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ACTA DEL PLE DEL CONSELL 
DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS 

 
Data: 06-10-2016 
Horari: 18.30 h 
Lloc: Auditori del Forum 
 
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 
José Juan Medina Rodríguez 
Àngels Rabadà Núñez 
Antonio Tallada Martínez 
Jennifer Coronado Ortega 
 
Socialistes de Catalunya (PSC) 
 
Sr. Gabriel García Duarte 
Sra. Núria Gaig Jané 
Sr. Mario García Gómez 
 
Ciutadans (C’s) 
 
Sr. Juan del Olmo Fernández 
Sr. Félix Cogolludo Gamboa 
Sr. Raúl Medina Román  
 
Partit Popular (PPC) 
 
Sr. Javier Barreña Flores 
Sr. Francisco García Ortiz 
 
Convergència i Unió (CiU) 
 
Sr. Adrià Ventura Ramos  
Sr. Xavier Fillol Guimerà  
 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
  
Joaquim Sangrà i Morer 
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Absents: 
 
Tots els Regidors adscrits a Nou Barris 
 
Gerent: Sra. Gemma Arau i Ceballos 
 
Secretari: Ricardo Fernández Aranda 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
El president del Consell del Districte dona la benvinguda als assistents i comença el 
desenvolupament de l'ordre del dia del plenari. 
 
 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària anterior, de 20-07-2016. 
 
S’aprova. 

 
 
Part informativa 
 
 
A) Despatx d’ofici: 
 
2.- RESTAR ASSABENTAT del Decret de la regidora del Districte de data 23 de setembre de 
2016, pel qual es modifica la designació dels representants del Grup Municipal de Ciutadans en 
els diferents òrgans de govern i participació continguts en el Cartipàs del Districte de Nou Barris 
per a la legislatura 2015-2019. 
 

El secretari Sr. Ricardo Fernández dóna compte del decret, que assenyala que està motivat per 
raons organitzatives internes. Assenyala que els grups tenen el decret a la seva disposició.  

 
3.- RESTAR ASSABENTAT dels contractes aprovats per la Gerència del Districte en el darrer 
període. 
 

El Sr. del Olmo (C’s) solicita el acceso al expediente sobre el contrato de la empresa Fasol 
Management en relación con el Festival Flamenco Nou Barris, por un importe de 21.000 euros. 
El secretari pren nota de la sol·licitud. 
 

B) Informes: 
 

4.- Informe de la regidora del Districte. 
 

La Regidora Sra. Janet Sanz, desprès de donar la benvinguda a tots els veïns i veïnes i als 
diferents grups municipals, assenyala que es pot trobar l’informe a la pàgina web del Districte, 
on cada vegada pengen més informació que s’ha tractat en altres consells plenaris i que 
s’havia sol·licitat. Afirma que, per tant, no detallarà tota la informació que conté l’informe, que 
inclou moltes dades. 
 
Manifesta que, en primer lloc, l’informe presenta dades sobre les actuacions que ha dut a terme 
la Unitat Contra l’Exclusió Residencial (UCER). Explica que, des de l’inici del mandat, al 
districte s’ha treballat amb 312 famílies, amb 141 casos que s’han resolt definitivament i 171 
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que estan en procés de mediació. Assenyala que l’informe també inclou informació sobre les 
diferents situacions en què es troben aquestes famílies. 
 
Explica que, en relació amb l’habitatge, també han inclòs la informació relativa al parc 
d’habitatge de lloguer protegit social i assequible. Destaca que la ciutat compta gairebé amb 
11.500 habitatges de lloguer per sota del preu de mercat. Assenyala que en l’informe s’indica 
quins estan vinculats al lloguer social i quins no, i es donen dades específiques del districte. 
Manifesta que consideren que tota aquesta informació és útil i necessària, tenint en compte que 
s’està elaborant el Pla d’habitatge de la ciutat de Barcelona, que haurà de fixar les prioritats en 
matèria d’habitatge per als propers anys. Explica que l’informe també dóna informació sobre 
totes les actuacions vinculades al tempteig i retracte, les compres, l’usdefruit i els programes 
d’Hàbitat 3, tant en l’àmbit de ciutat com en l’àmbit de districte. 
 
Afirma que una altra qüestió important amb relació a l’habitatge és la modificació del Reglament 
d’emergències habitacionals, que disposa quines famílies poden accedir a la Taula 
d’Emergències, que adjudica molts dels habitatges de lloguer social. Destaca que un dels 
elements centrals del nou reglament és que preveu els casos sense títol legal d’ocupació 
d’habitatge, cosa que permet reconduir-los a través de la Taula d’Emergències. Explica que el 
reglament continua incorporant el marc fixat per la Llei 24/2015 contra els desnonaments i 
contra la pobresa energètica, i que, a més, incrementa el nivell d’ingressos màxims i no 
requereix antiguitat al padró, entre altres mesures per arribar a més gent. 
 
Destaca que s’ha posat en marxa el nou portal de l’habitatge de Barcelona. Explica que amb 
aquest nou portal volen donar a conèixer totes les ajudes i tots els serveis que ofereix la ciutat 
en matèria d’habitatge, com les ajudes a la rehabilitació, qüestions relacionades amb el lloguer, 
les promocions públiques en marxa o el registre de sol·licitants, entre d’altres. Afirma que la 
creació d’aquest portal va acompanyada d’una campanya comunicativa molt important, 
«L’habitatge és un dret com una casa», atès que l’habitatge és una de les prioritats de l’actual 
Govern municipal.  
 
Explica que es posen en marxa els ajuts del 50% de l’impost de béns immobles (IBI) per a les 
llars amb pocs recursos econòmics, que és una de les novetats de les darreres ordenances 
fiscals. Destaca que s’hi destinaran 3,5 milions d’euros per ajudar unes 20.000 famílies. 
Informa que el termini per fer la sol·licitud és del 5 d’octubre al 4 de novembre, i que el tràmit es 
pot fer tant en línia com de manera presencial a les oficines d’atenció al ciutadà. Afirma que 
consideren que és molt important que aquesta informació arribi a tots els barris. 
 
Assenyala que l’informe també fa un balanç de les activitats d’estiu. Destaca que els recursos 
públics destinats a garantir les beques dels casals d’estiu per als nens i nenes del districte 
s’han incrementat un 40% respecte a l’any 2015. Precisa que aquestes beques han arribat 
pràcticament al 24% de la població infantil del districte, amb una aportació de més de mig milió 
d’euros. Es refereix també a l’oferta complementària de lleure que es dóna a diferents espais 
del districte, com a Can Peguera, Ciutat Meridiana, Roquetes o el Turó de la Peira, i fa un 
agraïment a totes les entitats que la fan possible. Assenyala que aquest balanç d’estiu també 
esmenta activitats específiques per a adolescents i joves, especialment a Roquetes, Verdum i 
Ciutat Meridiana. 
 
Fa referència a un programa desenvolupat al barri de Roquetes a petició dels mateixos veïns i 
veïnes del Pla comunitari, en el marc del Pla d’impuls i promoció de la convivència a Nou 
Barris. Manifesta que volen mantenir aquest pla durant tot el mandat perquè saben que és molt 
necessari, tenint en compte que Barcelona és una ciutat mediterrània on la gent passa molt de 
temps a l’espai públic. Afirma que cal treballar per garantir una bona convivència i el descans 
dels veïns i veïnes des de la pedagogia i, quan faci falta, amb la presència de la Guàrdia 



 
Districte de Nou Barris 

Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 

Pl. Major de Nou Barris, 1 

08042 Barcelona  

93.291.68.00 

www.bcn.cat/noubarris 

 

4 
 

Urbana. Destaca que aquest és un tema que els preocupa i al qual dedicaran tots els recursos 
possibles. 
 
Assenyala que l’informe també parla de totes les propostes de gestió cívica. Pel que fa a això, 
manifesta que una altra de les prioritats del mandat ha estat treballar per garantir una gestió 
comunitària i de proximitat tant als espais públics com als equipaments. Destaca que Nou 
Barris ha passat a tenir 15 equipaments amb gestió cívica, amb una dotació econòmica global 
d’1,5 milions d’euros. Afirma que aquesta gestió es du a terme en diversos tipus 
d’equipaments, com culturals, juvenils o esportius, ja que hi han incorporat per primera vegada 
els camps de futbol del districte. Explica que això garanteix que qualsevol entitat pugui gaudir 
d’aquests equipaments, però que la gestió estigui en mans d’una entitat arrelada al districte. 
Manifesta que n’estan molt satisfets i que han trobat molt bona predisposició per part de les 
entitats. 
 
Afirma que una altra qüestió important són els plans d’ocupació, que han estat objecte d’un 
gran increment de recursos tant en l’àmbit del districte com de la ciutat. Destaca l’esforç que 
s’ha fet per desenvolupar actuacions que ajudin la gent a reinserir-se en el món laboral, tenint 
en compte les dades d’atur que té el districte. Explica que han començat a elaborar el Pla de 
desenvolupament econòmic de Nou Barris per tal d’anar coordinant totes aquestes actuacions, 
i que es presentarà en la propera sessió del Consell Plenari. Assenyala que l’informe presenta 
un seguit de projectes que s’han desenvolupat, com el projecte Eix Besòs, «Treball als barris» 
o «Barcelona es compromet», indicant els costos de formació i contractació, ja que els plans 
d’ocupació consten de sis mesos de formació i sis mesos de treball. Afirma que no només es 
dóna informació dels que s’han desenvolupant durant el 2016, sinó d’alguns que han començat 
al setembre del 2016. 
 
Destaca que, mentre que en el mandat anterior es van desenvolupar un total de 607 plans 
d’ocupació, en un any del nou Govern s’han fet 656 plans d’ocupació, amb un pressupost 
destinat a la formació i a la contractació de persones en situació d’atur de gairebé 6 milions 
d’euros. A més, assenyala que 342 persones de Nou Barris han estat contractades en altres 
programes a escala de ciutat. Explica que els àmbits en què s’han centrat els diferents plans 
han estat el medi ambient, la neteja, la rehabilitació, les noves tecnologies i els serveis 
vinculats a la comunitat, i que l’informe també dóna informació sobre les categories 
professionals i els projectes desenvolupats a l’espai públic. Assenyala que han treballat amb sis 
entitats en la coproducció de 55 plans d’ocupació dels 422 ja realitzats al districte: Aprise, 
Fundació Pare Manel, Cruïlla, Xarxa Ambiental, Cívic i Fàbrica. 
 
Afirma que una altra de les qüestions importants que també han volgut explicar en l’informe és 
el projecte EDUSI de desenvolupament urbà sostenible de l’eix Besòs. Recorda que una de les 
prioritats del Govern ha estat dedicar molta atenció, recursos i propostes d’acció a l’eix Besòs 
de la ciutat i d’altres municipis, ja que és un dels espais més vulnerables i amb més problemes 
d’exclusió social de tot Catalunya. Explica que van sol·licitar unes ajudes a la Unió Europea per 
treballar projectes en aquest espai i que justament aquesta setmana han rebut la notícia que 
se’ls han concedit aquests recursos extraordinaris, que permetran fer més actuacions als cinc 
barris del districte que engloba el projecte. Destaca que les línies que el projecte ha establert 
com a reptes són, entre d’altres, reduir la fractura digital, disminuir la mobilitat amb vehicle 
privat, millorar l’eix Besòs com a espai de qualitat ambiental i patrimonial, augmentar la 
resiliència davant el canvi climàtic, reduir el fracàs i l’abandonament escolar, i disminuir la taxa 
d’atur. 
 
Finalitzada la primera intervenció de la Regidora, el president del Consell del Districte, Sr. 
Santiago Alonso dona un torn d'intervenció als grups municipals. 
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En primer lloc intervé el Sr. Joaquim Sangrà (ERC) opinant que l’informe de la Regidora torna a 
presentar els temes en què el Govern vol incidir de manera prioritària, però deixa de banda 
molts altres temes.  
 
Manifesta que es congratulen de la creació de la nova web d’habitatge, i que esperen que sigui 
una eina eficient i que vagi més enllà d’un canvi d’imatge. 
 
Pel que fa al balanç de les activitats d’estiu, afirma que l’informe se centra en el vessant més 
assistencial de les activitats d’estiu, però que l’oferta de lleure és molt més àmplia. Assenyala 
que no s’estendrà gaire sobre aquest punt perquè la proposició que avui presenta el seu grup 
tracta d’aquest àmbit, però que vol remarcar que es presenta tot el paquet d’activitats d’estiu 
com si fossin activitats assistencials, quan són activitats normals que es fan cada any. Remarca 
que, a banda de les activitats promogudes pel Districte, hi ha moltes entitats i centenars de nois 
i noies del districte que fan de monitors, voluntaris i promotors que tiren endavant aquestes 
activitats. A més, assenyala que no queda gaire clar en quines activitats han participat els 
infants i que caldria precisar-ho, sense fixar-se només en les activitats becades, per molt que 
sigui un àmbit important al districte. En aquest sentit, insta el Govern a posar molt més en valor 
les activitats de tot tipus i de totes les entitats del districte. 
 
Afirma que celebren l’ampliació de la gestió cívica, ja que el seu grup ha demanat que 
s’impulsés. Explica, però, que així com creuen que la gestió cívica és molt útil i eficient en 
l’àmbit de les entitats esportives, que requereixen uns espais molt especials per dur a terme la 
seva activitat, potser hi podria haver maneres d’evitar-la en el cas de les entitats no esportives, 
com les de cultura popular o de lleure, moltes de les quals podrien tenir, amb un pla de suport, 
els seus locals i les seves activitats. Opina que a vegades fer dependre una entitat de la gestió 
cívica d’un equipament no és el millor ni per a l’activitat ni per a l’entitat. 
 
Manifesta que estan a l’espera que es presenti el Pla d’actuació del districte (PAD), així com les 
mesures de tots els plans que el Govern ha anat presentant en els darrers mesos i que han 
comptat amb el suport de la pràctica totalitat dels grups municipals. Afirma que els agradaria 
que se’ls informés en un document una mica més extens de l’estat de la qüestió en altres 
àmbits del districte, ja que l’informe parla poc de comerç, cultura, transport o incendis forestals. 
En aquest sentit, opina que també cal donar compte de la normalitat del districte, malgrat que hi 
hagi moltes situacions d’emergència. 
 
Seguiament, el president del consell del Districte dóna la paraula al Sr. Adrià Ventura (CiU) qui 
agraeix la informació que se’ls ha donat i demana que, de cara a propers plenaris, no se’ls faci 
arribar l’última versió de l’informe de la Regidora un parell d’hores abans de la sessió. 
 
Opina que el Pla de convivència no està donant de moment els resultats esperats. Afirma que, 
a dia d’avui, els carrers estan més bruts i menys cuidats i hi ha més queixes veïnals. Opina que 
l’únic que s’ha fet és alguna mesura a Roquetes, que és una cosa que celebren perquè el seu 
grup va presentar una iniciativa en aquest sentit. 
 
Manifesta que agraeixen les dades que facilita l’informe sobre habitatge, però que en el plenari 
anterior van fer una pregunta que no es va contestar i a la qual avui tampoc no es dóna 
resposta en les dades presentades. Pregunta quantes famílies apuntades a l’Oficina de 
l’Habitatge no poden accedir al mercat de lloguer privat, i quin temps d’espera hi ha entre que 
una família queda fora del mercat privat per motius econòmics i se li facilita un habitatge de 
lloguer públic o protegit. Pel que fa a això, opina que les famílies que segueixen els canals 
establerts per accedir a l’habitatge són massa sovint oblidades. 
 
Assenyala que l’informe diu que s’han comprat 25 habitatges a bancs i entitats financeres per 
un preu mitjà de 41.000 euros i que s’han destinat 10.000 euros en reformes per cada pis, però 
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que cap d’aquests 25 pisos s’ha destinat a lloguer social. Afirma que, per tant, s’han destinat 
més d’1,5 milions d’euros en 25 pisos, s’han reformat i no s’han fet arribar a les famílies. 
Pregunta si això és correcte o és un error. 
 
Observa que, segons les dades de l’últim mes, el lloguer dels pisos s’ha incrementat en un 18% 
a la ciutat i en un 9% a Nou Barris. Remarca que això és un greu problema per a les famílies 
que fins ara no havien tingut dificultats per accedir a l’habitatge, i pregunta si el Govern ha 
previst alguna acció per pal·liar aquesta pujada del preu del lloguer a Nou Barris. 
 
Afirma que els intents de desnonament a Nou Barris continuen. Assenyala que s’ha demostrat 
que calen eines reals per poder fer front a aquesta problemàtica, tot i que alguns membres del 
Govern deien que era qüestió de voluntat quan estaven a l’oposició. Manifesta que el seu grup 
no farà política partidista d’un drama social com són els desnonaments, a diferència d’altres 
que sí que ho van fer durant la campanya electoral, sinó que es volen posar a disposició del 
Govern per reclamar la recuperació de la Llei 24/2015 que el Govern espanyol i el Tribunal 
Constitucional tenen aturada. 
 
Manifesta que comparteixen totalment la necessitat d’augmentar els plans d’ocupació i que 
volen fer dues propostes de cara a properes edicions: que s’intentin obrir els plans d’ocupació a 
sectors emergents, i que hi hagi una major implicació de les empreses privades i el teixit 
comercial de Nou Barris, que al final són les que aconsegueixen que es produeixi una inserció 
laboral potent. 
 
Afirma que estava convençut que avui es presentaria el PAD i que lamenta que no sigui així. 
Remarca que gairebé ha transcorregut un any i mig des de l’inici del mandat i que les 
demandes de Nou Barris ni desapareixen ni poden estar supeditades a pactes de govern o 
«repartiment de cadires». Recorda que en el mandat anterior es va presentar el projecte de 
PAD el 19 de setembre del 2012 i que la senyora Sanz, com a regidora adscrita del Districte, i 
l’equip que avui governa van dir que el Govern feia tard.  
 
Explica que els han arribat moltes queixes dels veïns perquè les darreres setmanes la Guàrdia 
Urbana està multant i emportant-se les motos que hi ha aparcades a la vorera del voltant del 
Districte, fins i tot aquelles que no molesten ni impossibiliten el pas i el trànsit. Manifesta que 
entenen que això es fa amb l’únic propòsit de recaptar, i justament a la zona on es troben les 
oficines d’Atenció al Ciutadà, de Benestar Social i de l’Habitatge, i la Seguretat Social. Afirma 
que els veïns afectats agrairien una explicació i saber si aquestes actuacions es deuen a una 
decisió del Govern. 
 
Assenyala que l’informe no diu que per primera vegada s’ha fet pagar als veïns i veïnes de Nou 
Barris la zona blava durant el mes d’agost. Pregunta quina valoració fa la regidora d’aquesta 
mesura i quina ha estat la recaptació obtinguda. Manifesta que, atès que dubta que Nou Barris 
hagi esdevingut un nou pol d’atracció turística durant el mes d’agost, creu que aquesta mesura 
només ha servit per castigar l’economia domèstica dels veïns i veïnes de Nou Barris que no 
han marxat de vacances a l’agost. A més, subratlla que durant aquest mes s’ha reduït la 
freqüència de pas del transport públic, de manera que s’ha fet pagar als veïns per estacionar el 
seu cotxe quan no hi havia un alternativa eficient de transport públic.  
 
Assenyala que l’informe no parla tampoc de la paralització d’inversions per part del Govern, fet 
que atura la possibilitat de generar nous llocs de treball. Remarca que la mateixa setmana que 
es van aturar les inversions sobre les smart cities, el Govern va decidir posar taules de càmping 
a Sant Martí. Demana al Govern que sigui seriós i no tan dogmàtic ideològicament, que escolti 
a tothom i que aprofiti l’atractiu que té Barcelona per millorar Nou Barris, ja que el districte no 
se’n sortirà només amb plans d’ocupació. 
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Pregunta en quin punt es troba la rehabilitació dels habitatges de Canyelles i si els veïns estan 
conformes amb la previsió que hi ha. D’altra banda, manifesta que els agradaria saber quina 
intenció té el Govern del Districte respecte a la millora de les condicions del poliesportiu de Can 
Cuyàs i si té relació amb el gestor per resoldre els problemes existents. 
 
Afirma que ja s’han referit en diversos plenaris a la contractació poc ortodoxa que du a terme el 
Govern municipal. Recorda que en el plenari anterior van denunciar que l’arquitecte municipal 
contractat a través d’un gran procés de selecció va ser el que era afí a BEC. Explica que saben 
que això és legal, tal com va dir aleshores la regidora, però que no tenen tan clar que sigui 
coherent amb el que després diu públicament ni que sigui ètic. Remarca que, a més, això 
també ho denuncien els mateixos treballadors, com l’Associació Professional de Tècnics i 
Tècniques de l’Ajuntament de Barcelona, que afirma el següent: «El model d’Administració 
pública que s’està configurant a l’Ajuntament de Barcelona suposa una pèrdua 
d’independència, d’objectivitat i d’imparcialitat de cara als ciutadans.» Afirma que consideren 
que això és molt greu, però que el Govern encara està a temps de rectificar. 
 
A continuació, el president del Consell del Districte dóna la paraula al Sr. Javier Barreña 
Barreña (PPC) quien agradece a la Regidora la presentación del informe.  
 
Señala que el nuevo contrato programa de servicios sociales 2016-2019 reduce las inversiones 
de la Generalitat en servicios sociales para Barcelona y solo financia el 41%, cuando la propia 
ley de servicios sociales obliga a la Generalitat a financiar el 66%. Además, remarca que en el 
año 2010 se financiaba el 64,5%. Afirma que, con la firma de este contrato, la alcaldesa Ada 
Colau valida el menosprecio permanente de la Generalitat hacia la atención social a los 
ciudadanos del distrito de Nou Barris.  
 
Destaca tres cosas del informe a las que su grupo da pleno apoyo: las becas para actividades 
de verano, el Plan de Convivencia y los planes de ocupación. Opina que es bueno trabajar en 
esta línea porque el distrito se lo merece y lo necesita. 
 
Afirma que, a pesar de ello, durante el año y medio que el nuevo Gobierno ya lleva de 
mandato, se ha demostrado una parálisis total, tal como se aprecia en los órdenes del día que 
aprueban en las juntas de portavoces, en los que en el mejor de los casos se someten uno o 
dos puntos a la aprobación del Consejo Plenario. 
 
Opina que es curioso que años atrás el actual equipo de gobierno, cuando estaba en la 
oposición, se quejara del retraso del Plan de Actuación Municipal (PAM) y del Plan de 
Actuación del Distrito (PAD). Explica que su grupo también esperaba que, como mínimo, hoy 
se presentase a aprobación inicial el PAD. 
 
Destaca que uno de los principales problemas que tiene el distrito es la falta de limpieza. 
Afirma que a su grupo cada día le llegan más quejas sobre el empeoramiento del estado de las 
calles, aunque las calles principales, en las que se centra el Gobierno, estén más o menos 
bien. Explica que los propios trabajadores les aseguran que hay basureros que, siguiendo las 
órdenes que se les dan, empiezan media hora más tarde y finalizan media hora antes el 
servicio, con lo que están una hora menos en la vía pública. Señala que muchos vecinos 
también se quejan de que los que van con las máquinas de agua a presión no limpian, sino que 
solo mojan las calles. Afirma que cuando las calles están mojadas parece que estén limpias, 
pero que una vez se han secado siguen estando tan sucias como antes de ser mojadas. 
Explica que también han recibido quejas, sobre todo de vecinos de Trinitat Nova, sobre los 
camioneros que recogen las papeleras, porque pasan por la acera sin respetar a los 
transeúntes. Manifiesta que, desde este punto de vista y tal como han reiterado pleno tras 
pleno, creen que a lo mejor es el momento de empezar a plantearse hacer una auditoría a la 
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empresa que gestiona la limpieza para ver si realmente está cumpliendo el contrato, y en caso 
de no ser así, rescindirlo. 
 
Afirma que otro tema que les preocupa y que también han expuesto en varios plenarios es la 
seguridad. Señala que un caso concreto de falta de seguridad es la calle Sant Iscle, en el Turó 
de la Peira. Explica que se han puesto en contacto con los vecinos y, por lo que les han dicho, 
el Gobierno no ha hecho nada al respecto. Además, afirma que suponen que si el Gobierno 
hubiese hecho algo les hubiera avisado, teniendo en cuenta que presentaron una propuesta 
sobre este problema. 
 
Recuerda que hace unos meses presentaron un ruego en el que planteaban la mejora del 
entorno de Can Dragó, que es uno de los tres puntos de toda la ciudad más transitados por la 
gente que corre en la vía pública. Precisa que solicitaban la mejora de la iluminación, las 
fuentes y el pavimento. Afirma que no han recibido respuesta, y que han examinado la zona y 
no han visto que se hubiera hecho nada al respecto. Manifiesta que, en cambio, el tartán de la 
pista polideportiva ya está en funcionamiento, a pesar de que la previsión inicial era que estaría 
listo en diciembre del año pasado. Destaca que, por fin, los niños de Nou Barris podrán 
practicar atletismo con las mismas condiciones que tienen otras instalaciones de la ciudad.  
 
Explica que han conversado con muchos usuarios de instalaciones deportivas, como la de Can 
Dragó, y les han hablado de su mal estado, en concreto en lo que se refiere a la presencia de 
ratas y cucarachas en vestuarios y zona comunes. Por otro lado, recuerda que presentaron 
también una iniciativa sobre el Eurofitness de la calle Artesania en la que pedían que se 
revisara el contrato y se preguntara a la empresa si iba a realizar la remodelación a la que se 
había comprometido. Afirma que esperaban que el Gobierno les diese respuesta, pues creen 
que en cuatro meses ya podría haber hablado con la empresa. 
 
Explica que la semana pasada estuvieron en el polideportivo de Can Cuyás y pudieron 
comprobar que el sistema de aire acondicionado no funciona bien y que los vestuarios dejan 
bastante que desear. Remarca que, sin embargo, lo más sorprendente es que el tejado de la 
parte superior, donde están las pistas de básquet y de futbol sala, es de uralita. 
 
Afirma que también les preocupan las barreras arquitectónicas. Recuerda que han presentado 
diversas iniciativas en el Consejo Plenario sobre este tema, y que el Gobierno se comprometió 
a empezar a establecer unos criterios y todavía no lo ha hecho. Explica que saben que hay 
zonas que son muy complicadas, pero que esperaban que el Gobierno se tomase en serio este 
tema, ya que todos los ciudadanos tienen derecho a poder moverse por el distrito con la misma 
facilidad. Señala que un caso concreto de barrera arquitectónica es el escalón que hay en las 
viviendas de protección de la calle Aiguablava, en Trinitat Nova, tanto en los locales como en 
las entradas a los edificios. 
 
Pregunta si se va a seguir sin hacer nada con respecto a las terrazas aparte de sancionar, si se 
modificará la ordenanza o se hará una nueva, y si se reunirá la Comisión Técnica de Terrazas 
y empezará a trabajar en ello. 
 
Explica que los comerciantes de Trinitat Nova les han comentado que pagan el impuesto de 
basuras pero no reciben el servicio correspondiente. Pregunta al Gobierno si está al corriente 
de ello y le pide que solucione el problema.  
 
Finalitzada aquesta intervenció, el president del Consell del Districte dóna la paraula al Sr. Juan 
del Olmo (C’s) quien después de saluda a todos los presentes, agradece que el informe incluya 
datos económicos, con un desglose de las partidas relativas a los planes de ocupación y las 
actividades de verano. Afirma que son conscientes de la dificultad que conlleva intentar reflejar 
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en un informe determinados datos, pero que creen que es necesario un mayor detalle cuando 
se hace referencia a ciertas partidas económicas. 
 
Señala que el riesgo de pérdida de vivienda es una situación que no depende de la 
Administración, pero que sí que hay dos cosas que dependen íntegramente del Gobierno y 
deben exigirle: por un lado, la existencia de trámites bien definidos para conseguir una mayor 
identificación de los casos y una agilización en las mediaciones e intervenciones; por otro, la 
consecución de un mayor consenso entre las fuerzas políticas en las medidas adoptadas para 
combatir y paliar este problema. En este sentido, opina que solo se pueden conseguir políticas 
a corto y largo plazo con un consenso unánime de todos. 
 
Afirma que, según los datos que se facilitan en el informe, se deduce la necesidad de aumentar 
el número de pisos de los que dispone el Ayuntamiento para hacer frente a las distintas 
situaciones que se producen. En cuanto a las cesiones de vivienda para alquiler social, opina 
que se desprende una falta de sensibilización en ciertos sectores, una falta de criterios 
acertados por parte del Gobierno y unas campañas informativas poco eficaces porque no 
tienen el efecto deseado. Manifiesta que, por ello, habría que preguntarse si las políticas que 
se han ido aplicando hasta ahora están consiguiendo los objetivos que se fijaron inicialmente 
para ampliar el número de viviendas sociales. 
 
Explica que saben que ha transcurrido poco tiempo desde la creación de la tasa sobre las 
viviendas vacías de uso anómalo, pero que les gustaría saber los objetivos que se ha marcado 
el Gobierno en cuanto al número de pisos que conseguirá que se le cedan gracias a esa tasa. 
 
Recuerda que en el pasado mes de julio la Generalitat anunció la adquisición de 1.800 
viviendas y que en el plenario de ese mismo mes preguntaron si el Gobierno tenía más detalles 
sobre esa operación y si iba a repercutir en el distrito y en qué medida. Afirma que se puede 
contar con su grupo para defender una vivienda pública de alquiler asequible y ajustable a las 
necesidades de la persona, pero desde la aplicación de políticas consensuadas, y no de forma 
unilateral, tal como está haciendo el Gobierno, sin resultados visibles tras un año y tres meses 
de mandato. 
 
Manifiesta que valoran positivamente que el nuevo reglamento de emergencias dé una mayor 
facilidad de acceso a los mecanismos de ayuda que ofrece el Ayuntamiento a las familias, 
aunque desean que no se convierta en un «efecto llamada rebote» en los puntos discrepantes 
de dichas modificaciones.  
 
Afirma que no aprecian el trabajo intenso que el Gobierno dice que está haciendo en el día a 
día de la ciudad, posiblemente por la implantación de unas políticas poco acertadas.  
 
Pregunta si el Gobierno está seguro de que va a poder presentar un plan por el derecho a la 
vivienda en el 2016, cuando el 4 de mayo de 2016 anunció que entregaría el PAD en julio, y 
cinco meses más tarde sigue sin presentarlo. Pide que el Gobierno concrete las fechas tanto 
de presentación del PAD como del plan de derecho a la vivienda.  
 
En cuanto a las actividades de verano, agradece que el Ayuntamiento fomente estas 
actividades tan necesarias y valora positivamente la relación que han tenido algunas de estas 
actividades con el entorno donde viven los jóvenes, ya que es una forma de concienciar a las 
nuevas generaciones de los recursos y las necesidades de la ciudad.  
 
Con respecto a los datos sobre la gestión cívica, señala que les sorprenden las medidas 
anunciadas por la incoherencia con ciertos acontecimientos producidos en los últimos meses 
debido al mal estado de algunas instalaciones municipales.  
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Sobre las políticas de ocupación, afirma que afrontar los efectos de la crisis, la recuperación del 
crecimiento económico y la generación de empleo y garantizar la cohesión social es el desafío 
actual más difícil, pero que para ello son necesarias actuaciones concretas y efectivas en 
ámbitos y horizontes distintos. Opina que son necesarios criterios de cohesión económica e 
igualdad social con medidas que compensen las diferencias entre los diferentes barrios y 
garanticen que los beneficios de las actividades económicas se reinviertan en el conjunto de la 
población. 
 
Agradece el resumen sobre los planes de ocupación que aparece en el informe, aunque afirma 
que sería interesante que el Gobierno les comunicara si se han alcanzado los objetivos 
previstos. Explica que, por ejemplo, según los datos facilitados en el informe, el 64% de los 
proyectos se han centrado en el ámbito del medio ambiente y la limpieza, pero que los vecinos 
no tienen la percepción de que se hayan producido mejoras en materia de limpieza.  
 
Manifiesta que también sería necesario conocer los efectos que han tenido las intervenciones 
de los agentes cívicos en el día a día del distrito, cuántas han realizado, qué tipo de 
reclamaciones han solventado y cuáles han trasladado al Ayuntamiento por no poder actuar o 
ser reiterativas.  
 
Explica que han recibido con agrado la noticia de la concesión de 15 millones adicionales del 
fondo europeo para el proyecto Eix Besòs, que repercutirán en algunos barrios del distrito. 
Manifiesta que esperan que en el próximo plenario puedan conocer las acciones que piensa 
realizar el Gobierno y cuáles serán sus prioridades, así como los recursos que destinará a cada 
uno de los barrios.  
 
Finalitzades les intervencions dels representants dels grups municipals,el president del consell 
del Districte Sr. Santiago Alonso abre el turno de palabra del público asistente recordando que 
las intervenciones se tienen que ceñir a temas del distrito contenidos en el informe de la 
regidora, y pidiendo que sean breves.  
 
El Sr. Francisco Garrobo, en representació de la CUP Capgirem Nou Barris, explica que el 
regidor adscrit del seu grup no ha pogut assistir al plenari per motius d’agenda i li toca a ell 
parlar en nom de la CUP Capgirem Nou Barris.  
 
Opina que les mesures en matèria d’habitatge són insuficients. Assenyala que, per exemple, en 
l’últim mes i mig, sense comptar l’agost, s’ha treballat amb 34 famílies noves però només s’han 
pogut resoldre deu casos de manera definitiva. Afirma que això és una dinàmica habitual, ja 
que entre maig i juliol hi va haver gairebé 100 noves famílies ateses i només es va poder 
augmentar en 26 el nombre de casos resolts. Remarca que el nombre de casos en procés de 
resolució ja representa més del 54% del total dels casos atesos des de l’inici del mandat, quan 
en el plenari anterior aquest percentatge era del 52% i en l’anterior del 45%. Manifesta que això 
demostra que hi ha un «coll d’ampolla», i que si els jutjats són més agressius del que ja ho són 
actualment l’emergència pot arribar a ser molt greu. En aquest sentit, opina que la mediació no 
serveix de gaire, ja que els casos no s’aturen definitivament, i que cal accelerar urgentment 
l’ampliació del parc públic d’habitatge social i d’emergència. 
 
Observa que la gran majoria de les més de 300 ocupacions detectades són de pisos d’entitats 
bancàries i tan sols 24 corresponen a propietaris mitjans o petits. Pel que fa a això, assenyala 
que els grans tenidors són els que tenen més de 50 pisos, quan consideren que haurien de ser-
ho també persones amb un nombre inferior de pisos. Afirma que els acords amb entitats 
bancàries suposen uns grans costos per a les arques de l’Ajuntament, mentre que als bancs 
els surt fins i tot rendible pactar amb l’Ajuntament, ja que reben cada mes uns diners fixos i les 
reformes van a càrrec del consistori.  
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Manifesta que pensen que la nova web d’habitatge és una bona iniciativa, però que, a més 
d’estar en català, castellà i anglès, també hauria d’estar disponible en altres idiomes que es 
parlen al districte, com l’àrab, per tal de donar una informació més comprensible per a les 
famílies de Nou Barris.  
 
Respecte a l’apartat de l’informe sobre plans d’ocupació, assenyala que no saben si el salari 
mensual que apareix als quadres és net o brut o si consta de 12 o 14 pagues. Demana que 
se’ls doni aquesta informació per poder tenir una visió més àmplia d’aquests plans. Opina que, 
sigui quina sigui aquesta dada, generar plans d’ocupació temporals no deixa de ser un pegat a 
una situació igual de dramàtica que la de l’habitatge. Pregunta si, tal com reivindiquen diverses 
entitats, com l’Assemblea d’Aturades, hi haurà obligacions contractuals per contractar persones 
del districte per a les futures obres incloses en el PAD de Nou Barris, i si els treballs dels futurs 
plans d’ocupació seran de qualitat o precaris.  
 
Afirma que és molt important que l’Ajuntament revisi les condicions del contracte amb UBAE en 
relació amb el poliesportiu de Can Cuyàs, i que fins i tot rescindeixi aquest contracte, que té 
una durada de més de 40 anys. Opina que caldria buscar totes les escletxes legals per 
finalitzar aquest contracte amb UBAE, i no només pel que fa a Can Cuyàs, que inclou també 
Can Dragó, sinó també pel que fa a la resta de poliesportius de Barcelona.  
 
Observa que l’informe no fa referència als dos incendis que ha patit Collserola en les últimes 
setmanes, un dels quals ha afectat Roquetes i Torre Baró. Afirma que fa anys que es pateixen 
incendis en aquesta zona i que sembla que només hi ha dues formes d’actuar en un dels 
pulmons més importants dels barcelonins: o se l’aniquila posant-li portes per portar la ciutat a la 
muntanya, o bé se l’ignora deixant que pateixi situacions dramàtiques com les que s’han viscut. 
Opina que el desbrossament de la zona afectada no es fa de manera adequada i que caldria 
destinar més recursos a tenir un espai net que sigui molt més difícil de cremar. A més, recorda 
que hi ha cables d’alta tensió a pocs metres d’altura sobre la vegetació. Explica que no saben 
si això hi va tenir alguna cosa a veure, però que el Verdum es va quedar sense llum a l’hora de 
l’incendi. Manifesta que estan convençuts que la desaparició d’aquests cables reduiria 
enormement les possibilitats d’incendi a la zona, a més de satisfer una llarga reivindicació 
veïnal de la zona alta de Nou Barris i redundar en benefici de la salut pública. Demana que es 
protegeixin Collserola i la resta dels pulmons de la ciutat, que destaca que són necessaris per 
protegir el futur de la ciutat com a comunitat i per no esdevenir una ciutat de ciment sense vida.  
 
La Sra. Puri manifiesta que les gustaría saber qué ha habido de positivo en lo que respecta a la 
convivencia. Explica que en el parque del Pla de Fornells se han realizado durante dos meses 
actividades a diario, como zumba, baile y música, y que los vecinos han acabado hartos. 
Afirma que actualmente siguen soportando cantos y palmas a las tres de la mañana en la plaza 
del parque y que no se puede pasar por las aceras de Mina de la Ciutat porque la gente tira 
cosas al suelo. Opina que lo que hay que hacer es educar a la gente y no «montarles una fiesta 
cada noche», tras la cual los vecinos tienen que aguantar todo el ruido que provoca el regreso 
de estas personas a casa. Afirma que han tenido que soportar esta situación cada día hasta las 
doce y media o la una de la mañana. Pide al Gobierno que, de cara al próximo año, busque 
una nueva ubicación para estas actividades para respetar el descanso de los vecinos.  
 
La Sra. María González afirma que es vecina de la calle Sant Iscle, 75, donde hace unos tres 
años que gran parte de los pisos están ocupados, dado que la mayoría están en subasta y en 
estos momentos son «tierra de nadie». Explica que ella lleva nueve años viviendo en este 
edificio, donde es la vecina más antigua, y que todos los vecinos que vivían antes en él eran 
gente normal que trabajaba y solo buscaba una vivienda. Destaca que tenían una buena 
convivencia entre ellos y con todo el entorno, y que respetaban el civismo. Señala que, sin 
embargo, llevan tres meses con pisos ocupados en los que hay tráfico de drogas, prostitución y 
maltrato a menores. Explica que pidió a los nuevos ocupantes que respetaran el derecho al 
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descanso nocturno, pero que, al ver que nadie le hacía caso, puso una denuncia a la Guardia 
Urbana y, a raíz de esa investigación, se han producido muchas agresiones. Explica que hace 
poco iba casi dormida por la calle porque no la dejan dormir de noche y rozó sin querer a uno 
de ellos, que la tiró al suelo. Afirma que, debido a la caída, se rompió el brazo y tuvo que estar 
ingresada.  
 
Finalmente, insiste que en la escalera hay tráfico de droga, igual que en todos los bajos de los 
edificios del entorno, tanto de la calle Montsant como de la calle Pedret.  
 
La Sra. Yoyi, en representació de la coordinadora d'entitats de Nou barris, manifesta que, des 
de la Coordinadora d’Associacions de Veïns i d’Entitats, resten a l’espera de l’aprovació del 
PAD. Explica que, mentrestant, s’estan desenvolupant altres plans molt positius per als veïns, 
però que troben a faltar la visió global i la coherència que dóna un PAD. Demana que s’expliqui 
en quin punt es troba el PAD, quan es convocaran les taules del Pla d’acció contra la 
desigualtat, i com s’engloba tot això en els plans de barri.  
 
Per últim, el Sr. Carmelo Vico explica que fa poc estava prenent un tallat a un bar del carrer 
Joaquim Valls amb Viladrosa i el va cridar l’atenció que uns senyors de BCNeta van estar-s’hi 
una hora i mitja prenent cafè i cervesa, amb les escombres penjades en una jardinera. Afirma 
que, per tant, no l’estranya que no hi hagi neteja al barri.  
 
Acabada la intervenció del públic assistent, el president del Consell del Districte dóna de nou la 
paraula a la Regidora.  
 
La Sra. Janet Sanz explica, amb relació a la intervenció del portaveu d’ERC, que no ha donat 
tot el detall del gran nombre d’activitats de lleure que es fan al districte, i a les quals el Govern 
dóna suport, perquè la voluntat de l’informe era posar de manifest que hi havia una necessitat 
no coberta que, amb esforç i recursos, s’ha materialitzat i ha tingut un bon resultat. A més, 
destaca que això no genera assistencialisme sinó autonomia de les famílies.  
 
Respecte a la gestió cívica, afirma que en cap cas es fa dependre una entitat d’aquesta gestió, 
sinó que treballen per trobar solucions per a aquelles entitats que necessiten espais propis. 
Destaca que a Nou Barris s’ha fet una aposta, que ara s’està copiant en altres llocs, per posar 
en valor la gestió d’alguns equipaments, com ara els camps de futbol, per part d’entitats 
arrelades al territori, però que això no entra en contradicció amb l’altra línia de treball 
esmentada.  
 
Manifesta que li agradaria donar molta més informació d’altres coses que també són 
importants, però que en cada informe intenten prioritzar els temes que creuen que són d’interès 
ciutadà perquè reflecteixen les necessitats del districte. Assenyala que a l’última Audiència 
Pública va sortir molt el tema de la neteja i que, per tant, es compromet a informar de les 
actuacions realitzades en aquest àmbit en el proper plenari. D’altra banda, assenyala, en 
relació amb la intervenció del Sr. Vico, que es fan auditories i un seguiment dels serveis de 
neteja, però que si se’ls faciliten dades concretes sobre casos com el que s’ha explicat poden 
traslladar aquesta informació als àmbits oportuns.  
 
Explica que un dels dos incendis que es van produir al Parc Natural de Collserola va tenir lloc 
per sobre de la carretera Alta de Roquetes i va cremar unes 20 hectàrees, especialment matoll, 
malgrat els esforços de desbrossament que s’han fet aquest any. En aquest sentit, destaca que 
més de 200 plans d’ocupació han estat vinculats al desbrossament, i que aquest esforç es pot 
observar fent un volt per Ciutat Meridiana i Torre Baró. Assenyala que, no obstant això, si no 
plou i no hi ha una feina prèvia de molts anys, és fàcil que un vidre o qualsevol cosa provoqui 
un incendi. Manifesta que Collserola és una prioritat i és fonamental fer-ne una regulació 
acurada, i que també es compromet a anar informant els grups de l’estat del parc natural. 
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Afirma que és un tema que segueixen, i que el dia de l’incendi ella es va desplaçar al lloc 
afectat per veure com estava tot.  
 
En relació amb la intervenció de CiU, explica que els 25 pisos que van comprar directament de 
les entitats financeres ja estaven ocupats, tal com va explicar fa temps, i que per això no hi ha 
noves adjudicacions.  
 
Afirma que està totalment d’acord amb el Sr. Ventura que cal fer plans d’ocupació en altres 
sectors i implicar-hi també les empreses privades i el comerç. Assenyala que quan expliquin el 
Pla de desenvolupament econòmic del districte i la mesura de govern corresponent tindran 
l’oportunitat d’aprofundir-hi una mica més.  
 
Respecte al PAD, al qual s’han referit diversos grups, manifesta que està penjat a la web i que 
s’ha treballat amb tots els grups, els veïns i veïnes, i les associacions. Afirma que per al Govern 
és el full de ruta i el marc global del Pla d’acció contra la desigualtat, el Pla de barris i el Pla de 
desenvolupament econòmic. Assenyala, però, que estan esperant fer-ho encaixar tot amb el 
projecte de ciutat, ja que hi ha un PAM de ciutat i molts altres PAD de districte. Remarca que 
sempre han dit que volen que el PAD no sigui el PAD del Govern, sinó que sigui el PAD del 
districte i les entitats. Manifesta que han intentat comprometre’s al màxim possible amb 
actuacions que fa molt de temps que el districte espera i l’únic que han fet és mirar de quadrar 
aquestes actuacions des del punt de vista dels terminis, els pressupostos i les inversions. A 
més, afirma que hi ha actuacions que surten al PAD que ja estan en marxa.  
 
Recorda que l’àrea verda per a residents ha estat gratuïta durant tot l’estiu, malgrat que ja és 
pràcticament gratuïta durant la resta de l’any, quan costa un euro a la setmana. Subratlla que el 
que es va modificar respecte a estius anteriors va ser el pagament de l’àrea blava per a no 
residents durant l’agost. Diu al Sr. Ventura que ja li faran arribar les xifres sobre aquesta 
qüestió.  
 
Pel que fa a la pregunta sobre la rehabilitació dels habitatges de Canyelles, explica que estan 
esperant que el Govern de la Generalitat els acabi de concretar les ajudes que hi destinarà, 
tenint en compte que hi havia un treball coordinat respecte a aquesta qüestió i que el Govern 
de la Generalitat ha anat disminuint la seva aportació. Manifesta que volen un compromís real 
que permeti finalitzar les obres de rehabilitació a tot el barri de Canyelles.  
 
En relació amb la intervenció del PP, afirma que els agradaria molt que la Generalitat destinés 
tots els recursos que deu a Barcelona en el conveni de serveis socials, però que també 
agrairien que el Govern de l’Estat fes les transferències de serveis socials que es requereixen. 
Explica que el que han fet en la negociació amb el Govern de la Generalitat sobre aquest 
conveni ha estat prioritzar. Destaca que han aconseguit 8,5 milions més que el 2015, i que els 
53 milions d’euros previstos en el conveni es puguin destinar a tenir 90 professionals més en 
els equips bàsics d’atenció social (EBAS), al servei d’atenció domiciliària, als serveis de 
dependència i a l’increment de 22 professionals en els equips d’atenció a la infància i 
l’adolescència (EAIA). Assenyala que, per tant, estan reorientant aquests recursos a les 
necessitats que tenen el districte i la ciutat. Manifesta que valoren l’esforç que ha fet la 
Generalitat, tot i que saben que és insuficient, i que ja els agradaria tenir el mateix nivell 
d’inversió que el 2010, el 2008 o el 2005, però que això no és possible. D’altra banda, destaca 
que la Targeta Solidària es va iniciar amb un pressupost de 10 milions, però ha arribat als 18 
milions per cobrir tota la demanda.  
 
Respecte a la situació del poliesportiu de Can Cuyàs, al qual han fet referència el PP i la CUP, 
recorda que el dia de l’Audiència Pública va explicar que el nou Govern s’ha trobat amb moltes 
concessions atorgades fa molts anys i creuen que s’han de revisar. Assenyala que la concessió 
de la gestió en el cas de Can Cuyàs té una durada de més de 40 anys i, a més, està vinculada 
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a l’equipament de Can Dragó. Explica que han començat a imposar sancions concretes per la 
manca de manteniment adequat d’aquestes instal·lacions, les quals també van decidir 
unilateralment canviar els horaris, cosa que ja han rectificat. Manifesta que, per això, han 
plantejat als veïns i veïnes de Ciutat Meridiana que han de decidir conjuntament com volen que 
sigui aquest equipament i volen replantejar-ne la gestió. Afirma que crearan una comissió de 
seguiment amb els mateixos veïns per desenvolupar tot això.  
 
Quant a les terrasses, explica que el que han intentat des del començament és veure com 
reorientar l’ordenança, que és un objectiu que comparteixen i treballen amb altres grups, com el 
PSC, ERC i la CUP.  
 
Dice al Sr. Barreña que le pide que no cumpla la ordenanza de terrazas cuando fue el PP quien 
pactó dicha ordenanza con CiU en el mandato anterior. 
 
Manifesta que el Govern treballarà perquè es mantinguin les terrasses allà on tenen sentit, fan 
una funció social, donen servei als veïns i no generen problemes de convivència i de descans 
veïnal, i per intentar reconduir la situació d’aquelles que no compleixin aquests requisits. A 
més, remarca que estan fent això en diàleg amb el Gremi de Restauració, però mantenint 
sempre el compromís amb els veïns i veïnes, que són els qui pateixen més els efectes de tenir 
una terrassa sota casa.  
 
Respecte a la intervenció de C’s, afirma que estan d’acord amb moltes de les propostes que fa 
i en les quals ja treballen, com agilitzar els tràmits en les intervencions per evitar la pèrdua 
d’habitatge. Així mateix, manifesta que també creuen que el consens polític és fonamental en 
les actuacions per combatre les desigualtats i l’atur. Assenyala que en la mesura de govern de 
desenvolupament econòmic tindran l’oportunitat d’integrar les aportacions que ha plantejat el 
Sr. del Olmo.  
 
Afirma que s’han compromès a enllestir el Pla d’habitatge el 2016, i que en l’àmbit de ciutat ja 
s’ha treballat el marc d’aquest pla. D’altra banda, manifesta que fa molt poc que es va aprovar 
la taxa per a habitatges buits i, per tant, encara no en pot donar informació precisa. 
 
Explica que, pel que fa a la situació del carrer Sant Iscle, en faran un seguiment amb la Guàrdia 
Urbana i estudiaran què hi poden fer. 
 
Respecte al problema de convivència que ha plantejat la Sra. Puri, assenyala que aquest tema 
és molt complex i no es resol d’un dia per l’altre, i que per això ha dit que les mesures del Pla 
de convivència seran permanents i s’han de treballar conjuntament amb els veïns i veïnes. 
Destaca que una dada positiva que els ha donat la Guàrdia Urbana és que aquest estiu s’han 
reduït a la meitat les trucades de queixes, que opina que és una dada que reflecteix que hi ha 
hagut una disminució de la tensió al carrer de la Mina de la Ciutat. Explica que ella ha estat a 
l’espai on s’han organitzat les activitats i que els dies que hi ha anat a les dotze de la nit ja 
havia finalitzat tot. Afirma que, en tot cas, hi ha una activitat comunitària sense precedents al 
barri que s’ha d’intentar que no sigui només d’una part de la comunitat, sinó que tothom senti 
que en forma part. Manifesta que sap que els veïns tenen molèsties, però demana que entre 
tots pensin quines són les millors maneres d’actuar i treballar perquè al barri tothom se senti a 
gust. A més, remarca que a l’estiu s’ajunta el fet que les finestres estan obertes i hi ha més 
gent al carrer.  
 
Afirma que ella està satisfeta de l’evolució positiva dels problemes de convivència al districte, 
però que cal anar molt més enllà i tothom ha de posar de la seva part i ampliar una mica el 
marge de tolerància. Manifesta que s’ha millorat la situació en alguns llocs i s’ha anat buscant 
l’equilibri entre el gaudi de l’espai públic i la convivència i el descans.  
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El president del Consell del Districte assenyala que la Regidora ha excedit àmpliament el temps 
d’intervenció, però que ha considerat que era d’interès que pogués contestar les preguntes dels 
grups i seguidament  dóna pas al segon torn d’intervencions dels grups municipals.  
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) explica que celebra que el president atorgui el temps que 
consideri necessari en funció de criteris d’interès comú, a diferència del que va fer a l’últim 
plenari, en el qual li va negar un torn de rèplica perquè havia esgotat el temps.  
 
Manifesta que es congratula que el Govern digui que en el proper plenari es parlarà de neteja. 
Pel que fa a això, opina que els informes no han de ser només per «posar-se medalles», sinó 
que també poden ser informes de situació. Explica que són plenament conscients de les 
limitacions de temps, però que creuen que l’informe que es dóna als grups podria ser una mica 
més extens que el PowerPoint, que és un format que s’acostuma a utilitzar per fer resums.  
 
Manifesta que celebra que el Govern hagi reconegut el contingut bàsic del contracte programa 
signat entre l’alcaldessa de Barcelona i la consellera de Benestar Social i Família. Pel que fa a 
això, opina que és enganyós tractar els percentatges globals, quan hi ha hagut un increment 
del 18% en la dotació del contracte programa a la ciutat. Destaca que, per primer cop, i no 
només a l’Ajuntament de Barcelona sinó a tots els ajuntaments del país, s’hi inclou finançament 
per a plans i mesures d’igualtat en el treball, plans i mesures d’igualtat per als col·lectius LGTBI 
i actuacions en matèria d’accessibilitat. En relació amb això, assenyala que en el cas de 
Barcelona s’inclouen 46.000 euros d’ajut als bancs de productes de suport, que és una cosa de 
la qual tots s’haurien de sentir molt orgullosos perquè una de les entitats que va començar 
aquest tipus de projectes va ser ASENDI. D’altra banda, també destaca que per primer cop es 
destinen més de 370.000 euros al Programa d’atenció a persones sense llar de Barcelona. 
Opina que, en definitiva, s’ha donat el fet extraordinari que dos governs diferents han apostat 
més per la inversió social que en els anys anteriors.  
 
El Sr. Adrià Ventura (CiU) agraeix la resposta de la regidora, i assenyala que hi ha un parell de 
coses que no els ha acabat d’aclarir: quan es presentarà el PAD, i si es pensa impulsar alguna 
mesura extraordinària per pal·liar la pujada del preu del lloguer a Nou Barris.  
 
Manifesta que celebren que estigui previst parlar de neteja en el proper plenari i que esperen 
que es prenguin mesures en aquest àmbit. D’altra banda, remarca que és veritat que l’àrea 
verda és gairebé gratuïta, però que a Nou Barris no hi ha àrea verda i sí àrea blava.  
 
El Sr. Javier Barreña (PPC) reitera que el nuevo contrato programa de servicios sociales 2016-
2019 prevé 52 millones de euros en servicios sociales para Barcelona, cuando en el año 2010 
se destinaban 81,9 millones y la ley de la Generalitat obliga a financiar el 66% de estos 
servicios. Opina que se han mejorado algunos servicios y se han empeorado otros, ya que 
reducir el presupuesto implica también reducir servicios. Señala que otra cosa es que se hayan 
reasignado las partidas a servicios más actualizados.  
 
Afirma que no ha escuchado a la Regidora decir si tiene intención de poner fin al contrato del 
Eurofitness de la calle Artesania.  
 
Con respecto al tema de las terrazas, explica que, después de que los grupos del PP, CiU y C’s 
se pusieran de acuerdo para intentar desencallar una situación insostenible y consiguieran el 
apoyo de ERC, ahora le toca al Gobierno empezar a trabajar sobre este tema. Afirma que la 
normativa en vigor hasta la fecha es perfectamente aplicable, y lo único que tiene que hacer el 
Gobierno es que la Comisión Técnica de Terrazas, que es la que decide los espacios 
singulares, tome decisiones.  
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El Sr. Juan del Olmo (C’s) recuerda que el pleno extraordinario sobre terrazas que tuvo lugar 
en septiembre se celebró gracias a la insistencia de C’s, en colaboración con el PP, ya que el 
Gobierno estaba ignorando la realidad y los problemas cotidianos de los restauradores.  
 
Con respecto a la tasa sobre los pisos vacíos, explica que le sorprende que el Gobierno no 
tenga una estimación de los pisos que quiere conseguir con la creación de esta tasa. Opina 
que esto demuestra nuevamente que el Gobierno realiza acciones sin sentido y sin unos 
objetivos concretos y medibles. Además, remarca que, a pesar de que el Gobierno del 
Ayuntamiento de Barcelona tiene que gobernar para todos los ciudadanos, lo que hace 
actualmente es crear crispación entre los ciudadanos y los distintos sectores existentes en 
Barcelona. Opina que el Gobierno sigue sin buscar los consensos necesarios para crear 
políticas a corto y a largo plazo que beneficien al conjunto de la ciudad, y continúa aplicando 
medidas y acciones sin un proyecto coherente que las avale, como en el caso de la 
supermanzana del Poblenou, la creación de tasas, la imposición de ciertas moratorias, el 
incumplimiento de ordenanzas y la demora de planes, entre otros. Finalmente, manifiesta que 
espera que el Gobierno despierte de su utopía lo antes posible por el bien de todos.  
 
Finalitzat el segon torn dels grups municipals, el president del Consell del Districte Sr. Santiago 
Alonso pregunta a la Regidora si quiere cerrar el punto del orden del dia pero la Regidora 
declina tornar a fer ús de la paraula, donant en conseqüència per tancat aquest punt, obrint el 
següent punt de l'ordre del dia.  
 

 
Part decisòria 
 
5.- INFORMAR sobre l’aprovació inicial de la Modificació del Pla general metropolità per a la 
conservació del passatge de Santa Eulàlia, d’iniciativa municipal. 
 
    El presient del Consell del Districte dóna la paraula al govern. 
 

El Sr. Carlos Izquierdo (BEC) recorda que el Passatge de Santa Eulàlia es troba afectat pel Pla 
General Metropolità (PGM) de l’any 1976, en què aquest sòl quedava com a zona verda, i el 
Govern n’ha promogut la desafectació. Assenyala que aquesta modificació del PGM va ser 
aprovada inicialment per unanimitat el passat 13 de juliol en la Comissió d’Ecologia, Urbanisme 
i Mobilitat.  
 
Explica que la nova ordenació, a part de desafectar els habitatges, proposa passar una part 
d’aquest sòl qualificat de zona verda a la plaça Virrei Amat; qualificar els habitatges amb la clau 
15, de conservació de l’estructura urbana; i crear una reserva de sòl per fer habitatges 
dotacionals. Manifesta que, més enllà d’una desafectació urbanística, consideren que la nova 
ordenació també comporta un valor afegit que és molt necessari per al districte, com és la 
conservació d’un nucli històric que data del 1929 i que té una relació directa amb Ramon 
Casas, un dels majors exponents del modernisme a la ciutat, i amb grans arquitectes com 
Josep Maria Ros Vila i Antoni Fisas.  
 
Afirma que, com a Govern, estan molt contents de promoure aquesta desafectació, que ha 
estat una reivindicació històrica dels veïns i veïnes del passatge. Explica que volen reconèixer 
la lluita i el treball constants d’aquests veïns i veïnes, i agrair tota la tasca d’investigació que ha 
fet un dels grans actius i referents de la memòria històrica del districte, el Sr. Jordi Sánchez, 
que és veí del passatge de Santa Eulàlia.  
 
Manifesta que el seu grup municipal informa favorablement la proposta. 
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Seguidament, el president del Consell del Districte, obre un torn d'intervenció als grups 
municipals.  
 
En primer lloc, el Sr. Joaquim Sangrà (ERC) afirma que aquesta proposta de desafectació era 
esperada i desitjada per tothom. Assenyala que, tanmateix, volen destacar que ara s’obre un 
període en què aquest planejament ha de passar per diverses fases fins a arribar a la 
modificació efectiva del PGM, i que durant aquest temps estaran amatents a com es 
desenvolupa el projecte, a la seva repercussió sobre els veïns i a la negociació que es faci amb 
ells sobre el cost de la urbanització, tenint en compte que no és el mateix fer públic un 
passatge que era privat a Nou Barris que en altres llocs.  
 
Manifesta que es congratulen que es pugui conservar aquest sector de cases que aporten 
qualitat i història a tots els veïns i veïnes del districte.  
 
A continuació, el president del Consell del Districte dóns la paraula al Sr. Adrià Ventura (CiU)  
qui afirma que, després de 40 anys d’afectació, tenen l’oportunitat de ser justos amb el 
Passatge de Santa Eulàlia i amb els veïns i veïnes que estaven afectats. Assenyala que una 
desafectació no és un tràmit àgil ni ràpid, però que potser s’hauria pogut trigar unes dècades 
menys a fer-la. Destaca que finalment s’ha aconseguit gràcies a l’empenta dels veïns, del 
Govern anterior i del Govern actual, i que estan convençuts que és una solució positiva per a la 
ciutat, per al districte, per a Vilapicina i per a les famílies que hi viuen, ja que s’allibera un espai 
singular amb una forta càrrega històrica per a Nou Barris.  
 
Manifesta que informen favorablement la proposta, i agraeix als veïns del passatge de Santa 
Eulàlia el seu esforç i la seva dedicació, sense els quals aquesta desafectació no hauria estat 
possible.  
 
Després, el president del Consell del Districte dóna la paraula al Sr. Francisco García Ortiz 
(PPC)  quien explica, en primer lugar, que quieren dar la enhorabuena a los auténticos 
responsables de que hoy estén tratando esta modificación del PGM, que son la Asociación de 
Vecinos del Pasaje de Santa Eulalia, cada uno de los vecinos que de una manera u otra han 
participado en este proceso y, sobre todo, el Sr. Jordi Sánchez. Destaca que el Sr. Sánchez 
lleva muchos años insistiendo en esta propuesta de modificación del PGM para preservar este 
importante patrimonio histórico de la ciudad. Remarca que, tanto es así, que fue la persona que 
propuso la plaza Virrei Amat para hacer la permuta de zona verde.  
 
Manifiesta que, como Grupo Municipal del PP, también están orgullosos de haber puesto su 
granito de arena en este proceso, puesto que, desde el año 2013, han presentado varias 
iniciativas y propuestas sobre esta cuestión a los distintos gobiernos municipales que han 
pasado por el consistorio, y también han presentado diversas notas de prensa, logrando que 
medios de comunicación importantes se hicieran eco de la propuesta.  
 
A continuació, el president del Consell del Districte dóna la paraula al Sr. Juan del Olmo (C’s)  
quien opina que este tipo de afectaciones no tienen ningún sentido, tanto en este caso en 
concreto como en otros similares que existen en Barcelona. Afirma que no tenía mucha lógica 
seguir con esta afectación para crear una zona verde de difícil construcción y mantener la 
inseguridad de los vecinos afectados durante 40 años. Manifiesta que, por ello, se alegran de 
esta modificación del PGM, que destaca que beneficia tanto a los vecinos como al barrio y al 
Ayuntamiento. Afirma que, por lo tanto, informan favorablemente la propuesta.  
 
Per últim, el president del Consell del Districte, dóna la paraula al Sr. Mario García Gómez 
(PSC) que expressa el vot a favor del seu grup. 
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Finalitzades les intervencions dels grups municipals, el president del Consell del Districte da 
paso al turno de palabra del público asistente.  
 
El Sr. Jordi Sánchez assenyala que no parlarà en nom de l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou 
Barris, sinó com a veí de l’illa del Passatge de Santa Eulàlia i com a representant dels veïns.  
 
Afirma que, després de cinc anys lluitant sense descansar ni un sol dia, ha d’agrair les 
aportacions que ha fet tothom perquè tots plegats puguin celebrar la desafectació d’unes cases 
que tenen molts anys i que, a més, lliguen aquest any amb la celebració de l’Any Ramon 
Casas, ja que van ser propietat del pintor.  
 
Assenyala que el 12 de setembre es va iniciar el procés d’al·legacions, que durarà tres mesos, i 
que els veïns estan examinant tot el projecte amb detall. Manifesta que estan contents que 
s’informi favorablement la modificació per unanimitat, i que agraeixen al Govern actual les 
reunions amb els veïns. Explica que esperen que aquestes reunions continuïn, ja que van 
sorgint qüestions i hi ha coses que desconeixen perquè no són juristes.  
 
Manifesta que el que el sorprèn més és que s’obligui a pagar diners als veïns per la 
desafectació de casa seva. A més, remarca que es tracta de quantitats molt elevades per a les 
butxaques d’uns veïns normals i corrents. D’altra banda, afirma que consideren un error que el 
projecte no parli d’un preu límit. Explica que pensen que s’haurien de disminuir aquestes 
quantitats, tenint en compte que, a més, al veí al qual s’expropia només se li retribueix un 26% 
del preu. Manifesta que consideren que a l’Ajuntament li pertocaria pagar aproximadament la 
meitat i no només un 26%, ja que vol construir almenys 30 pisos i ells són un conjunt de 36 
cases.  
 
Explica que estan molt contents que s’urbanitzi el passatge de Santa Eulàlia, que és un carrer 
que no té clavegueram i que passarà a la història com l’últim carrer de terra del barri de 
Vilapicina i Torre Llobeta. Remarca, però, que el projecte sempre parla de cessió quan en 
realitat hauria de parlar d’expropiació, ja que és un carrer privat i, per tant, té uns propietaris. 
En relació amb això, afirma que costa d’entendre que es consideri una cessió gratuïta quan 
alhora se’ls està cobrant.  
 
Destaca que els veïns han patit les afectacions durant 40 anys i que si les cases avui en dia 
estan arreglades és perquè han fet molts esforços i han posat diners de la seva butxaca, tot i 
saber que qualsevol dia els podien enderrocar la casa. Assenyala, però, que el fet que el 
passatge passi de ser privat a públic els suposarà també un perjudici perquè ja no podran fer el 
que vulguin al passatge. Opina que, des d’aquest punt de vista, potser l’Ajuntament els hauria 
de compensar econòmicament aquesta pèrdua de les seves condicions de vida.  
 
El Sr. Pepus destaca que el Passatge de Santa Eulàlia és un conjunt històric a Nou Barris i a la 
ciutat que es va construir l’any 1934 i que forma part de la recuperació dels habitatges de la 
República. Afirma que serà, doncs, un punt històric emblemàtic del districte.  
 
El Sr. Alonso pregunta als grups si volen afegir alguna cosa més.  
 
El Sr. Mario García Gómez (PSC) assenyala que amb el canvi de planejament es passa d’una 
zona verda a una zona edificada, i això comporta una sèrie de càrregues per a qui ocupa la 
zona. Explica que en aquest cas es tracta d’un terreny que ja està edificat i la Llei d’urbanisme 
preveu que ha de ser el promotor qui assumeixi aquestes càrregues.  
 
Manifesta que estan molt contents d’aportar el seu gra de sorra per conquerir aquest guany per 
als veïns, i que estan a la disposició del Sr. Sánchez pel que necessiti.  
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Seguidament, el president del Consell del Districte, dona una breu intervenció a la Regidora  
Sra. Janet Sanz qui agraeix el suport de tots els grups, però especialment la feina del Sr. 
Sánchez i de tots els veïns i veïnes del passatge, que han estat durant molt de temps exigint el 
reconeixement d’aquest teixit, aquesta identitat i aquest patrimoni. Manifesta que, per a ella, 
com a regidora de Nou Barris i d’Urbanisme de la ciutat, es tracta d’un acte de justícia amb el 
qual volen identificar el nou urbanisme de Barcelona.  
 
Destaca que per al Govern és fonamental anar construint aquest procés amb els veïns. Explica 
que ja han fet dues reunions i en faran una altra abans que finalitzi tot el procediment. 
Assenyala que, tal com ha explicat el Sr. García Gómez, l’Ajuntament fa una actuació pública, 
com ha fet en altres barris de la ciutat, per desfer una afectació prevista en el planejament i 
això porta implícites unes càrregues d’ajustos. Remarca que, d’una banda, tot el sostre nou que 
es reconeix que es podrà modificar per part de cadascun dels propietaris no ha estat objecte 
del pagament del 10% d’aprofitament que requereix la llei perquè han pogut demostrar que ja hi 
havia un sostre, però que, de l’altra, hi ha unes càrregues de reurbanització d’un carrer del qual 
gaudeixen directament els veïns i veïnes del passatge. Assenyala que l’Administració participa 
en el finançament d’aquesta reurbanització, que s’estima que tindrà un cost d’uns 200.000 
euros, però que hi ha d’haver una coresponsabilitat dels veïns. Manifesta que estan disposats a 
seguir parlant d’aquesta qüestió, però que en aquest cas concret han fet un esforç tècnic molt 
gran per aconseguir la disminució de l’increment d’aprofitament, i creuen que el que s’està 
plantejant és una proposta equilibrada pel que suposa el projecte.  
 
Un cop ratificats els posicionaments dels grups municipals, el president del Consell del Districte 
informa que s'aprova per unanimitat aquest punt de l'ordre del dia i dóna pas a la part d'impuls i 
control. 
 
 

Part d’impuls i control 
 
6.- Proposicions/declaracions de grup, precs i preguntes dels grups municipals del Consell: 
 

- Proposició/declaració de grup de BEC relativa a: Que el CATSALUT, amb la 
col·laboració del Consorci Sanitari de Barcelona, estudiï de manera urgent la viabilitat 
jurídica de la rescissió o finalització del contracte anual prorrogable fins a 10 anys del 
Lot B4 (Nou Barris i àrees bàsiques 9D, 9E, 9F i 9G de Sant Andreu) adjudicat a la 
Unió Temporal d’Empreses ACERF i signat el 18 de juny de 2014 per a la gestió dels 
serveis de rehabilitació física domiciliària i de logopèdia en la modalitat ambulatòria i 
domiciliària, per incompliment del contracte a causa de la infracció comesa contra una 
vintena de treballadors que ha comportat una sanció imposada a aquesta empresa 
per quotes no satisfetes a la Seguretat Social amb una reclamació global de 318.456 
euros. I en cas que fos viable, encomanar la gestió a proveïdors públics.  

 
La Sra. Esther Flaquer (BEC) manifesta que presenten aquesta proposició a petició d’una 
entitat del barri que treballa en temes de salut, el SAP Muntanya, amb la qual han acordat el 
text.  
 
Recorda que el Servei Català de la Salut contracta una sèrie de serveis, entre els quals hi ha el 
servei de rehabilitació ambulatòria i domiciliària i el servei de logopèdia. Assenyala que al 
districte hi ha una unió temporal d’empreses, ACERF, que ha estat reiteradament qüestionada 
pel SAP Muntanya davant el Consorci Sanitari, atès que ha comès irregularitats respecte als 
treballadors i el seu servei ha estat objecte d’alguna queixa. Explica que darrerament la 
Seguretat Social ha fet una investigació i ha arribat a la conclusió que aquesta UTE ha vulnerat 
una sèrie de drets laborals dels seus treballadors, als quals tenia contractats com a falsos 
autònoms, i ha contret així un deute d’uns 318.000 euros amb la Seguretat Social. Afirma que 
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l’Ajuntament i el Districte estan plenament compromesos amb una sanitat pública, universal i 
equitativa, i creuen que aquesta situació s’hauria de revertir de manera urgent. Tot seguit 
presenta la proposició.  
 
Seguidament, el president del Consell del Districte obre un torn d'intervenció dels grups 
municipals. 
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) manifesta que sembla evident que una empresa que està donant 
un servei públic per concessió ha incorregut en males pràctiques laborals. Opina que més que 
d’un deute a la Seguretat Social cal parlar d’una estafa, ja que no són uns diners que l’empresa 
no hagi pogut pagar a la Seguretat Social, sinó que ha eludit pagar-los. Afirma que, davant de 
fets com aquest, no tenen cap dubte que aquesta empresa ha de deixar de donar el servei 
públic que presta. Explica que pensen que normalment això ja es preveu en els plecs de 
condicions de cada servei concedit per l’Administració pública, però que, atès que la proposició 
demana un estudi jurídic, entenen que algú ja es molestarà a veure si el plec de condicions 
inclou aquestes clàusules. Afirma que, en cas que no sigui així, caldrà estudiar les maneres de 
finalitzar aquest contracte.  
 
D’altra banda, explica que consideren que els serveis públics han de ser prestats, sempre que 
es pugui, per mitjans públics. Destaca que els criteris adoptats des del gener per la Conselleria 
de Salut van en aquesta línia d’anar reduint la privatització dels serveis públics de salut al país 
en la mesura i amb la celeritat que sigui possible, i d’acord amb la llei i la normativa 
administrativa.  
 
El Sr. Adrià Ventura (CiU) remarca que, una vegada més, es troben amb una proposició 
presentada pel Govern, que és una cosa que creuen que no té sentit. Assenyala que el Govern 
ja ho va fer en relació amb el Bus Nou Barris quan governava en minoria, i que ho torna a fer 
quan té majoria absoluta i sap que és impossible executar aquesta proposició des del Districte. 
Opina que el Govern presenta aquesta proposta «de cara a la galeria», i que seria convenient 
discutir els temes als espais on pertoca fer-ho. En aquest sentit, afirma que el problema que es 
denuncia es podria haver tractat directament en la Comissió de Govern o dins del Consorci 
Sanitari, del qual també forma part l’Ajuntament, amb una representació del 40%. Remarca que 
la Sra. Tarafa, la delegada de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, és la vicepresidenta del 
Consorci, i que el director de Serveis de Salut de l’Ajuntament, el Sr. Davide Malmusi, la Sra. 
Laia Ortiz i el Sr. Josep Martí Valls també són membres de la Junta General. Pel que fa a això, 
opina que el Govern té el costum de «centrifugar les culpes», de manera que afectin tothom 
menys els responsables. 
 
Afirma que, si és clar que hi ha un incompliment de contracte, cal tractar aquesta irregularitat 
on pertoca i buscar-hi solucions, en comptes de fer iniciatives que únicament busquen el titular 
de premsa. Manifesta que, no obstant això, votaran a favor de la proposta perquè creuen que, 
si realment hi ha un problema com aquest, cal actuar amb rapidesa per resoldre’l.  
 
El Sr. Javier Barreña (PPC) explica que a su grupo también le sorprende que el Gobierno 
presente esta proposición, cuando participa en todos aquellos entes que tienen competencia 
respecto a este tema. Afirma que, a pesar de ello, creen que todos los grupos municipales 
tienen la libertad de presentar las propuestas que consideren oportunas en el Consejo Plenario.  
 
Remarca que su grupo siempre ha defendido a ultranza el cumplimiento de los contratos y, de 
hecho, ha presentado más de una iniciativa para pedir que se rescindan en estos casos. 
Manifiesta que, en vista de que en este caso hay un claro incumplimiento de contrato y no se 
respeta el pliego de condiciones, están a favor de la propuesta.  
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El Sr. Juan del Olmo (C’s) afirma que la proposición mezcla diversos temas, pero que su grupo 
entiende que el objetivo final de la proposición no es más que hacer cumplir las normativas 
vigentes y las cláusulas establecidas en los contratos por parte de las empresas adjudicatarias 
de servicios públicos.  
 
Señala que en el anterior pleno ya comentaron las normativas vigentes y aplicables en las 
licitaciones, y que dan por hecho que los mecanismos de supervisión de la Administración en 
materia de contratos funcionan correctamente y son efectivos para detectar cualquier 
irregularidad sobre los servicios ofrecidos por las empresas subcontratadas, ya sean entes 
públicos o privados.  
 
Manifiesta que no entienden que el Gobierno del Ayuntamiento, con representación en el 
Consorcio Sanitario, presente esta proposición cuando desde el Consorcio puede solicitar el 
expediente sobre la empresa en cuestión, y en el caso de irregularidades, solicitar que se 
apliquen las cláusulas contractuales, entre las cuales seguramente se prevén las 
penalizaciones oportunas, la apertura de un expediente sancionador y, en caso de que no se 
subsanen las irregularidades, la rescisión del contrato. Afirma que, por este motivo, se 
preguntan si los mecanismos de supervisión de los servicios públicos funcionan correctamente, 
ya que con esta propuesta se sugiere indirectamente que no funcionan o que el Gobierno no 
tiene la capacidad para ser proactivo en ciertas cuestiones.  
 
Explica que se plantean si, con esta proposición, el Gobierno ha buscado una «fotografía de 
intenciones» de cara a la galería, ya que no se entiende que la presenten en el Distrito cuando 
saben que este no puede hacer nada al respecto y cuando el Gobierno puede actuar y tiene la 
obligación de hacer cumplir los contratos públicos.  
 
Pregunta si se ha solicitado formalmente el expediente sobre la empresa al CatSalut o al 
Consorcio Sanitario y se puede tener acceso al mismo; o si el Gobierno se basa 
exclusivamente en informes de terceras partes, sin conocer si el CatSalut o el Consorcio 
Sanitario han iniciado el expediente sancionador oportuno. 
 
Afirma que esperarán las respuestas a estas preguntas para tomar una decisión.  
 
La Sra. Núria Gaig (PSC) informa que el contracte del CatSalut amb aquesta empresa és 
vigent fins al 2021, i és per un import de 888.840 euros anuals sense IVA, i es pot incrementar 
fins a un 50% segons els plecs del concurs públic. 
 
Explica que sí que se puede acceder al expediente, y que los inspectores de la Seguridad 
Social determinaron que se había cometido una infracción tipificada y cualificada como muy 
grave. Señala que ahora la empresa ACERF puede presentar alegaciones, pero que todavía no 
ha presentado ninguna. 
 
Destaca que en el contracte del 13 de juny del 2012, en la resolució 32 de l’apartat B, es diu: 
«La cessió del contracte a tercers o la subcontractació sense la comunicació prèvia escrita a 
CatSalut és motiu per poder cessar aquest contracte.»  
 
Finalitzades les intervencions dels grups municipals, el president del Consell del Districte dóna 
pas a les intervencions del públic assistent. 
 
La Sra. Trini Cuesta, de la coordinadora SAP Muntanya, manifiesta que creen que, como 
ciudadanos y ciudadanas y personas implicadas en velar por la calidad asistencial, tienen todo 
el derecho de acudir a los grupos municipales de los distritos para trasladarles un tema que los 
preocupa mucho.  
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Explica que agradecen que actualmente haya un entendimiento entre el Ayuntamiento y el 
Departamento de Salud, y también con el Consorcio Sanitario de Barcelona, ya que durante 
años se les ha negado que el Ayuntamiento tuviera alguna responsabilidad en los problemas 
que planteaban, pues la regidora anterior siempre les decía que el Ayuntamiento no tenía 
ninguna competencia en esta materia. Afirma que eso no es cierto, teniendo en cuenta su 40% 
de representación en el Consorcio, y que lo que hace falta es voluntad política para acercar 
posiciones y solucionar los problemas.  
 
Señala que se ha hablado de contratos y conciertos, pero no de calidad asistencial ni de la 
utilización del servicio por parte de personas mayores que no pueden salir y que seguramente 
están muy solas. Afirma que también hablan de una empresa que condena a los trabajadores a 
unas situaciones brutales, tanto desde el punto de vista laboral como del servicio que tienen 
que dar. Explica que una trabajadora de esta empresa le ha dicho que se les ha rebajado el 
tiempo que tenían para hacer el servicio de casi tres cuartos de hora a media hora.  
 
Manifiesta que entre todos deben velar por la calidad asistencial y proteger a los vecinos y 
vecinas que lo necesitan. Afirma que le duele que se haya dicho que no tienen derecho a 
presentar un tema tan importante como el que están planteando, y que irán donde haga falta 
para exigir que se rescinda el contrato con esta empresa hasta que no se resuelva la situación.  
 
Señala que saben que la externalización de servicios cuesta más dinero a la Administración 
que la prestación directa. Remarca que, además, también sale más cara porque el servicio es 
peor, ya que no se controlan los indicadores de calidad, tal como ha reconocido el Consorcio 
Sanitario. Por otro lado, afirma que en Nou Barris tienen la suerte de tener un hospital de 
referencia como el de la Vall d’Hebron y el Hospital de Traumatología y Rehabilitación. Opina, 
pues, que el dinero que se paga a esta empresa estaría mucho mejor invertido en estos 
centros.  
 
El Sr. Francisco Garrobo, en representació de la CUP Capgirem Nou Barris, remarca que s’ha 
dit que no es pot fer res des del Districte, però que si això és així és precisament perquè els 
partits polítics no donen prou importància als consells plenaris de districte. Afirma que ja és 
hora que els veïns puguin presentar aquestes iniciatives i que no hagin de fer-ho els grups 
municipals. Demana que, per tant, els grups es queixin menys i treballin més perquè en el 
proper mandat hi pugui haver un Consell Plenari de Districte que realment tingui poder i pugui 
ser un front polític de les necessitats dels veïns.  
 
D’altra banda, manifesta que li ha agradat molt que CiU hagi votat a favor de la proposició, i 
que espera que avui mateix el seu portaveu truqui al Sr. David Elvira, director del Servei Català 
de la Salut, o al Sr. Jordi Goixens, assessor jurídic de la Generalitat i del CatSalut, per tirar-la 
endavant. Explica que el seu grup reclama que el Consorci Sanitari es personi com a part 
implicada en la Inspecció de Treball per fer al·legacions i tenir tota la informació sobre aquest 
cas. Remarca que és molt important que amb el 40% que té l’Ajuntament al Consorci pugui 
pressionar per personar-se com a acusació.  
 
Expressa el ple suport de la CUP Capgirem Nou Barris a aquesta iniciativa impulsada des de 
les entitats.  
 
La Sra. Cuesta assenyala que s’ha oblidat d’agrair el suport de tots els grups. D’altra banda, 
manifesta que vol aprofitar l’avinentesa per explicar breument l’última acció del SAP Muntanya.  
 
Manifiesta que desde hace tiempo les llegan quejan de usuarios del centro sociosanitario Isabel 
Roig, gestionado por Blauclínic, y que, a pesar de que han mantenido reuniones con los 
gerentes y se llegó a una serie de acuerdos con ellos, siguen recibiendo quejas. Explica que 
ayer se presentaron todos en el centro y solicitaron una reunión con toda la gerencia de 
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Blauclínic, que está prevista para el lunes. Remarca que los padres y abuelos de todas las 
personas presentes son los que irán a este centro y que les toca a todos y todas velar por su 
buen funcionamiento y su buena calidad.  
 
A continuació, el president del Consell del Districte dóna pas al segon torn dels grups 
municipals.  
 
La Sra. Esther Flaquer (BEC) agraeix el vot favorable de tots els grups, i assenyala que vol fer 
algunes puntualitzacions.  
 
Manifesta que se’ls qüestiona que presentin una proposició perquè són el Govern i perquè 
l’Ajuntament forma part del Consorci Sanitari, però que creuen que han de portar al Consell 
Plenari els problemes dels veïns. Explica que ja fa un parell o tres de mesos que parlen 
d’aquest problema al Consorci, però que la primera resposta que se’ls va donar va ser que 
s’adrecessin a l’Ajuntament, ja que el contracte tenia una vigència de deu anys.  
 
Afirma que ha llegit els dos contractes que s’han fet amb ACERF, el firmat pel tripartit el 2006 i 
el firmat per CiU el 2012, i que són bastant divergents quant a mesures de qualitat. Assenyala 
que en el primer es valora la qualitat per sobre del preu, que té un pes del 45%, mentre que en 
el segon el preu ja passa a tenir un pes del 55%, estan menys definits una sèrie de paràmetres 
qualitatius i ja no es parla de personal sinó de serveis. Explica que al principi se’ls va dir des de 
l’Ajuntament que era impossible rescindir el contracte perquè tenia una vigència de deu anys, 
però que en realitat aquest contracte té una vigència anual, renovable amb clàusula 
administrativa cada any, i pot durar fins a deu anys. Manifesta que, atesa la problemàtica que 
ha sorgit, pensen que amb el suport de tots els grups polítics i el veïnat tindran molta més força 
per demanar al Consorci Sanitari la revocació del contracte.  
 
Afirma que el Grup de C’s parla de legalitats, però que a vegades l’important és prendre 
decisions polítiques. Assenyala que, en aquest cas, primer se’ls va dir que no es podia rescindir 
el contracte, quan el 2014 es va rescindir el contracte a una empresa d’aquesta mateixa àrea. 
D’altra banda, destaca que actualment hi ha una millor entesa entre l’Ajuntament i el Consorci 
Sanitari. Explica que, per exemple, avui s’ha presentat el Pla de salut de Catalunya i, per 
primera vegada a la història, s’ha fet un Pla de salut per a Barcelona consensuat entre 
l’Ajuntament i el Departament de Salut, cosa que permetrà donar una millor qualitat a tots els 
veïns.  
 
Explica que tenen capacitat de poder controlar aquest tipus de contractes, sempre que les 
condicions dels concursos que es convoquin els ho permetin fer. Manifesta que creu que ara ha 
arribat el moment de fer-ho i que podran aconseguir-ho. 
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) demana als veïns que tinguin en compte que els polítics són els 
representants dels veïns i han estat votats per ells. Afirma que es poden obrir moltes noves 
fórmules de participació, però que ni ells han de dimitir de les seves funcions com a 
representants dels veïns ni els veïns han de deixar de ser exigents amb ells com a 
representants dels veïns.  
 
El Sr. Adrià Ventura (CiU) ratifica el vot a favor del seu grup. Explica que les entitats i els veïns 
poden presentar les propostes que considerin, però que el que han dit és que el Govern té la 
possibilitat de fer aquest tipus de gestions de manera més àgil, més ràpida i més eficient.  
 
El Sr. Javier Barreña (PPC) ratifica el voto de su grupo a favor de la proposición y manifiesta 
que esperan que esta problemática se resuelva lo antes posible.  
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El Sr. Juan del Olmo (C’s) vuelve a expresar la necesidad de revisar los mecanismos de 
supervisión de la Administración para que sean más ágiles y proactivos con el objetivo de 
detectar los casos de irregularidades en el menor tiempo posible y proceder a la apertura de los 
expedientes sancionadores oportunos.  
 
Manifiesta que, a pesar de no estar conformes con la totalidad de la proposición y de que el 
Gobierno se haya negado a transaccionarla con su grupo, votan a favor de la misma para que 
se hagan cumplir los contratos existentes, se defiendan los derechos y las reivindicaciones de 
los trabajadores, y se siga trabajando por una sanidad pública y de calidad.  
 
La Sra. Núria Gaig (PSC) remarca, en relació amb la intervenció del Sr. Sangrà, que els polítics 
també són veïns i també pateixen les retallades i el mal servei. D’altra banda, manifesta que 
volen agrair la lluita que du a terme el SAP Muntanya perquè tots els veïns i veïnes del districte 
puguin tenir una salut de qualitat i un hospital públic de qualitat on no hagin de passar moltes 
hores d’espera als passadissos.  
 
Finalment expressa el vot del seu grup a favor de la proposta.  
 
El president del Consell del Districte, Sr. Santiago Alonso informa que s’aprova la proposició 
d'acord per unanimitat.  
 

- Proposició de C’s relativa a: Que por los motivos expuestos con anterioridad, 
proponemos que el Distrito de Nou Barris inste al Ayuntamiento de Barcelona a 
realizar una revisión del Plan de Emergencias Municipales de Incendios Forestales 
para actualizarlo e incorporar al mismo nuevos recursos y nueva tecnología. Se 
solicita como primera medida dotar de nuevos recursos que faciliten la vigilancia 
forestal en los meses comprendidos entre mayo y octubre para mejorar la vigilancia, 
como por ejemplo facilitar nuevas bases de control provisionales, sólo para los meses 
de mayor riesgo de incendio en el Parque de Collserola. 

 
El Sr. Raúl Medina Román (C’s) recuerda que el Parque Natural de Collserola tiene una 
superficie verde de más de 8.000 hectáreas e incluye parte de los términos municipales de 
ocho poblaciones, aparte de Barcelona. Señala que, del total de su superficie, 1.795 hectáreas 
corresponden a la ciudad de Barcelona, repartidas entre los distritos de las Corts, Sarrià-Sant 
Gervasi, Horta-Guinardó y Nou Barris. Explica que desde finales de mayo hasta mediados de 
septiembre los Bomberos de Barcelona realizan cada año la campaña de verano en el parque, 
lo que supone la adaptación de los dispositivos del servicio de prevención, extinción de 
incendios y salvamento de la ciudad para poder dar una respuesta rápida y eficiente a los 
incendios forestales que se puedan producir en este ámbito. 
 
Señala que el dispositivo que despliega el cuerpo de bomberos establece tres zonas de 
cobertura básicas en la sierra de Collserola, con recorridos diarios por el entorno forestal desde 
los parques de Vallvidrera, de Vall d’Hebron y de l’Eixample, y de Sant Andreu. Precisa que 
desde el parque perteneciente a Nou Barris, el de Sant Andreu, se hace un recorrido diario por 
el entorno de la carretera Alta de Roquetas, Torre Baró, la carretera del Cementerio y Ciutat 
Meridiana. Explica que estos reconocimientos y recorridos diarios de prevención incluyen la 
comprobación de los accesos, el estado de los caminos y las dificultades de paso, y la 
verificación de las bocas de incendio existentes. 
 
Afirma que Bomberos cuenta con un protocolo de actuación que se nutre de información 
permanente sobre la climatología. Precisa que el Observatorio Fabra proporciona información 
sobre la velocidad del viento, la humedad relativa y la temperatura media, y el Consorcio del 
Parque Natural de Collserola informa de las incidencias. Señala que, a partir de estos valores, 
los Bomberos de Barcelona establecen la situación de prealerta meteorológica, prealerta crítica 
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y alerta. Explica que, cuando estas variables superan unos límites durante un tiempo 
determinado, se destinan vehículos y efectivos de bomberos a puntos preestablecidos del 
parque. Afirma que dichos vehículos y efectivos deben realizar una vigilancia móvil, pero 
precisan una zona para realizar algún descanso o abastecerse sin tener que salir del parque. 
Manifiesta que, por ello, creen que es necesario dotarlos de una base de control avanzado 
móvil para la prevención de incendios, que debe servir para que los bomberos no tengan que 
salir del parque durante su jornada de vigilancia y de prevención.  
 
Tot seguit presenta la proposició. Finalitzada aquesta intervenció, el president del Consell del 
Districte obre un torn de paraula als grups municipals. 
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) assenyala que la proposició és molt tècnica i que, tot i que 
d’entrada sembla lògica, tenen alguns dubtes que agrairia que se’ls aclarissin abans 
d’expressar el vot.  
 
Explica que suposa que un pla d’emergències, com qualsevol altre pla, té una previsió de 
revisió, però que, més enllà d’això, volen saber quina és la valoració que fa el Govern del 
Districte sobre la vigència d’aquest pla. Manifesta que també voldrien que el Govern fes una 
valoració sobre quins són els criteris, si n’hi ha, per a l’establiment de les bases de control. 
D’altra banda, demana al Grup de C’s que aclareixi si ha modificat la proposta original, ja que li 
ha semblat que ha canviat.  
 
El Sr. Adrià Ventura (CiU) manifesta que el seu grup creu que el Pla d’emergències municipal 
d’incendis forestals és un pla que ha anat evolucionant i adaptant-se a les innovacions i als 
avenços tecnològics. Explica que consideren que l’actuació dels serveis d’emergències i el 
protocol que es va seguir en l'incendi que es va produir el mes passat a la part de Collserola 
que pertany a Nou Barris van ser brillants, en una situació que a més no era gens fàcil. Afirma 
que, per tant, estan convençuts que es disposa d’un bon pla i d’uns professionals encara 
millors.  
 
Assenyala que no estan tancats a parlar del Pla d’emergències, però que creuen que la 
proposició no s’adequa a la realitat actual. Explica que pensen que s’ha de treballar juntament 
amb els experts i els bombers, i també molt més en l’àmbit de prevenció, ja que s’ha demostrat 
que els protocols d’actuació funcionen.  
 
Manifesta que, si el Grup de C’s hagués presentat una proposició que parlés de «millorar les 
condicions de treball dels bombers en període de vigilància», hi estarien totalment a favor, però 
que el text de la proposició demana que es revisi el Pla d’emergències municipal d’incendis 
forestals, que consideren que és un bon pla.  
 
El Sr. Javier Barreña (PPC) señala que, tras leer la proposición, tuvieron que realizar una 
llamada telefónica porque no acababa de entender bien cuál era su objetivo y si había motivos 
para presentarla. Explica que los afectados les dijeron que el Plan de emergencias municipal 
de incendios forestales funciona bastante bien y que no consideran que hoy por hoy se deba 
modificar. Pregunta al Grupo de C’s cuál es exactamente el objeto de esta propuesta y si 
intenta mejorar el Plan de emergencias con las puntualizaciones que ha expuesto.  
 
El Sr. Gabriel García Duarte (PSC) manifiesta que el Grupo del PSC expresará el punto de 
vista del Gobierno, que elevará la solicitud de un informe técnico para conocer el detalle y la 
profundidad de lo que se propone, ya que no son técnicos. Afirma que lo que se les explicó y la 
proposición que se ha presentado no se parecen en nada, y que no entienden qué problemas 
han motivado esta iniciativa porque, según les explicaron, la coincidencia de que se hayan 
producido dos incendios en Collserola no tiene nada que ver con lo que se propone. Además, 
remarca que no se han detectado problemas reiterados con el Plan de Emergencias ni ha 
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habido denuncias en relación con el mismo. Pregunta al Grupo de C’s qué es lo que persigue 
exactamente con esta proposición.  
 
El Sr. Carlos Izquierdo (BEC) manifesta que també estan molt sorpresos per aquesta 
proposició i han trobat també moltes divergències entre el que s’ha presentat i el que després 
s’ha expressat, no només en el plenari, sinó quan han parlat d’aquest tema.  
 
Remarca que, tal com ha dit el Sr. Sangrà, es tracta d’una proposta molt tècnica i, per tant, la 
valoració que se n’ha de fer no és tant política, sinó que cal parlar-ne amb els assessors, els 
tècnics i els professionals. Subratlla que decidir modificar aquest Pla d’emergències 
unilateralment és perillós, ja que es tracta d’un pla coordinat amb més municipis, el Consorci 
del Parc Natural de Collserola, Bombers i Guàrdia Urbana. Afirma que, malgrat que tot és 
millorable, el Pla d’emergències actual és eficaç, tal com es va demostrar en l'incendi forestal 
de fa dues setmanes.  
 
Manifesta que, després d’analitzar la proposició del Grup de C’s juntament amb diferents 
tècnics i professionals d’aquest àmbit, han arribat a la conclusió que aquesta proposta és 
ineficient i fins i tot contraproduent. Conclou que, per tant, hi votaran en contra.  
 
Finalitzades les intervencions dels grups municipals, el president del Consell del Districte dóna 
pas a les intervencions del públic assistent. 
 
El Sr. Tomás explica que es vecino del barrio de Prosperitat y es la primera vez que asiste a un 
plenario. Manifiesta que, partiendo de la base de que no pone en duda la labor de Bomberos ni 
los aspectos técnicos para luchar contra los incendios, quiere aportar una solución que nunca 
se contempla, que es tener cuatro rebaños de ovejas y cabras y seis pastores para desbrozar 
el monte. Destaca que, además, así se generaría empleo.  
 
El Sr. Carmelo Vico afirma que está de acuerdo con la propuesta anterior, teniendo en cuenta 
que antiguamente había mucho ganado en el monte y no había tantos incendios. 
 
Manifiesta que en toda la sierra de Collserola hay muchos pinos podridos desde hace varios 
años y nadie se ha preocupado de retirarlos, cuando son un riesgo para la propagación de 
incendios. Por otro lado, explica que los bomberos actuaron tarde en el incendio que tuvo lugar 
hace unas semanas, porque él lo estuvo siguiendo casi desde el principio desde la ronda de 
Dalt y vio que tardaron media hora en llegar los medios aéreos y los bomberos, a pesar de la 
proximidad del parque de bomberos. Opina que se quemaron tantas hectáreas por este motivo.  
 
A continuació, el president del Consel del Districte da paso al segundo turno de intervenciones 
de los grupos municipales. 
 
El Sr. Raúl Medina Román (C’s) diu al Sr. Sangrà que és el Govern el que hauria de contestar 
en relació amb els dubtes tècnics i la vigència del Pla d’emergències. Manifesta que el que ell 
pot dir és que no pretenen modificar res del que ja hi ha al pla, sinó afegir-hi una cosa.  
 
Respecte a la intervenció del Sr. Ventura, assenyala que són els experts els que dissenyen les 
actuacions de prevenció, i que han fet aquesta proposta després d’haver parlat amb el cap 
d’operacions i el responsable de prevenció d’incendis i d’una visita per conèixer com funcionen.  
 
Dice al Sr. Barreña que lo que piden es añadir una cosa más al plan para mejorarlo. Opina que 
hay que ir actualizando los planes para adaptarlos a los avances tecnológicos y a las nuevas 
realidades sociales.  
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En cuanto a la intervención del PSC, afirma que esta propuesta no tiene nada que ver con los 
incendios porque ya tenían pensado presentarla en el pleno anterior.  
 
Respecto a la intervención de BEC, señala que no hace falta realizar ningún estudio, sino 
hablar con funcionarios como el jefe de operaciones y el responsable de prevención de 
incendios. Afirma que puede proporcionar estos contactos al Gobierno para que se informe.  
 
Concluye que tan solo están pidiendo un nuevo recurso para la prevención de incendios.  
 
A continuació, el president del Consell del Districte dóna un segon torn d'intervenció als grups 
municipals.  
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) agraeix els aclariments del Govern i del Grup de C’s.  
 
Precisa que no preguntava tant quins canvis es volien fer, sinó si es considerava obsolet el Pla 
d’emergències. Manifesta que, tenint en compte tot el que s’ha dit, el seu grup s’abstindrà.  
 
D’altra banda, assenyala que la proposta que ha fet un veí sobre la creació de pastures a 
Collserola és una mesura de gestió sostenible de zones forestals que s’aplica amb èxit a molts 
llocs de Catalunya. Opina que aplicar-la a Collserola és molt complicat, però que algun dia 
s’hauria de considerar. Explica que, de fet, creu que s’havien fet proves pilot en aquest sentit.  
 
El Sr. Adrià Ventura (CiU) agraeix al Sr. Medina Román que els hagi aclarit una mica més la 
proposició.  
 
Explica que creuen que la intenció d’una proposició és, en primer lloc, denunciar una anomalia 
o proposar alguna cosa; en segon lloc, fer que s’executi si s’aprova; i en tercer lloc, poder-ne 
fer el seguiment. Afirma que tot això, però, només es pot seguir a partir del redactat. Manifesta 
que, des d’aquest punt de vista, malgrat que pensen que es podrien posar d’acord amb el Grup 
de C’s sobre el fons de la iniciativa, no es poden comprometre amb una proposició que no 
plasma el que diu el Sr. Medina Román. Conclou que, per tant, s’abstindran.  
 
El Sr. Javier Barreña (PPC) agradece las aclaraciones y afirma que votarán a favor después de 
las mismas, entre otras cosas porque consideran positivo que se estudie si la propuesta 
presentada puede mejorar el Plan de Emergencias y contribuir a evitar incendios.  
 
El Sr. Gabriel García Duarte (PSC) opina que el Grupo de C’s no ha concretado el motivo por el 
que ha presentado esta proposición. Señala que este grupo ha hablado de contactos y de una 
visita, pero que no ha explicado si el motivo es que considera obsoleto el Plan de Emergencias 
o ha habido algún problema con él. Afirma que esta proposición no responde a lo que se puede 
intuir de lo que dice C’s y que, puesto que las proposiciones son lo que se aprueba y no otra 
cosa, votarán en contra de la misma.  
 
El Sr. Carlos Izquierdo (BEC) señala que los contactos que les ha ofrecido el Grupo de C’s ya 
los tienen como Gobierno. Explica que se pregunta si C’s ha hablado de esta proposición con 
sus asesores porque les ha sorprendido mucho que se inste al Ayuntamiento a revisar un plan 
que depende de un marco superior y que se hagan propuestas que no tiene mucho sentido que 
se instauren de forma aislada, y menos como Distrito, cuando la vigilancia del Parque Natural 
de Collserola es una tarea global y coordinada entre el Consorcio del Parque Natural de 
Collserola, Guardia Urbana, Bomberos, Generalitat y ocho municipios. Destaca que es 
precisamente este trabajo transversal y coordinado no solo de una parte del parque lo que 
garantiza resultados.  
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Explica que ellos también han hablado con expertos y les han dicho que los sistemas de 
cámaras térmicas son muy costosos y pueden ser fácilmente objeto de actos vandálicos, 
mientras que las torres de vigilancia actuales del parque cubren la totalidad del parque y de la 
sierra de la Marina. Afirma que muchos de estos aparatos, como las cámaras térmicas, pueden 
acabar creando muchas falsas alarmas, porque hacen saltar las alarmas cuando por ejemplo 
hay un pequeño cristal en el suelo.  
 
Manifiesta que una medida que pueden impulsar como Distrito y que puede ser eficaz es 
desbrozar el bosque con planes de ocupación, tal como se ha hecho con 200 planes de 
ocupación este verano. Subraya que se trata de una prevención eficaz y que en parte ayudó a 
que el incendio forestal de hace dos semanas no fuera todavía más grave. Afirma que, 
además, estos planes generan puestos de trabajo. 
 
En cuanto a las bases de control y las casetas móviles que se proponen, explica que sus 
contactos les han dicho que estas bases de control resultan ineficaces y no aportan nada, dado 
que ya se cubre la totalidad de Collserola, y que Bomberos están radicalmente en contra de las 
casetas. Opina que el Grupo de C’s demuestra un desconocimiento absoluto del trabajo de 
Bomberos y que su proposición no se sostiene en absoluto. Finalmente, ratifica el voto de su 
grupo en contra de la proposición.  
 
Es rebutja la proposició amb els vots a favor de C’s i el PPC, l’abstenció de CiU i d’ERC, i els 
vots en contra del PSC i BEC. 
 

- Proposició del PPC relativa a: Instar a TMB o al organismo correspondiente para que 
ponga en marcha la adecuación y posterior apertura de la pista forestal para el paso 
del autobús y vehículos de emergencia con la mayor brevedad posible. 

 
El Sr. Javier Barreña (PPC) destaca que la proposición que presentan no es una propuesta 
nueva ni surgida de la nada, sino una reivindicación histórica de Torre Baró, un barrio que 
afirma que actualmente está muy degradado y muy mal conectado con el resto de la ciudad. 
Afirma que se trata de una propuesta defendida por todas las entidades del barrio y 
encabezada por la Asociación de Vecinos de Torre Baró.  
 
Explica que hoy un vecino de Torre Baró tarda como mínimo una hora en ir de la zona norte a 
la zona sur del barrio en transporte público porque el autobús tiene que ir desde Torre Baró 
hasta la plaza Llucmajor y subir por el paseo Valldaura y la carretera Alta de Roquetes hasta la 
parte alta, mientras que hay una pista forestal que conecta ambas zonas. Además, señala que 
lo que proponen es viable porque el Gobierno anterior aprobó inicialmente esta propuesta. 
Finalmente lee la proposición. 
 
A continuació, el president del Consell del Districte dóna la paraula als grups municipals.  
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) assenyala que, tal com diu el portaveu del Grup del PP, aquesta 
és una reivindicació antiga, i opina que si no s’ha fet efectiva fins ara deu ser per alguna cosa. 
Afirma que és cert que en algun moment s’ha aprovat i s’ha dit que es podia fer, però que una 
cosa sigui viable no vol dir que sigui raonable. En aquest sentit, manifesta que volen valorar 
també amb quin cost i amb quines condicions es pot dur a terme aquesta proposta. Recorda 
que no fa gaire es va parlar d’aquest tema en un ple i es va dir que fer passar els autobusos 
per aquesta pista forestal requeriria una obra important i no només enquitranar la pista. 
Remarca que això significa una intervenció important en un espai protegit. Manifesta que el seu 
grup no considera prioritària l’obertura d’aquesta pista forestal i, per tant, hi votarà en contra.  
  
El Sr. Adrià Ventura (CiU) assenyala que el seu grup va presentar un prec similar fa uns mesos, 
en la qual demanaven que el Govern continués amb la pista forestal per millorar la mobilitat en 
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transport públic entre la part alta i la part baixa de Torre Baró. Afirma que, per tant, votaran a 
favor de la proposició.  
 
El Sr. Juan del Olmo (C’s) afirma que el acondicionamiento de la pista forestal para vertebrar el 
barrio de Torre Baró es una reivindicación que se remonta a sesenta años atrás, según se 
puede comprobar en las hemerotecas. Destaca que uno de los objetivos de esta propuesta es 
reducir el tiempo de desplazamiento entre la parte alta y la parte baja del barrio, ya que 
actualmente los vecinos tienen que hacer trayectos divergentes y cruzar otros barrios 
colindantes. 
 
Opina que resulta incomprensible que esta cuestión lleve tantos años encima de la mesa y que 
no se haya dado una solución definitiva y coherente a las reclamaciones vecinales por parte de 
los partidos que han tenido representación tanto en el Distrito como en el Ayuntamiento. Afirma 
que tampoco se entiende que este proyecto, que se inició en el mandato anterior y que fue 
aprobado y publicado en el BOP, se parase con el cambio de Gobierno. 
 
Recuerda que en octubre de 2015 la regidora comunicó que su intención era reunirse con los 
vecinos y TMB para buscar una solución concreta. Explica que en el plenario de diciembre de 
2015 la regidora dijo que las obras de la pista forestal se debían realizar de forma integral, sin 
obras parciales, y que se incluirían en el marco del PAD. Afirma que lo extraño de todo esto es 
que la propuesta de la pista forestal está recogida en la plataforma de Decidim Barcelona, que 
dice «Referencia BCN 2016-04-10889. Ejecutar las obras de la pista forestal para conectar la 
parte alta del barrio con las otras zonas del mismo, mediante tráfico rodado y transporte 
público», pero que no está aceptada por el siguiente motivo: «No podem comprometre’ns a 
desenvolupar aquesta proposta al nivell de concreció que es proposa, però serà tinguda en 
compte en el moment de la planificació corresponent.» Manifiesta que, por este motivo, sería 
necesario que se clarificara cuál es la postura de BEC, las soluciones en las que ha estado 
trabajando y cuál es la solución definitiva que va a aplicar, así como los plazos de ejecución del 
proyecto.  
 
El Sr. Mario García Gómez (PSC) assenyala que cal aclarir bastantes coses al voltant de la 
història de Torre Baró i les seves reivindicacions. Afirma que, d’entrada, des del PSC no 
aprecien la urgència de què parla la proposta, que diu «con la mayor brevedad posible».  
 
Señala que Torre Baró, si bien es un barrio de montaña con dificultad de acceso, tiene cubierta 
su accesibilidad con servicio público. Además, explica que no acaban de entender esta 
urgencia sin un estudio previo de movilidad donde se aclare, desde el punto de vista técnico, si 
un autobús de TMB que hace su ruta urbana con toda normalidad puede circular por una pista 
forestal. Asimismo, remarca que el suelo de la pista está catalogado como zona forestal y 
pertenece al Patronato del Parque de Collserola.  
 
Recuerda que en el año 2003 se realizó una modificación del PERI de Torre Baró que 
inculcaba una serie de deberes a la Administración y establecía de forma muy clara los pasos a 
seguir. Señala que este planeamiento no dice, por ejemplo, que se pongan asteriscos en 
viviendas afectadas, que es algo que se inventó el Sr. Vives en el mandato anterior, ni que se 
haga una pista forestal con una pendiente que, sin un estudio de movilidad, de entrada genera 
dudas. Explica que, en cambio, el PERI sí que dice que tiene que haber un camino de ronda. 
Afirma que eso es lo que establece la legalidad vigente y que, por lo tanto, hay que tenerla en 
cuenta antes de plantear una serie de cosas.  
 
Señala que es curioso que el PP plantee la pista forestal y a la vez presente en una comisión 
del Ayuntamiento de 22 de junio la proposición de: «Instar al Gobierno municipal a presentar el 
calendario para la ejecución del Plan especial de reforma interior (PERI) de Torre Baró, 
aprobado definitivamente el 22 de marzo del 1984, así como la posible desafectación de 
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viviendas del plan en la próxima comisión.» En ese sentido, opina que habría que recordar al 
Sr. Mulleras, regidor del PP, que el PERI de Torre Baró es la modificación del planeamiento 
que se hizo en el año 2003. Remarca que, por otro lado, el siguiente punto a seguir en Torre 
Baró respecto a las viviendas es la elaboración de un PEMU de la zona 3 para la detección de 
las fincas no recuperables. Opina que todo lo demás es «vender humo y vender maraña» entre 
los vecinos.  
 
El Sr. Manuel Cubero (BEC) afirma que el Gobierno anterior aprobó realizar una actuación en 
una mitad de la pista forestal como medida para contentar a los vecinos, aunque dicha 
intervención no solventaba el problema de conectividad que se ha planteado porque sigue 
pendiente de que se realicen unas expropiaciones que actualmente están en proceso de 
ejecución.  
 
Señala que un informe de TMB que considera las posibilidades de tránsito del transporte 
público en Torre Baró dice lo siguiente: «En alçat, els principals problemes són deguts als 
desnivells, superiors als 20 graus d’inclinació en alguns dels trams dels carrers». Señala que 
entonces el informe se refiere a una serie de calles: «Carrer Castell d’Argençola, carrer 
Castellví, carrer Lliçà i pista forestal que uneix el castell de Torre Baró amb el carrer 
Castelldefels.» Remarca que, por lo tanto, la pista forestal supera en algunos tramos el 
desnivel máximo permitido para los modelos de autobuses disponibles.  
 
Manifiesta que la voluntad del equipo de gobierno es elaborar un plan de movilidad para toda la 
zona que tenga en cuenta los problemas de conectividad, y que podría incluir la pista forestal si 
se considera apta para hacer esta función. Afirma que, sin embargo, lo que ahora no van a 
hacer es comenzar unas obras que afecten solo una parte de la pista forestal porque el 
Gobierno anterior se dedicó a jugar con las expectativas de los vecinos y vecinas del barrio de 
Torre Baró. Concluye que, por todo lo expuesto, votan en contra de la proposición.  
 
Seguidament, el president del Consell del Districte da paso al turno de intervenciones del 
público asistente. 
 
La Sra. Mònica Palet destaca que a Torre Baró hi ha quatre línies d’autobusos, amb una que 
arriba a la plaça de la República i l’altra a la plaça de Virrei Amat. Afirma que, per tant, dubta 
que hi hagi la manca de transport públic rodat de què parla el Sr. Barreña. Diu al portaveu del 
Grup del PP que, ja que és tan defensor de la mobilitat i del transport públic, espera que insti el 
seu partit a fer les inversions pendents en Rodalies de Renfe. Explica que ella n’és usuària, i 
que molts usuaris i usuàries comproven diàriament els problemes que hi ha per poder 
desenvolupar de manera idònia la mobilitat sostenible i pública per Catalunya.  
 
D’altra banda, afirma que no tots els veïns estan a favor que la pista forestal sigui accessible 
per als autobusos i els cotxes privats. Explica que hi ha veïns que li han enviat fotos d’una zona 
habilitada per poder circular en cotxe que mostren que és plena de runes i d’accions incíviques. 
Manifesta que això no és el que volen en un entorn tan natural i que necessita sobretot accions 
per potenciar el seu valor, i no pas per convertir-lo en allò que és més còmode des de la visió 
individualista de la mobilitat d’un grup de veïns de la zona, que l’únic que volen és accedir de 
manera més ràpida a les rondes per evitar passar per la Trinitat Nova. Afirma que, per tant, tot i 
la legitimitat de la reivindicació que planteja l’Associació de Veïns i el grup de persones que 
volen aquesta pista forestal, pot assegurar que no tots els veïns hi estan d’acord. A més, opina 
que és il·lògic fer això en una zona forestal, si realment es vol potenciar la sostenibilitat a la 
ciutat.  
 
El Sr. Juan Navarro manifiesta que, en primer lugar, en nombre de la Comisión de la Gente 
Mayor del distrito, quieren agradecer a la Comisión de Movilidad que la línea 132 funcione en 
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los días festivos y los domingos desde el día 18 de septiembre, que era algo muy importante 
para ellos.  
 
En segundo lugar, señala que quiere poner de manifiesto una cuestión respecto a la Tarjeta 
Rosa. Explica que, cuando a alguien se le muere la pareja, se le retira la tarjeta por el hecho de 
recibir una prestación de 700, 650 u 800 euros, cuando es justamente cuando esa persona 
necesita más moverse para olvidar y distraerse. Opina que se debería intentar cambiar eso, 
teniendo en cuenta también que ya llevan cuatro años con las pensiones congeladas.  
 
Manifiesta que, dado que considera que el Ayuntamiento es «la casa del pueblo», le gustaría 
saber qué piensa el Gobierno de toda la corrupción actual. Afirma que, con todos los años que 
ya tiene, nunca ha visto el nivel de corrupción que hay ahora, ni tan siquiera en la época 
franquista.  
 
El president del Consell del Districte Sr. Santiago Alonso recuerda que están hablando de la 
pista forestal de Torre Baró, y da paso al segundo turno de intervenciones de los grupos 
municipales.  
  
El Sr. Javier Barreña (PPC) agradece el tono de los grupos municipales en general.  
 
Dice a ERC que la pista forestal ya está hecha y, por lo tanto, no hay que hacer ningún 
destrozo, y le invita a ir a verla un día si no la conoce. Por otro lado, afirma que es verdad que 
no se ha hecho nada al respecto durante muchos años, pero que en el mandato anterior sí que 
se inició este proceso, tal como consta en el Boletín Oficial de la Provincia. Además, opina que 
el que algo no se haya hecho hasta ahora no significa que no se deba hacer, porque siguiendo 
esta lógica no se haría nada.  
 
En cuanto a la intervención del PSC, afirma que este grupo no entiende que el PP decide cómo 
y dónde presentar sus iniciativas. Dice al Sr. García Gómez que podría haberle llamado para 
proponerle añadir en la propuesta la realización de un estudio de movilidad y llegar a un 
acuerdo. Por otro lado, remarca que la urgencia la tienen los vecinos y las entidades del barrio, 
y que así lo expresan.  
 
Dice a la Sra. Palet que le sorprende que una persona que siempre han defendido los 
derechos, las libertades y los servicios diga que no se tiene por qué hacer una cosa por el 
hecho de que un grupo de vecinos lo solicite. Por otro lado, afirma que él no ha dicho que el 
barrio no esté conectado sino que hay que mejorar la conexión del barrio, y que ha descrito el 
recorrido que actualmente realiza el autobús. Además, señala que la Sra. Palet se ha olvidado 
de decir que, además de cuatro autobuses, la línea 11 de metro también llega a Torre Baró.  
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) assenyala que és el segon ple consecutiu en què el Sr. Barreña li 
diu que no coneix el districte i li demana que no l’hi digui més. Manifesta que ell podria dir, per 
exemple, que potser el Sr. Barreña no coneix els estàndards amb els quals s’ha de fer 
actualment un vial d’aquestes característiques a l’alçada de Torre Baró. Pel que fa a això, 
remarca que no es pot fer una carretera, sinó que el vial ha de tenir voreres.  
 
El Sr. Adrià Ventura (CiU) ratifica el vot del seu grup a favor de la proposició.  
 
Diu al Sr. Cubero que és mentida que el Govern anterior aprovés només fer una actuació en 
una meitat de la pista forestal per acontentar els veïns. Explica que es va començar amb una 
meitat amb el compromís de seguir treballant en comissions per fer les expropiacions i les 
modificacions.  
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El Sr. Juan del Olmo (C’s) expresa el voto a favor de su grupo. Afirma que no es grato 
escuchar cómo se defiende una cantidad de votos determinada para unas cosas y no para 
otras, pues opina que se debe tener el mismo criterio para todas las proposiciones.  
 
El Sr. Mario García Gómez (PSC) pide al Sr. Barreña que cuando plantee alguna propuesta 
sobre Torre Baró lo haga con un poco de criterio y la presente también en el Ayuntamiento de 
la ciudad. En relación con ello, remarca que en la comisión del Ayuntamiento en la que el 
Grupo del PP habló de este barrio no se mencionó la pista forestal. Pide un poco de respeto a 
los vecinos de Torre Baró, que opina que también merecen el estándar de calidad de la 
Diagonal o del paseo de Gracia. Afirma que quieren que en Torre Baró también se invierta 
dinero, y no «las migajas» con una pista que suba por la montaña, como hizo el Gobierno 
anterior. Además, manifiesta que también quieren preservar el parque de Collserola, y la zona 
verde y forestal de Torre Baró.  
 
El Sr. Manuel Cubero (BEC) remarca que en el mandato anterior se aprobó hacer la mitad de la 
pista pero que no se presupuestó, y que se planteó esta actuación porque los vecinos pedían 
que se hiciera algo. Afirma que, sin embargo, no tiene sentido hacer la mitad de una obra 
cuando la conectividad de la que se habla no se va a poder hacer efectiva porque faltan 
expropiaciones en la parta alta. Opina que el problema es que el Sr. Vives tenía una fijación 
con Torre Baró y se puso a plantear propuestas para el barrio. Recuerda que incluso el Sr. 
Trias hizo una cena con los vecinos. Manifiesta que la cuestión es que hace falta un plan de 
movilidad que permita valorar alternativas. Señala que la conectividad por la pista forestal 
podría ser una opción, pero que es necesario partir de un plan de movilidad.  
 
Finalment, en el torn de tancament, el Sr. Javier Barreña (PPC) manifiesta que en ningún caso 
ha querido faltarle al respeto al Sr. Sangrà, sino que ha cuestionado que no puedan circular 
vehículos por la zona cuando veinte años atrás lo hacían.  
 
Dice al representante del PSC que los vecinos de Torre Baró le recuerdan constantemente los 
asteriscos que se pusieron en las viviendas afectadas. Además, afirma que quizá la culpa de la 
degradación actual de Torre Baró la tenga el PSC, que ha estado 32 años gobernando la 
ciudad.  
 
Es rebutja la proposició amb els vots a favor de CiU, el PPC i C’s, i els vots en contra d’ERC, el 
PSC i BEC. 
  

- Proposició de CiU relativa a: 1) Que es reservi una partida pressupostària l’any 2017 
per iniciar els tràmits per reformar el Mercat de Montserrat; 2) Que durant aquest 
mandat s’iniciïn les obres de remodelació del Mercat de Montserrat. 

 
El Sr. Adrià Ventura (CiU) assenyala que han acceptat una transacció del Govern i que entén 
que els grups han rebut en temps i forma la proposició definitiva per poder pronunciar-s’hi. 
 
Recorda que la ciutat de Barcelona té 39 mercats municipals, dels quals 7 es troben a Nou 
Barris. Destaca que el districte de Nou Barris pot presumir de disposar d’una xarxa de mercats 
àmplia i que dóna servei de proximitat i de qualitat a la gran majoria de barris. Manifesta que, 
tot i l’excel·lència d’aquesta xarxa de mercats, hi ha alguns que necessiten una remodelació i 
actualització del seu espai, com és el cas del Mercat de Montserrat, que és un dels mercats de 
referència del districte. 
 
Remarca que, atesa la seva ubicació, el Mercat de Montserrat dóna servei a un gran nombre 
de veïns i veïnes. Explica que els seus més de cinquanta anys d’història fan que aquest mercat 
necessiti, de manera prioritària, una remodelació i actualització per poder ser competitiu dins 
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del teixit comercial de Nou Barris. Destaca que, alhora, cal cuidar un element de referència dels 
veïns i veïnes de la zona.  
 
Manifesta que, per tots aquests motius, formulen la proposició següent: Que el Govern del 
Districte de Nou Barris, i l’Ajuntament de Barcelona, endeguin el projecte de remodelació del 
Mercat de Montserrat durant aquest mandat, consensuat amb la Junta de Mercats, les 
associacions de comerciants i les entitats del territori. 
 
A continuació, el president del Consell del Districte dóna la paraula als grups municipals.  
 
En primer lloc, el Sr. Joaquim Sangrà (ERC) assenyala que fa molts anys que es van començar 
a reformar tots els mercats de Barcelona i que el seu grup va estar directament implicat en 
l'impuls definitiu de la reforma dels mercats més antics de la ciutat, ja que s’havia de començar 
per aquests. Manifesta que, tanmateix, aquesta reforma està arribant molt tard als mercats que 
es van construir a partir dels anys cinquanta i seixanta, i els fa l’efecte que el Mercat de 
Montserrat és un dels que està patint més aquest retard. Afirma que els voltants dels mercats 
de Barcelona han tingut el paper d’aglutinadors i punts neuràlgics dels comerços de tots els 
barris, de manera que tothom s’ha aprofitat dels mercats però ningú de dins dels mercats s’ha 
aprofitat de l’entorn. Opina que això és el que ha acabat passant al Mercat de Montserrat, on 
l’atracció del mateix mercat ha fet traslladar comerços al seu voltant, però aquests establiments 
han fet buidar el mercat.  
 
Manifesta que comprenen que, en el moment de la planificació i sobretot en els darrers anys, 
s’hagin prioritzat unes obres a unes altres, però que la decisió de permetre instal·lar un 
supermercat Mercadona al costat del mercat varia les seves condicions i posa molt en risc la 
seva supervivència. Afirma que, per tant, creuen oportuna aquesta proposta perquè pensen 
que, per les circumstàncies sobrevingudes en el temps, s’hauria d’avançar la priorització de la 
reforma del Mercat de Montserrat. Finalment expressa el vot del seu grup a favor de la 
proposició.  
 
El Sr. Francisco García Ortiz (PPC) señala que la reforma del Mercado de Montserrat es una 
actuación que lleva pendiente muchos años. Afirma que, tanto es así, que ha sido incluida en 
varios programas electorales de gobiernos municipales anteriores. Destaca que este mercado 
es un referente no solo en el distrito sino en toda la ciudad debido a su buena relación calidad-
precio.  
 
Explica que saben que el Gobierno municipal tiene la voluntad de incluir la redacción del 
proyecto ejecutivo relativo a la reforma de este mercado para este mandato, pero consideran 
que esto es insuficiente, teniendo en cuenta los años que la llevan esperando tanto los 
paradistas como los propios clientes del mercado. Afirma que, en este sentido, les gustaba 
bastante más el texto que había redactado inicialmente el Grupo de CiU, que era mucho más 
atrevida. Opina que, tal como queda ahora la proposición, no queda claro si el Gobierno se 
compromete a realizar el proyecto ejecutivo y también a iniciar la reforma en este mandato, o 
únicamente a realizar el proyecto ejecutivo.  
 
El Sr. Juan del Olmo (C’s) manifiesta que comparten la preocupación expuesta por CiU con 
respecto a la situación del Mercado de Montserrat, y la hacen extensible a muchos otros 
mercados del distrito y de la ciudad. Explica que, por ello, quieren recordar que cuando el 
Ayuntamiento creó el Instituto Municipal de Mercados de Barcelona le asignó la tarea principal 
de realizar el proceso de modernización y remodelación de los mercados de Barcelona, 
originado en la política municipal de impulso del comercio de proximidad. Remarca que el 
proceso de modernización, que pasa por el consenso y la participación activa de los 
comerciantes de cada uno de los mercados, tiene su punto de partida en el análisis de la 
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evolución del comercio y cómo adecuar los mercados para hacerlos competitivos 
comercialmente y dar respuesta a las demandas de la ciudadanía. 
 
Señala que, junto con el proceso de modernización que lidera el Instituto Municipal de 
Mercados con el Ayuntamiento, existe el Plan Estratégico de los Mercados de Barcelona, en el 
cual se prevén varios niveles de intervención: recuperación del valor arquitectónico, redefinición 
de la combinación de tiendas, soterramiento de la logística del mercado, creación de 
aparcamientos, recogida selectiva de basura, promoción de los mercados mediante campañas 
de comunicación y promoción comercial. En cuanto a este último aspecto, afirma que apenas 
se hace promoción comercial de mercados como los de Montserrat, Trinitat, Ciutat Meridiana o 
Núria en comparación con otros mercados de la ciudad.  
 
Explica que se ha ido generando una opinión, en muchos casos objetiva y en otras subjetiva, 
de cierta falta de compromiso por parte del Instituto Municipal de Mercados, e indirectamente 
del Ayuntamiento, con respecto a la planificación y ejecución de las remodelaciones y 
modernizaciones de ciertos mercados. Manifiesta que son conscientes de que el dinero es 
finito y no se puede llegar a todos los mercados al mismo tiempo, pero que creen que se 
podrían realizar revisiones y planificaciones de ciertos mercados para mejorar la sensación de 
abandono que tienen algunos de ellos.  
 
Concluye que, a pesar de conocer las buenas intenciones del Gobierno actual y los anteriores 
para mejorar y potenciar el comercio de proximidad, piden que se traslade a los entes 
involucrados en la modernización de los mercados municipales que tengan una mayor 
implicación en la mejora de las funciones primordiales de los mercados, como centros de 
actividad social y cohesionadores de la vida del barrio, indistintamente del nombre del distrito o 
del mercado.  
 
El Sr. Gabriel García Duarte (PSC) señala que, tal como ya se ha comentado, el inicio de las 
reformas de los mercados empezó tiempo atrás, y recuerda el momento en el que el alcalde 
Jordi Hereu impulsó la reforma del Mercado de la Guineueta, que se completó a principios de 
este mandato, así como la del Mercado de Montserrat, con la idea de generar un nuevo 
espacio de centralidad para todo el distrito en un lugar amplio y estratégico en el que coinciden 
varios barrios. Además, remarca que el Mercado de Montserrat da servicio también a personas 
que no son de estos barrios o del distrito.  
 
Explica que generar este espacio de centralidad implicaba aprovechar un final de la cobertura 
de la ronda; crear equipamientos; la posibilidad de construir algún aparcamiento en caso de 
cobertura de la ronda; y, sobre todo, generar espacio público para el disfrute de los vecinos. 
Afirma que, sin embargo, la llegada del Grupo de CiU al Gobierno supuso el final de este 
proyecto.  
 
Manifiesta que su grupo votará a favor de la propuesta transaccionada para llevar adelante 
esta proposición y evitar que se sigan haciendo cosas sin coordinación y al margen de los 
intereses comunes.  
 
El Sr. Juan Medina Rodríguez (BEC) agraeix al Sr. Ventura que hagi acceptat una transacció 
del Govern que té a veure amb el Pla de comerç del districte.  
 
Afirma que és una preocupació del Govern de la ciutat garantir el manteniment, la sostenibilitat, 
la reforma o la remodelació i el bon funcionament dels 39 mercats de Barcelona que gestiona 
l'Institut Municipal de Mercats. Destaca que els mercats són espais de cohesió social i 
territorial, donen un servei de proximitat i vetllen per la diversitat i la qualitat alimentària.  
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Explica que, amb relació a les polítiques de comerç de proximitat, el PAD preveu la millora dels 
mercats de Canyelles i de la Mercè, que són projectes que ja estan en marxa, i «endegar el 
projecte de remodelació del Mercat de Montserrat». Manifesta que, per tant, tenen el 
compromís de fer un Mercat de Montserrat adequat a les necessitats actuals perquè pugui 
continuar sent un mercat de referència a Nou Barris. Remarca que, a més, faran això amb el 
concurs i amb el consens de la Junta del Mercat i amb el teixit associatiu i comercial de la zona. 
Assenyala que tothom explica que el Mercat de Montserrat fa temps que necessita una 
remodelació integral, però que serà el Govern actual el que la tirarà endavant.  
 
Seguiament, el president del Consell del Districte obre el torn de paraula del públic assistent.  
 
El Sr. Carles Hernández manifesta que, des de la CUP Capgirem Nou Barris, volen recordar 
que totes les remodelacions de mercats que es van fer en temps del Govern de Trias van 
integrar supermercats de Mercadona als diferents mercats, com al de la Guineueta. Afirma que 
això suposa un atac continuat al petit comerç dels barris i, alhora, augmenta la precarietat 
laboral de les treballadores del districte. 
  
Explica que veuen amb preocupació que l’actual Mercat de Montserrat acabi com la resta, ja 
sigui pel trasllat del Mercadona que hi ha actualment al carrer de les Torres o per l’arribada 
d’un nou supermercat a l’entorn del mercat, amb tot el que això comporta per al teixit comercial 
dels barris propers de la Trinitat Nova i de Roquetes. Demana al Govern, que ha donat suport a 
la proposició amb la transacció que ha plantejat, si els pot assegurar que aquesta reforma no 
vindrà amb una sorpresa desagradable en forma de supermercat, tal com es va fer amb el 
Govern de CiU i, fins i tot, amb governs municipals anteriors d’alguns partits que actualment 
estan al Govern. Afirma que al districte ja hi ha prou supermercats i no en volen més. 
 
La Sra. Yoyi, en representació de la coordinadora d'entitats de Nou Barris, recorda que en el 
mandat anterior van demanar com a mínim quatre vegades a aleshores Regidora, la Sra. Irma 
Rognoni, si a sota del Mercat de Montserrat s'instal·laria un Mercadona, i els va dir que no 
reiteradament. En aquest sentit, opina que la remodelació d’aquest mercat arriba tard, però que 
serà benvinguda. A més, manifesta que, atès que s’està treballant en el cobriment del tram de 
la ronda de Dalt d’aquesta zona, tant per la part de Verdum com per la part Prosperitat, 
demanen que això també es tingui en compte a l’hora de pensar en la remodelació del mercat 
per tal de coordinar actuacions.  
 
El Sr. Carmelo Vico recuerda que el proyecto del Mercadona en el Mercado de Montserrat fue 
aprobado en el año 2009, con el Gobierno del PSC y la entonces regidora del Distrito, la Sra. 
Carmen Andrés. Opina que, por lo tanto, la remodelación del Mercado de Montserrat llega 
tarde porque este mercado, en su opinión el mejor de Barcelona, ya está muerto. 
 
A continuació, el president del Consell del Districte da paso al segundo turno de intervención de 
los grupos municipales. 
 
El Sr. Adrià Ventura (CiU) afirma que és veritat el que ha dit el Sr. García Duarte sobre la idea 
de crear una nova àrea de centralitat a la zona del Mercat de Montserrat, però que el seu grup 
només va governar quatre anys, a diferència dels 32 anys de govern socialista, i que en aquest 
temps no van poder fer totes les actuacions pendents.  
 
Explica que és cert també que la proposició inicial era més ambiciosa en relació amb el grau de 
compromís del Govern, però que han preferit cedir una mica pensant en el bé comú i de la 
zona per tal que la proposició tiri endavant. Remarca que, per tant, es tractava de decidir entre 
fer política partidista o cedir i assolir un benefici per al barri.  
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) declina fer una segona intervenció.  
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El Sr. Francisco García Ortiz (PPC) expresa el voto a favor de su grupo. 
 
El Sr. Juan del Olmo (C’s) manifiesta que agradecen la aclaración de CiU con respecto al 
cambio realizado, pero que creen que con la transacción del Gobierno la proposición pierde 
compromiso y exactitud en cuanto a la ejecución de los trabajos de reforma del Mercado de 
Montserrat. Opina que CiU ha cedido ante el escaso rigor y el vago compromiso del Gobierno 
con unas fechas concretas. Afirma que, a pesar de ello, votarán a favor de la proposición con el 
deseo de que en este mandato, aparte de realizarse el proyecto ejecutivo, empiecen realmente 
las reformas.  
  
El Sr. Gabriel García Duarte (PSC) aclara que en el mandato anterior la regidora socialista 
Carmen Andrés no era quien gobernaba sino quien presidía los plenos.  
 
Explica que el supermercado Mercadona llegó a raíz de un acuerdo con la UGT, que es el 
promotor de los pisos que hay en ese emplazamiento, y que eso se hizo en el mandato 
anterior, cuando gobernaba CiU. Además, recuerda que hubo un pleno de Distrito en el que 
denunciaron que la implantación de Mercadona se había llevado demasiado en secreto. 
Explica que fue el Grupo del PSC el que, buscando información en la intranet del 
Ayuntamiento, encontró los planos del aparcamiento que se quería hacer en la plaza que hay 
allí y vio que en ellos salía el nombre de Mercadona. Señala que cuando lo denunciaron, 
desapareció el nombre. Remarca que, a raíz de eso, algunos grupos políticos que seguramente 
hubieran apoyado la propuesta de modificación de la plaza se abstuvieron o votaron en contra.  
 
Explica que no es que pongan en cuestión el modelo, sino que creen que aquella actuación se 
podía haber realizado ordenadamente, con la cobertura de la ronda y una mejor coordinación. 
En relación con ello, opina que un grupo político no puede renunciar a lo que ha estado 
haciendo en el pasado y empezar de cero.  
 
Afirma que les parece interesante llevar adelante la reforma del mercado, que es una idea que 
ya tenían de antes. Además, señala que, tal como ha dicho alguien del público, se puede 
coordinar este proyecto con otras cosas que se están haciendo en esta zona para convertirla 
en un área de centralidad. Reitera que su grupo vota a favor de la proposición.  
 
El Sr. Juan Medina Rodríguez (BEC) afirma que el Govern té un compromís ferm amb el 
Mercat de Montserrat i que el projecte es farà amb el consens de la Junta del Mercat. D’altra 
banda, assenyala, en relació amb la intervenció de la CUP, que no hi ha un únic model de 
remodelació dels mercats municipals per part de l'Institut Municipal de Mercats. Manifesta que, 
per tant, donen suport a la proposició.  
 
En el torn de tancament, el Sr. Adrià Ventura (CiU) agraeix el vot favorable de tots els grups. 
Diu al portaveu del Grup de C’s que han preferit cedir a arribar a un «duel de testosterona 
política» que signifiqués que passessin els anys i no tinguessin la reforma del Mercat de 
Montserrat.  
 
S’aprova la proposició per unanimitat.  
 

- Proposició d’ERC relativa a: Que el Govern del Districte de Nou Barris impulsarà una 
estratègia integral de suport i promoció del lleure formatiu associatiu infantil i juvenil en 
tots els barris del districte, fent incidència en quatre eixos principals: les entitats 
esportives, les entitats de lleure infantil i juvenil, les entitats de cultura popular i les 
entitats de l’àmbit de les arts escèniques. 
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El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) assenyala que en els tres grans plans que s’han presentat 
darrerament al districte —la mesura «Infància en risc a Nou Barris», el Pla d’acció per a la 
cohesió dels drets socials a Nou Barris i el Pla d’impuls i promoció de la convivència a Nou 
Barris— es parla de la importància de les activitats de lleure en l’atenció a la infància, i 
s’esmenten fins i tot programes de temps lliure com a temps educatiu i alguns dels seus 
objectius. Manifesta que, en aquest sentit, i sabent que aquestes mesures van rebre el suport 
unànime del Ple del Districte, pensen que tots coincideixen en la necessitat d’una intervenció 
socioeducativa com a eix rellevant de l’estructuració dels barris i la millora de la convivència, 
amb el convenciment que, a banda de les mesures urgents o de xoc adreçades a la gent 
adulta, la convivència als barris comença pels petits. Afirma que aquesta intervenció pot venir 
per dues vies: la intervenció directa de l’Administració mitjançant equipaments, l’organització 
d’activitats, etc., o la intervenció a través del teixit associatiu educatiu dels mateixos barris, que 
és el que anomenen associacionisme educatiu.  
 
Explica que, malgrat que el discurs oficial ha estat sempre el de fer aquest tipus d’intervenció a 
través de les entitats, històricament al districte s’ha imposat un model sovint molt marcat per un 
dirigisme rellevant de l’esfera administrativa a través d’uns equipaments molt concrets, i fins i 
tot entrant en competència directa amb les activitats pròpies de les entitats que fan la seva 
feina molt més modestament barri a barri, i a vegades gairebé sector a sector de barri. Destaca 
que, tot i aquestes dificultats històriques, socials, econòmiques i educatives, l’associacionisme 
ha seguit generant propostes als barris amb un fort arrelament a l’entorn. Afirma, però, que 
aquestes entitats també tenen els seus moments difícils i s’han vist afectades per la crisi.  
 
Assenyala que la proposició que presenten pot semblar una mica genèrica perquè no concreta 
actuacions concretes, però que han preferit fer un text que plantegi un marc d’estratègia 
conjunta i que permeti, a partir d’aquí, seguir treballant aquesta idea des del Govern del 
Districte. A continuació presenta la proposició, i explica que la situen en un marc de suport a les 
entitats que vagi més enllà del simple suport econòmic, amb un suport també tècnic, formatiu i 
de difusió de les activitats, i que inclogui tot tipus d’entitats, no només aquelles més fortes.  
 
Seguidament, el president del Consell del Districte obre un torn d'intervenció als grups 
municipals. 
 
El Sr. Adrià Ventura (CiU) destaca que al districte tenen la gran sort de comptar amb entitats i 
veïns que desenvolupen una gran tasca pel que fa a la cohesió social dels infants i joves de 
Nou Barris. Manifesta que creuen que des del Districte també s’ha fet en general una bona 
feina en aquest àmbit, amb mesures com les beques per a activitats d’estiu o per fer esport, o 
els programes per a la cohesió i la convivència, com «Convivim esportivament», entre molts 
altres.  
 
Explica que trobaven a faltar línies d’actuació concretes per a l’estratègia que es proposa, però 
que el Sr. Sangrà els ha aclarit la intenció de la proposta i entenen que si s’aprova hauran de 
treballar plegats i amb la idea de sumar. Afirma que, per tant, votaran a favor de la proposició. 
  
El Sr. Francisco García Ortiz (PPC) manifiesta que comparten el objetivo y el fondo de la 
proposición y, por consiguiente, votan a favor de la misma.  
 
El Sr. Raúl Medina Román (C’s) remarca que s’ha de tenir en compte que l’assoliment d’un alt 
nivell d’implicació i de compromís per part de les entitats comporta un gran esforç humà i 
econòmic que cal reconèixer i optimitzar si es vol ampliar la base i l’eficàcia de la participació 
associativa. Opina que la resposta no passa només per donar suport i promoure el lleure 
formatiu, com indica la proposta, sinó que va més enllà. Manifesta que, per això, recomanen 
vetllar pel bon funcionament de les xarxes interassociatives, i en cas que calgui, crear-les, 
perquè això representa una oportunitat per avançar en la qualitat participativa, ja que afavoreix 
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l'intercanvi d’experiències i la realització de projectes conjunts que, alhora, promouen la millora 
de les mateixes associacions.  
 
Explica que entenen la importància de donar valor a les accions educatives que fan les entitats 
de lleure infantil i juvenil i que no es poden fer des d’un altre lloc, com apropar els infants i joves 
a la natura, que és una cosa que permet educar a partir de l’experiència. Pel que fa a això, 
destaca que a partir d’experiències significatives i d’emocions viscudes es desperta en les 
persones aquelles inquietuds que ajuden a créixer, l’esperit crític que permet prendre 
consciència per construir i transformar, i el treball en equip, que remarca que és la base del 
desenvolupament i l’enriquiment de la persona en totes les etapes del creixement. Opina que, 
treballant en petits grups, les persones es poden comprometre amb els altres i amb elles 
mateixes, i veure que la unió de l’equip és molt més forta que la suma de les individualitats. Pel 
que fa a les entitats de les arts escèniques, explica que entenen la importància que tinguin 
recursos d’informació i iniciatives significatives als diversos barris, i que es poden oferir eines i 
models d’inspiració per a les entitats que treballen en l’àmbit de les arts, l’acció comunitària, 
l’educació o fins i tot la salut. 
 
Manifesta que, tal com ha dit, creuen que cal anar més enllà de donar suport i promoure el 
lleure formatiu, però que va tenir una conversa amb el Sr. Sangrà que li va servir per aclarir el 
sentit de la proposta. Afirma que creuen que la proposició permet vetllar pel bon funcionament 
de les xarxes interassociatives i que, per tant, votaran a favor de la proposició.  
 
La Sra. Núria Gaig (PSC) assenyala que sembla que a tots els grups els ha costat molt 
d’entendre la proposta «d’impulsar una estratègia integral de suport i promoció» perquè era 
molt àmplia.  
 
Recorda que, en el seu informe, la regidora ha parlat de les activitats que s’han fet durant 
l’estiu. Destaca que un dels objectius principals de la mesura «Infància en risc a Nou Barris» és 
promoure la igualtat d’oportunitats educatives més enllà de l’escola, i que se n’ha incrementat 
el pressupost en 127.000 euros més, sense comptar l’augment que s’ha donat a les xarxes 
municipals de lleure. D’altra banda, assenyala que les entitats esportives reben unes beques 
que, després de quatre anys, tenen uns barems que tornen a ser coherents, de manera que 
gairebé totes les famílies del districte hi poden accedir fàcilment, amb un finançament de fins al 
90%. Recorda que els projectes de les entitats de lleure infantil i juvenil són finançats 
mitjançant conveni, a través del qual la majoria de nens són becats, mentre que les entitats 
culturals reben subvencions, cosa que significa que són les entitats les que gestionen els 
diners, de la mateixa manera que en el cas de les arts escèniques.  
 
Dice al representante del Grupo de C’s que en Nou Barris la red participativa ya existe. Explica 
que, por ejemplo, en los casales que se hacen en verano siempre hay un día que se juntan 
unos niños con otros, y que las entidades deportivas que organizan casales hicieron este 
verano un baile conjunto con todos los niños que participaban en los casales de fútbol del 
distrito. Además, recuerda que el domingo tendrá lugar una nueva edición de «La cultura va de 
fiesta», en la que se verá una gran red participativa.  
 
La Sra. Carolina Recio (BEC) manifesta que comparteixen la preocupació i la voluntat 
d’impulsar estratègies ambicioses de suport al lleure i a l’associacionisme juvenil i infantil, i 
reconeixen que el gaudi del temps de lleure genera benestar quotidià. Afirma que, per tant, 
celebren que s’hagi presentat aquesta proposició. A més, destaca que el Projecte educatiu de 
ciutat que el Govern va impulsar al febrer del 2016 ja assenyala que s’han de trencar els límits 
entre l’educació formal i l’educació no formal i promoure que la comunitat intervingui i participi 
per generar projectes educatius, tenint en compte que l’educació és de 0 a 100 anys. Opina 
que la proposició que avui es presenta va en aquesta línia.  
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Assenyala que al Districte s’han aprovat mesures que s’han concretat en actuacions, i que el 
balanç de les activitats d’estiu que s’ha presentat avui en l’informe de la regidora no s’hauria 
pogut fer sense l’existència d’una xarxa tan ben teixida, com ha dit la Sra. Gaig. Afirma que un 
bon exemple d’això és el treball de dinamització esportiva que s’ha fet aquest estiu amb Cruïlla 
a la zona esportiva de Ciutat Meridiana, o els campaments d’estiu que s’han fet amb La 
Indomable en aquest mateix barri. A més, remarca que tots aquests projectes van 
acompanyats de dotacions econòmiques i recursos.  
 
Explica que al Sr. Sangrà li agrada molt parlar de «normalitat», i que ella sempre li ha dit que, 
en tot cas, cal parlar d’«igualtat». Pel que fa a això, destaca que tenir una dotació important de 
beques permet que un nen o una nena de Nou Barris pugui gaudir del lleure igual que un nen o 
una nena de Sarrià. Afirma que això significa impulsar polítiques públiques adreçades a 
combatre les desigualtats, i també té a veure amb les possibilitats de l’associacionisme. D’altra 
banda, remarca que treballen quotidianament amb les entitats del territori i que, a més, al 
districte les entitats de lleure infantil estan integrades en centres educatius, que opina que és 
un model molt bo i que diu molt del districte. A més, recorda que en el camp de 
l’associacionisme també existeix la via de les subvencions, i destaca que aquest any tenen 
previst incrementar-les, també perquè les petites associacions puguin trobar una manera de 
treballar conjuntament.  
 
Manifesta que estan molt a prop del que planteja el Grup d’ERC, però que demanen 
coresponsabilitat a tots els grups. En aquest sentit, recorda que aviat s’hauran d’aprovar els 
pressupostos del 2017, i demana al Sr. Sangrà que els ajudi a aprovar uns pressupostos 
socialment justos per a Nou Barris, que permetran dotar econòmicament l’estratègia integral 
que proposa.  
 
Finalitzades les dites intervencions, el president del Consell del Districte dóna pas a les 
intervencions del públic assistent. 
 
El Sr. Francisco Garrobo manifesta que, des de la CUP Capgirem Nou Barris, volen recordar 
que han estat els darrers governs de la Generalitat de Catalunya, ja fossin de CiU o del tripartit, 
els que han destruït el suport al lleure formatiu infantil i juvenil. A més, explica que creuen que 
és poc seriós demanar aquesta promoció del lleure formatiu associatiu infantil i juvenil a 
l’Ajuntament i no impulsar-la des de la Generalitat de Catalunya.  
 
Afirma que estan d’acord a enfortir l’associacionisme en totes les seves variants, així com el 
lleure infantil i juvenil com a agent de canvi, cultura i esport. Assenyala que, per aquest motiu, 
és molt important reforçar la presència d’educadors socials com a eines transversals per 
treballar conjuntament amb tots els agents socials, des de les veïnes fins als centres educatius 
i l’Administració. Manifesta que és necessari declarar Nou Barris com a districte singular, ja que 
és la manera de garantir una inversió extraordinària i treballar amb qualitat la desigualtat amb 
altres territoris, ja no només de la ciutat sinó de tot Catalunya, i lluitar amb garanties contra 
l’exclusió social, tal com reclamen les entitats o la mateixa Assemblea Groga. En aquest sentit, 
remarca que les dades deixen molt clar que Nou Barris és un dels districtes amb més perill 
d’exclusió social.  
 
Conclou que sense una solució estructural que analitzi, reconegui i afronti de veritat els 
problemes educatius de Nou Barris no es resoldrà mai el problema d’arrel, per més 
proposicions o declaracions institucionals que s’aprovin.  
 
El Sr. Jaume explica que és cap d’un agrupament escolta de Nou Barris que acaba de plegar 
per problemes interns, tot i que encara no és oficial. Afirma que això el dol molt perquè ha estat 
en aquest agrupament des dels sis anys i fa més de vint anys que pertany al món de 
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l’escoltisme. Manifesta que està molt content que tiri endavant la proposició que s’ha presentat 
avui perquè els nens puguin continuar fent activitats de lleure formatiu.  
 
A continuació, el president del Consell del Districte dóna pas al segon torn d’intervencions dels 
grups municipals. 
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) manifesta que no dubta que s’invertiran diners en aquest àmbit, 
però que cal tenir una estratègia. En aquest sentit, explica que creuen que l’estratègia que se 
segueix des de fa molts anys i que han mantingut els diferents gestors del Districte no és 
l’encertada.  
 
Assenyala que en la intervenció anterior ha subratllat que no es tracta només de dotacions 
econòmiques, ja que a vegades es tracta de coses tan simples com, per exemple, que les 
beques es puguin cobrar abans o tot just acabada l’activitat, no al cap de molts mesos després. 
Afirma que entitats com la Fundació Pare Manel o Cruïlla poden cobrar les beques més tard 
perquè tenen una solidesa estructural i econòmica, però que hi ha moltes entitats petites que 
no s’ho poden permetre. Explica que hi ha entitats que passen malament tot l’inici del curs 
següent perquè no han cobrat les beques de l’estiu, i en les quals els caps, monitors o 
animadors han hagut d’avançar diners de les seves butxaques. Assenyala que un altre 
exemple del tipus de coses que es poden canviar és que els convenis d’esplai diari no se signin 
sis mesos després d’haver començat l’activitat.  
 
Manifesta que li sap molt greu el cas de l’agrupament escolta Sagarmatha, però que no és 
l’única entitat de lleure amb molts anys d’història que està en risc de desaparèixer al districte. 
Afirma que cal veure com es pot ajudar aquestes entitats i que això no es pot fer només 
donant-los diners. A més, remarca que es tracta d’entitats que no estan en aquesta situació 
perquè facin activitats poc atractives que no tenen demanda.  
 
Diu al Sr. Medina Román que al districte les xarxes interassociatives han funcionat amb alts i 
baixos, tot i que sempre hi ha hagut molta solidaritat entre les entitats. Remarca, però, que al 
capdavall aquestes xarxes depenen de l’estat de salut de cadascuna de les entitats. En aquest 
sentit, assenyala que a les entitats fortes els resulta molt fàcil portar la veu cantant en aquestes 
xarxes, però que aquelles que van escanyades i no saben si l’any que ve tornaran a obrir 
normalment participen molt poc en aquestes xarxes, i és això el que s’ha d’evitar.  
 
Destaca que el que plantegen és que hi hagi una estratègia general per a tot aquest tipus de 
lleure i que aquesta estratègia englobi també les arts escèniques i la cultura popular, que no 
tenen el mateix tractament. Manifesta que creuen que aquesta estratègia es pot anar 
desenvolupant al llarg del mandat, i que el seu grup procurarà contribuir-hi aportant propostes 
concretes que detallin les possibles actuacions que es poden fer en aquests àmbits.  
 
El Sr. Adrià Ventura (CiU) ratifica el vot favorable del seu grup.  
 
El Sr. Francisco García Ortiz (PPC) manifiesta que su grupo vota a favor de la proposición.  
 
El Sr. Raúl Medina Román (C’s) ratifica el voto a favor de la proposición.  
 
Explica que està d’acord amb el Sr. Sangrà que no totes les entitats tenen l’oportunitat de tenir 
la mateixa presència en les xarxes interassociatives, i que el Govern ha de vetllar per fer-ho 
possible. 
 
La Sra. Núria Gaig (PSC) manifesta que donen suport a la proposició. Afirma que es pot 
comptar amb el seu grup per a tot allò que signifiqui millores per als infants i reforçar aquest 
àmbit.  
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La Sra. Carolina Recio (BEC) ratifica el vot a favor del seu grup, i afirma que les mesures més 
generals de què disposen els ajuden a saber cap a on han d’anar.  
 
Explica que li sap molt greu que l’agrupament escolta Sagarmatha estigui a punt de plegar, i 
reconeix que la complexitat dels models de subvenció i de justificació sovint acaben ofegant les 
entitats petites. Pel que fa a això, manifesta que cal buscar també complicitats amb altres 
administracions per evitar aquest tipus de situacions.  
 
El Sr. Sangrà (ERC) agraeix el suport de tots els grups.  
 
Per últim, el president del Consell del Districte informa que s’aprova la proposició per 
unanimitat.  
 
Seguidament, el Sr. Santiago Alonso, president del Consell del Districte, dóna pas a la part de 
precs i preguntes, manifestant que, per fer-ho més àgil i com és habitual, els intervinents poden 
fer rèpliques sense que hagi de donar prèviament la paraula 
 
 

- Prec de C’s relatiu a: Que Por los motivos expuestos con anterioridad, rogamos al 
Distrito de Nou Barris que inste al Ayuntamiento de Barcelona a realizar un Plan de 
Mejora del Mercado de Núria, ubicado en el barrio de Ciudad Meridiana, para 
adecuarlo al modelo de mercados impulsado desde el propio Ayuntamiento para 
hacer frente a las nuevas dinámicas económicas, sociales y tecnológicas, y así 
obtener una regeneración del comercio de proximidad y fortalecer la vertiente del 
mercado como centro de actividad social y cohesionador de la vida del barrio. 

 
El Sr. Juan del Olmo remarca que si se habla nuevamente de un mercado en el Pleno es 
porque alguna cosa falla, y señala que hacen extensible la intervención realizada anteriormente 
sobre el Mercado de Montserrat a este ruego. 
 
Explica que el Mercado Municipal de Núria, ubicado en el barrio de Ciutat Meridiana, se 
encuentra en una situación de deterioro de sus instalaciones y escasez de paradas. Recuerda 
que el Plan Estratégico de Mercados de Barcelona indica que el Ayuntamiento tiene el deber y 
la oportunidad de ofrecer mercados modernizados a los ciudadanos. Afirma que la situación 
generada en el Mercado de Núria perjudica en cierto modo al entorno social del barrio, ya que 
provoca una sensación de dejadez de las instalaciones municipales que afecta negativamente 
a la convivencia entre los ciudadanos y su entorno, y a la posibilidad de inversión de nuevos 
comerciantes que se quieran establecer en el mercado o en su entorno. Finalmente presenta el 
ruego. 
 
El Sr. Mario García Gómez (PSC) afirma que el Gobierno no puede aceptar el ruego. Explica 
que el Mercado de Núria de Ciutat Meridiana es un pequeño mercado que tiene paradas 
cerradas desde hace muchos años, por lo que no se trata de una situación debida a la 
coyuntura del momento, sino que ya es histórica. Señala que hace unos años se pintó pero que 
eso no evitó que se cerraran más paradas, igual que también ocurrió tras la adecuación y 
pintura del Mercado de Ciutat Meridiana. Afirma que, por lo tanto, si acepta el ruego tal como 
está formulado, el Grupo de C’s le recriminará de aquí unos meses que las paradas siguen 
cerradas.  
 
Manifiesta que cabe preguntarse si los hábitos de consumo de los ciudadanos son 
responsabilidad del Ayuntamiento. Explica que el Ayuntamiento puede ayudar al pequeño 
comercio, pero que en el caso de Ciutat Meridiana lo lleva ayudando durante muchos años y el 
resultado ha sido negativo.  
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El Sr. Juan del Olmo (C’s) remarca que lo único que pide el ruego es que se haga un plan de 
mejora del mercado, que es el fin para el que se creó el Instituto Municipal de Mercados, y no 
que tengan que abrir nuevas paradas. Opina que si hoy el Mercado de Núria es inviable hay 
que comunicárselo a los cinco comercios que hay abiertos para que se instalen en otro sitio y 
no pierdan el tiempo en ese mercado.  
 
Afirma que, con esta negativa, se demuestra la falta de compromiso del Gobierno y de saber 
hacer con respecto al comercio. Señala que hoy el Gobierno se ha comprometido en firme a 
renovar el Mercado de Montserrat, y opina que ese mismo criterio debe prevalecer para el resto 
de los mercados de Barcelona, y en el caso de que sean inviables, comunicarlo a los 
implicados.  
 
El Sr. Mario García Gómez (PSC) afirma que ahora no sabe lo que el Sr. del Olmo les pide 
exactamente, pues habla de comunicar a los comerciantes la inviabilidad del mercado, 
mientras que el ruego solicita que se realice un plan de mejora.  
 
Remarca que, si bien el portavoz del Grupo de C’s dice que el ruego no solicita que se abran 
paradas, está claro que el criterio de valoración del funcionamiento del Mercado de Núria es si 
hay más o menos paradas abiertas. Explica que el Gobierno debe cuidar del dinero público y 
no puede gastarlo sobre la base de que un grupo valore mejor o peor la tarea del Gobierno. 
Además, afirma que si el Gobierno no estuviera implicado en la mejora de los mercados, no 
hubiera aprobado la reforma del Mercado de Montserrat.  
 
En conseqüència, no s'accepta el prec 
 

- Prec del PPC relatiu a: Instar al organismo pertinente a que en un corto espacio de 
tiempo instale unas escaleras mecánicas en la salida del metro de la Av. Borbón (L4 y 
L5-Maragall). 

 
El Sr. Francisco García Ortiz (PPC) presenta el ruego, que solicita instar a la Generalitat de 
Cataluña a que en el menor plazo de tiempo se realicen las mejoras de accesibilidad para 
personas con movilidad reducida en la estación de metro de Maragall.  
 
La Sra. Jennifer Coronado (BEC) manifesta que actualment hi ha onze estacions de metro no 
adaptades a tota la ciutat de Barcelona i que una d’elles és la de Maragall. Afirma que, atès 
que la millora de l’accessibilitat d’aquesta estació és una demanda veïnal i de les entitats de 
persones amb discapacitat, accepten el prec d’instar la Generalitat a fer-ho, ja que és l’òrgan 
pertinent per fer les obres de millora de la infraestructura del metro.  
 
El Sr. Francisco García Ortiz (PPC) agradece la aceptación del ruego y que el Gobierno les 
haya planteado una transacción para llevar adelante esta iniciativa. 
 

- Prec del PPC relatiu a: Instar al Gobierno municipal a que se comprometa a finalizar 
en el presente mandato la urbanización de los interiores de manzana pendientes en el 
barrio de Canyelles. 

 
El Sr. Francisco García Ortiz (PPC) subraya que esta actuación hace muchos años que está 
pendiente, y presenta el ruego, que solicita instar al Gobierno municipal a que en 2017 se 
empiece a trabajar conjuntamente con las entidades de Canyelles para programar e iniciar las 
obras de urbanización de las manzanas del barrio lo más pronto posible.  
 
El Sr. Manuel Cubero (BEC) agradece al Grupo del PP que haya aceptado una transacción del 
Gobierno, y afirma que durante el año 2017 se definirá un proyecto de actuación con los 
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vecinos y vecinas para mejorar los interiores de manzana de Canyelles, con la intención de 
realizar dicha actuación lo antes posible. Explica que este proceso de consulta debería incluir 
también la priorización de los interiores de manzana a mejorar, y reafirma la prioridad que 
significa para el actual Gobierno del Distrito cumplir las propuestas incluidas en el PAD. 
Concluye que aceptan el ruego. 
 
El Sr. Francisco García Ortiz (PPC) agradece la aceptación del ruego.  
 

- Prec de CiU relatiu a: Que el Govern del Districte de Nou Barris prengui les mesures 
corresponents per millorar la convivència i la seguretat a la zona descrita 
incrementant, si escau, la presència d’efectius de la Guàrdia Urbana. 

 
El Sr. Adrià Ventura (CiU) explica que en els darrers mesos els veïns i veïnes del barri de 
Verdum han notat un augment de l'incivisme i un empitjorament de la convivència. Assenyala 
que, en concret, la zona on hi ha més malestar és als carrers Casals i Cuberó, Almansa i Font 
de Canyelles. Afirma que aquesta situació ha propiciat un augment de la percepció 
d’inseguretat a la zona i que la convivència i el descans dels veïns comença a ressentir-se’n. 
Finalment presenta el prec. 
 
La Sra. Carolina Recio (BEC) manifesta que al Govern el preocupen els aspectes que planteja 
el prec i hi està treballant. En aquest sentit, recorda que en el plenari anterior es va aprovar una 
mesura per a la convivència a Nou Barris, que incorporava un equip de mediació a l’espai 
públic i a les comunitats d’escales del Verdum, perquè ja tenien identificats alguns dels 
problemes de convivència que assenyala el Grup de CiU. D’altra banda, recorda que 
l’Ajuntament no té competències directes en matèria de seguretat. 
 
Afirma que no acceptaran el prec perquè consideren que ja estan adoptant mesures, però que 
continuaran treballant-hi i rendint comptes en aquest sentit.  
 
El Sr. Adrià Ventura (CiU) conclou manifestant que no el preocupa que no s’accepti el prec, si 
realment es treballa per resoldre aquest problema.  
 

- Prec de CiU relatiu a: 1) Que es realitzi un estudi de l’estat dels parcs infantils de Nou 
Barris i que es reservi una partida pressupostària en el proper exercici per millorar 
aquells que siguin necessaris; 2) Que el Govern del Districte estudiï la possibilitat 
d’incorporar aparells lúdics adaptats per a infants amb discapacitat als parcs infantils 
de Nou Barris. 

 
El Sr. Adrià Ventura (CiU) assenyala que han acceptat una transacció del Govern, i presenta el 
prec definitiu, que demana que el Govern del Districte impulsi durant aquest mandat un Pla de 
millora dels parcs infantils de Nou Barris, incorporant en alguns d’ells aparells lúdics adaptats 
per a nens amb discapacitat.  
 
La Sra. Núria Gaig (PSC) explica que creu que fa menys d’un any que ja es va aprovar un pla 
de millora de tots els espais lúdics que incorporava també que hi hagués jocs infantils adaptats 
per a tot tipus de nens. Afirma que, en tot cas, això ja s’ha començat a fer i que accepten el 
prec.  
 
El Sr. Adrià Ventura (CiU) agraeix l’acceptació del prec. Manifesta que sabien que s’havia 
presentat aquesta mesura de govern i que el que demanen és que s’apliqui també a Nou 
Barris.  
 

- Prec d’ERC relatiu a: Que es renovi el compromís per part del Govern del Districte de 
recuperar la Torre del Rellotge de la Trinitat Nova i que es concreti amb la definició i 
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reserva de la ubicació que es consideri més adient dins la nova ordenació urbanística 
del barri, comptant sempre amb el parer dels veïns. 

 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) manifesta que en els darrers temps hi ha hagut diferents 
compromisos verbals per part d’alcaldes i regidors per conservar la Torre del Rellotge, que 
finalment es va tirar a terra per motius tècnics. Explica que una part de l’Associació de Veïns, 
així com l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris i veïns a títol personal, han recordat diverses 
vegades aquests compromisos i han demanat alguna concreció. A continuació presenta el 
prec. 
 
La Sra. Carolina Recio (BEC) afirma que són molt conscients que la Torre del Rellotge era un 
símbol per a gran part dels veïns de la Trinitat Nova i que, per tant, forma part de la memòria 
col·lectiva del barri, tal com han dit alguns veïns en diferents consells de barri. Assenyala, però, 
que hi ha algunes peces que ja no existeixen, cosa que en dificulta una possible reconstrucció, 
tal com proposa el prec. Manifesta que, tot i així, conscients de la importància de l’imaginari 
col·lectiu dels barris i del que significava aquesta torre per als veïns i veïnes de la Trinitat Nova, 
proposen una modificació del prec, en el sentit que el Govern del Districte treballi amb els veïns 
i les entitats del barri de la Trinitat Nova per pensar la millor manera de recuperar la memòria 
col·lectiva entorn de la Torre del Rellotge.  
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) afirma que estan d’acord amb la reformulació del prec, de la qual 
ja n’havien parlat amb el Govern, tot i que no l’havien pogut plasmar en el text. Explica que 
entenen que la proposta del Govern és un compromís per preservar la imatge de la torre, i 
remarca que en cap cas el seu grup demanava que es reconstruís amb els mateixos elements, 
sinó que hi hagués algun tipus de restitució d’un dels pocs elements característics tradicionals 
del barri, tal com demanen els veïns.  
 
La Sra. Carolina Recio (BEC) manifesta que, un cop aprovada la transacció, accepten el prec.  

- Pregunta de C’s relativa a: Por los motivos expuestos con anterioridad, les 
preguntamos sobre la planificación de tiempos y las acciones que están llevando a 
cabo desde el Distrito de Nou Barris para la finalización de todas las rehabilitaciones 
pendientes en el Parque de Josep Maria Serra Martí, ubicado en el barrio de 
Canyelles. 

El Sr. Felix Cogolludo (C’s) explica que actualmente existen zonas en el Parque de Josep 
Maria Serra Martí, como la marquesina y el parque infantil, que siguen sin ser accesibles 
debido a las obras, que están paralizadas y sin terminar. Señala que estas zonas se 
encuentran valladas para evitar accidentes y otros tipos de incidentes. Finalmente formula la 
pregunta. 
 
El Sr. Manuel Cubero (BEC) informa que los parques infantiles ya no están vallados y son 
accesibles, y pide que se comprueben las quejas que se plantean para evitar malgastar tiempo 
y esfuerzos.  
 
Explica que la actuación del Ayuntamiento ha consistido en repavimentar todo el parque con 
asfalto de color rojo, marcar las paradas del mercado y repasar el pavimento de las aceras. 
Afirma que las obras de la marquesina, actualmente cerrada, se reiniciarán en noviembre y 
concluirán a lo largo del 2017. Señala que las molestias están siendo mínimas para la Fiesta 
Mayor que se celebra estos días, puesto que se ha instalado una tarima de grandes 
dimensiones que permite que se lleven a cabo actividades en el parque de forma totalmente 
adecuada.  
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Concluye que la intención del Gobierno es realizar lo antes posible todas las mejoras 
planteadas y las que se consideren oportunas, ya que es una propuesta incluida en el PAD del 
barrio de Canyelles.  
 
El Sr. Felix Cogolludo (C’s) explica que ya sabían lo que ha explicado el Sr. Cubero, y que no 
entienden por qué se realizaron las obras, si se sabía que no iban a poder terminarse para la 
Fiesta Mayor de Canyelles por falta de presupuesto. Por otro lado, se refiere a la presencia de 
roedores en el parque.  
 
El Sr. Manuel Cubero (BEC) explica que se pararon las obras porque lo solicitó la Asociación 
de Vecinos, pero que se reiniciarán en noviembre y acabarán al año siguiente.  
 

- Pregunta d’ERC relativa a: Quina és la situació actual del compromís adquirit per 
l’empresa Endesa pel que fa a la problemàtica del transformador de la finca número 
93 de l’avinguda Rio de Janeiro i de l’estudi d’ubicacions alternatives per part de 
l’Ajuntament de Barcelona? Quina és la previsió d’actuació per part de l’Ajuntament en 
els propers mesos en aquest assumpte? 

 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) assenyala que la pregunta que presenten tracta d’un tema que 
ha sortit en alguna ocasió en els plens del Districte, i que la formulen oralment perquè creuen 
que és positiu que es contesti en el Consell Plenari, tot i que es podria fer per escrit.  
 
Recorda les incidències ocorregudes al transformador del número 93 de l’avinguda Rio de 
Janeiro, la darrera de les quals es va produir fa poc més d’un any. Explica que en aquell 
moment, a partir de la pressió de l’Associació de Veïns i Veïnes de Prosperitat, es va fer públic 
un acord segons el qual Endesa adoptava el compromís de presentar un estudi sobre la 
viabilitat i el cost del trasllat de l’estació transformadora i l’Ajuntament es comprometia a 
analitzar l’estudi i a estudiar les possibles localitzacions per a aquest trasllat. Assenyala que es 
va dir que tot això es faria en un termini màxim de sis mesos. Manifesta que presenten aquesta 
pregunta un cop superat aquest període de temps i d’acord amb l’Associació de Veïns, que no 
ha rebut tota la informació que esperava sobre aquest tema. Finalment formula la pregunta.  
 
El Sr. Carlos Izquierdo (BEC) explica que el Govern ha tingut diverses reunions amb 
l’Associació de Veïns i Veïnes de Prosperitat sobre aquesta situació des de l’agost del 2015, 
que és quan va tenir lloc l’enèsima avaria d’aquest transformador. Assenyala que és veritat que 
en aquell moment es va arribar a una sèrie d’acords, i que, en aquest sentit, l’Ajuntament ha 
estudiat totes les possibles solucions a aquesta situació. Explica que van fer un estudi de 
càrregues per saber si els altres transformadors del costat podrien suportar la càrrega elèctrica 
d’aquest transformador, i que també van analitzar les opcions de posar-lo en un altre lloc o 
soterrar-lo. Afirma, però, que Endesa ha fet la majoria de les millores a les quals es va 
comprometre pel que fa a la situació d’aquest transformador i que, de fet, ara mateix compliria 
la normativa com si s’instal·lés de nou, amb l’única excepció que no té una sortida de fums 
perquè no hi va haver acord amb la comunitat a causa de les obres.  
 
Manifesta que consideren que el que ha de fer l’Ajuntament és vetllar per la seguretat i pel 
compliment de la normativa, ja que, tot i que opinen que és insuficient, no és competència seva 
ampliar-la perquè sigui més segura. Explica que, en aquest sentit, vetllen perquè aquest 
transformador, com els altres 2.000 que hi ha en una situació similar a la ciutat, compleixi la 
normativa i per garantir sobretot la seguretat dels veïns i veïnes. Conclou que el transformador 
no ha tornat a donar problemes i que l’Ajuntament va fer un estudi i va complir la seva part dels 
compromisos assolits amb Endesa. 
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) agraeix la informació. Manifesta que entén que Endesa no va fer 
un estudi, sinó que el va fer l’Ajuntament, i que no es preveu dur a terme cap altra actuació.  
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El Sr. Carlos Izquierdo (BEC) explica que l’Ajuntament va estudiar la viabilitat d’ubicacions 
alternatives, però que no és qui ha de fer una inversió sobre la infraestructura d’un privat. 
Afirma que, a partir d’aquí, l’Ajuntament s’ha d’assegurar que es compleix la normativa i s’han 
fet les millores oportunes per part del privat. Assenyala que l’Ajuntament, en la mesura del 
possible i del que permet la normativa, el que ha fet és fer complir a Endesa els compromisos 
que va adquirir.  
 

- Demanda de CiU, de seguiment d’execució de la proposició d’acord acceptada 
pel Consell Plenari de 02/03/2016, que acordà «que el Govern del Districte de Nou 
Barris impulsi la creació del Consell de Cultura de Nou Barris i aquesta creació sigui 
en col·laboració amb el teixit cultural del districte i amb els diferents grups 
municipals».  
1) En quin punt es troba la creació del Consell de Cultura de Nou Barris? 

 2) S’ha iniciat la col·laboració amb les entitats culturals per crear-lo? 
 
El Sr. Adrià Ventura (CiU) presenta el seguiment.  
 
El Sr. Carlos Izquierdo (BEC) remarca que la proposició s’havia de complir durant aquest 
mandat. Explica que ara mateix el Govern té altres prioritats en matèria de cultura, però que 
això no significa que no pensin crear aquest consell sectorial, o que no es doni suport a 
projectes culturals de qualitat del districte, com ara el Festival de Blues i les festes majors dels 
districte, que aquest any han rebut més ajuda per part del Districte. Destaca que estan 
treballant per consolidar projectes culturals importants que hi ha al districte, que era la primera 
prioritat política del seu grup quan va arribar al Govern, i que més endavant ja treballaran en el 
consell sectorial que va proposar el Grup de CiU.  
  
El Sr. Adrià Ventura (CiU) precisa que han preguntat si s’havia començat a treballar en el sentit 
de la proposta, i no pas si el Govern fa coses en l’àmbit de cultura.  
 
7.- Declaració institucional  
 
Es retira. 
 
  
8.- Precs i preguntes del públic assistent  
 
No hi ha intervencions.  
 
 
El president del Consell Plenari del Districte de Nou Barris aixeca la sessió a les 23.25 hores. 
 
Vist-i-plau 
 
El president del Consell    El secretari del Districte 
 
 
 
 
 
 
 
 


