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CONSELL DE BARRI DE PORTA  - RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I ACORDS 

Data: 13 d’abril Hora: 19.00h  

Lloc: Format telemàtic 

 

Persones assistents 

Presidència:  Esther Flaquer 

 

Vicepresidència: Julián Lluís Córdoba 

 

Comissió de Seguiment: entitats i veïns 

 

Representants d’Entitats/Associacions: Federació Transforma Porta, Xarxa de Suport 

de Porta, AV Porta, Assemblea d’Aturats, Associació Porta Cultural, Dones Portenyes 

 

Consellers o conselleres o altres representants polítics: Sonia Nieto Sánchez (PSC), 

Alexandra López Lorente (BCNComú), Miquel Antoni Román i Pérez (ERC), Noemí 

Martín Peña (Cs), Javier Barreña Flores (PPC) 

 

Tècnics o tècniques municipals: Mercè García del Estal, Eva Luengo Laporta, M Blanca 

Catalá Jiménez (secretària del Consell) 

 

 

Assistents:  

 

Assistència total en el moment de màxima afluència:  45 persones 

 

Ordre del dia 

1. PAD (Pla d’Actuació del Districte) i PIM (Pla d’Inversions Municipals) 
2. Transformació Escola Palma de Mallorca 
3. Plaça Sóller 
4. Horts carrer Maladeta 
5. Torn obert de paraules 
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Síntesi  
 

1. PAD (Pla d’Actuació del Districte) i PIM (Pla d’Inversions Municipals) 

La consellera, Esther Flaquer, explica que no s’ha aprovat PAM, ni PAD a ciutat. Nou 
Barris va aprovar PAD al desembre i se segueix el seu full de ruta. Algunes de les 
mesures: 

 Aprovació del Pla de Desenvolupament Econòmic i del Pla de Comerç. 

 Promoure un pla d’acció social que garanteixi drets i justícia social amb 
programes dirigits a infància, famílies i grups  en  risc d’exclusió. 

 Rehabilitació de Can Valent, projecte d’usos posteriors; projecte baixada carril 
bici a calçada Piferrer, Arnau d’Oms des de Pintor Alzamora fins a Felip II (pacte 
amb ERC). 

 Processos participatius Camp de la Damm i Pintor Alzamora. 

Es comparteix la relació de projectes del PIM 2020-2023 de Nou Barris. A Porta s’han 

invertit 5.197.955€ a la Plaça Sóller. 

A més, es contemplen  altres inversions a Nou Barris : 

 Pla de Reforma Integral de carrers (PRI): 4.490.000€ 

 Acord d’inversió: 3.708.671€ 

 Pressupostos participatius: 3.600.000€ 
 

Es comparteix el desglossament de projectes a Nou Barris amb pressupost acordat 

amb ERC. Destacar a Porta: 

 Execució del projecte de rehabilitació actual de Can Valent (825.000€) 

 Projecte executiu de 2a fase de Can Valent per donar-li funcionalitat (40.000€) 

 Projecte carril bici Arnau d’Oms entre Fabra i Puig i Pintor Alsamora (40.000€) 

Referent als Pressupostos Participatius, Nou Barris ha seleccionat 20 projectes, 8 són 

del barri de Porta, més informació a: https://ja.cat/uwHxu 

La consellera felicita el grau d’iniciativa.  

https://ja.cat/uwHxu
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Relació de projectes: 

• Can Dragó. Creació Parc Esportiu Infantil, Juvenil, Sènior i de 

Minusvàlids a la zona esportiva 176 suports  

• Parc Agrari-Urbà Can Valent 124  suports 

• Carril bici a Fabra i Puig 109 suports 

• Carril bici bidireccional a Fabra i Puig per sobre Meridiana 84 suports  

• Reurbanització i millora Rio Janeiro 17 al 21 57 suports 

• Zona Enjardinada Pintor Alzamora 52 suports 

• Plataforma única enjardinada C/ Manuel Sancho 40 suports 

• Reconstrucció Can Valent 37 suports.  

 

Calendari: 

 Del 6 d’abril al 7 de maig: reunions de concreció entre els promotors de cada 

projecte i els serveis municipals: contingut i cost.  

 Del 10 al 20 de juny votació de 2/3 projectes (verificació digital 

d’empadronament i telèfon mòbil) . 

També s’invertirà en millores d’entorns escolars de l’Escola Palma i de l’Escola Bressol 
Ciutat de Mallorca i el pati d’Escola Palma 

 

2. Transformació de l’Escola Palma de Mallorca 
 

Cristina de la Serna, directora del centre, explica la transformació de l’escola tant en el 

seu projecte pedagògic com, darrerament, en la transformació dels espais. El projecte 

aposta per l’equitat, la igualtat d’oportunitats, la innovació pedagògica (capses 

pedagògiques), la digitalització (tauletes), la implicació de les famílies (AMPA molt 

activa) i apunta la importància de la transformació d’espais: importància de que les 

escoles tinguin paisatges d’aprenentatge, espais enriquidors que els nens utilitzen per 

aprendre. Per exemple, el canvi de la pintura de passadissos per ressaltar obres dels 

nens, la nova cuina pròpia (no càtering), canvi de mobiliari infantil, participació al 

projecte de millora de l’entorn escolar Protegim les Escoles i al projecte Transformem 

els patis del programa Escoles +Sostenibles (pati més verd, amb més ombra i aigua). La 

comunitat escolar ha pogut participar en ambdós projectes. 

El tema de l’accessibilitat queda garantit amb l’ascensor de l’Escola Bressol Ciutat de 

Mallorca.  
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3. Plaça Sóller 

Les obres de la plaça i la Bòbila s’han endarrerit degut al COVID. El termini legal 

d’acabament de l’obra és el 29 d’abril, moment en què s’entregarà l’obra. A 

continuació, es farà la dotació de mobiliari i d’equipament multimèdia (previsió de 

finalització agost-setembre’21). S’està treballant en la nova llicència d’activitat.  

Punt neuràlgic del barri, és un projecte de tots. Ara la plaça s’està gaudint, però cal 

cuidar-la i protegir-la.  A la comissió de seguiment va sortir la preocupació d’aconseguir 

bons usos de la plaça.  

Educadors Socials ja estan fent intervencions socioeducatives amb els joves que troben 

a la plaça.  

S’espera que el nou equipament de La Bòbila ajudi a fer una bona dinamització de la 

plaça.  

 

4. Horts carrer Maladeta 

Un dels propietaris dels terrenys ja té atorgada la llicència de construcció (sol·licitada 

al 2018). La intermediació del Districte va aconseguir suspendre temporalment el 

desallotjament dels horts previst el 25 de març. En espera de nova data. Districte 

mirarà de fer mediació amb la propietat perquè els agricultors puguin fer la collita. 

Districte estudiarà la possibilitat d’adquirir 3 de les parcel·les per poder fer habitatge 

social i equipaments als baixos (la qualificació del sol és d’habitatge)  
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Preguntes i torn obert de paraules  

Els veïns i les veïnes fan les següents preguntes, comentaris o expressen les següents 

queixes o peticions, que es remetran als departaments municipals corresponents: 

 

Preguntes/Comentaris Respostes 

Obres i manteniment espai públic 

Quan estarà lliure d’obres la Plaça Sóller? Entrega d’obra el 29 d’abril. Dotació de 

mobiliari i equipament multimèdia entre 

agost i setembre’21 

Cal rehabilitar i invertir en manteniment, 

no sempre invertir en obres noves.  

Ja existeixen subvencions i ajuts per a la 

rehabilitació. També s’han recollit 

projectes de millora d’allò existent, no 

només per fer coses noves: millora de 

voreres, soterrament de cablejat, 

canonades,... 

Petició de participació veïnal en un nou 

Pla Metropolità i petició de viabilitat d’un 

nou PERI de Porta 

 

Obres i manteniment equipaments/ locals d’entitats 

Projectes de Transformació d’Escoles: 

Petició de què es faci urbanisme definitiu 

en lloc de tàctic, en la mida del possible. 

Es tria l’urbanisme tàctic per poder 

incloure més projectes, fer accions més 

ràpides, veure usos alternatius i innovar. 

Malestar veïnal amb l’Ajuntament relatiu 

a la desocupació dels Horts de Maladeta i 

a la construcció d’habitatge, en lloc 

d’espai verd o equipaments d’utilitat per 

a les escoles de la zona. Es considera que 

no hi ha hagut voluntat política. 

Els terrenys tenen una propietat privada 

que té els dret d’ús, no l’Ajuntament. La 

qualificació urbanística del terreny és per 

construir habitatge.  Districte demanarà a 

les Àrees que estudiïn l’interès general 

per adquirir el sòl que de moment no té 

llicencia de construcció. 
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Petició de participació social en la decisió 

del que es farà al Camp de Futbol de la 

Damm  

Es recull la demanda. Cal tenir en compte, 

però la qualificació dels terrenys, 

actualment d’ús Esportiu. Districte 

continuarà amb les consultes per 

conèixer possibilitats reals de fer un 

procés participatiu. 

Talls freqüents de subministrament 

elèctric en algunes zones del barri 

No es té coneixement del tema. Es 

demana que es concretin les zones per 

poder investigar el tema amb Endesa. La 

tècnica de barri facilita el seu correu 

electrònic per a què se li puguin 

concretar. 

Quan es rehabilitarà Can Valent? Possible 

afectació a l’Hort de Can Valent?  

Can Valent, de moment no es poden 

concretar afectacions, sí hi haurà una zona 

perimetral d’afectació des de les escoles de 

Can Valent i la finca, amb una mica de l’hort i 

per la part posterior s’enderrocarà l’obra de 

maó, quedarà la pedra. S’està ultimant la 

redacció del projecte. Inici d’obra a finals de 

l’estiu. 

Quan comencen obres del Tanatori? Pendent de resposta 

Hi ha novetats referents al c/Pintor 

Alzamora? 

Caldrà tenir en compte que l’indret és 

objecte de 2 propostes als Pressupostos 

Participatius que condicionaran el projecte en 

cas de què surtin aprovats. 

Perillositat de la rampa d’accés al Mercat 

de la Mercè del Pg. Fabra i Puig, rellisca i 

hi ha caigudes. 

La tècnica de barri contactarà amb la 

directora del mercat i l’associació de 

paradistes per avaluar demanda.  

Convivència/Civisme 

La Plaça Sóller està molt ben pensada per 

a usos de diferents edats. Preocupa el 

vandalisme, sobre tot a les nits. Petició de 

Es recull la demanda d’Agents Cívics i la 

de comissió de gestió de la plaça. Serveis 

Socials, amb els Educadors Socials que 
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què es vigili la plaça (Agents Cívics, 

Guàrdia Urbana), que els gossos no 

malmetin el verd.  

Proposta: generar comissió de gestió de 

la plaça per part dels veïns. 

treballen al carrer ja està fent 

intervencions amb el jovent. 

Prevenció i Seguretat 

Petició de què es vigili la plaça (Agents 

Cívics, Guàrdia Urbana). 

Es recull la demanda d’Agents Cívics 

La nit passada han entrar a robar a l’Hort 

de Can Valent i els han deixar sense eines, 

nevera, cadires,... S’ha fet denúncia a 

Mossos d’Esquadra. És el quart robatori. 

Demanen que l’Ajuntament els orienti. 

Es parlarà el tema a nivell de Gerència i 

també amb Guàrdia Urbana per veure si es 

pot fer alguna intervenció per millorar 

seguretat de l’entorn.  

 

Mobilitat 

Problema de seguretat vial a 

l’encreuament de c/Alcúdia amb 

c/Valldemossa. La visibilitat no és bona. 

Va haver un anterior petició de mirall 

parabòlic que es va denegar perquè podia 

generar una falsa sensació de seguretat. 

Es demana alguna solució. 

Alcúdia amb Pintor Alzamora també és 

una cruïlla perillosa 

Es pren nota i es consultarà a Regidoria si 

s’ha rebut demanda i prec de Junts. 

També es plantejarà el tema de la 

seguretat vial a la Taula de Mobilitat. Es 

recull contacte de l’interessat per poder-li 

donar resposta. 

Els senyals verticals de carril bici 

dificulten la seguretat de les persones 

grans. 

Es pren nota  

Temes generals 

Petició d’informació sobre estat del A l’anterior Consell de Barri, de 29 

d’octubre, les entitats van donar suport i 
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projecte de Gestió Cívica de La Bòbila es va aprovar el model de gestió cívica de 

l’equipament. Aquest model segueix 

vigent, però cal que hi hagi consens entre 

les entitats per donar-li continuïtat. 

Quines activitats es faran a La Bòbila? Se n’ocuparà la Comissió de Programació 

de La Bòbila i els òrgans de gestió i 

participació de l’equipament, els quals es 

reuneixen periòdicament. S’informarà al 

barri per diferents canals (web,..). Un 

d’ells podria ser el proper Consell de 

Barri. 

Indicadors de participació veïnal al 

Decidim pels Pressupostos Participatius 

Estimació de participació durant la fase 

de priorització dels pressupostos de 4800 

persones empadronades a la ciutat  

Quina és la valoració de les eines de 

participació? 

Bona valoració: 1ª vegada que la 

ciutadania ha pogut escollir en què 

invertir.  

Cal agilitzar les plataformes participatives 

per facilitar la participació  

S’habilitaran punts de participació en la 

votació final definitiva per contrarestar la 

bretxa digital. Se simplificarà el tràmit de 

registre que verifica l’empadronament a 

la ciutat. 

Dificultat per establir contacte amb els 

Centres d’Atenció Primària i Oficina de 

Benestar i Família 

Aquests serveis depenen d’altres 

Administracions, no corresponen a 

l’Ajuntament. 

Julián Lluís Córdoba, vicepresident del 

Consell de Barri de Porta anuncia la seva 

renúncia al càrrec. 

S’agraeix la seva implicació i feina feta. 

S’informarà als veïns del procediment 

d’elecció de la vicepresidència del Consell 

de Barri de Porta. 

 


