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ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI  

DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS 

 

 

Data: 01-04-2019 

Horari: 19.16 h 

Lloc: sala de plens de la seu del Districte 

 

 

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

 

Assistents: 

 

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

 

Consellers:  

 

Barcelona en Comú (BEC)  

 

Sra. Carolina Recio Cáceres 

Sr. Carlos Izquierdo Lázaro  

Sra. Esther Flaquer García 

Sr. Manuel Cubero Argente  

Sr. José Juan Medina Rodríguez 

Sra. Yolanda Fortes Picas 

Sr. Antonio Tallada Martínez 

Sra. Jennifer Coronado Ortega 

 

Socialistes de Catalunya (PSC) 

 

Sr. Gabriel García Duarte 

Sra. Núria Gaig Jané 

 

Ciutadans (Cs) 

 

Sr. Juan del Olmo Fernández 

Sr. Félix Cogolludo Gamboa 

Sra. Noemí Martín Peña 

 

Partit Popular (PPC) 

 

Sr. Javier Barreña Flores 

Sr. Francisco López Ribera 
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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: 

 

 

PART DECISÒRIA 

 

 

ÚNIC.-INFORMAR sobre l’aprovació inicial, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, de la Modificació del Pla general metropolità en l’àmbit del sector Prim, 

d’iniciativa municipal, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2 f) de la Carta Municipal de 

Barcelona. 

 

 

El president del Consell del Districte Il·lm. Sr. Santiago Alonso Beltrán dona la benvinguda als 

assistents i explica que han decidit fer el Plenari perquè pugui tirar endavant el pla urbanístic 

que figura com a únic punt de l’ordre del dia.  

 

Tot seguit dona la paraula al Govern municipal.  

 

En la seva representació, el conseller Sr. Carlos Izquierdo Lázaro (BEC) posa de manifest que 

la implicació directa per a Nou Barris és ben poca, ja que es tracta d’una modificació del Pla 

General Metropolità que sobretot afecta el sector de la rambla Prim del Districte de Sant Martí. 

Recorda que durant el mandat anterior la modificació ja es va tractar en un plenari, però afegeix 

que a causa d’una resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en aquest mandat 

s’ha hagut de començar de nou.  

 

Tot seguit, explica que la modificació del Pla General planteja, en el cas del barri de Canyelles 

de Nou Barris, l’edificació, entre altres equipaments, de 3.550 pisos, dels quals més de la 

meitat seran de protecció oficial i dotacionals, d’acord amb les polítiques d’habitatge de 

l’Ajuntament. Pel que fa a la modificació del pla, consistiria a traslladar la qualificació del parc 

Serra Martí, que és de clau 18 (habitatge amb una certa densificació), al sector de la rambla 

Prim i a qualificar de clau 6 (zona verda) el parc. Tot i que l’afectació per a Nou Barris és 

mínima, entén que el canvi és positiu perquè es qualificarà el parc Serra Martí amb l’ús real que 
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ja té, atès que, actualment és una zona verda i un parc i ningú no té la intenció que sigui d’una 

altra manera.  

 

Finalitzada aquesta intervenció, el president del Consell del Districte dona la paraula als grups 

municipals. 

 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC) valora adequat el canvi per quadrar la 

qualificació d’aquesta peça urbanística amb els seus usos actuals reals i presumiblement 

definitius. Al seu parer, també cal tenir en compte que el Consell de Districte, en un mandat 

anterior, ja s’havia expressat positivament en aquest sentit. Finalment, també valora de manera 

positiva el transvasament d’edificabilitat d’alguns dels barris densos de Nou Barris, sobretot per 

sobre de la ronda i a tocar del parc de Collserola, cap a altres districtes o zones de la ciutat que 

ho necessitin. Tot i que creu que l’edificabilitat segurament no s’hauria fet servir, prefereix que 

es quadri d’aquesta manera i que quedin reflectits els usos actuals del parc, que es volen 

definitius. Per tot això, expressa el vot favorable del seu grup.  

 

El conseller Sr. Adrià Ventura Ramos (PDEcat) comença la seva intervenció reclamant un cop 

més la llibertat dels companys presos i exiliats, especialment del Sr. Joaquim Forn, que aquest 

dia celebra el seu aniversari a la presó de Soto del Real, on fa 514 dies que està reclòs.  

 

Dit això, condemna l’amenaça de mort a un conseller del Grup Municipal de la CUP d’Horta-

Guinardó, que va rebre una bala a la bústia de casa, i manifesta el seu rebuig a aquestes 

actituds.  

 

Tot seguit, expressa l’abstenció del seu grup, tot i que està d’acord amb la proposta, i recorda 

que ja es va presentar en el mandat anterior. Atès que forma part d’un projecte molt més ampli, 

considera que, com a districte, posicionar-se únicament en aquest punt concret de la zona de 

Serra Martí és poc adequat. Per aquest motiu, creu que la decisió l’han de prendre en l’àmbit 

de Casa Gran i del Districte de Sant Martí.  

 

Per acabar, reclama al Govern que els contesti els precs i les preguntes que van fer en 

l’anterior Plenari ordinari i que encara no els han respost. 

 

El conseller Sr. Francisco López Ribera (PPC) manifesta que li hauria agradat rebre alguna 

notificació sobre les càrregues policials que hi va haver pel tema del pipican de Can Dragó, i 

explica que tres persones van haver de ser ingressades.  

 

D’altra banda, no entén per què han hagut de convocar amb tanta rapidesa un plenari 

extraordinari per tractar aquest tema quan han tingut quatre anys per fer-ho, i retreu al Govern 

que actuï tard i malament i no respongui les queixes dels grups.  

 

 

El conseller Sr. Felix Cogolludo Gamboa (Cs) expressa el vot favorable del seu grup.  

 

 

El conseller Sr. Gabriel García Duarte (PSC) expressa l’abstenció del seu grup.  
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Finalitzades les intervencions dels grups municipals, el president del Consell del Districte dona 

la paraula al públic que vulgui intervenir estrictament sobre aquest punt de l’ordre del dia. 

 

El Sr. Alberto López, representant de l’Associació de Veïns de Canyelles, es mostra favorable 

al canvi de qualificació i expressa la seva estranyesa perquè no s’hagués produït abans.  

 

D’altra banda, manifesta que cal tenir en compte la parròquia de Sant Narcís i el pati que 

l’envolta, que entén que es respectarà, i puntualitza que està integrada al parc Serra Martí. Per 

acabar, recorda que el parc ja el va proposar el regidor Josep Serra Martí, que va fer moltes 

coses pel districte de Nou Barris.  

 

El Sr. Jordi Sánchez es mostra sorprès pel fet que no hagin mostrat a la pantalla el plànol de la 

catalogació actual i futura per poder fer la comparativa. Per tant, demana si és possible tenir 

una visió dels dos plànols per tal de poder opinar.  

 

Finalitzades ambdues intervencions, el president del Consell del Districte dona de nou la 

paraula al Govern del Districte. 

 

El conseller Sr. Carlos Izquierdo Lázaro (BEC) respon a l’Associació de Veïns de Canyelles 

que, efectivament, ja s’havia aprovat en un mandat anterior, l’any 2014, tot i que posteriorment, 

per unes qüestiones que no tenien a veure amb Nou Barris, el Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya va paralitzar el tema. Afegeix que, en relació amb Nou Barris, la proposta actual és 

exactament la mateixa que es va votar el 2014, amb la qual cosa la parròquia seguirà en el 

mateix espai. Al seu parer, qualificar de 6 el parc donarà més tranquil·litat als veïns i veïnes, tot 

i que està d’acord amb el conseller Sr. Sangrà que difícilment s’hi hauria edificat.  

 

D’altra banda, demana disculpes al Sr. Sánchez, tot i que li sembla que amb la convocatòria del 

Plenari s’adjuntava tota la documentació, per la qual cosa entén que totes les entitats que van 

rebre la convocatòria van rebre també la informació relacionada. En qualsevol cas, li respon 

que li passaran la informació al més aviat possible. 

 

 

Seguidament, el president del Consell del Districte dona la paraula de nou a la resta de grups 

municipals 

 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC) reclama al govern les respostes als precs i les 

preguntes del darrer Plenari ordinari, ja que encara no les han rebut.  

 

El conseller Sr. Francisco López Ribera (PPC) reclama a la regidora que els informin del que va 

passar la setmana anterior, ja que encara no els ho han explicat.  

 

D’altra banda, li hauria agradat que fessin un plenari per requalificar el camp de futbol del 

Canyelles, que és a Horta. Al seu parer, el Districte no té gaires ganes de solucionar-ho.  

 

Finalment, expressa el vot favorable del seu grup a la proposició.  
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La resta de grups municipals (PDEcat, Cs i PSC) decideixen no fer ús del segon torn de 

paraula. 

 

El president del Consell del Districte dona al secretari del Districte, el qual indica que el punt de 

l’ordre del dia s’aprova per majoria, amb un total de 14 vots a favor, 4 abstencions i cap vot en 

contra. Puntualitza que els vots són 18 en comptes de 19 perquè un conseller no ha pogut 

assistir al Plenari.  

 

Anunciat el resultat de la votació, el president del Consell Plenari del Districte de Nou Barris 

aixeca la sessió a les 19.30 hores. 

 

 

 

Vist-i-plau 

 

 

El president del Consell    El secretari del Districte 

 


