gestió per part de l’ens 

gestor. Afirma que així ho han exigit al Consorci Sanitari de Barcelona, que s’ha compromès a 

treballar en aquesta direcció.  

 

Conclou que, atès que assumeixen les demandes que es plantegen, tal com ja han fet 

anteriorment, votaran a favor de la proposició, tot i remarcar el caràcter electoralista de la seva 

presentació en aquest moment. 

 

El conseller Sr. Adrià Ventura Ramos (PDeCAT) manifesta que entenen que aquesta proposició 

demostra que estan en campanya electoral i que volen posar sobre la taula que no és habitual 

que el Govern presenti proposicions, tal com ha assenyalat el conseller d’ERC. Assenyala que les 

úniques proposicions que ha entrat, la majoria en aquest plenari i en l’anterior, tenen a veure 

amb temes que el Govern diu que no són de la seva competència: pensions i salut. Afirma que, 

per tant, sembla que ja no és tot culpa del Sr. Xavier Trias i cal assenyalar una altra 

administració o responsable.  

 

Explica que el seu grup ja va votar a favor de la proposició que es va presentar el 2016 i que, a 

més, aquesta proposta parla d’instar el Consorci Sanitari de Barcelona quan l’Ajuntament en 

forma part. En aquest sentit, opina que hauria estat més fàcil i eficient parlar d’aquest tema 

directament en aquest espai, tot i que això sigui menys «llaminer» a dos mesos de les 

eleccions. 

 

D’altra banda, afirma que una part d’aquesta proposició no deixa de ser un seguiment de la 

feina del Govern, ja que la meitat del text és igual que l’anterior. Manifesta que els agradaria 

saber què s’ha fet d’aquella proposició que es va aprovar amb unanimitat al Consell Plenari i a 

la qual ara s’incorpora un punt que ja s’està treballant. Conclou que, tot i ser una mica curiós i 

enrevessat presentar una proposició que alhora és un seguiment, hi votaran a favor.  

  

El conseller Sr. Francisco López Ribera (PPC) assenyala que el seu grup va presentar un prec 

pràcticament igual, però que els agradaria fer algunes consideracions sobre el tema del 

personal sanitari. Manifesta que, segons Metges de Catalunya, s’ha arribat a un acord amb l’ICS 

per passar de la ràtio de 1.800 pacients que té un metge i de 10 minuts per visita a 1.300 

pacients i 12 minuts per visita, amb la qual cosa hi continuarà havent llistes d’espera. Remarca 

que el problema del personal sanitari a Espanya i a Catalunya és de caràcter organitzatiu. En 

aquest sentit, explica que, segons l’OCDE, a la Unió Europea hi ha 8,8 infermeres per cada 

1.000 habitants, mentre que a Espanya n’hi ha 5,3. A més, assenyala que a la Unió Europea hi 

ha 1 fisioterapeuta per cada 1.000 habitants, tal com estableix l’OMS, mentre que a Espanya la 

ràtio és d’1 per cada 10.000 habitants. Afirma que això vol dir que a Espanya falten 131.000 

infermeres, de les quals 43.111 correspondrien a Catalunya, que és el 34%. A més, explica que 

en els propers cinc anys es jubilaran 28.000 metges, que suposen 5.600 metges a l’any, mentre 

que l’únic acord que hi ha pel que fa a això és un reforç de 250 metges nous.  

 

Afirma que hi ha grans directors, caps d’àrea, consorcis, fundacions i un munt de persones que 

cobren sous molt elevats i que, potser, reduint aquest gran nombre de càrrecs hi hauria més 

diners per invertir en altres coses, sobretot en personal. 
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El conseller Sr. Juan Del Olmo Fernández (Cs) manifesta que, en primer lloc, volen agrair la 

tasca que fan entitats com SAP Muntanya o Que No Pase Más, amb seu al districte, en defensa 

de la sanitat pública.  

 

Explica que el Govern porta una proposició semblant a la presentada l’octubre de 2016 en 

relació amb la rescissió del contracte de l’empresa Acerf, i que això fa que es preguntin què ha 

fet durant aquests dos anys, com està la situació actualment i quins seran els propers passos 

en relació amb aquesta empresa. Manifesta que els sorprèn aquest tipus de proposicions en 

què el Govern s’insta a si mateix, i que creuen que aquesta proposició hauria tingut més sentit 

si l’hagués presentat un grup de l’oposició. Opina que el fet que la presenti el Govern és 

símptoma del poc que ha treballat en temes de salut, tenint en compte que l’Ajuntament té 

competències en aquest àmbit. Assenyala que, tot i les dades que el Govern ha facilitat abans 

sobre les actuacions municipals, que parlen d’una execució del 87,4% de les mesures relatives 

a sanitat i salut, el CIS Cotxeres té moltes mancances i les cues d’espera en sanitat continuen 

igual o pitjor.  

 

Explica que ja saben que per al Govern la culpa és sempre d’altres, però que la Carta Municipal, 

en l’article 104.1, diu literalment: «El Consorci Sanitari de Barcelona és un ens públic de 

caràcter associatiu, constituït per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, amb 

la finalitat de dirigir i coordinar la gestió dels centres, els serveis i els establiments d'atenció 

sanitària, sociosanitària i els de promoció i protecció de la salut de la regió sanitària del municipi 

de Barcelona.» Manifesta que, per tant, sobta que el Govern municipal no assumeixi les seves 

responsabilitats i no faci valdre la seva representació a les institucions per millorar la salut, en 

comptes de venir al Consell Plenari a «fer-se una nova foto d’intencions» sense portar resultats 

ni una planificació de treball per resoldre la situació del CIS Cotxeres i altres centres de salut.  

 

Conclou que donaran suport a la proposició per la tasca que fan les entitats que treballen per 

millorar la sanitat pública, deixant de banda la ineficàcia i les incongruències del Govern.   

 

La consellera Sra. Núria Gaig Jané (PSC) manifesta que consideren que aquesta proposició 

arriba una mica tard, tenint en compte que falten dos mesos per al final del mandat i que no 

saben res sobre la proposició presentada el 2016 i aprovada per unanimitat de tots els partits.  

 

Explica que el Grup Parlamentari del PSC va presentar una proposta de resolució sobre la 

manca de pediatres en el sistema sanitari el 27 de febrer del 2018 i, després que sortís la 

resolució el 15 de novembre del 2018, va presentar una altra moció sobre la falta de pediatres 

que hi ha principalment a Barcelona el gener del 2019. Afirma que aquest és un tema que s’ha 

de treballar amb temps, i no a dos mesos de les eleccions. 

 

A continuació, el conseller Sr. Javier Barreña Flores, que exerceix provisionalment de 

vicepresident en absència momentània del president del Consell del Districte i de la Regidora 

del Districte, obre el torn de paraula del públic. 
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El Sr. Joaquín Esteban explica que fa unes setmanes va veure un programa a la Sexta que 

tractava de la sanitat i que, segons sembla, hi ha polítics que volen enfonsar la sanitat pública 

perquè abans de sortir de la política busquen un forat a la sanitat privada i, un cop ja són fora, 

es dediquen a portar els diners públics de la sanitat cap al sector privat. Afirma que la sanitat 

privada no es pot finançar amb diners públics i que no es poden tenir gestors que no sàpiguen 

administrar aquests diners.  

 

La Sra. Trini Cuesta, en representació de l’entitat SAP Muntanya, manifesta que, com a 

professional que va treballar 40 anys en hospitals públics i que actualment està jubilada, ha de 

dir que, a partir del 2011, el Govern de CiU, amb Artur Mas, Boi Ruiz i Josep Maria Padrosa al 

capdavant, va destrossar la sanitat pública amb grans retallades que encara es pateixen i que 

es van efectuar sense compassió per la ciutadania i sense pensar on impactarien més. Afirma 

que van ser anys molt durs per a la sanitat pública i avui se’n viuen les conseqüències. Remarca 

que, fins i tot, hi ha persones que han acabat morint per la falta de serveis. Manifesta que, per 

tant, la falta de pediatres i altres professionals era una crònica anunciada.  

Explica que a SAP Muntanya segueixen la situació del complex de Cotxeres des del 2011. 

Assenyala que Cotxeres no és només un CAP, sinó que també acull un centre sociosanitari que 

atén 250 persones grans que necessiten molta atenció, un servei de rehabilitació, un CUAP i un 

hospital de dia. Afirma que des del 2011 han detectat que al CIP Cotxeres falten infermeres, 

metges, pediatres, geriatres i fisioterapeutes, entre altres professionals, i que fins fa molt poc, 

quan la Sra. Flaquer els ha donat un cop de mà, cap grup municipal s’ha interessat per conèixer 

i donar resposta a aquesta realitat. Explica que sembla que ara la situació està en vies d’anar 

millorant, però que durant molts anys s’han sentit molt sols.  

 

Remarca que a Barcelona, de tot el pressupost que hi ha per a la sanitat pública, més de 200 

milions d’euros van a empreses privades amb ànim de lucre, i que 9 milions o una mica més 

són per a empreses privades amb ànim de lucre dedicades a la rehabilitació. Explica que, en 

concret, a Nou Barris i Sant Andreu hi ha una UTE Acerf que s’endú quasi un milió d’euros a 

l’any per fer un servei enormement precari. Manifesta que, tot i que aquesta UTE està 

sancionada per la Seguretat Social per tenir treballadors com a falsos autònoms i moltes altres 

irregularitats, continua com a adjudicatària. Explica que fa pocs dies la diputada Marta Ribas va 

preguntar a la consellera de Salut pel model de prestació de serveis de rehabilitació domiciliària 

i logopèdia ambulatòria, i que la resposta de la consellera els va semblar una «excusa de mal 

pagador». Manifesta que, com a entitat que fa molts anys que demanen que es reverteixi el 

servei de rehabilitació a la xarxa de gestió pública, se senten molt decebudes i indignades, 

perquè una vegada més aquesta situació sanitària actua contra els interessos de la ciutadania.  

 

Recorda que l’any passat l’exdirector del CatSalut, el Sr. David Elvira, va anunciar públicament 

que s’iniciaven els tràmits per rescindir el contracte a l’empresa que des del 2012 estava 

prestant els serveis públics de rehabilitació domiciliària i logopèdia ambulatòria al districte, 

després que un informe de la inspecció sanitària va revelar que l’empresa adjudicatària, la UTE 

Acerf, amb una població assignada de més de 200.000 persones, havia incorregut en 

irregularitats laborals, tècniques i de registre, entre elles tenir treballadors i treballadores com a 

falsos autònoms. Afirma que aquest anunci va crear grans expectatives entre la població i 
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plataformes en defensa de la sanitat pública, com SAP Muntanya, ja que significava un canvi de 

rumb en les polítiques d’externalitzacions després de molts anys d’immobilisme i falta de 

voluntat política per acabar amb les dinàmiques que han donat peu a moltes irregularitats en 

les contractacions i en el control de compliment dels plecs de condicions. Explica que l’any 

passat els Serveis Jurídics municipals també van elaborar un informe que avalava la legalitat i 

viabilitat de revertir aquest servei a la gestió pública no renovant el contracte anual, 

prorrogable fins a deu anys, decisió que depenia exclusivament del CatSalut. Afirma que, no 

obstant això, aquesta institució sanitària ha tornat a renovar el contracte a aquesta empresa, 

sense cap anunci públic, de manera que persisteix un model de provisió per a empreses 

mercantils no integrades en la xarxa pública, sense auditories ni indicadors de qualitat.  

 

El conseller Sr. Javier Barreña, en exercici de les funcions de vicepresident, demana a la Sra. 

Cuesta que finalitzi la seva intervenció.  

 

La Sra. Trini Cuesta afirma que vol acabar de llegir el comunicat de l’entitat.  

 

Explica que veuen que l’estratègia del CatSalut consisteix a esperar sense prendre decisions fins 

que la justícia resolgui el tema d’aquesta UTE, la qual cosa pot trigar anys, i que fins i tot és 

possible que es torni a concedir el concurs a la mateixa empresa, una vegada finalitzats els deu 

anys. Assenyala que hi ha el precedent del Departament de Benestar Social i Família, que a 

través de concurs públic ha tornat a concedir la gestió de les cinc residències de la Generalitat a 

la mateixa empresa que tantes denúncies ha tingut per part d’associacions de familiars, mitjans 

de comunicació i institucions municipals.  

 

El conseller Sr. Javier Barreña dona per finalitzada la intervenció de la Sra. Cuesta. Li diu que, si 

vol, pot facilitar la documentació al grup proponent.  

 

La Sra. Trini Cuesta afirma que denuncien la gran corrupció que encara hi ha al Govern de la 

Generalitat en aquests temes. Assenyala que facilitaran aquest document a cadascun dels 

grups.  

 

El conseller Sr. Javier Barreña, continuant en l’exercici de les funcions com a vicepresident, 

dona pas al segon torn d’intervenció dels grups polítics. 

 

La consellera Sra. Esther Flaquer Garcia (BC) afirma que cada vegada que parlen de temes de 

desigualtat que incideixen directament en els veïns del territori, com les pensions o la Llei 

d’estabilitat pressupostària, se’ls diu que fan electoralisme, però que parlar d’aquests temes no 

és fer propaganda política. Assenyala que, atès que els grups han preguntat què ha fet el 

Govern municipal en aquest àmbit, ara s’esplaiarà sobre aquest tema.  

 

Explica que, primer de tot, la Direcció de Salut va pactar amb el Consorci Sanitari de Barcelona 

una comissió bilateral, ja que durant els últims quatre anys de mandat no es va crear cap 

comissió bilateral per fer prevaldre el 40% que té l’Ajuntament en aquesta entitat.  
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Respecte a què han fet amb els 20 milions d’euros destinats a salut, manifesta que des de 

l’Agència de Salut Pública es treballa per combatre les desigualtats territorials que hi ha entre 

els diferents barris de Barcelona. Afirma que en aquest mandat s’han ampliat les taules de salut 

als barris amb cinc nous barris del districte, s’ha fet un nou desplegament del Pla de drogues i 

s’ha creat el servei Konsulta’m per a adolescents i joves amb problemes emocionals, entre 

altres coses.  

 

Explica que, tal com ha comentat la Sra. Cuesta, el Sr. Elvira anava a revertir el contracte 

d’Acerf per incompliment de l’empresa, però que hi va haver un canvi de direcció al CatSalut i 

s’ha paralitzat aquesta acció. Afirma que, tot i que avui sigui el darrer plenari del mandat, han 

volgut portar aquesta qüestió perquè afecta de manera important la salut dels veïns i veïnes i 

volen que els partits que governen a la Generalitat els ajudin a millorar aquesta situació.  

 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC) opina que el fet de demanar ajuda «als que 

governeu a la Generalitat» reflecteix un concepte mal entès de la institucionalitat. Remarca que 

ni ells, ni tan sols ERC, no governen a la Generalitat, ja que a les institucions manen persones 

designades pel president de la Generalitat i suggerides per determinats partits polítics, però que 

el partit no arriba a tot arreu.  

 

Assenyala que han parlat amb SAP Muntanya en algunes ocasions, però que a vegades no cal 

anar a parlar amb les persones d’aquesta entitat perquè hi ha persones dins del SAP Muntanya 

que també formen part de la seva organització.  

 

Afirma que la despesa global en sanitat és de 10.440 milions d’euros, que és una quantitat que 

frega ja la despesa del 2010, i que només cal acabar de revertir el percentatge normal d’IPC 

dels anys anteriors.  

 

El conseller Sr. Javier Barreña demana als grups que respectin la vicepresidència que està 

exercint, en primer lloc per les persones i les entitats que els acompanyen, tenint també en 

compte que el plenari es retransmet per streaming.  

 

El conseller Sr. Adrià Ventura Ramos (PDeCAT) reitera el vot a favor i explica que el sorprèn 

que la Sra. Flaquer digui que quan el Govern parla de desigualtats, l’oposició qualifica això de 

«partidisme». Afirma que parlar de desigualtats és parlar de per què barris com Vilapicina i 

Torre Llobeta, la Guineueta, Canyelles, Verdum i Torre Baró són avui més pobres que fa quatre 

anys, segons dades de l’Ajuntament de Barcelona del desembre de 2018 sobre la renda familiar 

disponible. Remarca que el Govern no diu que el 46% dels barris del districte són més pobres 

que en el mandat anterior, però, en canvi, parla de salut, quan disposa d’un espai per parlar 

d’aquest tema, ja que l’Ajuntament forma part del Consorci Sanitari. Afirma que parlar de 

desigualtats també és parlar del compliment del Pla de barris. Pel que fa a això, subratlla que, 

de les 43 accions previstes a Roquetes, en aquest mandat només se n’ha finalitzat una: l’estudi 

per valorar les activitats extraescolars.  

 

Opina que fer partidisme és fer tuits com els següents: «Inici de mandat Nou Barris amb Ada 

Colau. Prioritat número u: aturar els desnonaments i garantir el dret a l’habitatge», tuit de la 
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Sra. Sanz del juny del 2015; «Enhorabona als veïns de Ciutat Meridiana, tres desnonaments 

aturats en menys de dues hores. Que n’aprenguin les administracions», de la Sra. Colau; o 

«Ada Colau: o desigualtats, injustícies de Xavier Trias o BC de la gent», de la Sra. Sanz.  

 

El conseller Sr. Francisco López Ribera (PPC) afirma que no es pot jugar políticament amb la 

sanitat, tal com s’ha fet amb els treballadors de les institucions sanitàries, als quals se’ls van 

suprimir dues pagues íntegres el 2013 i el 2014, a banda de retallades de sous. Explica que, en 

canvi, hi ha per exemple un president del Parlament català que es va jubilar als 55 anys.  

 

El conseller Sr. Juan Del Olmo Fernández (Cs) ratifica el vot favorable a una sanitat pública de 

qualitat i gratuïta.  

 

Recomana a la Sra. Flaquer que parli amb els seus companys de partit del Parlament i del 

Congrés perquè votin en el mateix sentit que les proposicions presentades al Consell Plenari, a 

diferència del que va succeir en el tema de les pensions. 

 

La consellera Sra. Núria Gaig Jané (PSC) manifesta que creuen que els àmbits on s’haurien de 

portar les proposicions sobre salut, fer pressió i trobar solucions són el Consorci Sanitari i el 

Parlament, i no pas un districte de Barcelona.  

 

Diu a la Sra. Cuesta que amb qui s’ha de reunir el SAP Muntanya és amb el grup parlamentari, 

que és el que veritablement pot fer coses en aquest àmbit, i que aquesta entitat no s’ha volgut 

reunir amb el seu grup.  

 

Seguidament, el president del Consell del Districte, dona la paraula al grup proponent per 

tancar el punt.  

 

En la seva representació, la consellera Sra. Esther Flaquer Garcia (BC) agraeix a tots els grups 

municipals que hagin donat suport a la proposició, i manifesta que continuaran fent pressió 

perquè millorin els punts que estan treballant.  

 

Afirma que també tracten aquests temes al Parlament, on, per exemple, la Sra. Marta Ribas va 

fer una interpel·lació sobre el tema de la rehabilitació, tal com ja s’ha comentat abans. Explica 

que, tanmateix, troben adient poder parlar en el Ple del Districte de temes que afecten 

considerablement el dia a dia dels veïns i veïnes.  

 

El president del Consell del Districte Il·lm. Sr. Santiago Alonso Beltrán indica que falten els 

posicionaments dels grups del PPC i del PSC. 

 

La consellera Sra. Núria Gaig Jané (PSC) i el conseller Sr. Francisco López Ribera (PPC) 

expressen el vot favorable. 

 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC) assenyala que, en el darrer torn dels grups 

municipals, el conseller del PPC ha manifestat que hi havia hagut un president del Parlament 

que s’havia jubilat amb 55 anys, però que això no és cert. Afirma que aquesta notícia va circular 
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a la premsa, però es va desmentir totalment. Explica que el Sr. Benach, quan va deixar de ser 

president del Parlament de Catalunya, va renunciar a la pensió vitalícia a la qual tenia dret i 

actualment és professor a la Universitat de Lleida. Demana al Sr. López que es retracti 

d’aquesta afirmació.  

 

El conseller Sr. Francisco López Ribera (PPC) afirma que no té inconvenient a fer-ho si així el Sr. 

Sangrà se sent satisfet.  

 

El secretari indica que la proposició s’aprova per unanimitat.  

 

8.2. Proposició del PSC relativa a: «Paralitzar les obres i revisar la ubicació de l’àrea 

d’esbarjo de gossos de la zona esportiva Can Dragó amb Rio de Janeiro, amb la participació 

dels sectors veïnals afectats.» 

 

El conseller Sr. Mario García Gómez (PSC) assenyala que la proposició que presenten té a veure 

amb un tema que ja ha sorgit durant la sessió d’avui i que ha estat molt ben explicat per part 

dels veïns i veïnes afectats de la zona. Exposa els motius pels quals la presenten: la zona del 

parc esportiu Can Dragó-Rio de Janeiro estava catalogada com a nova zona d’usos compartits 

(ZUC) a data de febrer de 2018, amb una àrea de 6.473 m², tot i que ja hi havia una àrea de 

gossos gran al costat; a dia d’avui no s’ha implantat cap zona ZUC i encara s’està en 

negociacions per a la seva implantació; en el Consell de Barri de Porta es va anunciar la 

remodelació de l’àrea d’esbarjo de gossos i la seva ampliació a 850 m² i no pas a 1.000 m², 

com s’anuncia al cartell de l’obra; els veïns no van ser informats en cap moment de la reforma 

ni de l’ampliació de l’àrea d’esbarjo de gossos, ni que podria ser una zona ZUC; el grup de 

treball de les ZUC no va ser informat en cap moment del desacord dels veïns amb aquesta 

implantació. Finalment explicita el text de la proposició.  

 

Finalitzada la exposició inicial, el president del Consell del Districte dona la paraula a la resta de 

grups municipals 

 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC) recorda que en el plenari del juliol passat el seu 

grup va demanar que es constituís una taula de districte que definís les ubicacions de les àrees 

d’esbarjo de gossos amb la participació de totes les parts, i que el Govern va rebutjar aquesta 

proposta dient que ja hi havia una taula de ciutat. Remarca, però, que la taula de ciutat 

tractava de la nova ordenança, i no pas de la ubicació de les àrees d’esbarjo de gossos, que fa 

tota la sensació que ja s’havien decidit des d’algun àmbit centralitzat de la ciutat. Explica que 

posteriorment es va crear un grup de treball sobre les ZUC perquè es veia que el conflicte 

anava a més. Assenyala que aquest grup va tenir una certa interlocució amb les entitats de 

propietaris de gossos, interlocució que continua, però només ha tractat de les ZUC.  

 

Afirma que, com a resultat de tot això i de fer les coses sense estudiar ubicació per ubicació, a 

l’àrea de gossos de Prosperitat, al cap de poc temps d’haver-se inaugurat, ja es van presentar 

deficiències de disseny i es van haver de canviar diversos elements de l’interior de la zona; 

l’àrea del parc de la Guineueta resta aturada per un mal disseny, i l’àrea de Can Sitjar ja està 
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aturada abans de començar el projecte per les queixes dels veïns, que no havien participat de 

la decisió.  

 

Remarca que ja hi ha quatre àrees empantanegades, quan en calen 9 més com a mínim, ja que 

n’hi ha d’haver un mínim de 13, o 12 si la de Prosperitat es fa valer per dos. Opina que, per 

tant, en algun moment s’ha d’acceptar que les coses s’han de fer amb calma i amb participació 

de totes les parts, sense confiar en la plena representativitat d’algunes associacions de veïns i 

de propietaris de gossos. En aquest sentit, manifesta que no es pot pensar que ja està tota la 

feina feta un cop s’ha parlat amb determinats actors del territori importants o s’ha presentat 

una proposta en el consell de barri, dient que hi podia assistir qui volgués. Afirma que aquest 

tipus d’afirmacions sonen molt malament als veïns i veïnes, que prou feina tenen per fer totes 

les activitats del dia per haver d’anar a un consell de barri a les set de la tarda.  

 

Explica que són conscients que és molt complicat aturar una obra com aquesta i que això 

representa molèsties i costos, però que s’afegeixen a la demanda del Grup del PSC en el sentit 

de demanar al Govern del Districte, tal com ja van fer al juliol, que s’aturi un moment i que 

entre tots pensin les coses. 

 

El conseller Sr. Abel Plana i Campos (PDeCAT) afirma que és important consultar a tots els 

veïns del barri per evitar aquests problemes. Explica que abans ha parlat amb una veïna del 

barri de la Guineueta i que l’àrea de gossos d’aquest barri també s’hauria de revisar, ja que hi 

ha uns forats considerables i rates, entre altres coses.  

 

Demana al Govern que pari les obres, parli amb tots els veïns afectats i decideixi la zona 

definitiva, i conclou que se sumen a la proposició del Grup del PSC.  

 

El conseller Sr. Javier Barreña Flores (PPC) assenyala que la proposició que porta avui el Grup 

del PSC la podia haver presentat qualsevol altre grup i que, de fet, el seu grup va intentar-ho 

però no va arribar a temps.  

 

Afirma que els veïns de l’entorn de l’àrea d’esbarjo per a gossos de Can Dragó es van començar 

a mobilitzar abans del Consell de Barri de Porta, on van presentar la demanda que es paralitzin 

les obres d’aquesta àrea i que l’Ajuntament estudiï la possibilitat de la reubicació d’aquest espai 

a la part posterior del camp municipal del barri de Porta. Explica que han visitat aquesta zona i 

consideren que és una bona opció, com a mínim per estudiar-la, tenint en compte que els veïns 

no exigeixen que l’àrea de gossos es faci necessàriament en aquest lloc.  

 

Assenyala que, al llarg del plenari, arran de la seva intervenció en l’informe de la regidora, 

diversos veïns de l’Associació de Veïns de Porta li han comentat que volen que el Grup del PP 

conegui la seva opinió. Explica que els ha respost que el seu grup està disposat a rebre  a 

tothom, ja que consideren que aquesta és una de les seves funcions, però que el tema està 

avui sobre la taula i cal prendre una decisió.  

 

Manifesta que el seu grup està d’acord que s’aturin les obres de manera immediata i s’estudiï la 

possibilitat de fer l’àrea de gossos a la part del darrere. Afirma que no dubten que és difícil 
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paralitzar les obres, tal com ha comentat abans la regidora, però que governar és una tasca 

difícil i que, en tot cas, és millor rectificar a temps que fer les coses malament. Opina que el 

que planteja la plataforma de veïns que s’oposa a la ubicació actual té molta lògica i que cal 

que els pares dels nens que practiquen futbol al camp municipal de Porta també n’estiguin 

informats. Demana al Govern que estudiï l’opció que proposa la plataforma i, si veu que no és 

un lloc adequat per reubicar l’àrea de gossos, arribi a un nou consens i demostri que el millor 

lloc era el previst inicialment.  

 

La consellera Sra. Noemí Martín Peña (Cs) assenyala que es troben amb un nou cas de 

realització d’obres sense consensuar amb ningú. Afirma que el Govern de BC, que es vanta de 

ser el govern de la transparència però és el govern més opac de la història del consistori, fa 

obres que havien de ser una remodelació de l’àrea de gossos però que finalment són una obra 

nova.  

 

Explica que el seu grup defensa que es puguin compartir espais entre veïns, però intentant 

arribar a un acord amb les diferents parts implicades abans de fer una obra que pugui arribar a 

ocasionar algun tipus de problema, que és el que el Govern no ha fet. Manifesta que els veïns 

estan molestos pels sorolls i les olors i, sobretot, per l’ocupació d’un espai que al seu parer es 

podria reubicar en una zona més allunyada dels habitatges, tal com es va fer al barri de la 

Prosperitat. D’altra banda, assenyala que el projecte respecta els marges que estableix la 

normativa i que, per tant, no poden qüestionar això.  

 

Conclou que votaran a favor de la proposició perquè troben oportú que s’arribi a un acord amb 

totes les parts implicades.  

 

La consellera Sra. Esther Flaquer Garcia (BC) manifesta que tots coneixen les tensions que es 

generen pel que fa als usos dels espais públics, atesa la diversitat d’interessos dels diferents 

col·lectius que en fan ús (gent gran, persones amb nens, persones amb gossos...), i que estan 

treballant amb ells tot el tema dels usos compartits.  

 

Explica que han parlat amb moltes persones, algunes de les quals avui els acompanyen. Afirma 

que també van parlar amb alguna entitat del districte sobre la necessitat de remodelar l’àrea 

d’esbarjo per a gossos de Can Dragó, que era un espai vell, brut i que no complia la normativa 

actual respecte a aquestes àrees. Manifesta que també han parlat amb veïns que utilitzen els 

espais limítrofes on hi ha l’auriga i que han de fer la seva gimnàstica al ciment, el mateix que 

passa amb la gent gran a l’espai de Cotxeres. 

 

El president del Consell del Districte, davant les queixes d’una part del públic, demana respecte 

per les intervencions.  

 

La Sra. Flaquer (BC) afirma que, a més, es va presentar la proposta en un consell de barri i es 

va fer una exposició pública del projecte del 23 de març al 20 de juny de 2018, tal com és 

preceptiu en aquest tipus d’obres. Explica que han reconegut a la plataforma de veïns, amb els 

quals han tingut converses, que podrien haver ampliat el camp d’actuació pel que fa a 

participació, però que el Govern ha de prendre decisions escoltant les diferents persones i 
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necessitats de la població que hi ha en aquest territori. En relació amb això, assenyala que a 

l’espai on hi ha l’auriga hi ha persones grans que no poden utilitzar la gespa perquè les 

mascotes en fan un ús intensiu, i això és un problema que s’ha de resoldre.  

 

Recorda que l’ordenança municipal està en suspens i que, a mesura que van tenint espais per 

poder anar treballant, poden fer un altre tipus d’intervencions que els permeten reordenar els 

espais. A més, remarca que han ofert fer una altra reunió amb totes les parts implicades, com 

la plataforma, l’associació de veïns, grups de persones grans que utilitzen l’espai i Espai Gos, 

que ha demanat que aquest espai per a gossos sigui una ZUC. Explica que també s’hauria de 

consensuar això, ja que uns demanen una ZUC, que és una zona on els gossos poden anar 

deslligats, mentre que d’altres volen que sigui una zona tancada. Afirma que han proposat fer 

un projecte conjuntament i veure si cal anar modificant alguna zona infantil o dignificar aquest 

espai, on es trigarà una mica de temps a tenir ombra perquè els arbres no creixen. Precisa que 

aquesta reunió es farà el proper dia 13.  

 

A continuació, el president del Consell del Districte obre el torn de paraula del públic i demana 

que les intervencions siguin breus, tenint en compte que ja s’ha tractat aquest tema 

anteriorment i que és molt tard.  

 

El Sr. Miguel, en representació de la plataforma a favor de la reubicació de l’àrea d’esbarjo de 

gossos de Can Dragó, afirma que l’ordenança es basa en una ordenança d’animals de l’any 

2004 que no té cap sentit i que el Govern l’està aplicant com si fos un gran reglament. D’altra 

banda, opina que els gossos no necessiten una rampa o uns cons per divertir-se i que és més 

important que es facin espais per a la diversió dels nens i per a les persones grans que no pas 

per a gossos.  

 

Afirma que parar les obres és una decisió política que es pot adoptar de manera immediata i 

que, en aquest cas, l’únic que cobrarà l’empresa constructora són les certificacions del que s’ha 

fet i, com a molt, una indemnització del benefici industrial, que és el 6% del pressupost. 

Assenyala que, per exemple, s’ha aturat l’àrea d’esbarjo per a gossos de Felip II. A més, explica 

que es pot dir a l’empresa constructora que utilitzi el pressupost paralitzat per fer l’àrea de 

gossos a la zona de les aurigues. Afirma que això no costarà més diners i que es tracta tan sols 

d’una decisió política. 

 

Una veïna de la zona sense identificar assenyala que actualment l’obra està en la fase 4, de 

cimentació, i que si es paralitza només s’hauria de pagar fins a aquesta fase més la penalització 

del 6%.  

 

Explica que tenen contacte amb Espai Gos i que aquesta entitat està d’acord a reubicar l’espai 

per a gossos a la zona de les aurigues, i que la gent que fa ioga en un racó d’aquesta zona per 

no trepitjar els excrements dels gossos també estaria d’acord a fer ioga a la zona on demanen 

que es deixi el parc per als nens, les persones grans i els nois que van a jugar al camp de 

futbol.  
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Agraeix al Grup del PSC que presenti la proposta i a la resta de partits que hagin anat al barri 

per conèixer de primera mà la zona en qüestió, a diferència dels membres del Govern, que els 

han atès al seu despatx. 

 

Adverteix que si el Govern no du a terme la paralització de les obres, es manifestaran totes les 

setmanes perquè, com a mínim, la gent del barri de Porta es recordi de la Sra. Sanz i del seu 

partit polític. 

 

El Sr. Francisco Garrobo, en nom de la CUP Capgirem Nou Barris, explica que el primer que 

s’hauria de fer a la zona arbrada on la plataforma vol instal·lar l’àrea de gossos és il·luminar-la 

més perquè no hi ha prou llum i molts veïns creuen per allà. D’altra banda, afirma que seria una 

zona perfecta perquè hi poguessin estar els nois i noies els caps de setmana sense molestar 

ningú. Opina que aquest espai arbrat al costat de les aurigues es podria aprofitar per a molts 

més usos que fer un pipicà tancat.   

 

Davant les protestes d’algunes persones del públic, afirma que durant el Govern de CiU van 

passar moltes coses i, tot i així, tots es van respectar i van poder parlar.  

 

Lamenta que a la ciutat es vulgui allunyar els nens dels gossos i la natura, i opina que això farà 

que aquests nens després tinguin problemes per cuidar els animals. 

 

Finalitzades les intervencions del públic, el president del Consell del Districte dona pas al segon 

torn de paraula dels grups municipals.  

  

El conseller Sr. Mario García Gómez (PSC) explica que si fa deu anys li haguessin dit que avui es 

trobaria presentant aquesta proposició a la ciutat de Barcelona no s’ho hauria cregut. Opina que 

és increïble haver de presentar una proposició amb l’acord de tots els veïns de la zona i la resta 

de partits on es digui que la millor ubicació d’una àrea per a gossos no és un espai envoltat de 

veïns i situat a 5 metres d’un parc infantil i davant d’un equipament esportiu i d’una escola de 

música per a nens. Afirma que es tracta d’un exemple més de la política erràtica del Govern en 

la gestió de l’espai públic. 

 

Explica que la idea del Govern, tal com mostra l’informe de Barcelona Regional de febrer del 

2018, era fer una ZUC, però que es va adonar que el segon criteri que han de complir aquestes 

zones és no estar al costat de parcs infantils. Assenyala que aleshores el Govern va presentar 

en el Consell de Barri un plànol de 800 metres de renovació de l’àrea anterior i va acabar sent 

una nova àrea al costat d’una existent de més de 1.000 metres, sense la participació veïnal i 

sense la transparència adequada. Explica que en l’últim Consell de Barri el conseller tècnic 

encara deia que s’estava estudiant si era una zona ZUC o no, i demana al Govern que 

s’aclareixi.  

 

Destaca que tots els veïns de la zona, tots els grups polítics i l’Espai Gos de Nou Barris 

comparteixen que aquest espai no és el lloc idoni per construir una nova àrea per a gossos, que 

caldria paralitzar les obres i que el Govern s’hauria d’asseure a dialogar amb tots els veïns i 



 
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 

 

56 
 

Espai Gos, i adoptar una determinació. Opina que demanar això, a la Barcelona del segle XXI, 

no és una cosa tan extraordinària. 

 

El president del Consell del Districte indica que el Grup d’ERC ha exhaurit el temps 

d’intervenció.  

 

El conseller Sr. Abel Plana i Campos (PDeCAT) manifesta que els sembla molt bé que es faci 

una reunió, però demana que sobretot es parin les obres, encara que això comporti uns costos. 

Explica que el seu grup va parar unes obres quan governava perquè s’havia equivocat, i que 

rectificar és de savis. Demana al Govern que es reuneixi amb tots els col·lectius i trobi una 

solució a un problema que apareix en cada plenari i cada consell. D’altra banda, opina que el fet 

de moure una àrea de gossos del costat d’un parc infantil no fa que els nens o nenes tinguin 

por als gossos, sinó que són altres coses les que poden generar aquest por, com retirar un nen 

perquè un gos no l’ensumi. 

 

El conseller Sr. Javier Barreña Flores (PPC) expressa el vot favorable del seu grup. 

 

La consellera Sra. Noemí Martín Peña (Cs) reitera que donen suport a la proposició. 

 

La consellera Sra. Esther Flaquer Garcia (BC) manifesta que de moment s’abstenen, i convoca 

la plataforma a una reunió conjunta amb entitats del barri, Espai Gos i components d’espais de 

persones grans que utilitzen els espais públics i necessiten ombres i espais ben tractats.  

 

Seguidament, el president del Consell del Districte dona la paraula al grup proponent per tancar 

el punt. 

 

El conseller Sr. Mario García Gómez (PSC) agraeix el suport de la resta de grups polítics. Diu a 

la Sra. Flaquer que en aquest cas no hi ha volta de full, o es paren les obres o no es paren, i 

que no passa res per rectificar. Reitera que tothom està dient al Govern que la ubicació 

d’aquesta àrea de gossos no és la correcta, i que no entén que el Govern s’entossudeixi a no fer 

cas. 

 

La consellera Sra. Esther Flaquer Garcia (BC) afirma que en el Consell de Barri va ser molt clara, 

tal com ho és normalment, i que agrairia que això no es posés en dubte.  

 

El secretari manifesta que la proposició s’aprova per 11 vots a favor (ERC, PDeCAT, PPC, Cs i 

PSC) i 8 abstencions (BC).  

 

El president del Consell del Districte Il·lm. Sr. Santiago Alonso Beltrán, davant el dubte d’algú 

del públic sobre la eficàcia del resultat de la votació, aclareix que les proposicions de la part 

d’impuls i control són declaracions d’intencions polítiques dels grups de l’oposició, però que el 

Govern no té l’obligació legal de complir-les.  

 

8.3. Proposició de Cs relativa a: «Reprobar la gestión municipal en el Distrito de Nou Barris y 

constatar que, tras casi cuatro años de legislatura, el Gobierno municipal ha incumplido las 
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promesas de: - Garantizar la seguridad y la convivencia en las calles mediante la presencia de 

los cuerpos de seguridad y la coordinación entre los diferentes cuerpos y medios existentes; - 

Dar solución a las familias que se ven en la situación de ocupar una vivienda, trabajar para 

evitar que las mafias se beneficien de la situación de las familias vulnerables, como de la 

utilización de pisos ocupados para narcotráfico u otros delitos; - Dotar de vivienda de alquiler 

social a las personas que la necesitan y a aquellas que sufren situaciones de emergencia; - 

Reducir las desigualdades; - Mejorar el espacio público del distrito; - Ha realizado inversiones 

no prioritarias dejando de lado las prioridades urgentes; - Ha provocado la suspensión arbitraria 

de licencias de actividad perjudicando al comercio y la restauración, y de forma indirecta a los 

trabajadores.» 

 

El conseller Sr. Juan Del Olmo Fernández (Cs) assenyala que el que han expressat anteriorment 

en l’informe de la regidora del Districte té continuïtat en aquesta proposició, que reprova la 

gestió municipal del Districte per diversos motius:  

 

- Per fets com els que han succeït a les audiències públiques, on el Govern ha assenyalat i 

fustigat veïns per la seva suposada ideologia política, quan únicament venien a exposar 

problemes dels seus barris.  

- Per la pèrdua de confiança que tenen els barcelonins respecte al seu Govern. Segons les 

darreres enquestes, dues de cada tres persones desconfien del Govern municipal.  

 

- Per la falta de transparència. El Govern continua sense donar als grups l’informe de seguiment 

de les iniciatives aprovades en els plens i els resultats dels diferents estudis que realitza, com 

l’estudi sobre la viabilitat del Mercat de Núria, que segons el Govern costava 150.000 euros. La 

Síndica de Greuges sol·licita una major transparència del Govern.  

- Per la falta de diàleg i consens durant els quatre anys de mandat. El Govern ha estat incapaç 

de negociar amb l’oposició el Pla de districtes, de buscar el consens amb els veïns, com ha 

succeït en el cas de l’àrea d’esbarjo per a gossos, i de portar uns pressupostos de consens al 

Districte que beneficiïn tots els ciutadans. El Govern ha convertit la participació en quelcom 

agònic i ha intentat menystenir contínuament l’oposició i les persones que no pensen igual que 

ell.  

 

- Per la ineficàcia de la seva gestió. Si bé el Govern diu que ha incrementat les partides 

econòmiques en atenció i ha augmentat el personal del Districte en 70 persones, resulta que 

tots els serveis continuen saturats i les llistes d’espera són interminables. La gestió del Govern 

ha passat a ser el cinquè problema dels ciutadans del districte i de la ciutat.  

- Per ser incapaç de reduir les desigualtats entre barris i districtes, sortint-ne sempre perjudicat 

Nou Barris. Fins i tot en el projecte B-Mincome es va portar les famílies vulnerables a dependre 

d’un sorteig aleatori, cosa que va demostrar que la forma de gestionar i empatitzar del Govern 

no era la més encertada. Així mateix, el programa «Barris d’oficis», destinat a la contractació de 

persones a l’atur i en situació de precarietat laboral, destina més diners a la gestió que als 

treballadors, fet que és un despropòsit pel que fa a les prioritats del Govern.  
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- Per enganyar les persones prometent coses que sabia que no els podien donar, ja que 

únicament els han ofert uns serveis públics saturats.  

- Per no reconèixer les seves polítiques erràtiques i rectificar a temps. El Govern s’ha dedicat a 

inventar solucions en comptes d’aplicar les existents, i l’únic que ha aconseguit és incrementar 

els problemes del districte. El Govern diu que és el govern que més inverteix en temes socials i 

que ha incrementat un 55% més la inversió, però resulta que el districte està pitjor que fa 

quatre anys, cosa que és una mostra de les seves pèssimes polítiques i la seva mala gestió. Els 

índexs de pobresa i exclusió social el 2014 eren del 14% i a dia d’avui són del 20%. A més, 

segons el baròmetre municipal, més del 60% dels ciutadans consideren que ha empitjorat el 

districte i la ciutat en conjunt.  

 

- Per la seva falta de credibilitat. Per exemple, el Govern deia en campanya que faria 30 escoles 

bressol, després 11 i finalment en seran 4. No se sap res de les escoles bressol de Vilapicina i 

Trinitat.  

- Pels seus incompliments en temes d’habitatge. El Govern deia que construiria 8.000 

habitatges, que després es van reduir a 4.000 i finalment a 800, i posa cartells publicitaris als 

solars on algun dia es construirà. Hi ha 466 famílies que fa més d’un any que esperen que se 

les assigni un habitatge des de la Mesa d’Emergència. Fins i tot, el Govern ha contribuït a 

convertir l’accés a l’habitatge en el segon problema de la ciutat.  

 

- Per la falta de seguretat. El Govern ha convertit la inseguretat en el primer problema dels 

ciutadans, amb un increment dels delictes del 17,2% el 2018. 

- Per anteposar la ideologia partidista als interessos de tots els barcelonins.  

 

- Per no saber prioritzar projectes. El Govern ha preferit invertir en obres supèrflues en comptes 

de destinar els recursos a primeres necessitats. 

- Per la falta absoluta d’autocrítica. Per al Govern la culpa de tot és sempre de tercers i mai 

seva.  

 

- I, sobretot, per enganyar tothom. El Govern deia que era la nova política i ha resultat que és 

igual o pitjor que la vella política.  

Manifesta que, pel que ha exposat i altres aspectes que no té temps de comentar, volen 

reprovar la gestió de BC i denunciar que polítiques demagògiques com les seves només porten 

més problemes. Afirma que hi havia recursos, però que el que ha faltat des del principi del 

mandat és un model de ciutat, una definició de les prioritats, una bona execució i unes 

polítiques i una gestió eficaces a l’Administració. Finalment explicita el text de la proposició. 

 

Finalitzada la exposició inicial, el president del Consell del Districte dona la paraula a la resta de 

grups municipals. 
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El conseller Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC) assenyala que és evident que el grup de Govern 

no és l’únic que està en campanya electoral i que el seu grup procurarà no entrar-hi, tot i el que 

han dit en el punt anterior, en el qual han defensat una qüestió que ja provenia del mes de 

juliol i a la qual no s’ha trobat solució en set mesos.  

 

Manifesta que no negaran que el Grup de Cs té raó en alguna de les afirmacions que fa 

respecte al Govern del Districte, com que no ha complert les promeses que va fer. Remarca, 

però, que ell no els va votar i, per tant, no és ell a qui el Govern ha de passar comptes sobre 

les promeses incomplertes sinó la ciutadania. Opina que la resta de partits poden demanar 

explicacions sobre moltes altres coses i que, de fet, si un partit d’esquerres no aplica les 

mesures proposades, un partit de dretes hauria d’estar content. Afirma que, en tot cas, és ell 

qui s’enfada si un govern d’esquerres no fa les coses bé.  

 

Remarca que la reprovació és una eina que s’utilitza quan hi ha fets veritablement greus que 

atempten contra el bon govern de les institucions públiques. Explica que, per exemple, es 

podria reprovar un president de govern que fica el país en una guerra amb mentides. Així 

mateix, manifesta que li agradaria que el Grup de Cs fes servir la reprovació contra un govern 

presidit per un partit acusat de corrupció, o responsables polítics i institucionals que usen el seu 

càrrec institucional per atiar el negacionisme contra la violència de gènere o la LGTBIfòbia, o 

que atien la xenofòbia o el supremacisme lingüístic, entre altre coses. Assenyala que també es 

podria reprovar una diputada que atia la confrontació i l’odi mitjançant actes públics de 

provocació als adversaris polítics o a la població en general, els responsables polítics que es 

manifesten amb l’extrema dreta, o un representant institucional que impedeix, amb amenaces i 

coaccions, que el llaç groc pengi del balcó de la seu del Districte de Nou Barris. Afirma que s’ha 

de fer servir la reprovació per a coses que realment afectin la bona governança, la bona 

convivència i el bon maneig de les institucions públiques. Conclou que no reprovaran el Govern 

de Nou Barris d’aquest mandat.  

 

El conseller Sr. Adrià Ventura Ramos (PDeCAT) assenyala que serà breu perquè aquest punt és 

una continuació del balanç de mandat i creu que abans ja ha estat molt clar sobre què pensa el 

seu grup del Govern municipal. 

 

Agraeix que el grup proponent hagi acceptat algunes transaccions que han fet. Precisa que el 

text parlava de «garantir la seguretat als carrers» i han demanat que no només es parlés de 

seguretat sinó també de convivència, perquè a vegades hi pot haver problemes de convivència 

que no requereixin mesures extres en matèria de seguretat sinó un altre tipus d’intervenció a 

l’espai públic a través de mediadors, agents cívics o educadors de carrer. Explica que també 

han demanat que s’eliminés l’expressió «millorar l’espai públic de la ciutat» i s’adeqüés a l’àmbit 

de districte.  

 

Manifesta que no serà cap sorpresa el vot favorable del seu grup, que ha mantingut una posició 

clara sobre com va arribar BC al Govern, què ha fet durant el mandat i quins són els resultats. 

Explica que creuen que els resultats són molt pobres, no només des del punt de vista de les 

xifres, sinó també pel que fa a com s’ha treballat durant els quatre anys. Afirma que, 
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personalment, reprova moltes de les coses que ha dit el Grup de Cs, però també aquesta gestió 

municipal. 

 

Explica que, a més, creuen que en aquest mandat hi ha hagut un menyspreu directe al comerç i 

no s’ha treballat bé aquest àmbit. Assenyala que Nou Barris no és un districte que tingui grans 

empreses, multinacionals o un teixit industrial potent, i que, per tant, el que genera ocupació és 

el comerç de proximitat. Afirma que hi va haver un primer intent d’ordenar les coses durant un 

any però que no va funcionar, i que la mostra és que avui es continua sense tenir un pla de 

comerç i sense donar explicacions sobre el Pla de desenvolupament econòmic.  

 

D’altra banda, recorda que un altre tema que ja van reivindicar en el plenari extraordinari 

d’habitatge és el menysteniment i l’oblit d’aquelles famílies del districte que treballen i tenen un 

sou, però que no tenen accés a un habitatge ni a serveis que consideren bàsics. Explica que 

creuen que, des de l’Ajuntament de Barcelona i des del Districte, no s’està donant la sortida 

necessària per a aquesta població majoritària al districte. 

 

Manifesta que ell no creu que hi hagi vella i nova política, sinó política bona o dolenta. Afirma 

que a dia d’avui, amb les dades a la mà, consideren que la gestió del Govern ha estat dolenta. 

 

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

 

El conseller Sr. Gabriel García Duarte (PSC) manifesta que els ha sorprès una mica la 

intervenció del Grup d’ERC explicant què mereix o no mereix una reprovació. Explica que alguns 

partits d’esquerres també podrien reprovar aquells partits que diuen ser d’esquerres i que voten 

al costat del PP i de Cs en el Congrés contra els pressupostos socials més importants que hi ha 

hagut en els darrers anys. Afirma que, en l’àmbit que estan, poden reprovar a partir de la 

valoració que facin de l’acció del Govern. A més, opina que tenen l’obligació de denunciar 

l’incompliment d’un programa electoral, tant si han votat el grup de govern o no. D’altra banda, 

manifesta que comparteix amb el Sr. Sangrà que si molts dels objectius del programa electoral 

del Govern coincideixen amb els del seu partit, aleshores s’enfada més amb el seu 

incompliment que si fos d’un partit de dretes.  

 

Explica que, malgrat haver format part del Govern municipal durant un període breu, no estan 

satisfets amb els resultats de diverses de les seves accions. Recorda que han denunciat 

l’augment de la inseguretat i l’impacte insuficient de les polítiques d’habitatge, quan hi havia 

solars disponibles per donar més solucions al problema actual d’accés a l’habitatge i tenint en 

compte que el Govern havia dit que ho resoldria tot en molt poc temps. A més, explica que 

creuen que el Govern ha fallat en la gestió de l’espai públic, un altre dels punts que apareix en 

la proposició, sobretot per falta d’atenció. Afirma que hi ha hagut massa errors d’execució, però 

que el Govern ha atribuït la culpa als tècnics en comptes d’assumir la seva responsabilitat 

política. Manifesta que, per tant, estan d’acord en diversos punts del text de la proposició. 

 

La consellera Sra. Carolina Recio Cáceres (BC) assenyala que, atès que avui s’ha presentat un 

balanç de govern, no repetirà totes les dades de l’acció de Govern que s’han donat. Afirma que, 
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des d’aquest punt de vista, podrien rebatre tots els punts de la proposició que planteja el Grup 

de Cs amb dades.  

 

Pel que fa a polítiques i recursos de seguretat, destaca que s’està fent un pla director de la 

Guàrdia Urbana i que s’han dedicat recursos a aquest cos mentre que fa anys que els Mossos 

d’Esquadra no convoquen places. A més, nega contundentment que estiguin a favor dels 

narcopisos, tal com diu la proposició. Demana al grup proponent que sigui responsable, ja que 

sap que n’han tancat 150. D’altra banda, afirma que han fet serveis d’acompanyament a través 

de la SIPHO i accions de lluita contra l’especulació immobiliària, com les sancions a grans fons 

d’inversió. Es refereix també a la lluita contra els lobbies i a les sancions a grans companyies de 

subministrament que vulneren drets de les persones.  

 

Manifesta que, fins i tot, s’atreviria a fer una anàlisi sociològica del canvi de la ciutat en termes 

socials en quatre anys. Assenyala que tant el Grup Demòcrata com el Grup de Cs han donat 

xifres sobre la renda familiar però s’han oblidat d’una dada fonamental, que és que el 2007 

l’índex de renda familiar disponible a Nou Barris era de 70,8, mentre que el 2015, quan el seu 

grup va començar a governar, era de 53,8. Remarca que, per tant, hi va haver uns anys de 

polítiques que van empitjorar la situació del districte. Afirma que, en canvi el Govern actual ha 

frenat aquest descens, ja que fa anys que aquesta xifra no baixa ni a Nou Barris ni a altres 

districtes de la ciutat. D’altra banda, recorda que per lluitar contra les desigualtats s’han de 

cedir privilegis. Afirma que, en aquest sentit, no veu que el grup proponent vagi mai en contra 

dels poderosos.  

 

Pregunta al Grup de Cs per què, en tractar el tema de l’habitatge, sempre acaba parlant de 

màfies i d’ocupacions pernicioses i no parla mai de pisos buits, de fons d’inversió o de polítiques 

financeres que precaritzen la vida de les persones. Així mateix, li pregunta, en relació amb les 

desigualtats, per què sempre acaba pactant amb grups de dretes, i a vegades d’extrema dreta, 

que defensen fins i tot derogar una llei que fa més indefenses les dones. Afirma que el Grup de 

Cs també ha donat suport a governs que han aprovat una reforma laboral que ha devastat la 

negociació col·lectiva i ha abaratit l’acomiadament. També pregunta al grup proponent de 

quines prioritats parla, i si potser no era una prioritat millorar les escoles del districte o instal·lar 

una escala mecànica a Ciutat Meridiana.  

 

Manifesta que està molt contenta i molt orgullosa de la feina que han fet, malgrat totes les 

limitacions, tots els errors i totes les coses que han fet malament. Afirma que, des que governa 

BC, la ciutat és més amable i la vida de les persones està al centre de les polítiques.  

 

A continuació, el president del Consell del Districte dona pas al torn de paraula del públic. 

 

El Sr. Francisco Garrobo, en representació de la CUP Capgirem Nou Barris, indica que anava a 

fer un posicionament molt semblant al que ha fet el Sr. Sangrà. 

 

Pregunta si les desigualtats es redueixen apostant pel feminisme o apostant per pactar amb 

VOX. 
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Assenyala que SOM Multiespai no és comerç de proximitat i va ser possible gràcies al Govern 

del PDeCAT.  

 

Remarca que els narcopisos es troben majoritàriament en edificis comprats per fons voltor per 

tal de degradar aquests edificis i poder aconseguir després unes plusvàlues molt més grans. 

Afirma que, per tant, el gran problema són els fons voltor, que fan el que volen a la ciutat. A 

més, opina que hi ha partits que no s’estan enfrontant als fons voltor, en part perquè hi tenen 

interessos, com pel que fa a Uber i Cabify per part de determinades persones de Cs.  

 

Afirma que, gràcies a les portades de La Vanguardia, alguns han aconseguit que la ciutadania 

pensi que Barcelona té un problema de seguretat. Opina que la seguretat no té a veure amb no 

patir un robatori de mòbil o de cartera, que és una cosa que sempre ha passat, sinó amb la 

pèrdua de l’habitatge o discursos que permetin que les manades continuïn violant.  

 

Manifesta que el Govern ha fet moltes coses malament, però que el Grup de Cs, que tant es 

queixa que el Govern fa política, ha presentat una proposició que fa política. Afirma que, al 

capdavall, tant el Govern com els grups de l’oposició estan per fer política. Opina que el Grup 

de Cs ja ha entrat en campanya electoral, i critica el fet que pugui governar amb VOX.    

 

Finalitzat el torn del públic, el president del Consell del Districte dona pas al segon torn 

d’intervencions dels grups polítics. 

 

El conseller Sr. Juan Del Olmo Fernández (Cs) remarca que els delictes han augmentat un 

17,2% a la ciutat, segons el Ministeri de l’Interior, i que l’índex de pobresa i exclusió social ha 

pujat del 14% el 2014 al 20%. A més, recorda que ja ha dit abans que la renda familiar per 

càpita baixa als barris de Vallbona, Roquetes, Guineueta, Canyelles i Verdum.  

 

Afirma que els líders dels seu partit han deixat clar que han fet un pacte amb el PP, però no 

amb VOX.  

 

Remarca que el Govern ha aconseguit posar d’acord des del PP fins a la CUP i que això significa 

que va en direcció contrària a la resta.  

 

Manifesta que no està disposat a acceptar injúries i lliçons d’ERC, quan membres d’aquest partit 

es fan fotos amb terroristes. A més, afirma que el seu partit no és de dretes ni d’esquerres sinó 

de centre i critica tant els uns com els altres, mentre que ERC mira els colors polítics en 

comptes de vetllar per la ciutadania.  

 

Finalment agraeix el suport dels grups que han votat favorablement la proposició. 

 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC) repassa els diversos punts de la proposició. 

Afirma que el primer punt no era una promesa del Govern. Explica que el segon punt és 

reprovable en si mateix pel fet d’acusar un Govern de ser permissiu amb els delictes, que és un 

tipus de llenguatge que cal evitar. Manifesta que poden acceptar el tercer punt sobre habitatge 

i el quart punt sobre la reducció de les desigualtats, encara que tots saben que aquesta 
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promesa no s’havia de complir de cap de les maneres. Pel que fa a les «inversions no 

prioritàries», assenyala que és un judici que fa el Grup de Cs i que, per tant, és relatiu. 

Respecte a l’últim punt, afirma que no és cert, ja que a Nou Barris no hi ha hagut suspensió de 

llicències de cap tipus. 

 

Manifesta que el seu grup ha reprovat en alguna ocasió el Govern municipal, però que no el 

reprovarà perquè ho digui el Grup de Cs.  

 

El conseller Sr. Adrià Ventura Ramos (PDeCAT) opina que la consellera de BC es contradiu quan 

afirma que els Mossos no actuen i, alhora, que s’han tancat narcopisos.  

 

Explica que és cert que es produeix una gran caiguda de la renda familiar disponible entre el 

2007 i el 2011, però que hi ha molts motius pels quals es produeix aquesta davallada i que 

segurament ICV-EUiA els deu conèixer perquè governava a la ciutat de Barcelona i al Govern de 

la Generalitat.  

 

El conseller Sr. Javier Barreña Flores (PPC) opina que hi ha partits, com el PSC, als quals els ha 

sortit la «vena sectarista» i els ha dolgut molt el pacte del PP per a la governabilitat a 

Andalusia. En relació amb això, afirma que el PP ha hagut d’entrar a governar a Andalusia 

perquè els socialistes la van deixar com un solar.  

 

Explica que el PSC ha tret el discurs de la por, que fa temps que no funciona, i critica el pacte 

de Cs amb el PP, quan el PSC i el PPC han arribat a molts acords en el Consell Plenari, el 

Congrés i el Senat. Opina que el Sr. García Duarte hauria de ser una mica més prudent, quan el 

PSOE, que defensa la unitat d’Espanya, s’ha ajuntat amb independentistes i exbatasuns. 

Manifesta que està convençut que si Ernest Lluch aixequés el cap trencaria el carnet del PSC. 

D’altra banda, recorda que el Grup del PSC no forma part del Govern municipal perquè Ada 

Colau el va fer fora.  

 

El conseller Sr. Gabriel Garcia Duarte diu al president del Consell del Districte que, atès que és 

més tard de les dotze de la nit, ja regeixen les normes de campanya electoral. Demana als 

assistents que es limitin a expressar el sentit de les proposicions i no pas a fer campanya.  

 

El president del Consell del Districte recorda que no hi ha cap norma que impedeixi fer un debat 

polític.  

  

El Sr. García Duarte (PSC) precisa que abans s’ha referit a l’acord de pressupostos, i assenyala 

que creu que el Sr. Barreña s’ha confós amb una altra intervenció.  

 

Explica que la reprovació es pot donar en circumstàncies diverses, i que l’alcaldessa n’ha tingut 

cinc per qüestions relatives a la seguretat i la gestió econòmica, i en les quals han estat d’acord. 

Afirma que, no obstant això, el ventall de motivacions que expressa la proposició del Grup de 

Cs va més enllà de fer una reprovació sobre un tema concret. Manifesta que, per tant, deixaran 

que l’acció de Govern, així com les propostes de la resta de partits, es valorin a les eleccions.  
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Per a tancar el punt, el president del Consell del Districte demana el posicionament de vot dels 

grups del PSC i de BC. 

 

El conseller Sr. Gabriel García Duarte (PSC) manifesta que s’abstindran. 

 

La consellera Sra. Carolina Recio Cáceres (BC) expressa el vot en contra. 

 

El secretari indica que no s’aprova la proposició, ja que hi ha 7 vots a favor (PDeCAT, PPC, Cs), 

9 en contra (ERC i BC) i 3 abstencions (PSC).  

 

8.4. Proposició del PPC relativa a: «1.- Que el Ayuntamiento de Nou Barris estudie una 

solución definitiva y busque la viabilidad para llevar a cabo todas las mejoras comentadas en la 

parte expositiva, más todas aquellas que técnicamente se requieran presentando al menos una 

propuesta antes de final del presente año 2019; 2.- Mientras se encuentra la solución definitiva 

a dichas mejoras, solicitamos que se busque una solución paliativa de mutuo acuerdo con el 

CCD Turó de la Peira como podría ser la instalación de módulos, como pasó con el campo 

municipal de Porta; 3.- Que se incluya en el Plan de equipamientos 2020-2030. Que se adecuen 

todos los equipamientos deportivos de Nou Barris a los criterios reglamentarios y necesidades 

para la práctica deportiva del siglo XXI.» 

 

El conseller Sr. Javier Barreña Flores (PPC) indica que aquesta proposició parteix de la junta 

directiva del CCD Turó de la Peira i que han acceptat una transacció del Grup del PSC, que ha 

consistit a afegir-hi el tercer punt. Tot seguit explicita tots els punts de la proposició. 

 

Explica que la portaveu del Grup de BC també els ha plantejat una esmena, però que no l’han 

acceptat perquè suprimia part del segon punt. Afirma que, en aquest sentit, aquesta transacció 

no sumava, com en el cas de la del Grup del PSC, sinó que restava, tenint en compte que 

aquest club esportiu té deficiències des de fa molts anys. Assenyala que diferents grups han 

presentat iniciatives en el Consell Plenari per millorar les instal·lacions del club, concretament 

els vestuaris i les dutxes, però que fins ara no s’han dut a terme. Manifesta que creuen que, 

d’entrada, el que cal és una solució pal·liativa acordada amb el club. 

 

Finalitzada la exposició inicial, el president del Consell del Districte dona la paraula a la resta de 

grups municipals. 

 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC) agraeix la presentació d’una proposició que tracta 

un tema del districte. Expressa el suport del seu grup al CCD Turó de la Peira, així com a totes 

aquelles entitats i clubs que treballen el conreu de l’esport i de les relacions humanes, la 

integració social i la cohesió veïnal. Destaca que han defensat des del primer dia del mandat 

que tota aquesta tasca s’ha de fer en les millors condicions possibles. Afirma que Nou Barris 

s’ha de posar al dia en tots els aspectes relatius als espais per practicar esport i les entitats, i 

que per això des del principi del mandat han donat suport a l’impuls del poliesportiu del Turó i 

han reclamat la pista de bàsquet del CBS Canyelles, entre altres coses.   
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Explica que pensen que hi ha motius de sobres per atendre la demanda del club, que té una 

sèrie d’urgències pel seu creixement quantitatiu però, sobretot, per la diversificació dels 

esportistes que acull. En aquest sentit, expressa la satisfacció pel fet que els clubs del districte 

vagin afegint equips femenins. D’altra banda, assenyala que en algun moment caldrà repensar 

tot l’espai esportiu del Turó, amb un camp encaixonat entre la roca, el local social, els vestuaris 

i la grada. Explica que creuen que el proper Govern del Districte i de la ciutat haurà de donar 

una resposta imaginativa a la demanda d’un espai de qualitat per a aquest club. Manifesta que, 

tenint en compte que caldrà repensar tot aquest espai, donen suport a la iniciativa perquè es 

facin arranjaments puntuals per cobrir les necessitats més imperioses.  

 

El conseller Sr. Adrià Ventura Ramos (PDeCAT) afirma que troben molt lògica la proposició que 

presenta el Grup del PPC, tenint en compte que es tracta de donar sortida al projecte esportiu i 

social d’un club històric del districte que desenvolupa una feina esportiva i social de qualitat, 

que té l’ambició de créixer i al qual se li està quedant petit l’equipament. Manifesta que, per 

tant, el vot del seu grup és favorable.  

 

Assenyala que la proposició parla d’una solució pal·liativa, com serien els mòduls, i d’una solució 

definitiva. En relació amb això, destaca que cal treballar per aquesta solució definitiva, que és la 

que mereixen els usuaris del camp de futbol del Turó de la Peira i el club que el gestiona.  

 

Finalment, explica que els agradava més la proposició original perquè el text final parla d’un Pla 

d’equipaments que no coneixen ni s’ha debatut en el Consell Plenari.  

 

La consellera Sra. Noemí Martín Peña (Cs) agraeix l’assistència dels representants del CCD Turó 

de la Peira, sobretot tenint en compte l’hora que és.  

 

Explica que aquest club ha anat creixent des de la seva creació el 1951, quan es van ajuntar un 

grup d’amics que van voler jugar d’una manera més professional. Destaca que, al llarg dels 

anys, s’ha anat incrementant el nombre d’equips que juguen al club, incloent-hi un equip 

femení i la previsió de crear un equip amb nens amb algun tipus de discapacitat.  

 

Recorda que el 2012 es va iniciar el nou Pla estratègic de l’esport de Barcelona 2012-2022 amb 

sis plans directors, que actualment s’engloben en sis programes esportius, dels quals destaca 

l’esport educatiu, la cohesió social i l’esport, i esport, ciutat i salut. Explica que hi ha línies de 

treball per dur a terme els reptes del pla, però que aquestes no aconsegueixen resoldre 

determinades reclamacions de les entitats esportives, que no estan reben les respostes 

esperades. Afirma que un d’aquests casos és el del CCD del Turó, que fa anys que denuncia 

dèficits en els vestuaris, que podrien donar un millor servei no només en relació amb les 

activitats esportives, sinó també en les activitats socials.  

 

Destaca que aquest club fonamenta les seves accions esportives per aconseguir molts dels 

objectius del Pla estratègic de l’esport de Barcelona, com ara incrementar la participació de la 

població infantil, adolescent, juvenil i adults; educar en la igualtat, potenciant la igualtat 

d’oportunitats per a nens i nenes, ja que disposa d’equips masculins i femenins; educar en els 

valors de l’esport i el dret d’accés a l’esport de totes les persones –per exemple, el club disposa 
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d’una lliga llatina–; afavorir la inclusió d’esportistes amb diversitat funcional, i vincular l’esport 

amb hàbits saludables per a les diferents etapes de la vida.  

 

Opina que els reptes que marca aquest pla estan sent desatesos pel Govern actual, que oblida 

l’objectiu de ser una ciutat pionera de l’esport. Assenyala que el Govern diu que s’ha gastat més 

de 18 milions d’euros en tot el mandat per a l’esport al districte, però que resulta que les pitjors 

instal·lacions continuen estant per sota de la mitjana. Afirma que el Govern, en comptes de 

buscar l’equitat en les inversions esportives, ha fet remodelacions generals per igual, sense 

tenir en compte l’estat de cada instal·lació. Manifesta que, tot i ser conscients que els darrers 

anys hi ha hagut emergències socials més prioritàries, s’aprecia la falta d’un model esportiu per 

part de BC. Afirma que, per això, no és d’estranyar la falta d’implicació del Govern en la  

resolució d’algunes qüestions relacionades amb l’esport. 

 

Manifesta que des del Grup Municipal de Cs sempre han defensat l’esport i, sobretot, la tasca 

que fan els clubs de barris com el Turó de la Peira, clubs amb dificultats però que, davant les 

adversitats, segueixen lluitant perquè es continuï jugant a futbol als barris que els han vist 

néixer i créixer.  

 

Conclou que votaran a favor de la proposició, per tal que s’intenti buscar una solució des del 

punt de vista tècnic, conjuntament amb el club, per pal·liar la falta de dotació d’uns nous 

vestuaris i, així, afavorir les condicions d’ús per part dels esportistes, familiars i aficionats, i 

poder ampliar les activitats esportives i socials que du a terme al barri. 

 

La consellera Sra. Núria Gaig Jané (PSC) agraeix que el grup proponent hagi acceptat la 

transacció que han presentat, en la qual han demanat la inclusió de la proposta dins del Pla 

d’equipaments 2020-2030. Recorda que aquest pla no ha passat per Districte i l’han vist 

directament penjat al web, però que teòricament ha de ser el full de ruta pel que fa a les 

necessitats en matèria d’equipaments al districte.  

 

Destaca que la pràctica esportiva va canviant i que, per tant, a més de necessitar més 

vestuaris, el club també necessita una sala d’estudi. En aquest sentit, assenyala que no només 

s’hi va a jugar i que cal fer una societat més cohesionada, amb sales d’estudi on els nens i 

nenes puguin fer activitats. Afirma que hi ha molts clubs de futbol que es troben amb el mateix 

problema que el club del Turó, ja que el futbol 7 planteja necessitats diferents de les del futbol 

11. Opina que, per tant, també cal anar adaptant la pràctica esportiva a les necessitats del 

segle XXI. Finalment expressa el vot favorable. 

 

El conseller Sr. Juan Medina Rodríguez (BC) explica que els vestuaris que hi ha als camps de 

futbol de districte, i en concret al Turó de la Peira, es van planificar i construir en un moment 

molt diferent de la realitat esportiva d’avui, tant pel que fa a modalitats com pel que fa al 

nombre d’equips i d’infants que practiquen esport al districte de Nou Barris. Afirma que, per 

això, les polítiques municipals en l’àmbit esportiu s’han centrat en la dignificació de les 

instal·lacions i en les ajudes socials perquè tothom tingui dret a fer esport. 
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Manifesta que no accepta que el Sr. Barreña comenci la seva exposició dient que el camp del 

Turó de la Peira és avui el camp que està en pitjors condicions del districte. Remarca que l’any 

2017 es van dedicar més de 33.000 euros al manteniment de la instal·lació i dels vestuaris, i 

que el suport a la pràctica esportiva i a la tasca social del club ha estat constant per part del 

Districte. A més, destaca que s’han dedicat 25.000 euros a beques per a 81 infants del club.  

 

Amb relació a la construcció del nou vestuari per donar resposta a la demanda del club, 

manifesta que el Districte es compromet a fer un estudi tècnic sobre la seva viabilitat. Explica 

que aquest tema no té una solució fàcil ni immediata, tal com han dit als responsables del club, 

als quals agraeix la seva presència i haver aguantat fins a altes hores de la nit. Precisa que la 

qualificació urbanística de l’espai on es troba el camp del Turó de la Peira és zona verda, amb la 

qual cosa caldria un canvi de planejament per fer-hi una obra de millora o ampliació. Afirma 

que, no obstant això, el compromís del Govern és reunir-se amb el club per buscar una solució. 

 

Finalitzat el primer torn dels grups municipals, el president del Consell del Districte dona la 

paraula al president del club.   

 

El Sr. Juanjo Torres, president del CCD Turó de la Peira, manifesta que la filosofia del club és 

bàsicament integradora. Explica que no sortiran mai a la televisió perquè són un club de barri i 

els seus equips participen en categories baixes. Afirma que tenen una mitjana de dos pares 

empresonats per any i que hi ha nens als quals els han de finançar les quotes o omplir els 

papers perquè tinguin una beca.  

 

Explica que ara tenen un equip a Segona Catalana i el diumenge jugaran el partit més 

important dels darrers 20 anys perquè potser pujaran a Primera Catalana. Convida els membres 

del Consell Plenari a anar a veure el partit i compartir una estona amb ells, ja que segur que 

faran alguna cosa.  

 

Manifesta que estan agraïts al Govern per les millores que s’han fet al camp, però que ara no 

poden cobrir les seves necessitats amb els vestuaris que tenen. Explica que tenen dos vestuaris 

amb unes dutxes al mig i el vestuari dels àrbitres, però que si, per exemple, venen tres àrbitres 

i hi ha una noia, no es pot dutxar amb els homes. A més, remarca que darrerament han 

aconseguit tenir futbol femení i que possiblement a l’octubre tindran també els Specials. Afirma 

que, per tant, els pares no portaran nens amb alguna discapacitat a un lloc on no es puguin 

dutxar i tenir un tracte especial. Explica que per a ell és molt important donar un cop de mà en 

aquesta lliga que s’ha iniciat al Sant Andreu amb l’impuls de Manuel Camino. 

 

Recorda que el pla que hi havia era molt bonic però que va arribar la crisi i no es van vendre les 

places de pàrquing. Afirma, però, que només demanen el més bàsic i no aspiren a tenir una 

meravella de camp ni cap luxe. Remarca que el tarannà del club és evitar que els nens acabin al 

parc o es fiquin en problemes. Assenyala que fa dos anys acollien 23 nacionalitats i ara n’hi ha 

potser 16, i que treballen perquè s’integrin i hi hagi una bona entesa entre ells. A més, destaca 

que al seu camp ara hi juguen l’Horta, el Pastrana, el Congrés i la Liga Latina, i que arriben a 

anar-hi fins a 3.000 persones a les finals.  

 



 
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 

 

68 
 

Agraeix el suport dels partits i el Districte, i demana que se’ls ajudi a resoldre la necessitat més 

immediata que tenen en relació amb els vestuaris.   

 

El Sr. Bertrand de Five sol·licita que els vestuaris que es facin en aquest club estiguin adaptats 

per a tothom. Explica que els polítics no entenen aquest problema, tot i que fa quatre anys que 

intenta formar equip amb ells, i que sovint ha de deixar persones amb discapacitat al carrer 

perquè no poden entrar a les instal·lacions esportives. Assenyala que, per exemple, aviat 

s’inaugurarà la piscina i encara no han pogut entrar-hi per comprovar que compleix els requisits 

d’accessibilitat. 

 

A continuació, el president del Consell del Districte dona pas al segon torn d’intervencions dels 

grups polítics. 

 

El conseller Sr. Javier Barreña Flores (PPC) demana al Sr. Medina que rectifiqui l’afirmació que 

ha fet en el sentit que no accepta que la part expositiva del text digui que el camp municipal del 

Turó de la Peira és el pitjor de Nou Barris, i li aconsella que llegeixi bé les coses. Llegeix el que 

diu el text: «El campo municipal del Turó de la Peira es hoy uno de los campos de fútbol que 

está en peores condiciones y que debido a la situación actual le limita poder albergar más 

actividad.» Afirma que, per tant, el text no diu el que ha afirmat el Sr. Medina. D’altra banda, 

remarca que l’Ajuntament de Barcelona ja donava beques i ajudes per comprar material 

esportiu abans que governés el Grup de BC.  

 

Agraeix les intervencions de la resta de grups municipals, ja que li fa l’efecte que votaran 

favorablement la proposició. Assenyala que el conseller del Grup d’ERC té raó pel que fa a les 

limitacions que té el camp de futbol pel fet de trobar-se al costat d’una muntanya, i que per 

això la proposta parla d’una solució definitiva. En aquest sentit, explica que no descarten que 

calgui enderrocar la grada i aprofitar-ne la part baixa per fer la sala d’estudi, que és fonamental 

en una instal·lació com aquesta. Afirma que sembla mentida que un govern d’esquerres no 

defensi que els nens puguin estudiar alhora que fan esport. Assenyala que un altre espai que es 

podria aprofitar és l’espai on Parcs i Jardins guarda el material del parc del Turó de la Peira, i 

opina que potser s’hauria de fer una reordenació d’aquest terreny. Pel que fa a l’accessibilitat 

per a les persones amb mobilitat reduïda, afirma que es podria instal·lar un ascensor, que és 

quelcom molt comú al districte. D’altra banda, assenyala que, si cal, es pot guanyar espai en 

altura fent l’ampliació dels vestuaris a sobre de l’espai de Parcs i Jardins, on es poden fer els 

mateixos metres quadrats que avui tenen els vestuaris més les dutxes sense afectar el terreny. 

Afirma que, en tot cas, ha de ser un tècnic qui analitzi tot això i presenti una proposta abans de 

finals d’any, tal com planteja la proposició. Demana que, tanmateix, es resolgui inicialment el 

problema que ha comentat el president de l’entitat d’una manera pal·liativa. 

 

Manifesta que la realitat és que avui les instal·lacions del club són insuficients per a la gent que 

hi fa esport, i que una de les millors polítiques que pot tenir un govern municipal és promoure 

que els menors practiquin esport en comptes de dedicar-se a altres activitats. Demana al 

Govern que entengui que el que plantegen és una necessitat i no pas un caprici.  
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El conseller Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC) agraeix la presència dels responsables del club, i 

afirma que ja ha pres nota del partit de diumenge al matí contra el Mataró.   

 

El conseller Sr. Adrià Ventura Ramos (PDeCAT) demana al conseller d’Esports si li pot aclarir el 

que ha comentat sobre el fet que no es poden posar mòduls per la qualificació del sòl com a 

zona verda.  

 

Reitera el vot favorable, i manifesta que esperen que la propera temporada hi hagi un tercer 

equip a Primera Catalana, junt amb la Montañesa i la Guineueta, així com un futbol femení 

potent i uns esports Special o Genuine al camp del Turó de la Peira. 

 

La consellera Sra. Noemí Martín Peña (Cs) i la consellera Sra. Núria Gaig Jané (PSC) reiteren el 

vot favorable dels seus grups. 

 

El conseller Sr. Juan Medina Rodríguez (BC) agraeix la intervenció del Sr. Juanjo Torres i la 

feina que fan al club tant ell com el Sr. Fermín Díaz, que també hi és present.  

 

Diu al Sr. Barreña que no li cal anar a veure la instal·lació del camp de futbol del Turó perquè hi 

ha anat cada temporada, i que coneix la feina que fa el club i la seva demanda respecte a les 

instal·lacions perquè l’ha plantejat a la comissió de seguiment. 

 

Assenyala que el text de la proposició diu «uno de los campos de fútbol que está en peores 

condiciones es el del Turó de la Peira», i que, per tant, no ha dit cap mentida. A més, opina que 

no és veritat que aquest sigui un dels pitjors camps de futbol sinó que és un camp digne.  

 

Reitera el compromís del Govern de buscar una solució definitiva a la demanda del club del 

Turó de la Peira i que faran una reunió per començar a parlar-ne. Afirma que no serà fàcil pel 

que ha explicat abans. Pel que fa això, precisa que quan ha parlat d’aquestes dificultats es 

referia a la construcció de nous vestuaris i no pas a la instal·lació de mòduls.  

 

Manifesta que el Grup de BC s’abstindrà per responsabilitat, ja que falten dos mesos per a les 

eleccions i aquesta qüestió no es pot resoldre de manera immediata. Afirma que, no obstant 

això, faran la reunió al més aviat possible per començar a treballar.  

 

El president del Consell del Districte agraeix la presència de la directiva del CCD Turó de la Peira 

i dona la paraula al secretari, el qual, indica que la proposició s’aprova per 11 vots a favor (ERC, 

PDeCAT, PPC, Cs i PSC) i 8 abstencions (BC). 

 

8.5. Proposició del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT) relativa a: «- Que s’elabori un 

estudi de viabilitat al barri del Turó de la Peira i de Vilapicina i la Torre Llobeta on s’estudiï la 

possibilitat de desafectats que es troben afectats pel Pla general metropolità de 1976; - Que 

s’iniciïn els tràmits tècnics per estudiar la catalogació dels habitatges amb valor històric i 

patrimonial per al barri i per al districte i que, actualment, es troben desprotegits.» 
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El conseller Sr. Adrià Ventura Ramos (PDeCAT) assenyala que tots els grups han arribat a un 

acord de transacció que no modifica el contingut de la proposició, sinó que la divideix en dos 

punts: d’una banda, la desafectació i, de l’altra, la catalogació amb criteris purament tècnics.   

 

Exposa els motius pels quals el seu grup presenta aquesta proposta: durant diversos mandats 

s’ha prioritzat la preservació del patrimoni històric i cultural del districte de Nou Barris; una de 

les reivindicacions més transversals per part de moltes entitats de Nou Barris ha estat la de 

protegir i posar en valor la història tant del districte com dels seus barris; una part del patrimoni 

històric del districte està afectada pel Pla general metropolità (PGM) del 1976 i resta 

desprotegida, especialment als barris de Vilapicina, Torre Llobeta i el Turó de la Peira; el barri 

de Vilapicina va iniciar el seu desenvolupament urbanístic durant la primera meitat del segle XIX, 

sent un dels barris més antics en desenvolupament urbà del districte. Finalment explicita el text 

de la proposició d’acord. 

 

Finalitzada la exposició inicial, el president del Consell del Districte dona la paraula a la resta de 

grups municipals. 

 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC) explica que, curiosament, les afectacions que hi 

ha al districte de Nou Barris sempre impliquen el teixit urbanístic més antic dels barris, aquell 

que les entitats i els diferents governs que hi ha hagut fan esforços per conservar des d’unes 

dècades ençà. Afirma que aquesta situació prové de dos factors fonamentals. Assenyala que, 

d’una banda, s’arrossega la rèmora del PGM del 1976, el qual, amb més de 40 anys de vida i 

pegats pertot arreu, va establir uns criteris desarrollistes segons els quals es podien arrasar les 

cases velles des d’un despatx llunyà en profit de la planificació urbana i d’esponjar el teixit urbà. 

Remarca, però, que els criteris urbanístics han canviat i avui no és necessari arrasar teixit urbà 

patrimonial per obtenir sòl de zona verda. Explica que, d’altra banda, hi ha la tendència 

arquitectonicista dels criteris de conservació del patrimoni a la ciutat de Barcelona, uns criteris 

que s’han regit més per la qualitat arquitectònica que no pas pel valor històric de paisatge social 

o patrimonial dels elements a conservar. Assenyala que aquesta visió també ha canviat, 

sobretot en la societat, que té molta més consciència del patrimoni i d’aquelles coses que convé 

conservar per mantenir el llegat per a les properes generacions.  

 

Manifesta que, per això, des del seu grup creuen que és convenient anar suprimint les 

afectacions que possiblement incideixen en elements patrimonials dels barris. Afirma que, al 

mateix temps, cal revisar la catalogació i la protecció dels elements d’interès que hi ha en 

aquests espais. Recorda que actualment només hi ha algunes cases catalogades amb categoria 

D, que vol dir que s’han de documentar i després ja es poden tirar a terra. Explica que, a més, 

creuen que cal cercar mesures que impedeixin cap tipus d’especulació i garanteixin la 

reordenació i l’adequació tant dels habitatges de contingut patrimonial com dels habitatges 

corrents que no siguin considerats elements a conservar. Afirma que pensen que és una 

mesura necessària i que, a més a més, pot aportar millores a l’entorn d’aquest sector del barri.  

 

El conseller Sr. Francisco López Ribera (PPC) expressa el vot favorable del seu grup.  
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El conseller Sr. Juan Del Olmo Fernández (Cs) manifesta que no tenen gaire a afegir a la 

proposició, i que són partidaris de desbloquejar de la millor manera possible totes les 

afectacions que preveu el PGM i que fa molts anys que no es revisen, provocant la incertesa 

entre els afectats.  

 

Explica que, si bé la proposició fa referència a les afectacions del PGM, cal tenir en compte que 

el 26 de maig de l’any 2000 es va aprovar definitivament un pla especial de protecció del 

patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona a l’àmbit del districte de Nou Barris, que afecta 

els districtes de Nou Barris, Horta-Guinardó i Sant Andreu, i que inclou els barris esmentats en 

la proposició: Turó de la Peira, Vilapicina i Torre Llobeta. Afirma que, per aquest motiu, i per tal 

d’aclarir les afectacions, són favorables a la realització d’una revisió o un pla tècnic, sempre que 

això no suposi una moratòria de cap tipus.   

 

El conseller Sr. Mario García Gómez (PSC) manifesta que votaran a favor de la proposició, amb 

el desig exprés que no quedi en l’oblit de cara a un nou mandat, sinó que tots adoptin el 

compromís de tirar-la endavant.  

 

El conseller Sr. Carlos Izquierdo Lázaro (BC) explica que, des de la Taula de Memòria Històrica, 

en consens amb les entitats i amb altres grups polítics, ja han encetat la revisió del catàleg per 

reforçar les figures de protecció que hi ha, que sovint són insuficients. Assenyala que, a més, 

intenten fer-ho, no des de la perspectiva arquitectonicista a la qual s’ha referit el Sr. Sangrà, 

sinó des de la perspectiva dels llocs i espais que parlen de la història comuna que tenen tots i 

totes al districte de Nou Barris. Afirma que aquesta tasca s’acabarà traduint en una modificació 

del PGM per reforçar les figures de protecció i incorporar en el catàleg aquells elements no 

protegits que considerin que mereixen aquesta protecció.  

 

Pel que fa a la revisió dels habitatges i el patrimoni afectat que són objecte de la proposició, 

explica que la transacció que han plantejat té a veure amb la realització d’un estudi tècnic de 

viabilitat, ja que entenen que no es tracta de desafectar-ho tot, sinó allò que es consideri 

apropiat des del punt de vista tècnic i polític. D’altra banda, manifesta que està molt d’acord 

amb el conseller del Grup d’ERC respecte al fet que cal veure com desafectar sense que després 

hi hagi especulació de cap tipus. Explica que saben que aquesta no serà la voluntat dels veïns, 

que el que volen és continuar vivint a casa seva, però que a vegades, quan es porten a terme 

aquests processos de desafectació, es donen efectes no desitjables. Afirma que, per tant, d’una 

banda s’estudiarà la desafectació i, després, com garantir que les persones que viuen en 

aquestes cases, i els seus hereus i hereves, continuïn vivint-hi. Finalment expressa el vot 

favorable. 

 

A continuació, el president del Consell del Districte dona pas al segon torn de paraula dels 

grups polítics.  

 

El conseller Sr. Adrià Ventura Ramos (PDeCAT) agraeix tots els vots favorables, i indica que 

falta conèixer el posicionament del Grup de Cs.  
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Manifesta que el seu grup valora positivament que es reforcin les figures de protecció i que, per 

tant, donarà suport a aquesta nova acció quan sigui oportú. 

 

Explica que comparteix totalment el desig expressat pel Grup del PSC que aquesta proposició 

no caigui en l’oblit. Afirma que, sent conscients de la finalització del mandat, van decidir que, 

davant la necessitat de donar resposta a l’angoixa de molts veïns, el millor era demanar ara un 

pla tècnic, en el qual el Govern no intervé en absolut, i que hi hagi un informe de cara al 

principi del proper mandat en el qual el Govern decideixi quines desafectacions i quina protecció 

durà a terme. Manifesta que està convençut que els vots favorables d’avui són el compromís de 

tots de cara al proper mandat.  

 

Els consellers Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC), el Sr. Francisco López Ribera (PPC) i el Sr. 

Juan del Olmo Fernández (Cs) expressen el vot favorable dels seus grups respectius.  

 

Tanca el punt el conseller Sr. Adrià Ventura Ramos (PDeCAT), el qual, agraeix el vot favorable 

del Grup de Cs, que abans no havia concretat el sentit del vot.  

 

Donada la paraula al secretari, aquest indica que la proposició s’aprova per unanimitat.  

 

8.6. Proposició d'ERC relativa a: «Que el Govern del Districte de Nou Barris es compromet a 

ampliar l’oferta de sales d’estudi en horari nocturn contemplant: - L’extensió de l’horari nocturn 

com a sala d’estudi en temps d’exàmens a totes les biblioteques del districte i l’ampliació de les 

places disponibles en les que ja ho fan habitualment; - La possibilitat d’habilitar més sales 

d’estudi al districte i la implantació per al curs vinent de les dues sales d’estudi en horari 

nocturn permanent.» 

 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC) assenyala que aquesta proposició trasllada una 

proposta de les Joventuts d’ERC, coneixedores d’aquesta qüestió com a persones usuàries de 

les sales d’estudi.  

 

Explica que hi ha diverses biblioteques al districte que obren en horari nocturn en les èpoques 

d’estudi, però que no n’hi ha cap que ho faci al llarg de l’any, a diferència del que succeeix a 

altres set districtes de la ciutat. Afirma que, al mateix temps, només quatre biblioteques i sales 

d’estudi del districte ofereixen aquest servei i, a més a més, una d’elles mostra uns índexs 

d’ocupació importants. D’altra banda, assenyala que molts estudiants de Nou Barris prefereixen 

anar a la biblioteca de Can Fabra per algun motiu. Afirma que, des d’aquest punt de vista, 

creuen que hi ha una manca d’oferta. Explica que és possible que aquesta oferta sigui superior 

a la demanda en alguns llocs, però que consideren que els mitjans educatius al districte han 

d’estar per sobre de la mitjana si volen resultats que compensin la posició de desavantatge de 

la qual parteixen socialment, i a vegades també per conflictivitat escolar, alguns nois i noies del 

districte.  

 

Exposa el text de la proposició, i indica que creuen que el que plantegen és una necessitat, ja 

que el fet de conèixer i difondre l’oferta pot fer que els estudiants de Nou Barris, a més de 

poder disposar d’aquest servei més a prop de casa, l’utilitzin més.  
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Finalitzada la exposició inicial, el president del Consell del Districte dona la paraula a la resta de 

grups municipals. 

 

El conseller Sr. Abel Plana i Campos (PDeCAT) afirma que creuen que aquesta demanda és 

lògica i, per tant, hi votaran favorablement.  

 

El conseller Sr. Francisco López Ribera (PPC) expressa el suport del seu grup a la proposició, ja 

que consideren que planteja una demanda lògica i encertada.  

 

La consellera Sra. Noemí Martín Peña (Cs) assenyala que a Nou Barris hi ha diverses sales 

d’estudi, però que creuen que aquesta oferta pot resultar insuficient en un districte de 13 barris 

atès el volum d’estudiants que fan ús d’aquests espais, que a vegades es troben desbordats, tal 

com han pogut escoltar en alguna audiència, consell de barri o plenari.  

 

Recorda que Nou Barris disposa de cinc biblioteques, així com de centres cívics i casals de joves 

que ofereixen aquests serveis. Explica que, en èpoques d’exàmens, les biblioteques 

proporcionen als estudiants un espai ideal perquè es puguin concentrar i assimilar els conceptes 

adquirits durant el curs acadèmic. Manifesta que, no obstant això, pensen que s’hauria 

d’ampliar l’horari d’obertura de les biblioteques els caps de setmana perquè aquells alumnes 

que a més d’estudiar treballen tinguin l’opció d’aprofitar els dies de descans per fer ús d’aquests 

espais.  

 

Explica que, a diferència del que fa el Grup d’ERC, el seu grup vota a favor de propostes que 

millorin els barris del districte pensant en els ciutadans, sense tenir en compte el color polític de 

qui les proposa. Manifesta que, per tant, votaran a favor d’aquesta proposició.  

 

D’altra banda, afirma, en relació amb un comentari sobre feminisme que ha fet el Sr. Sangrà en 

la proposició que ha fet el seu grup, que no acceptarà lliçons del Grup d’ERC respecte a aquest 

tema. A més, explica que l’estranya que el Sr. Sangrà parli de feminisme quan companys seus 

de partit contracten personal femení en funció dels seus atributs físics.  

 

La consellera Sra. Núria Gaig Jané (PSC) afirma que, atès que es tracta d’una proposició lògica i 

demandada, hi votaran a favor.  

 

El conseller Sr. Antoni Tallada Martínez (BC) manifesta que els agradaria votar a favor de la 

proposició, però que han fet els deures i han mirat els índexs d’ocupació de les sales d’estudi 

del districte. Explica que ara començarà el nou contracte sobre les sales d’estudi i que aquest 

contracte es basa en dades reals que recullen els monitors que hi ha a les sales, a partir de les 

quals es decideix la seva distribució. Afirma que les sales del districte tenen una mitjana 

d’ocupació del 15%, amb un pic del 70% a la Biblioteca Nou Barris en el període de maig i juny. 

Assenyala, però, que els ha arribat que les sales d’aquesta biblioteca s’han d’adequar, fer més 

confortables i potser ampliar perquè els estudiants estiguin una mica més còmodes.  
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Manifesta que li hauria agradat treballar aquesta qüestió amb més temps, i demana als grups 

que quan detectin necessitats els ho comuniquin perquè puguin comprovar si aquestes 

necessitats són reals. Afirma que, en tot cas, la gent que treballa en aquest àmbit està fent una 

distribució de les sales per tal que arribin al màxim de joves del districte. Opina que, no obstant 

això, cal seguir treballant aquesta qüestió i, sobretot, fer més publicitat de les sales perquè 

s’omplin al màxim possible. Conclou que, per tot l’exposat, s’abstindran. 

 

Seguidament, el president del Consell del Districte dona pas al segon torn de paraula dels grups 

polítics. 

 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC) remarca que el Govern dona algunes 

informacions per sabudes, quan no ho són. Assenyala que les dades que ha donat el Sr. Tallada 

no són públiques i que, a més, no se’ls ha comunicat que començava un nou contracte de 

biblioteques.  

 

Explica que veuen que hi ha un servei dissenyat a demanda a partir d’unes xifres que 

contrasten molt. En aquest sentit, remarca que en un o dos plenaris va sortir el fet que els 

estudiants es trobaven sense lloc a la Biblioteca Nou Barris, i que les Joventuts d’ERC també els 

han expressat aquesta queixa. Opina que, per tant, alguna cosa deu passar i potser cal ampliar 

l’espai. A més, afirma que també hi deu haver algun motiu pel qual els estudiants de Nou Barris 

van a Can Fabra.  

 

D’altra banda, assenyala que en tots els contractes públics hi ha modificacions de contracte i 

que, per tant, el fet que la contracta ja estigui feta no ha de ser un obstacle per introduir-hi 

aquelles necessitats que es puguin detectar.  

 

En resposta a la consellera del Grup de Cs, nega que ell voti en contra de les proposicions del 

Grup de Cs per sistema, tal com es pot comprovar revisant les actes. D’altra banda, precisa que 

ell no ha parlat de feminisme, sinó de negacionisme de la violència masclista. A més, explica 

que ell no presumeix de feminista, sinó que deixa aquest tema a companys i companyes que el 

saben treballar molt millor. Pel que fa a la resta de comentaris, manifesta que ja ha dit al 

principi del plenari que no entraria en aquest tipus de qüestions, que li semblen d’una baixesa 

absoluta. 

 

El president del Consell del Districte Il·lm. Sr. Santiago Alonso Beltrán pregunta als grups si 

volen afegir alguna cosa més. 

 

La consellera Sra. Núria Gaig Jané (PSC) explica que hi ha estudiants del districte que baixen a 

Can Fabra perquè saben que la sala d’estudi sempre és oberta, a diferència de la sala de la 

Biblioteca Nou Barris, que no se sap mai quan és oberta o tancada. En aquest sentit, afirma que 

no es fa una bona difusió dels horaris de les sales d’estudi, i que és lògic que els estudiants 

vagin a les que saben que sempre són obertes. Assenyala que, en aquest cas, la de Can Fabra 

és la que els queda més a prop.  
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Opina que és una llàstima que el Govern no voti a favor de la proposició, tenint en compte que 

Nou Barris és a la cua dels districtes pel que fa a estudis universitaris. 

 

El conseller Sr. Antoni Tallada Martínez (BC) remarca que hi ha quatre punts al districte que 

ofereixen aquest servei en el període de màxima afluència. Opina que, per tant, potser els 

estudiants van a Can Fabra perquè s’hi troben més a gust, o per altres motius.  

 

Precisa que no ha dit que els contractes siguin tancats, sinó únicament que aquest contracte ja 

s’ha fet. Afirma que n’han de fer el seguiment i veure si cal ampliar els horaris. Convida el Sr. 

Sangrà a anar algun dia a la biblioteca en plena temporada d’exàmens per veure com està, i 

manifesta que si detecten que cal fer alguna ampliació del servei, intentaran dur-la a terme tant 

si són al govern o a l’oposició. 

 

El president del Consell del Districte dona la paraula al grup proponent per tancar el punt. 

 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC) agraeix els vots favorables, i assenyala que vol 

afegir una petita reflexió al que ha dit el Sr. Tallada. Explica que, si seguissin la lògica de la 

demanda, hi hauria menys places a Nou Barris, atès que té un índex d’estudiants universitaris 

inferior a la d’altres districtes, però que segurament els nois i noies de Nou Barris necessiten 

més aquests espais perquè sovint no tenen les condicions adequades per estudiar amb prou 

concentració i sense interferències a casa seva.  

 

Donada la paraula al secretari, aquest indica que la proposició s’aprova per 11 vots a favor 

(ERC, PDeCAT, PPC, Cs i PSC) i 8 abstencions (BC).  

 

8.7. Prec del PPC relatiu a: «Que el Ayuntamiento de Nou Barris inste al Consorcio de Salut 

Integral de Catalunya y al Consorci Sanitari de Barcelona a tomar las medidas oportunas para 

que el Sociosanitari del Centre Integral de Salut Cotxeres disponga de los médicos necesarios 

para poder acabar dando el mismo servicio que se da en el resto de Barcelona.» 

 

En aquest punt, el president del Consell del Districte manifesta que, si els portaveus dels grups 

hi estan d’acord, els precs, preguntes i demandes de seguiment es respondran per escrit, atès 

que són les 2.15 hores del matí. Un cop, tots els portaveus dels grups municipals manifesten la 

seva conformitat amb la proposta formulada pel president del Consell del Districte, aquest 

demana al Govern que expressi només el posicionament dels precs per tal que consti en acta. 

Mostrant la seva conformitat, es procedeix a l’anunci de l’acceptació o no de cada un dels precs 

presentats. 

 

Pel que fa al prec del PPC, en representació del govern, la consellera Sra. Carolina Recio 

Cáceres (BC) accepta el prec. 

 

8.8. Prec del Grup Demòcrata relatiu a: «- Que el Govern municipal garanteixi que el 

projecte de Vozes de l’Asociación de Músicos por la Paz pugui continuar desenvolupant les 

seves activitats de formació a un altre espai dins del Districte de Nou Barris; - Que el Govern 
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municipal garanteixi un espai en condicions per poder desenvolupar les activitats d’estiu 

d’aquest projecte.» 

 

La consellera Sra. Carolina Recio Cáceres (BC) manifesta que han transaccionat aquest prec i, 

per tant, l’accepten. 

 

8.9. Prec d’ERC relatiu a: «Que el Govern del Districte de Nou Barris revisi la localització 

d’algunes de les futures noves estacions de Bicing en el districte o que se’n prevegin de noves, 

amb el criteri d’apropar aquest servei a un major nombre de potencials usuaris en l’entorn dels 

centres d’ensenyament secundari o superior i altres punts freqüentats pel jovent.» 

 

La consellera Sra. Carolina Recio Cáceres (BC) no l’accepta. 

 

8.10. Pregunta del PSC relativa a: «Quina valoració fa el Govern municipal de la seva acció 

de govern al barri de Canyelles?» 

 

Es contestarà per escrit. 

 

8.11. Pregunta del PSC relativa a: «Quina informació anterior i posterior al canvi de nom s’ha 

donat a comerciants i veïns? Qui assumirà els costos del canvi de nom de veïns i comerciants?» 

 

Es contestarà per escrit. 

 

8.12. Pregunta de Cs relativa a: «¿Cuáles han sido las acciones/medidas ejecutadas y no 

ejecutadas, inversión realizada, el origen de la partida presupuestaria, el grado de ejecución, 

los objetivos iniciales y el alcance actual de las acciones/medidas que ha realizado este 

Gobierno referente a la reactivación económica y comercial en el distrito de Nou Barris 

siguiendo los planes desde el inicio de mandato hasta la actualidad?» 

 

Es contestarà per escrit. 

 

8.13. Pregunta de Cs  relativa a: «Que se facilite información actualizada sobre el estado 

actual y futuro del Aula de Formación de Adultos (AFA) de Ciudad Meridiana; los resultados de 

las conversaciones con el Consorcio de Educación y las partes implicadas, si se trasladará o no, 

y en caso afirmativo, cuál será el emplazamiento definitivo y la planificación para llevarlo a 

cabo.» 

 

Es contestarà per escrit. 

 

8.14. Pregunta del PPC relativa a: «¿Tiene conocimientos el Gobierno municipal de Nou 

Barris del malestar existente por lo expuesto con anterioridad? ¿Ha realizado alguna reunión 

con las entidades, hortelanos o la propiedad? En caso afirmativo de la pregunta anterior, 

detállese lo siguiente: fechas, con quién se han reunido y cuáles han sido los acuerdos en el 

caso de que los hubiese; de ahora en adelante, ¿qué tienen pensado para solucionar este 

conflicto entre entidades, vecinos y propiedad?» 
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Es contestarà per escrit. 

 

8.15. Pregunta del Grup Demòcrata relativa a: «Des de l’any 2018 fins enguany, quants 

òrgans de participació ciutadana ha convocat el Govern del Districte de Nou Barris? A quants 

d’aquests ha assistit la regidora del Districte?» 

 

Es contestarà per escrit. 

 

8.16. Pregunta d’ERC relativa a: «Quin és l’estat actual en l’elaboració del Pla de futur del 

barri de Can Peguera? Quina previsió de finalització i presentació hi ha? Amb quin grau de 

consens compta el Projecte de regeneració urbana dels habitatges del barri?»  

 

Es contestarà per escrit. 

 

8.17. Demanda de Cs, de seguiment d’execució d’un prec presentat en el plenari del 

3 de desembre de 2018 i acceptat pel Govern del Districte amb el següent contingut: 

Por los motivos expuestos con anterioridad, rogamos al Gobierno del Distrito de Nou Barris que 

inste al IMMB (Instituto Municipal de Mercados de Barcelona) a realizar un análisis del 

pavimento del Mercado Municipal de Canyelles y que se adecue para evitar los accidentes que 

están ocurriendo debido al pavimento deslizante que se instaló al realizar las obras de 

remodelación en el año 2017 

 

«Que el Gobierno del Distrito informe en el Consejo Plenario del próximo 5 de marzo de 2019 

de las soluciones expuestas a los comerciantes del Mercado de Canyelles por parte del IMMB y 

el Ayuntamiento para solventar las deficiencias de las instalaciones, cuáles han sido las pruebas 

realizadas, las soluciones adoptadas para solventar las deficiencias y las actuaciones tanto 

realizadas como planificadas.» 

 

Es contestarà per escrit. 

 

8.18. Demanda del PPC, de seguiment de la proposició d’acord presentada en el 

plenari del 9 de març de 2017 i aprovada per unanimitat amb el següent contingut: 1) Que 

el Ayuntamiento de Nou Barris incorpore dentro del portal oficial un apartado en el que se 

detallen las iniciativas aprobadas en el Pleno municipal del Distrito, tanto los ruegos y las 

preguntas como las propuestas de acuerdo. 2) Que se detallen como mínimo los siguientes 

conceptos: 1.- Iniciativa presentada; 2.- Grupo Municipal proponente; 3.- Votos recibidos; 4.- 

Estado de ejecución en el que se encuentra dicha iniciativa: a) En el caso de no haberse 

iniciado: fecha de previsión de inicio; b) Motivación de por qué no se ha iniciado; 5.- Previsión 

de finalización en el caso de que sea una cuestión temporal. Y 3) Que se incorporen al portal 

oficial, al menos, todas aquellas iniciativas que hayan sido aprobadas a lo largo de este 

mandato y que hasta la fecha no se hayan ejecutado. 

 

«¿En qué estado de ejecución se encuentra la propuesta de acuerdo presentada en marzo de 

2017 en este Pleno municipal?» 
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Es contestarà per escrit. 

 

8.19. Demanda del Grup Demòcrata, de seguiment d'execució d’un prec presentat 

en el mes de maig de 2018 acceptat pel Govern municipal amb el següent contingut: 

Que el Govern del Districte de Nou Barris es comprometi a dotar, mitjançant els mecanismes 

que consideri oportú, d’una coberta a les instal·lacions on desenvolupa la seva activitat el Club 

de Bàsquet Canyelles, així com millorar les deficiències existents en aquest espai. 

 

«¿En quin punt es troba el cobriment de la pista on desenvolupa la seva activitat el Club de 

Bàsquet Canyelles?» 

 

Es retira. 

  

 

9. Precs i preguntes del públic assistent 

 

No es produeix cap intervenció del públic que encara queda a la sala de plens 

 

 

El president del Consell Plenari del Districte de Nou Barris aixeca la sessió a les 02.16 hores del 

6 de març de 2019. 

 

 

Vist-i-plau 

 

El president del Consell    El secretari del Districte 


