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

Data: 4 de novembre de 2021 Hora: 19h  

Lloc: Sala de Plens Districte de Nou Barris, format semipresencial 

Persones assistents 

Composició de la taula: 
 

Presidència:  Xavier Marcé Carol 
Vicepresidència: càrrec a escollir 
Tècnic de barri: M Blanca Catalá Jiménez 
Altres: Consellera de Barri, Esther Flaquer; Gerent de Nou Barris, Gabriel Duarte 
García 

 
Assistents al consell: 
 

Representants d’Entitats/Associacions: AV Porta; Assemblea d’Aturats; Club 
Petanca Alcúdia; Convivim Porta; Hort Can Valent; Manos Solidarias 
Consellers o conselleres o altres representants polítics: Sonia Nieto Sánchez (PSC); 
Alexandra López Lorente (BCNComú); Javier Barreña Flores (PPC); Miquel Antoni 
Román i Pérez (ERC); Adrià Ventura (Junts Per Catalunya); Neus Ros (PPC) 
Tècnics o tècniques  municipals: Eva Luengo 
Veïnes i veïns: 4 connexions telemàtiques i 16 veïns presents 

 
Assistència total en el moment de màxima afluència: 22 persones     

 
Ordre del dia 

1. Elecció de vicepresident/a del consell 
2. Projectes de pressupostos participatius 
3. Procés participatiu “Transformació urbanística del solar del c/Pintor 

Alzamora/camp de la Damm” 
4. Obertura de La Bòbila de Porta 
5. Un nou impuls per al comerç del barri 
6. Torn obert de paraules 
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Síntesi  
 

1. ELECCIÓ DE VICEPRESIDENT/A DEL CONSELL 
 
Es demana explicació de la figura de la vicepresidència. El reglament de participació 
ciutadana està en revisió, es pot consultar a:  
https://ja.cat/1uYci 
 
Entre les tasques de la vicepresidència: proposar convocatòria del Consell i de la 
Comissió de Seguiment, moderació i torn de paraules,...  
 
Els dos candidats es presenten i expliquen les seves motivacions: Bernat Pérez Pérez, 
president del Club de Petanca Alcúdia, i Agustín Martínez Ferrero, president de l’AV de 
Porta. 
 
Es comptabilitzen els vots a favor de cada candidat i surt escollit Bernat Pérez Pérez. 
 

2. PROJECTES DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 
Es relacionen els 9 projectes seleccionats al districte de Nou Barris: Reforestem 
Collserola (barri Canyelles/Roquetes), Creem un parc inclusiu a Can Dragó (Porta), 
Instal·lem bancs adaptats per la gent gran (Verdum/Prosperitat) Obrim un carril bici al 
Pg. Fabra i Puig (Porta/Vilapicina), Fem un parc agrari urbà de Can Valent (Porta); 
Obrim aules informàtiques  (Trinitat Nova); Millorem les voreres de l’Av. Rio de Janeiro 
(entre c/Vèlia i Pg. Ciutat de Mallorca, Porta); Salvem Can Valent (Porta); Iniciem el 
procés per adequar la terrassa de la Cosa Nostra en un Espai Jove (Can Peguera). 
 
Calendari:  
Juliol-octubre’21 reunions internes per preparar, coordinar i planificar l’execució 
dels projectes. 
Novembre’21 primeres reunions amb els promotors/es dels projectes per a 
l’execució dels projectes. 
Novembre’21-Gener’22 constitució de la Comissió de Seguiment dels projectes de 
pressupostos del districte. 
2021-2024 execució dels projectes de pressupostos participatius. 

http://www.bcn.cat/noubarris
https://ja.cat/1uYci
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Es crearà una Comissió de Seguiment dels projectes de Nou Barris , que es reunirà 
semestralment. Composició: 
 

» Una persona de l’equip de govern del districte (Conseller/a tècnica del 
districte). 

» Una persona de l’equip tècnic del districte. 
» La persona referent de Democràcia Activa del districte. 
» Una persona de cadascun dels projectes seleccionats al districte. 
» Persona designada per la Comissió de Seguiment del Consell de Barri dels barris 

amb projectes seleccionats. En el cas de Porta, van ser escollits tots els 
candidats: Conchita Rodríguez Moratinos, Bernat Pérez Pérez i Agustín 
Martínez Ferrero 

» Conseller dels barris amb projectes seleccionats 
 

S’actualitzarà trimestralment al Decidim.barcelona: 

» L’Estat d’execució dels projectes. 
» El Progrés: % d’execució, sobre el total, en el que estigui el desenvolupament 

projecte. 
» Les Actuacions o informació destacada: informació rellevant per a un adequat 

seguiment del projecte. 
 

3. PROCÉS PARTICIPATIU “TRANSFORMACIÓ URBANÍSTICA DEL SOLAR DEL 
CARRER PINTOR ALZAMORA /CAMP DE LA DAMM” 
 

El Districte de Nou Barris té previst desenvolupar una intervenció de transformació 
urbanística del solar del carrer Pintor Alzamora i de l’antic camp de futbol de la 
Damm. Es desenvoluparà un procés de participació ciutadana per identificar 
potencials activitats i usos del nou espai públic i recollir propostes que puguin ser 
valorades tècnicament a fi de ser incorporades al projecte d’urbanització. 
Plataforma de participació ciutadana: 
https://www.decidim.barcelona/processes/damm 

S’ha constituït una comissió de seguiment amb entitats de Porta. 

  

http://www.bcn.cat/noubarris
https://www.decidim.barcelona/processes/damm
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Condicionants legals i tècnics existents: 

- La qualificació urbanística dels terrenys: 6B (nova zona verda) i 7A (equipament 
esportiu)  

- L’existència d’usos ja previstos i definits: habitatges Aprop d’emergència 
habitacional i parc agrari urbà (proposta incorporada a partir de pressupostos 
participatius). El Regidor dona la paraula a una representant del projecte de 
Parc Agrari Urbà, qui explica breument en què consisteix i com voldria tenir 
continuïtat en la resta de solar afectat per aquest procés participatiu. 

 Calendari: 

 

El Regidor desitja que el procés participatiu sigui ampli i el més inclusiu possible 
perquè representi la voluntat majoritària del barri.  

El Regidor explica l’actual construcció de 4 sales de vetlla  a l’Av. Rio de Janeiro, al 
costat de la Masia de Can Valent. Referent a aquesta última, està en marxa la 
licitació de l’obra de rehabilitació.  
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Districte de Nou Barris 
Pl. Major de Nou Barris, 1 
08042 Barcelona 
93.291.68.00  
www.bcn.cat/noubarris 
 
 

5 
 
 

4. OBERTURA DE LA BÒBILA DE PORTA 

El Regidor fa entrega de les claus del nou equipament a Agustín Martínez, president de 
l’AV de Porta, com a entitat que pertany a la gestora de l’equipament de gestió cívica, la 
Federació Transforma Porta (TRAPO), i en absència de membres de la Junta de TRAPO. La 
inauguració de l’equipament està prevista per l’11 de desembre.  

El Regidor desitja bona trajectòria de servei públic a l’equipament, ja que ha de donar 
resposta a necessitats de tot el barri, sense competitivitat i conflicte. Cal repensar el 
projecte a fi d’un servei públic més eficient. El Districte ofereix ajut per aquest repte.  

5. UN NOU IMPULS PER AL COMERÇ DEL BARRI 

Agustín Martínez, president de l’AV Porta, explica la trajectòria de l’entitat que representa 
com a promotora del comerç de proximitat del barri. Explica, també, la col·laboració entre 
l’AV i l’Ajuntament a l’hora d’impulsar el projecte veïnal Porta’m al Comerç, una xarxa de 
consum que pot evolucionar cap a una futura associació de comerciants del barri. Es 
treballa conjuntament cap aquesta direcció. 

 

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 

Veïns demanen que s’estudiï instal·lar 
més bancs a la via pública. 

 

Tècnicament no sempre és possible la 
instal·lació de nous bancs. Està previst 
renovar els de la zona de Can Dragó per a 
què siguin més accessibles per les 
persones grans.  

Petició de wc públics a la Plaça Sóller No es valora instal·lar-ne a la plaça, però 
sí es podrà fer ús dels wc de l’equipament 
públic de la mateixa plaça, tal i com es va 

http://www.bcn.cat/noubarris
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plantejar al projecte de la nova plaça i de 
l’equipament de La Bòbila de Porta.   

Banc de ferro trencat a Andreu Nin amb 
Pintor Alzamora 

Es pren nota i comunica a Via Pública 

Rajoles de terra en mal estat en tram de 
Rosselló Porcel i Pont del Drac. També al 
voltant pista atletisme. 

Es pren nota i comunica a Via Pública 

Pg de Ciutat Palma de Mallorca amb 
c/Santa Pau, un dels dos bancs està 
trencat.  

Es pren nota i comunica a Via Pública 

 S’han fet millores a l’enllumenat del 
c/Alcúdia 52, baixada de l’alçada per 
conflictes amb l'arbrat i s'ha canviat a LED 
els punts existents.  
 

Obres i manteniment equipaments/ locals d’entitats 

 Dintre del Protegim les Escoles es 
continuen fent intervencions de millora i 
ocupació de l’espai públic i àrees 
d’esbarjo a l’Escola Bressol Ciutat de 
Mallorca i Escola Palma de Mallorca. Les 
actuacions implementades en entorn 
exterior i patis han sigut pactades amb la 
comunitat educativa. 

Neteja 

 La consellera informa que s’està 
treballant en un pla de xoc de neteja, que 
inclou la neteja integral de zones amb un 
elevat ús ciutadà, com per exemple el Pg. 
Fabra i Puig de Meridiana a Petrarca. S’ha 
demanat també incloure Plaça Sóller. Els 
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veïns poden fer propostes de punts crítics. 

Els contenidors de c/Alcúdia amb Jardins 
d’Alfàbia estan molt plens.  

Es pren nota i comunica a neteja. 

Neteja contenidors c/Valldemossa, 2 Es pren nota i comunica a neteja. 

Convivència/Civisme 

  

Prevenció i Seguretat 

  

Mobilitat 

A la Comissió de Seguiment de Porta, 
veïns van detectar que al c/Alella hi ha un 
senyal al carril bici en sentit contrari al 
trànsit.   

S’ha comunicat a Guàrdia Urbana i s’ha 
compromès a retirar la senyal per a què 
respecti el sentit del trànsit. 

A l’anterior sessió del Consell de Barri, 
veïns manifestaven un 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 es 
considerava una cruïlla perillosa 

El c/Alcúdia es va urbanitzar  fa 3 anys, fet 
que va comportar la construcció de 
passos de vianants amb V-120 . Es va 
ampliar la vorera amb  "orella" i es va 
millorar  notablement la visibilitat dels 
passos de vianants.  
 
Guàrdia Urbana (EATO) indica que 
revisarà si en aquest punt s'han 
enregistrat accidents /incidències. 
Tanmateix, analitzat el creuament 
considera que el principal problema és 
l'excés de velocitat dels conductors, per 
sobre del 30km/h. 
 
Tècnics de Mobilitat no són partidaris 
d’instal·lar miralls parabòlics. La secció de 
les voreres ja té unes característiques que 
garanteixen la visibilitat. Acord: durant la 

http://www.bcn.cat/noubarris
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propera implantació de l'àrea verda 
(prevista al 1er trimestre de 2022), es 
senyalitzaran estacionament de motos 
abans del pas de vianants, per millorar 
encara més la visibilitat. Guàrdia Urbana 
(EATO) indica que caldrà veure el 
comportament dels conductors, ja que el 
fet de tenir més visibilitat sovint crea una 
falsa sensació de seguretat i fa que els 
vehicles corrin més.  

S'analitza tècnicament el creuament de 
c/Alcúdia- Jardins  Alfàbia i s'actua: 
 
- es desplacen 5m el grup de contenidors 
del c/Alcúdia  - cruïlla amb Jardins Alfàbia 
(30 de setembre).  
- es reforça amb senyal cediu el pas a 
c/Pintor Alsamora amb c/Alcúdia 
(4 d’octubre). 

Hi ha veïns disconformes en que es tanqui 
el trànsit de vehicles al c/de l’Estudiant 
amb escola Palma de Mallorca. 
Consideren que no van ser informats 
abans de prendre la decisió. 

Mobilitat ha fet un estudi d’afectació del 
tall. S’ha tallat el trànsit com a conclusió 
d’una valoració tècnica i de peticions a 
favor del tall. Escoles com la de Palma de 
Mallorca estan dins de programes com 
Protegim les Escoles per a què siguin més 
segures i més netes (contaminació 
ambiental). 

Temes generals 
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