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

Data: 15 d’abril de 2021 Hora:  19:00 

Lloc: virtual 

La sessió es pot visualitzar a: https://www.youtube.com/watch?v=cUGOCk_yLZQ 

Persones assistents 

 
Composició de la taula: Presideix la taula el Sr. Jordi Bouzon Conseller del barri de La 
Prosperitat, Sr. Santiago de Pedro Vicepresident de la taula .Sra Sheila Guerra, 
consellera tècnica del Districte de Nou Barris, Sr. Gabriel Duarte Gerent del Districte de 
Nou Barris, Sr. Manel Ferrer Director de Serveis de Llicències i Espai Públic i Sra. Noemí 
Ayora Secretària del Consell i Tècnica de Gestió de Projectes del Districte de Nou 
Barris.  

Assistents:  
Entitats representades: Avv Prosperitat, Associació Juvenil Sociocultural de la 
Prosperitat, Associació La Prosperitat Cultura en Acció 2, Afa Victor Català, Afa Escola 
Valldaura, AFa Col.legi Sant Lluis. 

Tècniques municipals: Sra. Marta Gonzàlez de la Direcció de Serveis a les Persones i el 
Territori, Sra. Eva Luengo Democràcia Activa, Sr Miquel Izquierdo Cap de Projecte de 
Pla de Barris a La Prosperitat. 

Consellers municipals: Dídac Ramírez, Guillem Gabarnet,Hyan, Montserrat Cuspinera, 
Juan del Olmo, Javier Barreña, Daniel Elicegui. 

Assistència total en el moment de màxima afluència:  27 persones connectades 
virtualment 

 
Ordre del dia 

1. Validació de l`elecció de la candidatura a la Vicepresidència del Consell 
de Barri de La Prosperitat. 
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2. Presentació  del Pla d`Actuació del districte (PAD) i del  Pla 
d`Inversions Municipal (PIM) 
3. Presentació dels Projectes executius 
4. Torn obert de paraules  

 
Síntesi  
 
1. Validació  de l`elecció de la candidatura  a la Vicepresidència del Consell de Barri 

de La Prosperitat 
 
Queda ratificada la candidatura del Sr  Santiago de Pedro com a nou Vicepresident 
del Consell de Barri de La Prosperitat amb 0 vots en contra  i 0 abstencions. 
 

2. Presentació Pla d’Actuació del Districte (PAD) i Pla d’Inversions Municipal (PIM)  
 
El Conseller exposa els principals punts en relació al PAD de Nou Barris. Tot i que 
encara no s`ha aprovat ni el PAM ni el PAD , algunes actuacions ja s`estan duent a 
terme en el marc del Pla de Promoció econòmica i el Pla d`acció Social. 
 
Pel que fa al Pla d`Inversions Municipal, La Prosperitat no comptarà amb dotació . 
Si que ha quedat ratificada la dotació econòmica per a la millora d`equipaments de 
barri. 
 
Pel que fa als pressupostos participatius, el Conseller  recorda que la propera votació 
serà del 10 al 20 de juny. 
 
També recorda que a banda del PAD i els Pressupostos, el Pla de Barris té prevista una 
important inversió per aquest mandat. 
 

Preguntes/Comentaris Respostes 

Des de l`Afa del Col·legi Sant Lluis 
demanen una solució als problemes 
d`espai que té l`escola per a la realització 
d`activitats esportives i sol·liciten  que es 
faciliti la realització d`aquestes activitats a 
l`espai públic, Demanen poder tancar el 
carrer per a la realització d`activitats 

El conseller comenta que pren nota i que 
demanarà dur a terme una valoració de la 
situació actual. 
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escolars. 

Hi ha hagut confusió amb  els terminis de 
presentació dels projectes als 
pressupostos participatius, Alguns 
projectes presentats no figuren 
actualment al decidim. Es demana 
aclariments sobre aquest tema. 

El sr Gabriel Duarte, gerent del districte, 
comenta que poden haver passat diverses 
coses: 

a. Que el projecte no es registrés a 
temps 

b. Que la proposta no tingués prou 
suports 

c. Que la proposta no passés el 
filtratge inicial 

Democràcia Activa va reajustar el 
calendari perquè es pogués continuar 
recollint suports. Comenta que, 
després de la covid , s`ha hagut de 
reduir el pressupost però que tot i 
això Nou Barris és un dels districtes 
més ben dotats de la ciutat amb  
3.600.000 euros 

Des de l`AVV Prosperitat es fa la reflexió 
que es eines de participació no arriben a 
tothom  per la manca d`accessibilitat . 

Demanen la creació d`una comissió de 
seguiment de les obres previstes a 
l`escola Prosperitat per a l`extracció de la 
coberta d`amiant 

 

Recorden que des de l`AVV Prosperitat es 
va enviar un document amb la 
priorització de les necessitats de millora 
de carrers al barri i es demana el 

 

 

- El conseller respon que es 
constituirà aquesta comissió de 
seguiment i que properament  
rebran proposta de data per a 
reunir-se. 

 

- El gerent comenta que la covid ha 
tingut un impacte en el pressupost 
dels Plans de Reforma Integral  
PRI i s`han prioritzat aquelles 
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calendari d`execució. 

 

 

- Demanen poder reprendre les 
reunions de la comissió mixta  que  
feia el seguiment de l`equipament 
de l`Ideal Plástica Flor. 

 

 

 

 

accions que ja comptaven amb els 
projectes executius fets i que 
poguessin iniciar les obres durant 
el 2021 
 

- El gerent comenta que es compta 
amb 1.000.000 euros per 
continuar el procés i que es 
comunicarà data per reprendre les 
reunions. 

 
 
 
3. Presentació dels projectes executius 

 
El Sr. Manel Ferrer Director de Serveis de Llicències i Espai Públic explica sobre  plànol 
els detalls tècnics del projecte executiu del mou Casal de Joves de La prosperitat i 
comenta que la data d`inici d`obres prevista és entre la darrera setmana de Juny i la 
primera de Juliol. Un cop començades les obres es constituirà la comissió de seguiment 
de les obres , previsiblement cap a setembre de 2021 i es començarà a treballar en el 
projecte de mobiliari i equipament audiovisual. 
 

Preguntes/Comentaris Respostes 

El sr Santiago de Pedro pregunta si el 
projecte inclou les obres en els entorns 
del casal de Joves 

El sr Manel Ferrer comenta que no 
compta amb el detall d`aquesta 
informació i  que la confirmarà aquesta  
per poder donar-hi resposta. 
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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 

Ses de l`AVV Prosperitat pregunten quan 
es farà la reunió de la comissió de 
seguiment de Pla de Barris de la 
Prosperitat 

Miquel Izquierdo, cap de projecte de la 
Prosperitat, comenta que en breu es 
convocarà tant la comissió de seguiment 
com la taula socioeducativa 
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