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 CONSELL DE BARRI DE LA TRINITAT NOVA - RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA 

I ACORDS 

Data: Dimarts 9 de novembre de 2021 Hora: 19:30h  

Lloc: Casal de Barri trinitat Nova - Somlapera 

Persones assistents 

Presidència:   Conseller: Sr. Didac Ramirez 

Vicepresidencia:  Justa Villanueva Martínez 

Comissió de Seguiment: 

        Entitats  i Ciutadania: José Carmona Saleta (Taula Oberta Trinitat Nova), Ramón 
Casas Padilla (AVV Trinitat Nova), Jose Manuel Aguilar (Somos la Trini), Catalina 
Villanueva Martínez (Taula Oberta Trinitat Nova) 
 

Representants d’Entitats/Associacions:  

Ídem comissió de seguiment  + Bruixes i Bruixots de Trinitat Nova i Diables de Nou 

Barris 

 

Consellers o conselleres o altres representants polítics:  

     Consejero BCNComú: Sr. Guillem Gabarnet Colomines. 
    Consejera ERC: Sra. Montserrat Cuspinera Inglés. 
    Consejero Cs: Sr. Juan del Olmo Fernández. 
    Consejero PPC: Sr. Javier Barreña Flores. 
 

Tècnics o tècniques  municipals: 

Gabriel Garcia Duarte (gerent del Districte), Sheila Guerra Andrés (Consellera Tècnica, 

Jordi Vergés Farreró (Tècnic de gestió en funcions de secretari) 

 

Assistents: 

Unes 48  persones en el moment de màxima afluència. 

 

Ordre del dia 

  
1. Pressupostos participatius  

2. Pla de neteja  

3. Seguretat, convivència i civisme  
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4. Estacionament (zona verda, pàrquings...)  

5. Equipaments  

6. Torn obert de paraules 
 

Síntesi  
 
1.Pressupostos participatius  
El Conseller Dídac Ramirez explica que el senyor Jose Morales de taula oberta i 
membre de la comissió de seguiment  formarà part del grup de seguiment dels 
pressupostos participatius. 
Es dona la paraula al Sr. Jose Carmona com a promotor del projecte de Trinitat Nova 
consistent en  un aula informàtica vinculada al casal de barri.  El Sr Carmona   explica el 
projecte. 
 

2. Pla de neteja  

 
Des de la taula s’explica el pla de neteja que es portarà a terme els propers 4 mesos 
fins que es posi en marxa la nova contracte de neteja. 
Aquest pla destinarà 70 milions d’euros a tota la ciutat per abordar la millora de l’espai 
públic en actuacions de  neteja, senyalització, elements urbans, pavimentació, enllumenat, 
verd urbà, clavegueram i patrimoni artístic. 
La detecció dels punts negres es farà conjuntament amb les entitats i serà dinàmic. 
 

S’explica també les característiques que tindrà la nova contracte a partir del març: Més 
mitjans tècnics i humans 400 nous llocs de treball, arribant a 4.400 persones), durada de 8 
anys + 2 de pròrroga , 10% del pressupost municipal, 300 milions d’euros anuals . 

 
Intervencions del veïns/veïnes relacionades amb la neteja: 
 
S’assenyalen   els següents punts negres de neteja : 
-Aiguablava 60 -64 passadís que no s’ha rentat mai, té herbes rates.. (Cal esbrinar la 
propietat o titularitat del mateix) 
-Interiors d’illa Aiguablava Port Lligat es considera que s’ha reduït la freqüència de 
neteja 
-Aiguablava 71 es demanen contenidors de reciclatge (Blau, Groc, Verd) 
-Queixes de l’enjardinament d’aigua-blava port lligat on es considera que els parterres 
hi ha un excés de males herbes. 
-Queixes de l’estat de neteja general de la zona dels  pisos del sindicat (Conjunt 
urbanístic, situat a entre els carrers Aiguablava, Chafarinas i Fenals) 
 
Es pren nota per tenir-ho en consideració en el procés detecció de punts negres 
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3. Seguretat, convivència i civisme 
S’informa que s’ha previst realitzar una taula de seguretat, prevenció i convencia pel proper 25 
de novembre on hi haurà presencia de Guardi Urbana i Mossos. 
 
S’informa que mobilitat esta estudiant fer una zona 30 al carrer Aiguablava /Satuna intervenció 
que afavoriria la reducció de velocitat. 
 
Intervencions dels assistents relacionades amb seguretat 
- Gran sensació d’inseguretat es relaten episodis de trets de pistola des de vehicles a cases. 
-Un veí denuncia que ha perdut el cotxe en un robatori de 8 vehicles al carrer Aiguablava. 
- Queixes de que Guardia urbana no bé quan se’ls truca i demanda de mes patrullatge per part 
de Mossos. 
-Al carrer Chafarines a l’alçada del metro els cotxes van molt rapit. 
 

Es pren nota de les intervencions, i s’informa que el sector Chafarines /Pedrosa esta 
pendent d’un procés de pacificació del transit. 
 
4. Estacionament (zona verda, pàrquings...)  
S’explica la zona verda i la seva extensió progressiva al districte . La previsió a dia 
d’avui es iniciar l’estudi de places en superfície al juliol de 2022, començar a pintar les 
places al setembre i posta en marxa al desembre de 2022. 
 
Sobre el tema dels aparcaments als habitatges nous de Trinitat Nova es fa un repàs de 
la cronologia de la cessió  patrimonial de REGESA  a BSM  que té lloc l’abril de 2019, a 
l’inici de mandat maig de 2019 hi han 151 places a 4 adreces diferents d’aquestes 82 
d’elles tenen aturada la comercialització .  A finals d’aquest curs es posaran 42 en 
situació de comercialització.  
En aquest moments el cas que consta com mes problemàtic és el del pàrquing de 
Tamariu 20 on hi ha 69 places disponibles de les quals 50 estan ocupades de manera 
irregular. Tot i que jurídicament es un tema difícil de resoldre la intenció es recuperar 
les places. Ja s’ha iniciat una campanya de comunicació als ocupants irregulars per tal 
que abandonin la plaça. 

També es destaca que en recent converses amb l’Associació de veïns s’ha visibilitat 
que  a la Plaça de la Terra hi ha 110 places mes pendents de comercialitzar. En aquest 
cas el pàrquing esta tancat i sense ocupacions. Es tractarà amb INCASOL i Agencia 
d’Habitatge per trobar una formula de comercialització. 
 

 
 
 
 
 

http://www.bcn.cat/noubarris


 
 
Districte de Nou Barris 
Pl. Major de Nou Barris, 1 
08042 Barcelona 
93.291.68.00  
www.bcn.cat/noubarris 
 

 

4 
 
 

Intervencions dels assistents relacionades amb aparcaments i pàrquings 
 

Informació, pregunta ,Queixa, 

suggeriment , proposta, comentari 

Respostes  

Es pregunta si l’àrea verda cobrirà tot el 

barri. 

Es respon que l’abast és de tot el barri, 

però avança que no es descarta la 

possibilitat que  alguna zona de comerços 

pugui quedar com a zona blava. 

Petició en participar en el disseny de les 

àrees verdes. 

Es considera que es tracta d’un procés 

molt tècnic, però si es tindrà en 

consideració informar sobre les propostes 

tècniques que es formulin 

Es sol·licita que a l’hora d’establir preus 

es consideri les referencies que es fan al 

conveni amb l’Ajuntament on s’estipula el 

preu. 

Es pren nota per estudiar solucions. 

Es denuncia que al carrer Aiguablava 56 

es lloguen places de pàrquing. 

Es pren nota per estudiar solucions. 

Es fa constar que des del veïnat es 

prefereix les places de pàrquing de 

lloguer que les de compra 

Es traslladarà l’opció a BSM 

 

5. Equipaments 

 

Es fa referència a l’espai BENJAMI recordant que encara no hi ha una permuta 
formalitzada amb l’Arquebisbat,  paral·lelament a les obres de reforma de l’interior de 
l’església del Mental (sant Rafael) s’està treballant per formalitzar la permuta. 
En el mentre tant i com usos temporals per part d’entitats Associació de veïns, Rescat, 
Diables de Nou Barris.  
S’estan rehabilitant  alguns dels mòduls per promocionar joves del barri en temes 
vinculats a l’emprenedoria i promoció de l’ocupació establin vinculacions amb Institut 
tecnològic i Institut escola. 
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També Pla de barris treballarà en un procés participatiu per definir un projecte 
funcional que es pugui associar a una reforma integral. 
 
De del districte es considera que es necessari tractar el conjunt d’equipaments 
existents, casal de barri, casal d’avis, casal de la gent gran, local associació de veïns .. 

analitzar quins projectes hi ha i veure possibles ubicacions, realitzant millores als locals 
si s’escau. 
 

Intervencions dels assistents relacionades amb equipaments 

 

Informació, pregunta ,Queixa, 

suggeriment , proposta 

Respostes  

Es segueix reivindicant una instal·lació 

esportiva i piscina 

Es seguirà les pautes del pla 

d’equipaments que encara esta vigent 

S’assenyala un error a la web municipal 

on l’escola bressol apareix com 

instal·lació esportiva 

Es pren nota per corregir l’error 

Bruixes i bruixots reivindica la casa del a 

Bruixa com a local social , en el mentre 

tan sol·licita un local de Platja d’Aro nº 50 

S’informa que la casa de la bruixa es 

municipal des de fa molt poc, en 

l’actualitat s’està fent l’estudi per veure 

els treballs necessaris per la seva 

consolidació. 

S’estudiarà la titularitat del local. 

Queixa de Bruixes i bruixots per que no es 

pugues celebrar la castanyada al casal de 

barri. 

Es pren nota per solucionar-ho en 

properes edicions 
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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: 

 

Informació, pregunta ,Queixa, 

suggeriment , proposta 

Respostes  

Problema greu de rates al sector de Vil – 

Real 7,5,9, la finca numero 5 a iniciat un 

procés de desratització amb un cost de 

400 € per veí. Correlacionen la 

problemàtica amb les obres al metro que 

s’han realitzat aquest estiu (Can Cuyas). 

S’alertarà al servei de control de plagues 

per que investigui a la zona. 

 

A l’alçada d’Aiguablava en direcció al 

mercat de Montserrat no hi ha ni una 

ombra. Una segona intervenció proposa 

posar testos per posar verd. 

Es pren nota per estudiar solucions. 

Es reclama la posada en marxa del 

ascensor d’Aiguablava 

S’informa que es troba en procés de 

legalització i la previsió es posta en marxa 

el 1er trimestre de 2022. 

Es sol·licita posar un passamans o barana 

a Aiguablava Nº7 

Es pren nota per avaluar el cas 

Es pregunta de qui es competència posar 

a lloc els cables en la reinstal·lació feta al 

sector Aiguablava /Port Lligat 

Competència de les companyies a qui el 

districte instarà a que facin la feina 
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Es recorda que en el conveni relatiu als 

nous habitatges apareixia que un 25% es 

per joves del barri . També marca que els 

habitatges siguin eficients /sostenibles. 

S’informa que actualment el IMH esta 

treballant amb uns paràmetres d’un 30% 

dels joves que visquin (empadronats) en 

l’entorn proper de l’edifici. 

En aquest moments encara no es disposa 

dels detalls mes concrets, la previsió de 

finalització d’obra es 1er trimestre del 

2023. 

Sol·licitud de comissió conjunta per 

tractar els temes d’urbanisme 

Es pren nota per estudiar propostes. 

 

Denuncia de la presencia d’una caseta 

d’ENDESA a Palamós 58 

Es pren nota per instar a la companyia a 

solucionar el tema. 

Denuncia de la situació dels habitatges  

ADIGSA  del carrer Vila –real on hi ha 50 

plaques solars que no funcionen des de fa 

10 anys. 

Es pren nota per traslladar el cas a 

ADIGSA 

Denuncia del sostres d’amiant de l’antiga 

escola Benjamí 

Es coneix la problemàtica i la reforma 

actual no comporta retirada ni 

modificació  de sostres 

Sol·licitud de millores en d’il·luminació del 

carrer Tamariu , al canto de la parada del 

metro la frondositat dels arbres talla la 

llum. 

Es pren nota per avaluar el cas 

Taula Oberta reivindica el paper 

d’aglutinador d’entitats i sol·licita que es 

contempli la tramesa dels mateixos 

comunicats  informatius que es fan 

arribar a l’Associació de veïns. 

Es pren nota per atendre la proposta. 

Sol·licitud  de millores mediambientals i 

veïnals: 

Es pren nota per estudiar propostes. 
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-Connexió per vianants amb Collserola 

-Inexistència de carrils bici 

-Aparcaments per bicicletes mal 

distribuïts 

-Denuncia estats cables telefonia 

 

Denuncia de la subestació elèctrica a 

Palamós/ La fosca /Via Favència 

Es pren nota per trametre la queixa a la 

companyia 

Sol·licitud de compensació de l’impost de 

plusvàlua cobrat incorrectament, 

recuperar acords amb REGESA. 

Es pren nota per tractar amb hisenda 

municipal. 

Denuncia genèrica  del deteriorament de 

la Salut Publica 

Es traslladarà la qüestió a la taula de 

salut. 

 

 

Barcelona, novembre 2021 
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