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ACTA DEL PLE DEL CONSELL 

DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS 
 
 

Data: 20-07-2016 
Horari: 18.30 h 
Lloc: Sala de Plens del Districte 
 
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 
 
Regidors adscrits: 
 
Joaquim Forn i Chiariello (CiU) 
Alberto Fernández Díaz (PPC) 
 
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  
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Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
  
Joaquim Sangrà i Morer 
 
Gerent: Sra. Gemma Arau i Ceballos 
 
Secretari: Ricardo Fernández Aranda 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària anterior, de 04-05-2016. 
 
El Sr. Juan del Olmo (C’s) señala que en la página 39 de la acta anterior, donde dice que «el 
Sr. del Olmo» expresa el apoyo de su grupo a la proposición del PSC, debe decir «el Sr. Félix 
Cogolludo». 
 
El Secretari Sr. Ricardo Fernández manifesta que s’introduirà aquest canvi a l’acta. 
 

S’aprova. 
 
 
Part informativa 
 
 
A) Despatx d’ofici: 
 
2.- RESTAR ASSABENTAT del Decret de la regidora del Districte de 29 de juny de 2016, de 
modificació de la composició de la Comissió de Govern en el sentit d’incorporar com a membres 
d’aquesta als consellers del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) Sr. 
Gabriel García Duarte, Sr. Mario García Gómez i Sra. Núria Gaig Jané. 
 
3.- RESTAR ASSABENTAT del Decret de la regidora del Districte de data de 6 de juliol de 2016, 
de modificació de les conselleries de govern per àrees i els responsables d’aquestes i de 
modificació de les presidències dels consells de barri de Ciutat Meridiana, Verdum, Guineueta, 
Canyelles i Vilapicina i Torre Llobeta. 
 

El president del consell del Districte Sr. Santiago Alonso dona la paraula al secretari Sr. 
Fernández que dóna compte de dos decrets de la regidora del Districte: un sobre la nova 
composició de la Comissió de Govern del Districte i l’altre sobre la modificació de les 
conselleries de govern per àrees i de les presidències d’alguns consells de barri i manifesta que 
la regidora del Districte passa a explicar aquests canvis. 

 
La regidora Sra. Janet Sanz dóna la benvinguda a tothom al Consell Plenari del Districte, que 
en aquesta ocasió es fa al pati de la seu del Districte.  
 
Tot seguit informa dels canvis en les àrees de govern i alguns barris: la Sra. Esther Flaquer 
continuarà al capdavant de l’Àrea de Salut i del barri de Porta; la Sra. Àngels Rabadà seguirà 
dirigint l’Àrea d’Educació; el Sr. Juan Medina continuarà al capdavant de l’Àrea d’Esports i del 
barri de la Trinitat Nova; la Sra. Jennifer Coronado seguirà portant l’Àrea de Medi Ambient i 
Mobilitat i el barri de la Prosperitat; el Sr. Antoni Tallada continuarà dirigint l’Àrea d’Habitatge i 
els barris del Turó de la Peira i Can Peguera; la Sra. Carolina Recio seguirà al capdavant de 
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l’Àrea de Drets Socials i Feminisme, però passarà de portar el barri de Verdum a ocupar-se del 
barri de Ciutat Meridiana; el Sr. Manuel Cubero continuarà al capdavant de l’Àrea d’Ocupació, 
Economia Social i Solidària i dels barris de Torre Baró i Vallbona, però també s’encarregarà del 
barri de Canyelles, que fins ara portava la Sra. Rabadà; el Sr. Carlos Izquierdo continuarà al 
capdavant de l’Àrea de Participació i Cultura i passarà a dirigir també Urbanisme, mentre que 
deixarà d’ocupar-se del barri de la Guineueta; el Sr. Gabriel García estarà al capdavant de 
l’Àrea de Promoció Econòmica i del barri de la Guineueta; la Sra. Núria Gaig s’ocuparà del barri 
de Verdum i de l’Àrea d’Infància, Joventut i Gent Gran, i  Persones amb Discapacitat; i el Sr. 
Mario García s’encarregarà de l’Àrea de Comerç i del barri de Vilapicina-Torre Llobeta. 

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

El president del consell del Districte Sr. Santiago Alonso manifesta que els grups ja han estat 
assabentats dels contractes aprovats en el darrer període, i pregunta si hi ha cap consulta. 
 
El Sr. Adrià Ventura (CiU) demana tenir accés a l’expedient sobre el càtering de Trobades amb 
l’Alcaldessa, del dia 22 de febrer, per un import de 500 euros.  
 
El Sr. Javier Barreña (PPC) explica que su grupo solicita ver tres expedientes: el mismo que 
acaba de mencionar el Sr. Ventura; el relativo a la dinamización de los grupos de usuarios de 
las pistas Antoni Gilabert, y el que se refiere a Carat España, SA, línea de Nou Barris Abril 
2016. 
 
El Sr. Juan del Olmo (C’s) solicita tener acceso a los expedientes correspondientes a la entidad 
Esport 3 Serveis Alternatius, que tiene tres facturas correspondientes a actividades culturales 
de Mayo, Junio y Julio Torre Llobeta-Vilapicina; a Calaix de Cultura, SL sobre activitats 
dinamització infantil zona nord i suport a les activitats d’estiu 2016 a Roquetes, y al Centre 
Iniciatives Reinserció Catal sobre obres de desbrossament i neteja massa forestal. 
 
Al no haver cap intervenció mes en relació a aquest punt de l’ordre del dia, el president del 
Consell del Districte dona pas al següent punt de l’ordre del dia relatiu a les mesures de 
govern. 
La primera d’elles ésla relativa al Pla d’impuls i promoció de la convivencia a Nou Barris i dona 
la paraula al conseller de govern Sr. Carlos Izquierdo 
 

B) Mesures de govern: 
 
5.- Pla d’impuls i promoció de la convivència a Nou Barris. 
 

El Sr. Carlos Izquierdo (BEC) manifesta que aquest pla considera l’espai públic com un espai 
d’oportunitat i democratitzador i, per tant, com un àmbit irrenunciable per a la vertebració social 
i l’enfortiment de la vida comunitària als barris. Afirma que és per això que l’objecte final del pla 
és garantir l’accessibilitat de tothom a l’espai públic conciliant els diferents usos legítims que 
se’n fan, i que aquests siguin inclusius i no afectin altres drets que l’Administració ha de 
garantir, com el dret al descans dels veïns i veïnes. Destaca que, per tant, el pla entén l’espai 
públic com un espai igualitari, inclusiu i compartit. 
 
Assenyala que aquest pla no es pot fer només des de l’acció unilateral de l’Administració i que, 
per això, interpel·la els diferents agents socials que actuen al territori: l’Administració, els veïns i 
veïnes, i les entitats i col·lectius. Afirma que alguns dels principals punts sobre els quals 
s’articula són la pedagogia, la comunicació, la participació i la coresponsabilitat. 
 



 
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 
 

Explica que el pla neix amb un pressupost per a tot el mandat de 2.755.000 euros, i que aquest 
any inclou 23 agents cívics; 20 dinamitzadors esportius d’espai públic; 7 informadors cívics a 
Roquetes, que serà una tasca que faran veïns i veïnes del mateix barri; 6 educadors en 
mediació de comunitats de veïns i espai públic, i el reforç de la neteja en molts dels espais del 
districte, entre d’altres. 
 
Manifesta que en aquest pla també intervenen altres àrees i departaments de l’Ajuntament de 
Barcelona, a part del Districte de Nou Barris, com l’Àrea de Drets Socials i Habitatge o l’Àrea 
d’Ecologia Urbana. Afirma que, per donar resposta als principis de pedagogia i 
coresponsabilitat, el pla s’estructura en tres línies estratègiques: tolerància, cooperació i 
inclusió; drets i deures a l’espai públic, i xarxes de coresponsabilitat. Assenyala que aquestes 
línies estratègiques desenvolupen un seguit d’accions.  
 
Destaca que el pla aposta per la inclusió, la coresponsabilitat, la participació i la transparència, 
l’enfocament comunitari, l’especificitat territorial i l’adaptabilitat del mateix pla a l’evolució de les 
problemàtiques i oportunitats que s’esdevinguin a l’espai públic al llarg del temps. Explica que 
és per això que el seguiment del pla i la presa de decisions s’articularan principalment a través 
del Consell Sectorial de Participació, Acció Comunitària i Convivència, on estan representats el 
govern, les entitats i els diferents grups municipals. Afirma que, a través de l’anàlisi, els debats i 
les valoracions conjuntes, s’anirà decidint l’orientació del pla i la territorialització de les accions 
que es duran a terme.  
 
Manifesta que, en definitiva, aquest pla té la voluntat de garantir una millor qualitat de l’espai 
públic, fent que sigui un lloc d’articulació de valors que ja defineixen Nou Barris històricament, 
com ara les relacions comunitàries, l’empatia, la solidaritat i la construcció del bé comú com un 
patrimoni i una responsabilitat alhora que un orgull de tots i totes. 
 
Finalitzada la intervenció del conseller ponent, el president del Consell del Districte obre un torn 
d’intervenció als grups polítics del consell començant per Esquerra Republicana de Catalunya. 

 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) saluda els assistents. Manifesta que es congratulen d’aquest pla, 
que remarca que ha estat reclamat tant per les entitats i veïns com pels mateixos grups 
municipals representats al Consell del Districte. Destaca que la convivència es basa en el 
civisme i el respecte mutu, que assenyala que són valors que no apareixen per si sols, sinó que 
s’han de treballar.  
 
Explica que aquest pla inclou tota una sèrie de mesures a curt termini, basades en l’impacte 
immediat sobre la realitat actual dels barris, però que entenen que no es presenta com un pla 
de xoc sinó com un pla per a tot el mandat. En relació amb això, afirma que hi troben a faltar 
mesures més a mitjà i a llarg termini.  
 
Assenyala que el pla fa un especial èmfasi en l’àmbit de la mediació social, però que pensen 
que aquesta no pot ser l’única eina per treballar la convivència, ja que, a la llarga, es pot acabar 
convertint en una mena de vigilància light. Explica que no volen més Guàrdia Urbana perquè 
creuen que no és necessària per resoldre tots els problemes de convivència ni per fer 
pedagogia, però que la mediació generalitzada no pot esdevenir una mena de substitutiu. 
 
Observa que el Govern parla d’implicació de les entitats, però que en el text que han rebut els 
grups se’n parla molt poc. Manifesta que comparteixen que Nou Barris ha estat al llarg del 
temps un exemple d’integració, convivència, autoorganització i autogestió, tal com diu el 
document, i destaca que la base de tot això ha estat precisament el ric associacionisme que hi 
ha hagut al districte. En aquest sentit, explica que pensen que qualsevol tipus d’integració i de 
pedagogia sobre les bases del civisme s’ha de fer a partir de les entitats. Remarca que no 
diuen que el Govern del Districte no ho cregui així, però que en el document no s’explicita 
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d’aquesta manera i només s’esmenten les entitats en l’àmbit dels solars de Roquetes, sense 
especificar-les. Explica que, per exemple, es parla de dinamització socioesportiva d’espais 
públics i de 20 dinamitzadors esportius, però en canvi no es diu quin lligam tindrà aquesta 
dinamització amb les entitats esportives que ja hi ha al barri o les que es puguin crear de nou. 
Opina que, fins i tot, la nova creació de clubs i entitats podria ser una estratègia en alguns 
àmbits. 
 
Manifesta que creuen que no hi ha cap millor xarxa de coresponsabilitat que les mateixes 
entitats del districte, i que en aquest apartat troben a faltar mesures estratègiques més a mitjà i 
a llarg termini, com el foment de l’associacionisme o el suport i la col·laboració amb les entitats 
que ja treballen en les àrees d’integració, de civisme o d’educació dels més petits, entre 
d’altres. Conclou que creuen que aquest aspecte no queda ben explicitat en la mesura. 

 
El Sr. Alonso observa que han caigut unes gotes i potser plourà. Adverteix que, si és així, 
s’hauran de traslladar a l’interior de la seu del Districte. No obstant això, manifesta que 
continuen les intervencions  

 
El Sr. Adrià Ventura (CiU) opina que en aquesta mesura de govern falta fer un reconeixement 
de la feina que s’ha dut a terme fins ara en matèria de civisme al districte, no només en el 
mandat anterior sinó durant molts anys. Recorda que en el mandat anterior, per exemple, ja es 
va crear una mesura de convivència i civisme, hi havia serveis de mediadors i d’educadors de 
carrer, la Guàrdia Urbana i els Mossos treballaven coordinadament, existia una diagnosi per als 
13 barris del districte, funcionaven les taules de prevenció o la policia administrativa, i es feien 
campanyes de sensibilització a diversos barris del districte.  
 
Assenyala que en la mesura de govern hi ha molt poques referències a la Guàrdia Urbana i al 
seu paper com a garant del civisme i la convivència, quan creuen que s’hauria de potenciar la 
seva presència i les seves funcions a Nou Barris, i incrementar-ne també les dotacions si cal.  
 
Remarca que al Govern li ha costat un any adonar-se que a Nou Barris hi havia un problema de 
civisme en determinades zones. En aquest sentit, recorda que, quan el seu grup denunciava la 
manca de civisme i els problemes de convivència en algunes zones, el Govern els titllava 
d’alarmistes o mentiders.  
 
Explica que també creuen que s’hauria de fer més èmfasi en el compliment de les ordenances 
en general i de l’ordenança del civisme, i que confien que amb l’entrada al Govern dels autors 
d’aquesta ordenança es comenci a aplicar com cal.  
 
Finalment, pregunta quina és la previsió de contractació de personal per desenvolupar aquest 
pla i com es farà. 

 
El Sr. Javier Barreña (PPC) explica que, después de analizar el Plan de Impulso y Promoción 
de la Convivencia en Nou Barris, se preguntan si el Gobierno municipal se ha planteado hacer 
cumplir las normativas que hoy están en vigor en la ciudad. En este sentido, manifiesta que 
están convencidos de que, si eso hubiera sido así, este plan iría acompañado de una partida 
presupuestaria mucho menor, o no sería necesario. 
 
Señala que en la página 7 del documento figura un gráfico en el que se indica que el número 
de ciudadanos que piensan que la situación respecto al civismo en el distrito de Nou Barris ha 
empeorado bajan del 30,5% al 17,2%, pero que luego hay otro gráfico que termina en el año 
2014 en el que esta cifra aumenta del 13% al 18%.  
 
El Sr. Alonso propone trasladar la sesión al interior de la sede del Distrito a causa de la lluvia. 
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Un cop represa la sessió uns minuts després, a la Sala de Plens del Districte, el president del 
Consell del Districte torna a donar la paraula al Grup del PPC. 

 
El Sr. Javier Barreña (PPC) vuelve a iniciar la intervención.  
 
En referencia a los últimos datos que ha mencionado, afirma que les habría gustado que se les 
hubiesen facilitado datos actualizados. Además, manifiesta que valoran positivamente que solo 
el 17,2% de los vecinos consideren que hay incivismo en el distrito de Nou Barris, aunque 
remarca que es el único punto del informe en el que el distrito está algo mejor que el resto de la 
ciudad. 
 
Explica que piensan que este plan de convivencia debe ir acompañado también de gestos de 
los gobiernos municipales. En relación con ello, recuerda a modo de ejemplo la gestión de Can 
Vies que llevó a cabo el Gobierno Trias, y el vídeo de YouTube en el que se ocupa un piso y la 
Sra. Colau le dice a una propietaria que no se preocupe porque serán cívicos. Pregunta si se 
cree que este tipo de acciones van a conseguir que los incívicos dejen de serlo, y señala que 
podría poner muchos más ejemplos de este tipo, como el de la competencia desleal al pequeño 
y mediano comercio de la ciudad, la reducción de las subvenciones a la iluminación de 
Navidad, o el trato que se da a las playas, plazas y calles de la ciudad.  
 
Manifiesta que, por este motivo, su grupo cree que el plan que se plantea debe estar presidido 
por tres ejes fundamentales: que el Gobierno municipal, sea del color político que sea, sea un 
ejemplo para la ciudadanía; que se apliquen todas las normativas y reglamentos municipales 
que hoy están en vigor en la ciudad, y que se realicen actuaciones concretas en aquellos focos 
del territorio que lo requieran. Explica que piensan que el hecho de que no se hayan llevado a 
cabo estas líneas de actuación ha provocado un efecto llamada del incivismo, y que en caso de 
haberse aplicado no hubiera sido necesario invertir dinero público en este plan. 
 
Concluye que están totalmente de acuerdo con esta medida de gobierno y que esperan que 
vaya acompañada de los ejes que han propuesto. 

 
A continuació, el president del Consell del Districte dona la paraula al Sr. Juan del Olmo (C’s). 
El conseller opina que el Grupo de BEC han tenido algunas buenas intenciones desde sus 
inicios en el Gobierno, pero que hasta hoy no ha aplicado medidas ni acciones concretas. 
Señala que el año pasado se produjo el mismo problema de civismo y convivencia una vez 
llegado el verano y la excusa del Gobierno fue que hacía poco que gobernaba, pero que este 
año vuelve a llegar tarde proponiendo un plan de convivencia cuando el problema está en 
auge. En este sentido, afirma que esta clase de planes se deben trabajar con el tiempo 
suficiente para que surtan efecto en los momentos en que son más necesarios, y que se 
tendría que haber dado mayor prioridad a su ejecución. 
 
Remarca que el plan presentado no es nuevo, aunque puede que el enfoque sea diferente. 
Afirma que Barcelona siempre ha tenido planes de actuación similares para trabajar por la 
convivencia y el civismo en la ciudad. En relación con ello, recuerda que Barcelona dispone de 
una Carta Municipal, de una ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia, 
y de una ordenanza reguladora del procedimiento sancionador. A continuación, cita dos 
fragmentos de la ordenanza para la convivencia: «El objetivo principal de esta ordenanza es el 
de preservar el espacio público como lugar de convivencia y civismo donde todas las personas 
puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación.» «Siendo conscientes de 
que no basta con el ejercicio por parte de la autoridad municipal de la potestad sancionadora, 
que en ocasiones también es necesaria, sino que hace falta también que el Ayuntamiento lleve 
a cabo las correspondientes actividades de fomento y de prestación social necesarias para 
promover los valores de convivencia y el civismo. En este sentido, pues, y como no podría ser 
de otro modo, el Ayuntamiento tiene que ser el primero en dar cumplimiento a la ordenanza.» 
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Manifiesta que, en vista de estos textos, no se comprende por qué el Ayuntamiento no da 
ejemplo en el cumplimiento de sus propias normativas y ordenanzas, y modifica, altera y 
suaviza ciertas intervenciones de las instituciones municipales que serían necesarias tras los 
reiterados sucesos y actividades incívicos que se dan en la ciudad. En este sentido, opina que 
no es serio ni de recibo que a un vecino o vecina cuyas horas de sueño se ven interrumpidas a 
diario por unos incívicos que alborotan en la vía pública se le diga que se va a aplicar un nuevo 
plan basado en la información y la pedagogía. Afirma que están a favor de promover nuevas 
formas de actuación, pero que se deben hacer cumplir las normas vigentes. 
 
Explica que valoran positivamente el plan presentado por el Gobierno, pero que llega tarde y 
les parece insuficiente, pues no concreta muchas de las medidas presentadas, no precisa las 
fechas de las actuaciones y carece del consenso y el diálogo que tanto promulga el Gobierno.  
 
Plantea tres preguntas: cuál va a ser la dotación presupuestaria destinada a la Guardia Urbana, 
teniendo en cuenta que se habla de una mayor presencia de este cuerpo de seguridad; cuándo 
se dispondrá de todo el personal mencionado y cuál es la estimación del número total de 
personas implicadas en el plan, contando los servicios y dispositivos sociales involucrados; y si 
se cree que son suficientes las medidas expuestas en cuanto al refuerzo de la limpieza en 
algunos espacios del distrito. Respecto a esta última cuestión, opina que estas medidas son 
insuficientes porque se olvida el resto de las calles, las denuncias reiteradas de los vecinos y 
vecinas sobre la limpieza, y la presencia de roedores e insectos en la vía pública.  

 
Finalitzades les intervencions dels grups municipals, el president del Consell del Districte abre 
el turno de palabra del público asistente, y recuerda que las intervenciones se deben ceñir a la 
medida de gobierno relativa al Plan de Impulso y Promoción de la Convivencia en Nou Barris.  

 
El Sr. Pep Ortiz manifesta que, en nom de l’Associació de Veïns de Nou Barris, dóna la 
benvinguda a aquest pla. Assenyala que segurament és un pla modest, però que és molt 
necessari, atès que les intervencions de la Guàrdia Urbana i els Mossos no deixen de ser 
mesures repressives.  
 
Manifesta que consideren que els problemes dels barris del districte parteixen del fet que la 
gent necessita tenir espais d’esbarjo. En relació amb això, explica que des de fa un any la 
Plataforma de Nou Barris Cabrejada i la Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de 
Nou Barris parlen de la possibilitat de canviar la política de patis oberts, ja que és il·lògic que 
encara hi hagi escoles que tinguin els patis tancats i no es puguin utilitzar per fer esport i 
activitats de lleure.  
 
Afirma que l’espai ha de ser públic i compartit de manera democràtica entre tots els veïns, però 
que no es poden dedicar només a criticar les persones que no necessiten dormir a la nit perquè 
no tenen feina. Assenyala que la incompatibilitat entre aquests veïns i aquells que sí que 
treballen és molt gran, i que aquest problema es pateix des de fa molts anys.  
 
Manifesta que no volen un estat policial, sinó mesures socials com les que comença a marcar 
aquest pla, que aposta més pels mediadors, els educadors i els dinamitzadors. A més, explica 
que són partidaris que, si és possible, siguin els mateixos veïns els qui s’ocupin d’aquestes 
tasques, com a Roquetes, ja que segurament es farà més cas a un veí que a una persona que 
no sigui del barri. 
 
El Sr. Francisco Garrobo afirma que, des de la CUP Capgirem Barcelona, creuen que el pla 
presentat és un bon pla, ja que avança cap a la idea d’eliminar policia i posar mediació als 
carrers. En relació amb això, pregunta com es contractaran els agents cívics, si seran persones 
del territori i si seran contractats a través de Barcelona Serveis Municipals.  
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Opina que el pla és de moment insuficient, però que és un primer pas i que seria interessant 
ampliar-lo amb educadors de carrer, sobretot de cara als nens, i incrementar el nombre 
d’agents cívics. Afirma, però, que tenen molt clar que si no es suprimeix o es modifica de 
manera participativa l’ordenança del civisme, que anomena «ordenança del cinisme», aquest 
pla reduirà la repressió policial, però incorporarà agents que hauran de fer la mateixa tasca. 

 
El Sr. Albert explica que el principal problema de civisme que la seva associació de veïns 
detecta té a veure amb la tinença de gossos. Assenyala que l’ordenança de civisme no diu res 
sobre aquest tema, i recorda que van qualificar aquesta ordenança com una normativa contra 
els pobres. Opina que la prova d’això és que una de les mesures que no s’ha aplicat és la de 
posar sancions a la gent sense sostre, ja que el mateix Ajuntament, per pressió del tercer 
sector, va demostrar que era impossible multar una persona que dorm al carrer per estar amb 
una ampolla de vi.  
 
Assenyala que actualment al barri de Prosperitat es construeix un espai per a gossos perquè 
van constatar que aquest era un problema fins i tot de convivència entre els veïns. Afirma que, 
com que la ciutat dóna molt de poder simbòlic als propietaris de gossos, aquests es pensen 
que són els amos del carrer. Pel que fa a això, opina que els comportaments incívics 
d’aquestes persones no canviarà amb una ordenança de civisme repressiva, sinó amb una 
pràctica continuada d’educació. Manifesta que pensa que potser també es tracta de fer pagar 
algun impost a les persones que tenen gossos, ja que potser d’aquesta manera molta gent no 
en tindrà.  
 
Explica que el Govern del Districte anterior es va gastar 200.000 euros en un estudi i no van 
saber mai a què es van destinar, però que l’únic que els va arribar és que s’havia descobert 
que el principal problema percebut pels veïns eren els gossos. Opina que aquest tipus de 
problemes no es poden abordar amb solucions simplistes, com només posar multes, i que cal 
provar aquest pla i ser prou imaginatius per abordar un problema que afecta molt la vida 
quotidiana.  
 
Assenyala que es dóna una situació semblant amb els vehicles. Explica que fa uns mesos hi 
havia un veí que es queixava que aparcaven motos davant de casa seva i es va enfrontar amb 
els motoristes, que opina que també són un sector que té molt poder simbòlic a la ciutat. Afirma 
que aquests són els tipus de problemes de convivència més importants, ja que són els que 
degraden el dia a dia dels barris. 
 
El Sr. Abel manifiesta que está de acuerdo con lo que han dicho los vecinos que lo han 
precedido. Señala que los consejeros del PPC hablan de civismo y de buena moral, pero que 
supone que se habrán preguntado también por lo que sucede con algunos miembros de su 
partido, como el Sr. Arias Cañete.  

 
El president del Consell del Districte pide que la intervención se centre en el distrito.  

 
L’intervinent replica que está hablando del civismo como valor, teniendo en cuenta que los 
comportamientos que se dan en las altas esferas les afectan a todos y también pueden tener 
un «efecto llamada». 

 
El president recuerda que están discutiendo sobre el Plan de Impulso y Promoción de la 
Convivencia en Nou Barris. 

 
L’intervinent explica que le preocupa cómo puede afectar el tema del fraude a los vecinos, 
teniendo en cuenta que el domicilio de la responsable de la Oficina Antifraude de Madrid ha 
sido registrado por la Guardia Civil.  
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El Sr. Alonso reitera que hay que hablar de la política del distrito però l’intervinent afirma que se 
trata de una cuestión de valores, y que actualmente en Madrid se está «vendiendo el futuro» de 
todos y esto también afecta al distrito. 
 
Además, remarca que hoy les han quitado otros 1.000 millones de euros del fondo de 
pensiones. 
 
El Sr. Carmelo Vico opina que todo el mundo es muy democrático «de boquilla», pero que 
todos deben ser conscientes que tienen unos deberes y obligaciones. Explica que, por ejemplo, 
él a veces ha llamado la atención a algunos amos de perros para que recojan los excrementos 
y le han llegado a decir: «Lo recoge usted con la boca, señor». Afirma que todo el mundo tiene 
derecho a tener una mascota, pero que hay que pensar en los demás. En relación con ello, 
explica que le gustaría que parte del Gobierno le acompañara a la zona situada al lado de la 
escuela Antaviana, que es una zona de recreo de los niños y adonde la gente va a pasear, ya 
que está llena de excrementos y no se puede respirar del mal olor que hace. Afirma que las 
personas que tienen un perro deben cuidarlo, recoger sus excrementos y tirarlos donde 
corresponda, y que se debe educar a estas personas de alguna forma para que cumplan con 
sus obligaciones. 

 
El Sr. Daniel assenyala que el pla proposa un increment important del cos d’agents cívics, i 
opina que a Nou Barris aquest servei hauria de ser molt diferent del que es fa actualment, que 
assenyala que s’ha centrat en les zones turístiques i a promoure les actituds cíviques que 
l’ordenança municipal estableix en aquest àmbit. Pregunta quines tasques es preveu que facin 
els agents cívics al districte i si hi haurà un desplegament almenys igual de gran de Guàrdia 
Urbana per protegir aquests treballadors a l’hora de dur a terme la seva feina.  

 
El Sr. Rafael afirma que el problema del civismo también tiene que ver con la imagen que dan 
los políticos a la ciudadanía. Explica que hace muy poco El Periódico de Catalunya decía que 
una antigua concejal del Ayuntamiento, Assumpta Escarp, había sido absuelta de un delito de 
prevaricación. 

 
El president pide al interviniente que su intervención se centre en el tema de la convivencia en 
Nou Barris pero éste afirma que no se puede exigir a los ciudadanos convivencia y civismo 
cuando las autoridades públicas absuelven a una persona porque no ha sido acusada otra. 

 
El president del Consell del Districte reitera que se habla de una medida de gobierno sobre el 
impulso de la convivencia en Nou Barris. 
 
El interviniente finaliza su intervención preguntando a la regidora del Distrito si no sería lógico 
que el Ayuntamiento de Barcelona hiciera un censo de bicicletas para poder identificar a un 
ciclista que pueda atropellar a alguien, o a menores que conducen patinetes u otro tipo de 
vehículos. Explica que en el caso de los perros, aunque lleven un chip, también convendría que 
llevaran una placa identificativa por si se pierden o muerden a alguien, de modo que puedan 
ser identificados por un agente cívico o un agente de la Guardia Urbana. Señala que se trata 
de ideas que pueden ser positivas para la convivencia.  
 
La Sra. Vanesa Mañas remarca que ha realizado más de 25 reclamaciones al Ayuntamiento 
sobre la limpieza, el civismo y la ocupación. Explica que el 30 de octubre firmó una hipoteca 
para vivir en la calle Casals i Cuberó, 204, donde nada más llegar se encontró con cinco 
viviendas ocupadas en su bloque por parte de personas de nacionalidad dominicana. Señala 
que, en esa misma calle, hay locales abiertos todo el día donde personas de esta misma 
procedencia fuman marihuana e insultan a los demás, y todo está lleno de basura y suciedad. 
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Explica que un domingo por la mañana que salió con su hija de 4 años se encontraron con un 
dominicano que orinaba y se reía delante de su hija.  
 
Afirma que este incivismo y dejadez le parecen penosos, pero aún más el no haber tenido una 
respuesta por parte del Ayuntamiento. Explica que la única respuesta que recibió era mentira, 
pues estuvo un día entero vigilando la calle y no pasaron los servicios de la basura, mientras 
que le dijeron que sí que lo habían hecho. Afirma que ha perdido mucho tiempo en 
reclamaciones y que la propia regidora del Distrito tiene un correo suyo con fotografías y toda 
la explicación de lo que lleva viviendo desde que entró en esa vivienda. Opina que es 
indignante la situación que hoy se vive en el barrio y que ella, que paga una hipoteca, tenga 
que aguantar todo esto.  
 
Explica que el 5 de enero llamó a los Mossos d’Esquadra para denunciar una ocupación pero 
que no se presentaron, y que vinieron al día siguiente porque una vecina los llamó y no 
echaron a los ocupantes. Afirma que se ha vuelto a ocupar una vivienda de su bloque y los 
Mossos no han hecho nada. Además, manifiesta que desde febrero está esperando que el 
responsable de limpieza se haga cargo de la calle y los contenedores, tal como le dijo.  
 
Afirma que el barrio de Verdum ya no es el que ella había conocido y que en la zona de la calle 
Casals i Cuberó con Almansa y Font de Canyelles existe una absoluta dejadez. Explica que 
desde que llegó no ha dejado de luchar por el barrio y que recurrió a la regidora porque 
pensaba que en ella iba a encontrar respuestas y ayuda. Destaca que, si lucha por mejorar el 
barrio, es por el futuro de su hija y de los niños.  
 
Reitera que en su bloque hay cinco pisos ocupados por personas de procedencia extranjera, y 
remarca que estas personas siguen allí, trabajando con sus móviles y últimamente mirándola 
mal, hasta el punto de intimidarla. Pregunta qué más tienen que aguantar los ciudadanos y a 
quién pueden acudir, puesto que ella ya lleva tiempo pidiendo ayuda y no puede enfrentarse 
sola a toda esta situación. 
 
Finalitzades les intervencions del públic assistent, el president del Consell del Districte dóna de 
nou la paraula al govern. 
 
El conseller Sr. Carlos Izquierdo (BEC) manifesta, respecte a la falta de participació de les 
entitats a què s’ha referit el conseller d’ERC, que totes les accions que s’han territorialitzat en el 
pla de convivència que s’ha presentat han sorgit sobretot dels espais de participació amb les 
entitats i els veïns i veïnes. Assenyala que en el pla falten mesures a mitjà i a llarg termini 
perquè les mesures que proposen són per actuar de manera més immediata, però que aquest 
pla té una voluntat de permanència. Explica que per això han dit que tota la participació i la 
coresponsabilitat s’articularà a partir d’una taula sectorial on s’aniran analitzant totes les 
accions que caldrà implementar o continuar implementant en els propers anys. Afirma que un 
exemple clar de participació de les entitats és Roquetes, que té un pla específic per al barri que 
ha estat impulsat per les mateixes entitats. Manifesta que el Govern va pensar que aquesta 
proposta era tècnicament viable i un factor d’oportunitat, i ha treballat amb les entitats per 
implementar-lo. Assenyala que, a més, consideren que aquest pla és molt innovador. 
 
Diu al conseller de CiU que han endegat el pla al més ràpid possible, una vegada han tingut 
aprovats els pressupostos. A més, opina que no es pot dir que es fa el mateix que en el mandat 
anterior, quan s’incrementa el nombre d’agents cívics de 5 a 23, es fa el pla de Roquetes i es 
passa a un pla que ja no només s’aplicarà en els mesos crítics de l’estiu, sinó també durant 
l’hivern i en consonància amb les entitats i els equipaments que hi ha al territori. Així mateix, 
també destaca la coordinació i la centralització dels recursos que es dediquen al pla.   
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Manifesta que li ha semblat que alguns grups, com el PPC i C’s, feien un discurs una mica 
«fàcil». En aquest sentit, assenyala que el conseller del Grup de C’s ha parlat de l’aposta per la 
pedagogia, la comunicació i els agents cívics en un to crític, i que només li faltava dir que el 
millor que pot fer un pla de convivència és apostar per la repressió. A més, remarca que la 
Guàrdia Urbana també té un paper dins del pla, com sempre s’ha fet en aquests casos. 
 
Pel que fa a les contractacions, explica que els agents cívics provindran de plans d’ocupació 
del districte; que els informadors cívics són contractats a través d’Aprise, i que s’incrementa 
amb un equip els equips d’educadors.  
 
Afirma que la idea és centralitzar i coordinar aquests recursos, i anar millorant el pla durant tot 
el mandat amb la col·laboració de tothom —Govern, tècnics del Districte, grups municipals i 
territori—, sobretot per buscar l’espai d’oportunitat que consideren que és l’espai públic, com a 
espai de cohesió. 
 
Respecte a algunes intervencions del públic, assenyala que els agents cívics fan un treball en 
positiu i no pas repressiu, i que no es posa en perill cap treballador. A més, recorda que abans 
ja hi havia agents cívics i serveis de mediació de comunitats i d’espai públic.  
 
Seguidament, el president del Consell del Districte dóna pas al segon torn d’intervencions dels 
grups municipals.  
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) renuncia al seu torn.  
 
El Sr. Adrià Ventura (CiU) precisa que abans només ha dit que ja hi ha una feina prèvia de 
governs anteriors i que volen que s’aprofiti. 
 
Manifesta que no estan en contra del fons del pla. Explica que el Govern actual tenia l’opció de 
seguir el pla que es va desenvolupar en el mandat anterior o fer-ne un de nou, i que els sembla 
legítima aquesta segona opció, però que s’hauria d’haver fet abans.  
 
Afirma que el paper de la Guàrdia Urbana és fonamental, i que és essencial que aquest cos 
senti el suport del Govern del Districte, ja que també és garant del civisme i de la convivència al 
districte. En relació amb això, opina que si no fos per la Guàrdia Urbana i per moltes entitats 
que treballen al carrer potser hi hauria més problemes dels que hi ha ara. 
 
Agraeix que se’ls hagi informat de la procedència de les persones contractades, però que 
també voldrien saber a quantes persones donarà feina aquest pla.  
 
El Sr. Javier Barreña (PPC) dice al Sr. Izquierdo que, si han hecho un discurso fácil, es porque 
sus exigencias son muy sencillas y muy fáciles de llevar a cabo por parte del Gobierno. En ese 
sentido, pregunta si el Gobierno tiene algún problema en que el consistorio sea un ejemplo 
ante la ciudadanía y en que se cumplan las normativas y las ordenanzas vigentes.  
 
El Sr. Juan del Olmo (C’s) opina que algunos políticos no quieren ver la realidad. Reitera que el 
Gobierno lleva más de un año sin aplicar acciones concretas y disminuyendo la autoridad de 
los cuerpos de seguridad. Además, remarca que el único que ha hablado de represión es el Sr. 
Izquierdo, con un discurso fácil y populista.  
 
Afirma que lo único que tiene que hacer el Gobierno es poner medidas para solucionar los 
problemas reales que tiene el distrito, tal como reclaman los vecinos. En ese sentido, sugiere al 
Sr. Izquierdo que vaya a pasar una noche a la calle Casals i Cuberó.  
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Manifiesta que valoran positivamente el plan que se ha presentado, aunque sea mejorable y 
llegue tarde. Además, afirma que hay que aplicar la normativa existente en el Ayuntamiento y 
dar ejemplo, porque, si no, no se puede pedir a los vecinos que cumplan las ordenanzas.  
 
Finalmente, solicita que se respondan las tres preguntas que ha planteado. 
 
En el torn de tancament del govern, el Sr. Carlos Izquierdo (BEC) assenyala que moltes de les 
accions del pla ja s’estan començant a aplicar. A més, afirma que no es pot dir que el pla arriba 
tard, tenint en compte tot el treball intern que s’ha fet durant l’hivern i que el pla s’ha pogut 
començar a executar a partir de l’aprovació del pressupost, que va tenir lloc l’1 de maig. En 
aquest sentit, remarca que s’ha presentat la mesura en el següent plenari que hi ha hagut al 
districte després d’aquesta aprovació. Opina que, per tant, el Govern ha prioritzat aquesta 
mesura i l’ha tirat endavant tan ràpid com ha pogut. 
 
En cuanto a la intervención del Grupo del PPC, señala que el Sr. Barreña se ha referido a 
vídeos de YouTube y a algunas acciones que sucedieron en Sants, pero que hoy están 
hablando de Nou Barris. Además, opina que el portavoz del PPC ha dicho una serie de cosas 
muy legítimas pero muy desordenadas que no han acabado de entender. 
 
En cuanto a la Guardia Urbana y el presupuesto dedicado a ella, explica que este cuerpo ya 
está presente en la calle y que, si hubiera que aumentar su presencia, los recursos saldrían del 
presupuesto municipal del distrito de Nou Barris. Respecto a cuándo se ejecutará el plan, 
afirma que se aplicará de forma inmediata y que, por ejemplo, ya está en marcha en Can 
Xiringoi, en Roquetes, o en el Turó de la Peira, donde ya han estado trabajando todos los 
equipos de mediación.  
 
Finalmente, explica que se ha reforzado la limpieza en 17 plazas con una medida de gobierno y 
que, además, se está reforzando la limpieza en muchos otros espacios con los planes de 
ocupación del distrito. Remarca que se trata de datos claros y objetivos, y que puede 
proporcionar planos de los puntos en los que se están llevando a cabo estas actuaciones. 
 
El president del Consell del Districte dóna per tancat aquest punt de l’ordre del dia, dóna pas al 
següent punt de l’ordre del dia que és una nova mesura de govern i dona la paraula a la 
consellera de govern Sra. Carolina Recio. 

 
6.- Mesura de govern per al desenvolupament del Pla de barris de la Trinitat Nova. 
 

La Sra. Recio (BEC) manifesta que el Govern municipal i el Districte tenen un compromís clar 
amb la transformació dels barris de la ciutat, i que això significa treballar per reduir les 
desigualtats territorials entre els barris de la ciutat aprofitant el saber dels veïns i veïnes que 
viuen i pensen els seus barris. Destaca que el Pla de barris és un instrument de millora de les 
condicions de vida amb l’objectiu de reduir les desigualtats socials i territorials, tot assumint el 
repte i la complexitat de fer-ho des del marc competencial d’un govern local. Assenyala que 
aquest projecte s’inspira en l’antiga Llei de barris de la Generalitat de Catalunya, que va 
concloure el 2011 i que va suposar, per exemple, la millora de les condicions de salut dels 
veïns i veïnes que viuen als barris on es va implementar aquesta llei.  
 
Explica que els elements que defineixen aquest Pla de barris són la transversalitat de les 
actuacions; la voluntat de col·laboració interadministrativa; el fet de comptar amb les xarxes 
veïnals i potenciar-les; ser exemple de transformació urbana, i desenvolupar nous models 
d’avaluació i rendició de comptes. Afirma que això requereix dotar el pla de recursos 
extraordinaris, i que la seva aplicació representa un exemple clar del model de ciutat que volen, 
que és el d’una ciutat que miri cap als barris, que és on viuen i participen les veïnes i on 
s’exerceix el dret a la ciutat.  
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Recorda que la Trinitat Nova és un dels 15 barris que tindrà Pla de barris i un dels tres primers 
on s’aplicarà, juntament amb el Besòs, al districte de Sant Martí, i al Bon Pastor i Baró de Viver, 
a Sant Andreu. Remarca que era evident que calia començar per la Trinitat Nova, ja que els 
indicadors de distribució familiar de la renda mostren la distància vergonyant que hi ha entre 
aquest barri i Pedralbes, el barri més ric de Barcelona. Afirma que aquesta desigualtat territorial 
tan abismal exigeix una intervenció integral, i que el Govern hi dedicarà tots els recursos i eines 
que té a l’abast. Manifesta que vol aprofitar també per demanar a tots els grups polítics que 
governen en altres administracions que hi col·laborin i que també esmercin esforços a revertir 
les situacions de desigualtat, tenint en compte la complexitat de tirar endavant polítiques 
integrals per combatre les desigualtats socials des del govern local.  
 
Explica que aquest pla incorpora diferents línies estratègiques en tres projectes motor, que es 
deriven en 18 actuacions. Precisa que les línies estratègiques versen entorn del medi urbà, la 
promoció econòmica, els drets de ciutadania i l’educació.  
 
Assenyala que el primer projecte motor és «Barri és escola», que és un projecte educatiu que 
pretén generar un pol educatiu de qualitat, innovador i professionalitzador. Manifesta que, a 
més, la idea és treballar l’orgull de l’escola pública. Explica que ella va estudiar a l’escola 
Benjamí, que era un projecte innovador d’escola pública de qualitat, i que això és una cosa que 
s’ha perdut al barri de la Trinitat. Afirma que han de treballar perquè l’escola pública sigui de 
qualitat i desenvolupi projectes d’educació integral en què l’educació en el lleure i l’educació 
formal es treballin conjuntament i de manera comunitària.  
 
D’altra banda, manifesta que el projecte de les Feixes pretén recuperar noves centralitats al 
barri i aprofitar la zona que uneix el barri a Collserola. Remarca que, a més, això permet 
treballar connexions amb altres barris de muntanya del districte, repensar els usos d’espais 
com la Casa de l’Aigua, i estudiar estratègies dinamitzadores en agroecologia, activitats 
comunitàries i usos esportius, entre d’altres.  
 
Assenyala que el tercer projecte motor és «Espai públic per a la convivència», que consisteix 
especialment a actuar a la part del barri que va quedar fora de l’àmbit de remodelació. Afirma 
que es tracta de millorar-ne l’accessibilitat i la il·luminació, tot generant espais de relació. 
 
Manifesta que, més enllà dels projectes motor, cal destacar que fa uns mesos que es treballa 
molt per tirar endavant aquest pla i de manera conjunta entre la part tècnica del Districte i la 
ciutat, la part política i la part veïnal. Remarca que això reflecteix la manera com volen que es 
desenvolupi una eina com el Pla de barris. En aquest sentit, explica que els projectes del pla es 
decidiran de manera col·laborativa, tenint en compte el projecte polític del Govern i les prioritats 
i necessitats dels veïns i veïnes del territori. Assenyala que són conscients que aquesta és una 
manera més lenta de treballar, però que forma part d’una manera de fer les coses que reconeix 
i demana els sabers de les entitats i dels veïns i veïnes per transformar la ciutat.  
 
Explica que es destinen gairebé 15 milions d’euros al pla, amb 11 milions dedicats a inversió i 
3,6 milions a despesa social. Remarca que la inversió ha de permetre generar dinàmiques que 
persisteixin en el temps i no s’acabin amb el Pla de barris. 
 
Finalitzada la intervenció del govern, el president del consell del Districte obre un torn 
d’intervencions dels grups municipals. 
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) assenyala que se centrarà únicament en el Pla de barris de la 
Trinitat Nova i que deixarà altres temes que no es refereixen estrictament a aquest pla per a 
algun altre punt on puguin tenir més cabuda.  
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Manifesta que celebren l’inici del Pla de barris i que comenci per Nou Barris i, més en concret, 
per la Trinitat Nova. Afirma que és obvi que l’aprovació d’un pla d’uns 15 milions d’euros per a 
un dels barris més desfavorits del districte és una bona notícia, malgrat alguna objecció que 
farà seguidament.  
 
Explica que la primera impressió que tenen de la mesura de govern és d’una certa superposició 
i acumulació de plans diferents, com el PAD, el Pla contra la pobresa, el Pla de xoc per a la 
millora de l’educació, el Pla de barris, el Pla d’impuls i promoció de la convivència i les 
actuacions sobre l’eix Besòs, entre d’altres. Afirma que tots aquests plans són benvinguts, però 
que no queda gaire clara la categorització i la jerarquia entre uns plans i altres, i tenen una 
certa sensació de «refregit de mesures» que van passant d’un pla a l’altre i algunes de les 
quals es van repetint. Assenyala que no totes es repeteixen i que, en aquest sentit, celebren 
que aquest sigui el primer pla en què el primer punt és l’educació, que és una cosa que el seu 
grup ha reclamat des del principi del mandat.  
 
Manifesta que es congratulen que el pla parli de l’educació com a prioritat, així com de 
l’escletxa digital i de la dinamització empresarial, que són temes dels quals també ha parlat el 
seu grup. A més, afirma que també celebren que es parli d’empreses, empresaris i 
emprenedors amb normalitat, ja que el problema és l’economia especulativa i no pas les 
empreses i els empresaris, que poden ser de tot tipus. 
 
Explica que també valoren positivament la promoció d’experiències d’educació en el lleure de 
base comunitària. Assenyala, però, que no coneix cap projecte d’educació en el lleure que no 
tingui una base comunitària, i que, per tant, no cal posar noms diferents a les coses. A més, 
manifesta que els sobta una mica que es parli de projectes amb base comunitària i després es 
digui que es promourà que es facin colònies a totes les escoles. Afirma que no queda clar, 
doncs, si això es farà de manera comunitària a través de les entitats o ho faran les escoles amb 
monitors de les entitats. Opina que alguns conceptes es contradiuen entre si, però que espera 
que, a mesura que el pla es vagi desenvolupant, vagi cobrant el sentit correcte. 
 
Manifesta que estan d’acord amb la promoció de la formació artística i el lleure esportiu, amb la 
reordenació de la zona de les Feixes i amb la recuperació de la memòria històrica. En relació 
amb això, afirma que espera que es tinguin en compte els elements cohesionadors, com la 
Torre del Rellotge.  
 
Explica que el casal de barri no apareix en el pla, tot i que no dubten que hi hagi la intenció de 
fer-lo perquè hi ha un compromís públic en aquest sentit i diversos grups s’han compromès a 
donar-hi suport. En relació amb això, pregunta si aquest equipament està inclòs en el 
pressupost. 

 
El Sr. Adrià Ventura (CiU) manifesta que comparteixen l’objectiu de millorar la qualitat de vida 
dels veïns i veïnes de Nou Barris i creuen que el Pla de barris pot ser una eina útil per assolir-
lo. Explica que també troben positiu que aquest pla s’iniciï a la Trinitat Nova, tenint en compte 
les condicions socioeconòmiques d’aquest barri i que, a més, l’Ajuntament, la Generalitat i la 
Unió Europea ja hi desenvolupen diversos projectes i és important donar-los continuïtat. 
Assenyala, però, que els agradaria saber quina previsió hi ha respecte al desenvolupament del 
pla a la resta de barris del districte.  
 
Afirma que comparteixen gran part dels objectius d’aquesta mesura de govern, i creuen que 
l’educació, l’ocupació i els drets socials han de ser-ne els pilars fonamentals. Manifesta, però, 
que tenen dubtes sobre d’on provindran els recursos per fer tot allò que es detalla en el pla. 
Remarca que és important que s’assegurin els recursos, i demana que no es repeteixin els 
mateixos errors del passat. En aquest sentit, opina que és una mica desproporcionat destinar 
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11 milions d’euros a obra i 3 milions a despesa social, i que cal buscar un equilibri entre totes 
dues coses.  
 
Finalment, pregunta si s’ha parlat amb altres administracions competents en aquest àmbit i si 
s’hi ha col·laborat o s’espera col·laborar-hi, o si el Govern ha decidit unilateralment aquestes 
mesures. 

 
El Sr. Javier Barreña (PPC) recuerda que desde el primer plenario del mandato han pedido al 
Gobierno que gobierne y tome medidas. Remarca que los últimos indicadores dicen que 8 de 
los 12 barrios con la renta per cápita más baja de la ciudad de Barcelona son de Nou Barris, 
algo que afirma que no es nuevo y viene ocurriendo desde el inicio de la democracia. En este 
sentido, señala que el distrito de Nou Barris tiene una orografía complicada y que los gobiernos 
municipales quizá no han tomado las medidas adecuadas en materia de transporte y otros 
ámbitos. 
 
Manifiesta que valoran positivamente esta medida de gobierno y creen que es justo que el Plan 
de Barrios se inicie en Trinitat Nova, cuyos indicadores son los peores de la ciudad. Además, 
opina que también es hora de reclamar el retorno de la Ley de barrios, que se suprimió en 2011 
debido a la crisis económica. Afirma que ha llegado el momento en el que se debe volver a dar 
vida a los barrios para intentar empezar a reducir desigualdades y que la única forma de 
hacerlo es con planes de este tipo. Explica que también se alegran de que esta medida de 
gobierno esté sustentada económicamente porque, si no, sería simple palabrería.  
 
Por otro lado, señala que uno de los barrios que quedó abandonado por la Ley de barrios, que 
se ejecutó en un 93%, fue Torre Baró. Afirma que, por lo tanto, le habría gustado que se 
hubiese dedicado una parte de los recursos a terminar este barrio, que sigue estando muy 
degradado.  
 
El Sr. Félix Cogolludo (C’s) afirma que Trinitat Nova comparte muchos retos con otros barrios 
de la ciudad, pero que los más importantes son los relacionados con encontrar soluciones a la 
fractura social, política y territorial. Opina que buscar soluciones a los problemas sociales 
requiere centrarse en la desigualdad y abordar sus principales causas, que son el desempleo y 
el gasto social. Destaca que, por lo tanto, es necesario situar el empleo y la pobreza en el 
centro de la política económica. Señala que estos problemas sociales son precisamente los 
que han provocado el surgimiento de nuevas formaciones políticas. 
 
Por otro lado, opina que se deben fortalecer acciones de cooperación entre los diferentes entes 
que tienen competencia sobre el mismo territorio para superar la fractura territorial. Asimismo, 
explica que las formas de identificar y solucionar los problemas han cambiado, y que es 
necesaria y urgente una nueva cultura política, que debe dar resultados y hacerlos visibles a la 
ciudadanía. Además, afirma que en los momentos de crisis es cuando hay que impulsar 
políticas para activar la ocupación competitiva y obtener, como consecuencia, una disminución 
de la desigualdad. 
 
Señala que muchos expertos sostienen que el siglo XXI es el siglo de las ciudades. Destaca 
que la rapidez del crecimiento urbano y la digitalización son dos grandes tendencias que 
suponen un enorme reto en cuanto a asegurar la competitividad y la sostenibilidad de las 
ciudades. Explica que existen muchos puntos del plan que podrían comentar de cara a 
alcanzar un nivel de exigencia y de ambición idóneos para su realización, pero que, debido a la 
limitación de tiempo, se ceñirá solamente a cuatro puntos: 
 
1) En cuanto a la recuperación económica y la autoocupación, se debe promover la formación y 
la integración laboral para trabajos relacionados con la economía digital, de modo que se 
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garantice la inserción laboral a largo plazo y se evite la entrada y salida constantes del 
mercado laboral de los ciudadanos demandantes de empleo. 

 
2) Respecto a la educación, se debe verificar que la integración laboral es acorde a la 
educación y que, por lo tanto, existe un alto índice de éxito en la integración laboral una vez 
finalizados los estudios. Además de evaluar la inserción laboral, también es necesario evaluar 
la continuidad y el éxito laboral posteriores. Por otro lado, hay que garantizar que el nivel 
adquirido y el material proporcionado a los alumnos son iguales a los del resto de barrios de 
Barcelona. 
 
3) Para abrir y conectar el barrio al resto de la ciudad, se debe comenzar con cosas sencillas 
que sean viables, como, por ejemplo, la rehabilitación del sistema hidráulico, el puente de los 
Tres Ojos o el túnel que va desde la Casa del Agua hasta el puente de los Tres Ojos. 

 
4) En el plan se hace hincapié en la realización de más pisos en Trinitat Nova, pero lo que 
reclaman las asociaciones son equipamientos, debido a la falta absoluta de los mismos desde 
hace muchos años. Un ejemplo de ello es el casal. 
 
Manifiesta que, en conclusión, el plan llega tarde, requiere de un nivel de concreción mayor con 
respecto a las acciones a realizar y debería ser más ambicioso. Afirma que están a favor de la 
medida de gobierno para el desarrollo del Plan de Barrios de Trinitat Nova, pero que piden que 
se tomen en cuenta sus observaciones como aspectos a mejorar.  

 
Finalitzades les intervencions dels grups municipals, el president del Consell del Districte Sr. 
Santiago Alonso obre torn de paraula a entitats i veïns. 

 
El Sr. Ramón manifesta que celebra que el casal de barri es comenci a fer al setembre.  
 
Afirma que estan molt d’acord que es prioritzi l’educació i que s’impulsi l’economia, però que 
una cosa que no figura en el pla i que reivindiquen tots els veïns és que l’impost de béns 
immobles (IBI) sigui menys abusiu. Assenyala que no sap si això depèn de l’Ajuntament, de la 
Generalitat o del Govern de l’Estat, però que si es vol impulsar l’economia al barri, degradat per 
l’atur i per pensions molt baixes, cal pagar menys IBI.  
 
Finalment, agraeix la tasca de tots els companys que han treballat en el Pla de barris de la 
Trinitat Nova.  

 
El Sr. Pep Ortiz, president de la coordinadora d’entitats de Nou Barris,  assenyala que el Pla de 
barris de la Trinitat Nova és el primer que farà l’Ajuntament, però que hi haurà més barris que 
gaudiran d’aquest pla. Afirma que Nou Barris no té 8 dels 10 barris més pobres de la ciutat sinó 
6, i que aquests 10 barris tenen poc a veure amb una altra part molt gran de la ciutat. En relació 
amb això, remarca que mentre el poder econòmic de molta gent ha baixat considerablement 
amb la crisi, hi ha un 25% més de milionaris. D’altra banda, afirma que el Pla de barris no l’ha 
de suportar econòmicament només l’Ajuntament de la ciutat, sinó també la Generalitat de 
Catalunya i l’Estat.  
 
D’altra banda, demana als partits de dreta que deixin de fer demagògia a Nou Barris. 
 
La Sra. Mónica Palet opina que, amb la seva recent i retrobada amistat, el Partit Demòcrata 
Català i el Partit Popular demostren clarament la seva demagògia, tal com ha apuntat el Sr. 
Ortiz.  
 
Assenyala que el Pla de barris no és una cosa nova, sinó que ja es va fer en l’època del 
tripartit, quan es va demostrar que era un bon projecte per millorar barris com els del districte. 
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Manifesta, però, que el Govern de CiU va retallar totalment els fons per als plans de barri i que, 
per tant, no entén que aquest grup digui ara que aposta pels plans de barris.  
 
El Sr. Juan Navarro opina que, además de la corrupción, también hay que tener en cuenta 
males que vienen de fuera, como los millones que se tienen que pagar a Europa. 
 
De nuevo, el Sr. Santiago Alonso pide que la intervención se centre en el Plan de Barrios de 
Trinitat Nova. 
 
El Sr. Navarro afirma que ya tiene una edad avanzada y ha vivido muchas historias desde la 
República hasta ahora, y que no le gusta cómo se plantean y se enfocan los problemas. Opina 
que ha llegado el momento de hablar con más claridad y, en ese sentido, insiste en que hay 
que hablar de la corrupción o de lo que sucede en Ginebra, porque, si no, tampoco se 
resolverán los problemas del barrio. Explica que él piensa en el futuro que dejarán a los hijos y 
nietos, y que mientras que vio a su padre luchar para dejar un buen futuro a las generaciones 
posteriores, ahora no percibe esa misma actitud. 

 
El Sr. Abel afirma que es cierto que Trinitat Nova es el barrio con la renta media más baja de 
Barcelona, y que esto no es ninguna vergüenza, sino un hecho social que tiene repercusiones. 
En relación con ello, manifiesta que está de acuerdo con la voluntad y la filosofía de empezar a 
aplicar el Plan de Barrios en Trinitat Nova. Explica que en este barrio se dan todos los 
problemas de pobreza, con unas pensiones en general bastante bajas, con un paro superior al 
50% y con unos recursos muy escasos para cubrir el paro, puesto que posiblemente menos del 
50% de parados y paradas cobran algún tipo de ayuda.  
 
Recuerda que a menudo han dicho que la crisis no era una crisis sino una estafa, pues ha 
servido para que se enriquezcan de una manera extraordinaria las clases acomodadas y se 
hayan empobrecido de una forma mucho más importante las clases pobres. Remarca que las 
diferencias en renta media en relación con barrios como Pedralbes y Tres Torres ha 
aumentado extraordinariamente en los últimos años. Afirma que esto no es debido a un 
«castigo divino», sino a la gestión que han hecho el Gobierno del Estado y el Gobierno de la 
Generalitat de los medios y recursos sociales. En relación con ello, recuerda que en julio se 
retiró una partida de 8.700 millones del fondo de pensiones y ahora se han retirado 1.000 
millones más, y que la banca y la patronal están reclamando nuevos recortes.  
 
Manifiesta que esperan que el nuevo Gobierno del Estado no sea del PP, porque seguirá 
gobernando para los mismos. 

 
El Sr. Alonso pide que la intervención se centre en Trinitat Nova però l’intervnent replica que no 
solo los consejeros tienen derecho a hablar de política. 
 
Explica que en el barrio de Trinitat Nova se contempló en años anteriores la posibilidad de 
crear grandes zonas comerciales, pero que finalmente los grandes comercios prefirieron 
establecerse en otros sitios, en vista de sus estudios de población y de recursos. Afirma que 
hubieran querido que se ubicara un gran comercio en el barrio, pero que dudan que se haga.  
 
Respecto a los parados, manifiesta que saben los límites que tiene el Ayuntamiento en cuanto 
a los recursos que puede dedicarles, pero que celebran la voluntad y la línea de trabajo que se 
está realizando sobre la base de la colaboración con la Asamblea de Parados del barrio. Afirma 
que, no obstante, creen que hay que explorar otros terrenos. En este sentido, recuerda que 
durante unos años existió el plan de los fondos FEDER, y opina que seguramente hay que 
contemplar la posibilidad de que otras administraciones, también a escala europea, puedan 
destinar ayudas a los parados. Afirma que habría que estudiar qué actividades laborales se 
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pueden seguir desarrollando, y que sería importante contar con una ayuda que existía antes 
para la gestión del paro e intentar ampliarla. 

 
La Sra. Alba Sanjurjo, en representació de la CUP Capgirem Nou Barris, assenyala que els 
sobta que, alhora que parlen de vida comunitària, transformació, civisme i convivència, es 
produeixin intervencions amb un cert caràcter xenòfob i no s’aturin. Demana que no es tornin a 
repetir intervencions d’aquest tipus, perquè en moments tan difícils al final s’acaba atacant 
altres veïns, ja procedeixin de la República Dominicana, del Marroc o de Castella.  
 
Respecte al Pla de barris, afirma que en línies generals hi estan bastant d’acord, però que 
volen fer un èmfasi especial en el fet que l’ocupació que es generi a partir d’aquest pla no sigui 
una ocupació precària, ja que això no farà ni que la Trinitat Nova ni cap barri del districte tiri 
endavant ni comenci a crear unes estructures que permetin que estigui al mateix nivell de la 
ciutat.  
 
Finalizades les intervencions del públic assistent, el president del Consell del Districte dóna pas 
al segon torn de paraula del Govern i els grups polítics. 

 
La Sra. Carolina Recio remarca que el Pla de barris és una eina extraordinària que va més 
enllà d’altres coses que es faran, que té recursos propis i que intenta pensar en respostes i 
polítiques molt concebudes als mateixos barris. En aquest sentit, afirma que el casal de barri es 
farà, però que no figura en el Pla de barris perquè és una eina que vol posar en marxa 
actuacions integrals que vagin a les arrels estructurals. Explica que per això deia que estan 
demanant la col·laboració d’altres administracions, com la Generalitat, que recorda que encara 
deu a Barcelona 15 milions d’euros de l’antiga Llei de barris. En aquest sentit, manifesta que 
agraeix al Grup de CiU que estigui d’acord amb el Pla de barris, però que també demana a tots 
els grups que estan en altres administracions que els ajudin a tirar endavant aquest tipus de 
plans. 
 
Observa que el Sr. Barreña ha dicho que la orografía de los barrios del distrito genera 
desigualdad, cuando opina que lo que verdaderamente genera desigualdad son las políticas 
sociales y económicas que aplican gobiernos como el del PP. 
 
Dice al Grupo de C’s que debería haber hablado un poco más de Trinitat Nova, ya que las 
propuestas y comentarios que ha planteado tienen poco que ver con este barrio. 
 
Manifesta que comparteix les reflexions del Sr. Ortiz. Afirma que és evident que molts barris del 
districte necessitarien segurament un Pla de barris i, per tant, demana també que se’ls ajudi a 
fer que altres administracions hi col·laborin, per tal de poder-lo ampliar a altres barris. 
Assenyala que en aquest mandat hi haurà cinc barris que disposaran d’aquest pla, però que si 
disposen de més recursos es poden plantejar estendre’l a més barris. 
 
Seguidament intervenen de nou els representants dels grups municipals en el Consell plenari. 
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) explica que no han posat en dubte que es compti a fer el casal de 
barri, però que no acaben d’entendre que es pugui redactar el Pla de barris sense tenir en 
compte aquest equipament, que segurament serà un element dinamitzador i estratègic del 
barri.  
 
El Sr. Adrià Ventura (CiU) reitera que no estan en contra del pla, però que esperen coordinació 
i col·laboració amb els grups, els agents del territori i les administracions implicades. A més, 
demana a la Sra. Recio que també s’acordi i es treballi el pla amb la Generalitat. 
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El president del Consell del Districte Sr. Santiago Alonso constata que el Grup del PPC 
renuncia al seu torn i que el Grup de C’s ha esgotat el seu temps, per la qual cosa, dóna per 
tancat aquest punt de l’ordre del dia i dona pas al següent punt consistent en l’informe de la 
regidora del districte donant-li la paraula.  
 
 

C) Informes: 
 

7.- Informe de la regidora del Districte. 
 

La Sra. Janet Sanz manifesta que farà un balanç de les actuacions prioritàries que han fixat 
des de l’inici com a Govern del Districte. Assenyala que moltes de les actuacions importants 
s’han tractat anteriorment, tant en la mesura sobre convivència com en el Pla de barris de la 
Trinitat Nova i que, per tant, no s’estendrà en aquestes dues qüestions. 
 
Recorda que una de les prioritats del Govern és fer efectiu el dret a l’habitatge a partir de 
diferents mesures, tant des de la prevenció de situacions d’exclusió residencial com des de 
l’actuació i des de la proactivitat en el desenvolupament de polítiques públiques que impliquin 
fer més habitatges socials amb lloguers amb preus justos perquè qualsevol família pugui tenir 
accés a l’habitatge. En aquest sentit, afirma que l’habitatge és un dret i no pot ser una 
mercaderia o allò amb què s’especula, com ha passat històricament. 
 
Mostra un gràfic amb dades sobre les famílies amb què s’ha treballat des de la unitat específica 
que es va crear a l’inici del mandat per intervenir en els casos de risc de pèrdua de l’habitatge. 
Afirma que són 278 famílies, de les quals 128 es troben en situació a precari, 128 en règim de 
lloguer i 22 amb una hipoteca. Precisa que darrere de la majoria de les situacions de precari hi 
havia grans tenidors, mentre que en el cas del lloguer es tracta de lloguers privats i particulars, i 
la situació de les hipoteques és residual. Assenyala que fa aquesta distinció perquè creu que 
és important veure la tendència del mercat immobiliari a la ciutat i quins són els riscos actuals. 
Destaca que comencen a ser molt importants les ocupacions i els lloguers, i que es dóna la 
dificultat d’incidir en els lloguers, tenint en compte que es tracta de famílies particulars. 
 
Explica que, de les 278 famílies amb les quals el Districte ha treballat i ha intentat desenvolupar 
un procés d’intervenció davant el risc de pèrdua de l’habitatge, 131 casos ja s’han resolt de 
manera definitiva i 147 casos es troben en procés de mediació per diversos motius.  
 
Manifesta que una altra de les actuacions importants en què s’està treballant són les 
inspeccions d’habitatges ocupats que han estat cedits a l’Ajuntament per entitats financeres. 
Informa que s’han fet 101 inspeccions, i que això ja permet començar el tràmit de regularització 
dels lloguers socials d’aquests habitatges per a les famílies que els ocupen. 
 
Explica que s’ha detectat que al districte hi ha 201 situacions d’ocupació a precari. Precisa que 
en 161 casos són habitatges d’entitats financeres; en 24 casos, de petits propietaris particulars, 
i en 16 casos, de protecció oficial. Assenyala que, un cop identificats aquests casos, estan 
estudiant com regularitzar-los i com trobar una situació de mediació que no perjudiqui els 
particulars.  
 
Afirma que una altra de les actuacions importants que han plantejat en l’àmbit de ciutat és la 
creació d’una nova taxa que gravi els costos de detecció i d’inspecció dels pisos buits. Destaca 
que amb aquesta taxa es va més enllà de totes les actuacions que s’havien desenvolupat en 
relació amb els pisos buits i que la idea és que se sumi a les sancions que ja s’havien impulsat 
per a les desocupacions de caràcter permanent i injustificada. Explica que creuen que cal 
instaurar una altra taxa per intentar mobilitzar aquest parc buit de la ciutat i per conscienciar 
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dels costos que suposa per a l’Administració la tramitació dels expedients i tot allò que es fa per 
mobilitzar aquest parc. 
 
Pel que fa a les obres d’inversió previstes en els propers mesos, assenyala que hi ha 9 obres 
que ja s’han iniciat o que s’iniciaran durant el 2016. Explica que el mes de juny es van 
començar les obres del casal de barri de Torre Baró; i la urbanització del carrer d’Oristà, al barri 
de Vallbona, i del carrer de Canfranc, al Turó de la Peira. Manifesta que el mes de juliol s’està 
iniciant la urbanització del carrer Alella, al barri de Porta; l’enderroc i la construcció de la nova 
piscina i la pista poliesportiva del Turó, i l’àrea d’esbarjo per a gossos de l’avinguda Meridiana, 
al barri de la Prosperitat. Explica que durant els mesos d’agost i setembre començarà la 
segona fase dels interiors de la Guineueta; el casal de barri de la Trinitat Nova, i la plaça de les 
Dones, al barri de Roquetes. Assenyala que quan pengin al web el PowerPoint que ha mostrat 
també es veuran totes les fitxes corresponents a cadascuna d’aquestes obres.  
 
Manifesta que una altra de les qüestions que volen destacar en l’informe són els programes 
culturals i de memòria històrica que s’han impulsat durant els darrers mesos i que tenen com a 
objectiu situar en l’àmbit de ciutat el districte de Nou Barris com a referent de moltes activitats 
culturals pròpies de les entitats del districte, així com generar un cicle cultural propi. Afirma que 
una de les primeres actuacions és l’obertura del pati de la seu del Districte a aquest tipus 
d’activitats. Assenyala que moltes activitats ja es feien i que d’altres s’han intensificat, i que, a 
més, en els propers mesos encara podran presentar altres propostes. Explica que han creat un 
cicle de Nits al Pati, que s’ha celebrat entre el 30 de juny i el 17 de juliol, en el qual s’han 
desenvolupat diferents activitats, com ara projeccions fotogràfiques i el Festival de Flamenc, 
que se celebra cada any. A més, remarca que han recuperat el Festival de Blues de Barcelona, 
que en aquesta edició s’ha tornat a fer al pati de la seu del Districte, i que s’han fet també 
concerts de música simfònica, així com els actes per a la commemoració del 80è aniversari de 
la guerra civil i la revolució a Barcelona.  
 
Explica que, a més, també han impulsat la creació del Cicle de Blues Experimental al castell de 
Torre Baró, amb una programació de concerts entre l’abril i el juliol, i que també han fet una 
política molt decidida per incrementar el suport tècnic i econòmic a aquells projectes culturals 
singulars, innovadors, inclusius i de qualitat que ja existeixen. En aquest sentit, es refereix al 
festival Solo para Cortos, el Festival de Titelles de Roquetes, les festes populars dels barris, la 
Cultura va de Festa, el Festival de Blues de Barcelona, l’Associació Música per la Pau i el cicle 
de concerts que desenvolupa el projecte Vozes a la Casa de l’Aigua. Assenyala que algunes 
d’aquestes activitats es fan des de fa temps, però que han volgut incrementar el suport que 
reben i, a més, fer-ne difusió a tota la ciutat. 
 
Explica que els programes de memòria històrica van començar amb la inauguració de la plaça 
de Salvador Puig Antich, al barri de Roquetes, i que han seguit amb tots els actes vinculats al 
canvi de nom de la plaça de Llucmajor per plaça de la República, on el 19 de juliol van 
descobrir ja les plaques. També es refereix a la programació del 85è aniversari de la Segona 
República, entre el 15 i el 17 d’abril, i a l’exposició de fotografies de Kim Manresa, un projecte 
que es va començar a treballar amb els veïns i veïnes en el mandat anterior i que encara es pot 
visitar a la marquesina de la Via Júlia. Assenyala que volen que aquesta exposició es pugui 
exhibir també a altres espais perquè tots els veïns puguin veure unes fotografies que mostren 
molt bé la realitat del districte entre el 1970 i el 1980. 
 
Finalment, esmenta les activitats que s’han desenvolupat des de l’Arxiu Històric de Nou Barris i 
des de Projectart, que han rebut també el suport econòmic i tècnic del Districte.  
 
Finalitzada la intervenció de la Regidora, el president del Consell del Districte dona torn de 
paraula als grups municipals. 
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El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) saluda els nous membres del Govern del Districte i els desitja tots 
els encerts possibles. Manifesta que, no obstant això, el seu grup ha estat crític amb l’entrada 
del PSC al Govern municipal, atès que no entenen que aquest partit torni al Govern després 
d’unes eleccions municipals que van deixar el mapa municipal més obert de tota la democràcia 
recent i dels anuncis de canvi de la Sra. Colau. Afirma que, tanmateix, el seu grup col·laborarà 
amb el nou Govern en tot allò que calgui.  
 
D’altra banda, explica que els sobta una mica que l’acord de govern signat el mes de maig 
entre BEC i el PSC hagi trigat gairebé dos mesos a concretar-se al Districte. Assenyala que, 
durant aquest temps, els consellers del PSC han estat gairebé absents i que, fins i tot, a 
l’Audiència Pública que ahir va tenir lloc es trobaven al públic, quan els veïns parlaven de coses 
que formen part de les àrees que han assumit.  
 
Afirma que el Govern ha aprofitat els consells de barri que s’han celebrat en període 
preelectoral per presentar un gran nombre de plans. D’altra banda, assenyala que en aquests 
consells s’ha parlat del PAD donant-lo ja per fet, quan encara no s’ha presentat, malgrat que el 
Govern del Districte s’havia compromès a fer-ho pels volts d’aquest plenari. Remarca que tots 
els plans que el Govern ha presentat inclouen mesures que s’han tractat al PAD, però que 
encara no s’han aprovat ni el PAD, ni el PAM ni el PIM.  
 
Opina que  en aquests consells de barri el Govern ha aprofitat per dir de manera reiterada que 
tot el que és bo és mèrit seu i el que no és bo és culpa de la Generalitat, quan hi ha coses que 
no són ni tan sols culpa de la Generalitat. Assenyala que abans el Govern ha interpel·lat els 
grups polítics que estan implicats en el Govern de la Generalitat, i que ell, com a membre d’un 
partit integrat en la candidatura de Junts pel Sí, es pot fer responsable de l’acció de govern que 
s’ha dut a terme des del 12 de gener. En aquest sentit, remarca que des d’aquesta data hi ha 
hagut un canvi important en la manera d’actuar del Govern de la Generalitat. Explica que ja sap 
que la confusió entre la legislatura anterior i l’actual pot ser útil com a crítica i com a escut 
davant les possibles crítiques, però demana al Govern que faci aquesta diferenciació entre els 
dos períodes. Destaca que, per exemple, en la nova legislatura s’ha arribat a un acord per al 
pagament dels 90 milions d'euros que la Generalitat deu a l’Ajuntament i s’ha aprovat un pla de 
salut de 187 milions d'euros, el 63% dels quals són aportats per la Generalitat. En relació amb 
això, remarca que els diners de la Generalitat són els diners de tots, i que una mitjana de 1.200 
euros a l’any de cada ciutadà no arriben a aquesta Administració. A més, assenyala que hi ha 
un acord de la Generalitat de Catalunya amb l’Associació Catalana de Municipis i amb la 
Federació de Municipis de Catalunya per destinar més de 3 milions d'euros a totes les factures 
d’aigua, llum i gas que els ajuntaments han pagat a persones que ho necessitaven.  
 
D’altra banda, recorda que el pressupost que va presentar Junts pel Sí al Parlament de 
Catalunya era el pressupost amb major despesa social de la història de Catalunya, però no va 
poder tirar endavant. Pel que fa a això, afirma que el Govern municipal es va lamentar molt 
quan no es va aprovar el pressupost de ciutat, mentre que sembla que no hagi ha passat res 
quan no s’ha aprovat el pressupost de la Generalitat, del qual depèn el contracte programa de 
serveis socials, entre moltes altres coses. En aquest sentit, remarca que no aprovar un 
pressupost per motius partidistes té conseqüències.  
 
El Sr. Adrià Ventura (CiU) manifesta que el seu grup també desitja sort als nous membres de 
l’equip de govern.  
 
Afirma que els agradaria saber quines mesures s’estan adoptant per rebaixar la llista d’espera 
a l’Oficina de l’Habitatge del districte d’aquells veïns i veïnes que estan pendents de rebre un 
habitatge protegit. Assenyala que la regidora els ha facilitat les dades de famílies en risc de 
desnonament, cosa que agraeixen, però que el Govern gairebé no parla mai de les famílies que 
segueixen el circuit establert i que viuen en condicions molt difícils.  
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Pel que fa a la nova taxa que es vol aplicar als propietaris d’habitatges que estan buits, 
pregunta si aquesta taxa només s’aplicarà als grans tenidors d’habitatges o també als petits 
propietaris del districte.  
 
Respecte a les obres iniciades, agraeix i celebra que es continuïn projectes iniciats en el 
mandat anterior i impulsats pels veïns i veïnes de Nou Barris, com el casal de barri de Torre 
Baró, la piscina del Turó, l’àrea d’esbarjo per a gossos i el casal de barri de la Trinitat Nova, 
entre molts d’altres.  
 
Pel que fa al civisme, la neteja i la convivència, pregunta com es pensa resoldre la 
problemàtica de les rates que es viu a molts barris, i concretament al barri de Canyelles, i si es 
preveuen mesures concretes per millorar les condicions de l’espai públic a l’entorn de l’escola 
Antaviana i del parc Pla de Fornells.  
 
Recorda que en el mandat anterior es va començar a treballar per assolir un salari mínim de 
ciutat, atesa la realitat econòmica i el cost de la vida a Barcelona, que remarca que no és 
comparable al d’altres municipis de Catalunya i l’Estat. Pregunta si aquest projecte continua 
endavant o s’ha aturat.  
 
Manifesta que també els agradaria saber quin mètode segueix l’Ajuntament per contractar el 
seu personal laboral, i quins són els mèrits, l’experiència professional i la titulació que es tenen 
en consideració a aquest efecte. Explica que pregunta això a causa de determinades 
contractacions que s’han dut a terme darrerament, com el procés de selecció d’un arquitecte 
municipal, en el qual van participar 27 candidats i el professional finalment escollit era 
possiblement l’únic que tenia carnet de militant de BEC.  
 
Manifesta que, per acabar, volen denunciar un seguit d’aspectes que consideren molt greus. 
Afirma que, en primer lloc, mai un govern havia realitzat reunions dels òrgans de participació 
enmig d’una campanya electoral. Explica que són conscients de la dificultat de quadrar 
agendes i de la repetició d’eleccions, però que el fet de compaginar la campanya electoral amb 
els òrgans de participació va desvirtuar totalment el sentit d’aquests òrgans. Manifesta que 
consideren molt greu que mentre els partits fan campanyes electorals el Govern del Districte es 
dediqui a «vendre» les seves polítiques i projectes a tots els barris i sectors que es van 
convocar. Opina que tampoc no és normal que dues setmanes abans de les eleccions s’aprofiti 
un espai de tots els veïns per fer un míting d’En Comú Podem. Afirma que esperen que això no 
es torni a repetir, i que no es vol imaginar què hauria passat si això ho arriba a fer un altre 
govern.  
 
Manifesta que també volen denunciar el paper de l’alcaldessa en els darrers dies de la vaga del 
metro. Remarca que mentre milers de veïns i veïnes de Nou Barris estaven congestionats a les 
andanes del metro per la incapacitat de l’equip de govern de trobar solucions als problemes 
amb els treballadors del metro, la màxima responsable del Govern i de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona feia campanya electoral a Madrid en comptes d’intentar tancar un acord amb els 
treballadors del metro. Afirma que l’alcaldessa és alcaldessa els 365 dies de l’any, i que la 
ciutat i els districtes han de ser el centre de la seva acció diària, també en campanya electoral.  
 
Finalment, explica que els agradaria saber, després de més d’un any de govern, com estan un 
seguit d’iniciatives que el seu grup va presentar en els últims plenaris: quan es crearà el 
Consell de Cultura; quan s’iniciaran les obres de millora del parc de la Guineueta i si finalment 
s’hi instal·larà una tanca perimetral; quan s’endegarà l’activitat i la ubicació de la Casa de la 
Festa; si s’han iniciat ja els tràmits per tenir un casal de gent gran en condicions al barri de 
Canyelles, i quan començaran les obres a l’institut Eugeni d’Ors de Canyelles.  
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El Sr. Javier Barreña (PPC) señala que una parte del informe ha tomado como referencia datos 
del mandato anterior, pero que hay otra parte importante que cree que también se debería 
haber puesto de manifiesto en el informe. Además, remarca que se les ha facilitado un informe 
provisional, cuando en la Junta de Portavoces se les aseguró que se les daría otro antes del 
plenario y no lo han recibido.  
 
Afirma que están totalmente de acuerdo en que el Ayuntamiento ponga todas aquellas 
herramientas que tiene a su disposición para ayudar a las familias que están en riego de perder 
su vivienda. Además, señala que en el informe se habla de una nueva tasa creada por el 
Gobierno municipal de 633 euros, que se suma a las acciones de desocupación injustificada 
durante más de dos años que prevé la ley de vivienda de Cataluña. Observa que esto 
responde, según el informe, a la voluntad del Gobierno municipal de garantizar el acceso a la 
vivienda y dar respuesta a las preocupaciones ciudadanas. Manifiesta que están totalmente de 
acuerdo con esta medida, pero que se preguntan qué hace el Ayuntamiento con las viviendas 
cerradas que son de otras administraciones. Pregunta si el Gobierno ha llevado a cabo algún 
tipo de negociación, si va a sancionar a sus propietarios igual que a los pequeños propietarios, 
y si se hará algún tipo de plan especial, partiendo de la base que su grupo cree que estas 
deberían ser las primeras viviendas públicas que se pusiesen a disposición de las personas 
más necesitadas.  
 
Señala que la mayor parte de las obras que aparecen en el informe corresponden a proyectos 
redactados en el mandato anterior, como el del casal de barrio de Torre Baró, que fue 
redactado en diciembre del 2014; la reurbanización de la calle Oristà, en diciembre del 2014, o 
la reurbanización de la calle Alella, en diciembre del 2014. En relación con ello, explica que han 
pedido a personas de la calle que nombraran alguna obra realizada por el Gobierno de Ada 
Colau en la ciudad de Barcelona y que no les han sabido decir ninguna.  
 
Assenyala que un altre exemple en aquest sentit és el de la piscina del Turó de la Peira, que és 
un projecte que es va redactar el febrer del 2015 com a part d’un preacord entre el seu partit i 
CiU en el mandat anterior. Pel que fa a això, manifesta que volen aprofitar per felicitar el club 
de futbol Montsant perquè acabarà tenint unes instal·lacions com es mereix.  
 
Afirma que les sorprende que la regidora no haya hablado en todo su informe del superávit 
correspondiente al año 2015. Remarca que la inversión más importante y más detallada que 
tenía prevista el Gobierno en relación con este superávit era el cambio del tartán de la pista de 
atletismo de Can Dragó, pero que aún no se ha realizado. Pregunta cuándo se hará, y solicita 
el detalle de todas las inversiones previstas, que señala que es una petición que también han 
presentado por escrito.  
 
Explica que la regidora ha presentado el PAM a las entidades, pero que echan en falta que en 
los plenos del Distrito se vaya hablando de su evolución y se vayan presentando documentos 
provisionales.  
 
Afirma que uno de los temas que el Gobierno siempre ha abanderado es el de la participación. 
Remarca que, sin embargo, a las dos últimas audiencias públicas no han acudido más de 40 o 
50 personas. Propone que, si esto sigue así, se vuelva a celebrar la audiencia pública en la 
sala de plenos, que es un espacio acondicionado y que, además, resulta más barato. Señala 
que hoy, por factores climatológicos, han acabado celebrando el plenario en la sala y han 
cabido perfectamente. Por otro lado, recuerda que su grupo ha pedido que las iniciativas que 
se aprueben en el Consejo Plenario del Distrito se trasladen después a los barrios afectados.  
 
Felicita a la regidora por haber estado presente en los últimos consejos de barrio a los que él 
ha asistido y la invita a seguir haciéndolo. Opina que se trata de un detalle importante para 
intentar mejorar la participación, ya que su presencia resulta mucho más atractiva para el 
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ciudadano de a pie, que sabe que la regidora tiene capacidad de maniobra y, además, es 
teniente de alcalde.   
 
Recuerda que la propuesta más votada en la plataforma Decidim Barcelona para la elaboración 
del PAM-PAD fue el cubrimiento total de la ronda de Dalt, que obtuvo entre 1.700 y 1.800 
votos. Remarca que el Gobierno ha dicho reiteradamente en el consistorio y en los consejos de 
barrio que va a dejar que la gente consiga tener la ciudad que quiere, mientras que hace 
alrededor de un mes la alcaldesa se reunió con las entidades afectadas y les dijo que no se iba 
a cubrir la ronda. Señala que la participación en la plataforma Decidim Barcelona no llegó al 2% 
de la población de la ciudad, pero que entre 1.700 y 1.800 votos son importantes y que está 
seguro que se conseguirían muchos más si se hiciera una consulta en Nou Barris. Pregunta si 
se va a soterrar la ronda de Dalt a su paso por Nou Barris, teniendo en cuenta que el coste de 
lo que queda por soterrar en el distrito es inferior al de otros tramos.  
 
Recuerda que han denunciado en más de una ocasión que Nou Barris es uno de los pocos 
distritos que sigue teniendo cableado eléctrico que no está soterrado. Por otro lado, señala que 
la seguridad es otro de los temas que preocupan a su grupo. Explica que últimamente se ha 
reunido con vecinos de Trinitat Nova y de Vilapicina, y hoy mismo con dos comunidades de 
vecinos de la calle Sant Iscle, por problemas de seguridad. Invita al Gobierno a ir al número 73 
de la calle Sant Iscle, donde hay pisos ocupados. Anuncia que a lo largo de esta semana 
presentará una batería de preguntas sobre esta situación, e insta al Gobierno a hablar de ello 
con la Guardia Urbana.  
 
Manifiesta que, teniendo en cuenta la defensa que hace el Grupo de BEC del transporte 
público y que su programa electoral abanderaba la extensión del Bicing, les sorprende que de 
momento el Gobierno no haya ampliado este servicio, y pide explicaciones.  
 
Señala que el Gobierno no ha aceptado abrir la pista forestal para conectar la zona norte del 
barrio de Torre Baró con la zona sur. Remarca que los vecinos que se tienen que trasladar de 
una parte del barrio a la otra tardan alrededor de una hora en hacerlo, lo que obliga a recurrir al 
vehículo privado.  
 
Explica que, por primera vez desde que se creó la Zona Azul en Barcelona, en el mes de 
agosto se tendrá que pagar por aparcar en esta zona y que los más perjudicados serán las 
personas de los barrios más humildes y alejados del centro, ya que los vecinos de Ciutat Vella 
no cogen el coche para dar un paseo por las Ramblas o por el paseo de Gràcia. Además, 
remarca que tampoco sale barato desplazarse con la familia por la ciudad ya que una T-10 
cuesta 10 euros.  
 
El Sr. Juan del Olmo (C’s) manifiesta que, una vez más, creen que el informe presentado por la 
regidora es insuficiente por la falta de datos sobre las cuestiones diarias del distrito. En relación 
con ello, afirma que BEC lleva gobernando más de un año sin aplicar medidas ni acciones 
concretas, y que supuestamente empezarán a aplicarlas este mes. Señala que, desde el inicio, 
el Gobierno se ha respaldado en el proceso participativo, pero que, una vez terminado este 
proceso, sigue sin tomar decisiones. Además, explica que el Gobierno siempre había dicho que 
haría caso de las demandas vecinales que surgieran de los procesos de participación, pero que 
a la hora de la verdad hace caso omiso de los resultados, atendiendo únicamente a ciertas 
cuestiones y casi pecando de clientelismo. Manifiesta que, por ello, siempre han reclamado que 
el Gobierno dé soluciones a las exigencias de los ciudadanos.  
 
Opina que el Gobierno ya se va dando cuenta, un año y 57 días más tarde, que muchas de sus 
promesas antes de gobernar eran y son una utopía. Se refiere, además, a la incapacidad del 
Gobierno para realizar unos presupuestos ajustados a la realidad, ya que no sabe lo que 
cuesta cada una de las acciones presentadas. Pregunta si esta es la gestión económica que 
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les espera durante los próximos tres años, y cuándo se les va a informar de las partidas 
económicas destinadas a Nou Barris para la generación de empleo, las becas comedor, los 
servicios sociales, la vivienda, el alquiler social, los planes de prevención, el eje Besós y el plan 
de Trinitat Nova, entre otras muchas cosas. 
 
Afirma que están cansados de que el Gobierno dé las culpas a la Generalitat y al Estado 
central en temas como la contratación y la adjudicación. Señala que en el pleno anterior la 
regidora dijo que el contrato del Servicio de Atención Domiciliaria incorporaba más cláusulas 
sociales, pero que la ley sobre contratación pública permite que gane un concurso quien 
presenta la oferta económica más barata. Remarca que, sin embargo, eso no es totalmente 
cierto, tal como se puede comprobar revisando la Directiva 2004/18 del Parlamento Europeo, el 
Decreto de Alcaldía del 20 de noviembre de 2013 sobre la contratación pública responsable, o 
el Decreto de Alcaldía de 23 de mayo de 2015 sobre la mejora de la calidad de contratación. 
Explica que en estos decretos se pueden leer cosas como las siguientes: «La propuesta 
económica presentada por las empresas se valorará como máximo en un 40% del total de la 
puntuación obtenida.» «Sobre las ofertas anormalmente bajas o desproporcionadas, se 
procederá a su revisión sobre los parámetros establecidos y, como consecuencia, quedará 
excluida de la licitación.» «Se podrá otorgar una puntuación adicional por contratar o disponer 
de personas con dificultades, por ejemplo, personas que no puedan acceder a la renta mínima 
de inserción.» Opina que, en definitiva, aplicar ciertos criterios permitidos por las normas 
existentes en las licitaciones públicas depende del Gobierno, que puede decidir las cláusulas y 
criterios a cumplir y establecer los criterios de puntuación para la resolución de las ofertas.  
 
Afirma que parece que para el Gobierno es más prioritario preparar un pleno en la calle, pagar 
hoteles de lujo a la alcaldesa o pagar facturas a la Generalitat que dedicar el tiempo y el dinero 
a resolver las desigualdades existentes o a contestar las preguntas de los ciudadanos. En 
relación con ello, remarca que la pregunta realizada en el pleno anterior sobre las becas 
comedor seguía sin tener respuesta tres semanas más tarde en el Consejo de Barrio de Ciutat 
Meridiana.  
 
Manifiesta que ellos también desean que el problema de la pérdida de viviendas se solucione, 
pero que les gustaría conocer las actuaciones y las consideraciones del Ayuntamiento con 
respecto a la adquisición de 1.800 viviendas por parte de la Generalitat. Pregunta si van a 
repercutir en el distrito de Nou Barris y de qué modo, o si el Ayuntamiento seguirá pagando 
facturas sin ningún beneficio para el distrito.  
 
Con respecto a la creación de una tasa para las viviendas vacías de uso anómalo, opina que 
es necesario que el Gobierno detalle los criterios que utilizará para determinar si es o no es 
anómalo el uso de una vivienda. Pregunta si una vivienda ocupada ilegalmente también es 
anómala; cómo se va a proceder legalmente con esta tasa, cuando el Ayuntamiento no tiene 
competencias sobre esta materia y la existente en el ámbito catalán está suspendida a la 
espera de resolución, y cómo ha pensado proceder el Gobierno sobre los conflictos legales que 
se avecinan por la intromisión del Ayuntamiento en la propiedad privada.  
 
Por otro lado, manifiesta que vuelven a solicitar que el Gobierno les explique las políticas que 
piensa aplicar para velar por garantizar el acceso a la vivienda a lo largo de la vida de la 
persona; por facilitar el acceso a la Mesa de Emergencia Habitacional; por resolver los 
problemas de ocupación por desahucio de una forma eficaz y sin provocar dramas; y por 
garantizar viviendas accesibles para personas con movilidad reducida.  
 
Señala que en el informe no se comentan las políticas de empleo previstas y que, por ello, 
preguntan una vez más qué criterios quiere aplicar el Gobierno en materia de empleo y cuáles 
son los objetivos concretos que se ha marcado para Nou Barris. Explica que esperan que las 
medidas que les presenten sean más adecuadas que las anunciadas por el Sr. Pisarello en la 
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presentación del plan de acción para evitar la venta ambulante no autorizada, el 30 de junio, en 
la que indicaba que se han creado 40 planes de ocupación específicos para este colectivo, sin 
decir qué se hará con el resto de las personas que están en esa misma situación, que es de 
entre 600 y 800 personas, según el censo estimado por el Gobierno. Opina que se trata de un 
nuevo despropósito del Gobierno, que sigue sin solucionar los problemas diarios del distrito.  
 
Manifiesta que les hubiera gustado disponer en el informe de otros datos que a día de hoy no 
les han contestado ni facilitado: cuáles serán los nuevos mecanismos para la detección de 
necesidades en la infancia y cómo se garantizarán las necesidades de la infancia más allá del 
horario escolar; qué políticas se van a promover para resolver el abandono escolar; qué 
mejoras se realizarán en los mecanismos de supervisión de las ayudas prestadas, y qué 
medidas se prevén para mejorar la atención sanitaria y la reducción de las listas de espera con 
la nueva aportación de 180 millones de la Generalitat en la red sanitaria de Barcelona.  
 
Afirma que creen que solo es posible conseguir políticas que puedan aplicarse a corto y a largo 
plazo con el consenso unánime de todas las fuerzas políticas, mientras que el Gobierno no 
parece estar por la labor de trabajar con los demás grupos. 
 
Concluye que, tras un año y 57 días de mandato, están peor que antes. En este sentido, afirma 
que existe una mayor incertidumbre en todos los aspectos, se presentan planes que llegan 
tarde, y no se resuelven los problemas ni se concretan las medidas y los recursos necesarios 
para llevarlas a cabo.  
 
Finalitzades les intervencions dels representants dels grups municipals, el president del Consell 
del Districte Sr. Santiago Alonso obre un torn de paraula del públic assistent.  
 
El Sr. Francisco Garrobo, en representació de la CUP Capgirem Nou Barris, manifesta que 
celebren que ahir s’efectués el canvi de nom de la plaça Llucmajor per plaça de la República, 
que era una demanda històrica del moviment associatiu i veïnal del districte. D’altra banda, 
afirma que, després de 80 anys del cop d’estat feixista, també celebren que per fi es comenci a 
treballar per la recuperació de la memòria històrica. Assenyala que, per desgràcia, no es fa el 
mateix amb la justícia i la condemna del franquisme, i recorda que hi ha partits que encara no 
han condemnat aquest període, tot i afanyar-se a condemnar cops d’estat en altres països. Així 
mateix, manifesta que esperen que el proper any al districte també se celebri el dia de 
l’alliberament LGTBI i es facin moltes més coses amb motiu d’aquest esdeveniment que posar 
només una bandera.  
 
Afirma que la participació al districte no es pot aturar per una campanya electoral, i més quan 
n’hi ha una cada tres mesos. Remarca que, si no s’haguessin convocat els òrgans de 
participació durant la campanya electoral, no s’haurien reunit fins després de l’estiu. A més, 
recorda que cal tenir en compte la possibilitat de noves eleccions tant a Catalunya com a l’Estat 
en els propers mesos.  
 
Pel que fa a l’habitatge, observa que ja no es parla tant d’hipoteques com d’ocupacions o 
lloguers, i afirma que cal donar una sortida a totes les persones amb problemes d’habitatge. 
Explica que l’ha sorprès molt que 54 dels habitatges que s’estan revisant són de la Sareb, que 
remarca que és un banc públic fet amb diners públics. Pel que fa a això, opina que caldria 
intentar que la Sareb doni tots els seus pisos perquè els ajuntaments puguin tenir habitatge 
d’emergència o de protecció. Manifesta que també el sorprèn molt que es parli de la taxa per a 
pisos buits en els termes que s’ha fet, quan això respon a una llei feta pel Parlament de 
Catalunya i quan els grans tenidors són persones que tenen més de 50 pisos.  
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Respecte a l’afirmació que els pressupostos de la Generalitat eren els més socials de la 
història, remarca que els altres pressupostos no eren gaire millors i que la CUP no pot votar a 
favor de passar de «dues a tres engrunes».  
 
Opina que el Grup de C’s, que s’ha mostrat contrari a les multes als pisos buits perquè hi ha 
una llei suspesa, hauria de dir quina solució proposa perquè tothom tingui dret a l’habitatge 
sense pressions i coaccions des de les administracions públiques.  
 
Afirma que alguns partits prioritzen fer mítings a Madrid i d’altres tenir llocs a la Mesa del 
Congrés, però que la qüestió és que es parla molt de política general i molt poc del districte. 
Assenyala que pràcticament tots els partits representats al Consell del Districte participen o 
participaran en un govern o altre i que, per tant, seria molt positiu que intentessin que els diners 
també arribessin a Barcelona. Remarca que, per exemple, es parla molt de transport, però que 
el Govern espanyol no destina cap euro al transport públic de Catalunya. Explica que no és que 
defensi la gestió de la Sra. Colau, però que si hi hagués més recursos els treballadors podrien 
cobrar el que han de cobrar.  
 
El Sr. Rafael opina que lo primero que algunos tendrían que aprender es que, cuando se 
realizan campañas electorales, no tienen que irrumpir en los actos de terceros y desvirtuar la 
dignidad democrática del que está hablando. Afirma que otros también tendrían que aprender 
que no se tiene que utilizar la xenofobia alegremente, porque hay personas que utilizan a 
determinados colectivos para delinquir.  
 
Señala que las actuaciones tienen que ir acompañadas de presupuestos y de mayor 
concreción, como ha dicho algún grupo. Afirma que también se debe ser transparente y puntual 
en las actuaciones y en los remedios, con fechas y datos concretos.  
 
Explica que antes se le ha interrumpido cuando ha hablado de la imagen pública del 
Ayuntamiento de Barcelona, pero que ahora debería poder hablar de este tema, ya que cuatro 
partidos del Consejo Plenario se han referido a esta cuestión. En este sentido, recuerda que 
una persona que formó parte del Ayuntamiento de Barcelona fue absuelta de un delito. 
 
El Sr. Alonso señala que esto no tiene que ver con el distrito.  
 
El Sr. Rafael reitera que cuatro grupos políticos se han referido a la imagen del Ayuntamiento 
de Barcelona y de los grupos políticos, y que, por lo tanto, tiene derecho a decir algo al 
respecto.  
 
El Sr. Alonso afirma que este no es el lugar para hacer acusaciones pero el Sr. Rafael replica 
que está exponiendo algo que publicó El Periódico de Cataluña sobre la Sra. Assumpta Escarp.  
 
Finalment, el president del Consell del Districte retira la paraula al Sr. Rafael.  
 
El Sr. Pepus afirma que la sanitat és un dels temes més importants per als barris del districte, i 
que la nova aportació de 180 milions procedents de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona 
són benvinguts però insuficients, ja que les retallades que es van fer aplicant les polítiques 
neoliberals no s’han compensat i es trigarà anys a fer-ho.   
 
Assenyala que, com a sindicalista, valora positivament els nous contractes que fa actualment 
l’Ajuntament de Barcelona perquè augmenten les clàusules socials i la defensa dels drets dels 
treballadors, que remarca que no s’han tingut mai en compte. En relació amb això, afirma que 
la privatització dels serveis surt més cara als ciutadans i a la ciutat, i que ara s’intenta 
remunicipalitzar aquests serveis, que són essencials per al bon funcionament de la ciutat.  
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Manifesta que no li serveix que es digui que la Generalitat ha fet els pressupostos més socials 
de la història, i que el problema no és que Madrid o Espanya «robi» als catalans, sinó les 
polítiques neoliberals, independentment de la seva procedència. En aquest sentit, opina que els 
governs de CiU i del PP han fet unes polítiques neoliberals que impedeixen que els diners 
arribin on han d’arribar. Remarca que no s’ha de donar la culpa d’això als pobles, sinó als 
governs que apliquen aquestes polítiques. D’altra banda, critica que a Catalunya es digui que 
s’han d’augmentar els recursos d’hisenda i, en canvi, es faci una política de rebaixar els 
impostos als casinos. Opina que coses com aquestes són les que s’han de revisar, en comptes 
de dir que Madrid roba als catalans.  
 
Finalitzades les intervencions del públic assistent, el president del Consell del Districte dóna la 
paraula de nou a la regidora.  
 
La Sra. Janet Sanz diu al Sr. Sangrà que han volgut esperar la celebració del Consell Plenari 
per explicar les atribucions i competències de cadascun dels consellers.  
 
Manifesta que la incorporació d’un nou grup municipal al Govern de la ciutat és una bona 
notícia per a la ciutat i per als barcelonins i barcelonines, i que tant de bo hi hagués una 
ampliació més gran del Govern per tirar endavant moltes polítiques. Explica que, conscients 
que a l’Ajuntament hi ha molta pluralitat política, des del començament han tingut converses 
amb altres grups, amb els quals han aprovat moltes coses de manera compartida i governen en 
altres administracions, com l’Àrea Metropolitana, on hi ha un govern compartit amb el PSC, 
ERC i Entesa-BEC. Afirma que, per tant, creuen que és possible fer polítiques d’esquerres en 
el marc de l’Ajuntament de Barcelona i altres administracions. Opina que com més veus puguin 
incorporar més plurals seran les polítiques, fet que no exclou que dialoguin i pactin moltes 
altres coses amb altres grups. Afirma que el que volen, sobretot, és que les polítiques tirin 
endavant i que responguin a les necessitats dels veïns i veïnes.  
 
Diu al Sr. Sangrà que el Govern municipal no culpabilitza cap altra administració de manera 
gratuïta, però que el que exigeixen és que cada administració compleixi amb les seves 
obligacions, ja que els veïns els demanen responsabilitats d’allò que els passa en el seu dia a 
dia i no tot és responsabilitat de l’Ajuntament. Afirma que això no vol dir que la Generalitat no 
faci coses, sinó que no fa totes aquelles que hauria de fer, ja sigui per manca de finançament o 
per altres motius. A més, assenyala que no parlen només de les responsabilitats de la 
Generalitat, sinó també de les del Govern de l’Estat. D’altra banda, destaca que l’Ajuntament 
de Barcelona respon quan és necessari. En aquest sentit, recorda que, quan la Generalitat ha 
dit que no tenia 44 milions d'euros per fer que el metro arribi a la Zona Franca, l’Ajuntament ha 
posat aquests diners. Opina que l’important és que tots els representants polítics sàpiguen què 
competeix a cada administració i fer un front comú per exigir a les altres administracions les 
seves obligacions amb la ciutat de Barcelona.  
 
Respecte a la celebració dels consells de barri durant la campanya electoral, recorda que una 
de les coses que precisament el Grup de CiU va demanar a la Junta de Portaveus de la Casa 
Gran abans de l’inici de la campanya va ser que hi hagués una normalitat absoluta en l’activitat 
municipal. Afirma que, tal com ha dit el Sr. Garrobo, no es pot paralitzar tota l’activitat cada dos 
o tres mesos, tenint en compte les agendes polítiques i la quantitat de feina que hi ha. Opina 
que a la ciutadania no l’importa si hi ha campanya i el que vol és que el Govern respongui a les 
seves necessitats i prioritats.   
 
Diu al Sr. Ventura, amb relació a la proposta de taxa per als pisos buits, que aquesta mesura té 
com a objectiu intentar mobilitzar tot aquest parc privat de pisos que podrien estar a la 
disponibilitat dels veïns i veïnes. Assenyala que en principi aquesta mesura s’adreça als grans 
tenidors, que són els que tenen la majoria de pisos buits de la ciutat, i que els particulars 
s’acullen molt abans a projectes de rehabilitació i de mobilització del parc de l’habitatge buit.  
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Pel que fa a la plaga de múrids a molts barris, explica que la transposició de diferents directives 
europees i les noves directrius que s’han donat des de l’Agència de Salut Pública de la ciutat 
dificulten les actuacions, ja que els productes que s’havien utilitzat fins fa poc actualment es 
consideren tòxics. Afirma que es tracta d’un tema de ciutat que s’està abordant en l’espai de 
coordinació amb els serveis implicats, sobretot l’Agència de Salut Pública, per veure com es pot 
resoldre de la manera més immediata possible. A més, assenyala que sovint els múrids 
provenen de les canonades dels edificis privats i intervenir en aquests espais és més complex.  
 
Respecte a l’escola Antaviana i els seus entorns, manifesta que han parlat amb el director de 
l’escola i han donat l’ordre a les diferents brigades perquè hi intervinguin intensament. Remarca 
que aquest és un dels entorns prioritaris per l’afluència de nens i nenes i per la centralitat que 
té al districte i al barri de Roquetes, i volen que estigui en bones condicions.  
 
Pel que fa a la contractació del personal laboral, explica que fins ara aquestes persones les 
escollia el Govern, i que ara aquesta elecció també és discrecional, però amb la diferència que 
hi ha un concurs en el qual es poden presentar altres propostes. A més, assenyala que en 
aquests concursos s’han escollit persones amb les quals l’organització o el Govern no tenia cap 
vincle.  
 
Quant a l’observació sobre els informes que ha fet el Sr. Barreña, explica que aquest matí han 
enviat l’informe definitiu a tots els grups i que la propera vegada intentaran lliurar-lo amb més 
antelació i assegurar-se que tots els grups el reben correctament.  
 
Pel que fa a les obres, manifesta que han prioritzat totes aquelles obres que estaven aturades 
per falta de pressupost, però que això no vol dir que no hi hagi moltes més obres previstes. A 
més, remarca que no les poden tirar endavant totes alhora.  
 
Respecte a la ronda de Dalt, afirma que el Govern s’ha compromès amb la proposta que va 
guanyar el procés participatiu del PAM perquè parla de cobertura, i no pas de soterrament. 
Explica que consideren que el cost del projecte de soterrament d’un dels trams, el de Montbau 
a Vall d’Hebron, és impossible d’assumir per cap administració, ja que els tècnics valoren que 
aquest soterrament costaria 450 milions d'euros i no té cap sentit plantejar aquesta 
infraestructura a 30 anys vista. Manifesta que el que estan plantejant a Nou Barris, a Gràcia i a 
Horta-Guinardó és un compromís econòmic de 15 milions d'euros, acordat amb el PSC abans 
que entrés al Govern, per començar obres de cobertura de la ronda en aquest mandat per 
reduir els problemes acústics que genera aquesta infraestructura viària, i moltes altres 
actuacions per reordenar la mobilitat privada en aquest àmbit, com la pacificació dels laterals i 
l’increment dels carrils bici. Afirma que el compromís amb la cobertura de la ronda de Dalt 
s’haurà de determinar en els propers anys, i tirarà endavant sempre que suposi finançar una 
infraestructura amb sentit comú. En relació amb això, remarca que a l’Estat s’han gastat molts 
milions en aeroports i infraestructures que no han tingut cap sentit.  
 
Pel que fa al Bicing, manifesta que aviat presentaran la nova proposta del contracte de Bicing, 
que s’acaba l’any que ve. Afirma que, per tant, ja tindran temps de parlar de l’ampliació 
d’aquest servei.  
 
Diu al Sr. del Olmo que creu que no està ben informat, ja que el Govern ha parlat molt del 
pressupost i totes les mesures que presenta tenen un pressupost.  
 
Respecte a les clàusules socials, afirma que el Govern aplica tots els decrets i normatives de 
l’Ajuntament, però que hi ha una llei de contractació pública. A més, destaca que les clàusules 
socials que s’han establert en el marc del contracte del Servei d’Atenció Domiciliària estan ben 
valorades. Manifesta que, de tota manera, en vista de l’interès del Sr. del Olmo en aquest tema, 
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està segura que el Grup de C’s els podrà plantejar propostes innovadores, ja que és un tema 
que preocupa molt a tot l’Ajuntament.  
 
Seguidament, el president del Consell del Districte dóna pas al segon torn d’intervencions dels 
grups municipals.  
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) recorda que una vegada va dir que calia parlar de «totes les 
memòries històriques». Explica que ho diu perquè l’acte de commemoració dels 80 anys de la 
guerra civil i la revolució a Barcelona que va tenir lloc el passat 18 de juliol va ser molt digne, 
però que en aquest acte no es va fer cap referència a Pau Casals i la gent que hi va assistir va 
marxar sense saber per què es tocava la Novena simfonia de Beethoven. A més, assenyala 
que aquesta peça es va cantar en castellà, fet que opina que és lícit però extemporani, ja que 
no recorda exactament els fets que van succeir el 18 de juliol a Barcelona. Així mateix, explica 
que en aquest acte es va parlar de la lluita de la gent, quan potser també caldria haver recordat 
que el Govern de la Generalitat tenia un pla preparat i que els Mossos d’Esquadra, els guàrdies 
d’assalt i, fins i tot, la Guàrdia Civil es van posar al costat de la República. D’altra banda, 
assenyala que la noia que surt a la fotografia de promoció de l’acte és molt icònica, però que 
era una periodista de 17 anys que treballava per a Pravda i que no va anar mai a lluitar al front. 
Demana que, per tant, la memòria històrica que es transmeti a les noves generacions no 
consisteixi només en una foto icònica.  
 
El Sr. Adrià Ventura (CiU) agraeix que la regidora hagi dedicat força temps a donar respostes al 
seu grup, i assenyala que l’única qüestió que no ha contestat ha estat la referida al salari de 
ciutat.  
 
Precisa que el seu grup no demana que s’aturi l’activitat de l’Ajuntament i del Districte durant 
les campanyes electorals, sinó és que no es desvirtuïn els òrgans de participació durant 15 dies 
utilitzant-los per fer mítings.  
 
Explica que no estan en contra de les taxes als habitatges buits, però que volen saber si 
s’aplicarà només als grans tenidors o també a persones que tinguin un habitatge en propietat i 
no visquin en aquell pis.  
 
Respecte als càrrecs de confiança, opina que és una «pantomima» fer un concurs per acabar 
contractant els amics.  
 
El Sr. Juan del Olmo (C’s) opina que es un gran problema que el Gobierno no conozca los 
decretos de alcaldía aplicables a la contratación.  
 
En cuanto a los presupuestos, pide que el Gobierno desglose el proyecto del eje Besós o lo 
que recibirá Nou Barris en este proyecto, que es algo que remarca que lleva pidiendo desde 
que asumió su cargo como consejero.  
 
Opina que lo que quieren los vecinos y vecinas son políticas efectivas y concretas, y no 
divagaciones. Reitera que el Gobierno no está por la labor de hablar ni de negociar, y que lo 
peor es que públicamente dice lo contrario. Exhorta al Gobierno a decir abiertamente que 
quiere hacer lo que le dé la gana y no tener en consideración ni las políticas anteriores ni a los 
demás grupos políticos.  
 
El president del Consell del Districte, Sr. Santiago Alonso indica que el govern ha esgotat el 
seu temps d’intervenció,per la qual cosa, dona per finalitza aquest punt de l’ordre del dia de 
l’informe de la regidora i passa al següent punt que consisteix en la part decisòria.  
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Part decisòria 
 
 
8.- INFORMAR FAVORABLEMENT sobre l’aprovació inicial de la Modificació puntual de la 
Modificació del Pla general metropolità per a la protecció del Patrimoni Històric Artístic de 
Barcelona, d’iniciativa municipal. 
 
El president del Consell del Districte dóna la paraula al conseller de govern Sr. Carlos Izquierdo. 
 

El Sr. Izquierdo (BEC) manifesta que l’objecte d’aquesta modificació del Pla general metropolità 
(PGM) és suprimir l’article 383.9 de les Normes urbanístiques, aprovat en la primera 
modificació que se’n va fer al gener del 2015. Explica que aquest article estableix que als 
edificis catalogats amb nivell de protecció B, com a béns culturals d’interès local, es pot 
incorporar l’ús residencial exclusivament en la modalitat d’hotels sempre que compleixin una 
sèrie de requisits tècnics. Afirma que aquesta modificació té l’objectiu de poder donar altres 
usos més oberts i menys exclusius que els d’hotel als edificis patrimonials, a més de poder 
exercir una governança municipal sobre el fenomen del turisme, que remarca que és una cosa 
que no s’ha fet en els últims anys a la ciutat.  
 
Seguidament, el president del Consell del Districte obre un torn de paraula als representants 
dels grups municipals 
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) assenyala que, tenint en compte que abans ha sobrepassat el 
límit del seu temps, es limitarà a dir que estan d’acord amb aquesta mesura. El president 
agraeix la brevetat de la intervenció. 
 
El Sr. Adrià Ventura (CiU) manifesta que aquesta modificació és conseqüència del Pla especial 
urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT), que el seu grup no comparteix. Explica que la 
introducció de l’article 383.9 en la modificació que va impulsar el Govern anterior anava en la 
línia de promoure la rehabilitació d’edificis patrimonials i que, per tant, creuen que la 
modificació que ara planteja el Govern de suprimir la possibilitat d’usos hotelers en 
determinades edificacions és un pas enrere en la protecció del patrimoni. A més, assenyala 
que aquesta modificació només afecta dos o tres districtes, i no pas Nou Barris. Conclou que, 
per tot l’exposat, el seu grup votarà en contra de la proposta.  
 
El Sr. Francisco García Ortiz (PPC) señala que este plan tiene dos objetivos: por un lado, 
suprimir la actual disposición específica sobre el uso hotelero de los edificios catalogados con 
un nivel de protección B, uso que actualmente se puede aplicar de manera restrictiva en los 
edificios que cumplen determinados requisitos; y por otro lado, que los inmuebles catalogados 
con el nivel B tengan que cumplir los requisitos que se establecen de manera general para el 
territorio en el que se ubiquen, de acuerdo con los usos que en cada momento sean vigentes.  
 
Afirma que el Gobierno quiere tramitar esta modificación para que los edificios catalogados con 
el nivel de protección B no sean «un coladero» a la moratoria hotelera. Explica que su grupo 
votará en contra de esta propuesta porque están en contra de la moratoria hotelera y porque 
creen que el uso hotelero en los edificios catalogados con el nivel B que se hallan cerrados y 
degradados puede poner en valor el patrimonio.  
 
El Sr. Juan del Olmo (C’s) opina que esta modificación del PGM responde a los intereses 
partidistas del Gobierno, dado su interés en desincentivar toda la economía relacionada con el 
sector turístico, y más en concreto con la hostelería y la restauración. Afirma que esta 
modificación es un paso más de la moratoria hotelera que se realizó a principios del mandato y 
supone una nueva medida para reducir la actividad económica que genera crecimiento 
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económico. Explica que el apartado que se desea modificar garantiza, no solo la posibilidad de 
establecer una actividad económica en los edificios catalogados con el nivel B, sino que 
fomenta la posibilidad de rehabilitación, mantenimiento y recuperación de dichos edificios.  
 
Manifiesta que el posicionamiento de su grupo en contra de la propuesta se basa en los 
siguientes motivos: la incoherencia en el cambio de normativa de una forma partidista y sin 
previo consenso; la falta de medidas alternativas por parte del Gobierno para la conservación 
del patrimonio catalogado con el nivel de protección B; la falta de un estudio sobre las 
implicaciones directas e indirectas que va a provocar esta modificación en la ciudad de 
Barcelona; y, por último, porque el distrito de Nou Barris no se ve afectado por la masificación 
hotelera. En este sentido, recuerda que Nou Barris dispone únicamente de 13 edificaciones 
catalogadas con el nivel de protección B, y todas están actualmente en uso y ninguna de ellas 
es un hotel.  
 
Finalitzades les intervencions dels grups municipals, el president del Consell del Districte 
obreun torn de paraula al públic assistent.  
 
El Sr. Pep Ortiz, de la coordinadora d’entitats de Nou Barris, manifesta que no hi ha dubte que 
el turisme estimula l’economia de la ciutat, però que cal establir uns límits a aquesta activitat. 
Assenyala que el fet que actualment hi hagi una situació bèl·lica en determinats països fa que 
s’aposti més per Catalunya i Espanya com a destinacions turístiques, però que determinats 
barris de la ciutat, com Ciutat Vella o l’Eixample, estan saturats. Explica que aposten pel 
PEUAT, ja que si no es comença a repensar com i on es poden fer allotjaments turístics, la 
ciutat tindrà un problema molt greu amb els equipaments d’aquí a pocs anys.  
 
El Sr. Francisco Garrobo, en representació de la CUP Capgirem Nou Barris, explica que 
valoren positivament aquesta modificació perquè creuen que els edificis catalogats com a béns 
d’interès local s’haurien de destinar a usos culturals i socials per a les veïnes de la ciutat, i no 
pas a enriquir empreses privades que no tenen en compte l’entorn. Afirma que, tanmateix, els 
preocupa que es deixi en mans dels plans d’usos dels districtes els futurs usos d’aquests 
edificis, ja que això pot deixar oberta la porta a noves llicències hoteleres si el pla d’usos del 
districte ho permet.  
 
Recorda que el model de turisme de la CUP aposta clarament pel decreixement del nombre 
d’allotjaments turístics i del nombre de turistes que visiten la ciutat. Manifesta que pensen que 
la prioritat de l’Ajuntament ha de ser el benestar de les veïnes, i que per això creuen que 
aquesta mesura és insuficient, malgrat ser un pas més per evitar la proliferació d’establiments 
hotelers. En aquest sentit, afirma que l’Ajuntament hauria de vetllar per la no construcció i la no 
obertura de més establiments i apostar per una normativa molt més restrictiva en el nou 
PEUAT.  
 
Conclou que, per tot això, no poden estar en contra d’aquesta proposta, però que insten 
l’Ajuntament a apostar per l’eradicació total de l’obertura de nous allotjaments turístics en 
qualsevol de les seves formes per tal d’afavorir un decreixement del turisme.  
 
El president del Consell del Districte Sr. Santiago Alonso dóna novament la paraula al Govern.  
 
El Sr. Carlos Izquierdo (BEC) explica que l’ha sobtat molt el discurs dels grups de CiU, del PPC 
i de C’s, que opina que han parlat igual que en la sessió que va tenir lloc ahir al Congrés, amb 
eufemismes per voler fer passar per rehabilitació el que és un problema de gentrificació. 
Assenyala que sembla que a aquests grups no els interessen els altres districtes de la ciutat, 
quan Nou Narris també ha de ser solidari amb la situació que viuen els veïns i veïnes de Ciutat 
Vella i de l’Eixample, on aquest problema té un impacte molt fort.  
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Manifiesta que acepta que el Sr. del Olmo hable de «interés partidista» si eso significa estar a 
favor de los vecinos y en contra del uso incívico del espacio público. Afirma que quizá el interés 
de las empresas del Ibex 35 que el Grupo de C’s se siente cómodo representando sea también 
un interés partidista.  
 
Manifesta que es podria preguntar a moltes de les persones que treballen als hotels, com les 
cambreres, a qui beneficia la riquesa que genera el turisme.  
 
A continuació, el Sr. Santiago Alonso dóna pas al segon torn de paraula dels grups municipals.  
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) afirma que el sorprèn molt que es pensin que estan tan malament 
per creure que els edificis catalogats de la ciutat poden servir per fer d’hotels, i demana una 
mica d’autoestima.  
 
El Sr. Adrià Ventura (CiU) manifesta que, tot i que el Govern hagi barrejat coses diverses en 
l’última intervenció, continuen informant desfavorablement la proposta.  
 
El Sr. Santiago Alonso constata que el Grup del PPC renuncia al segon torn de paraula.  
 
El Sr. Juan del Olmo (C’s) opina que el Sr. Izquierdo vuelve a recurrir a su discurso populista, y 
pregunta qué medidas tiene previstas el Ayuntamiento para rehabilitar este tipo de edificios u 
otros similares.  
 
Per últim, el Sr. Santiago Alonso indica que el Grup del PSC també ha d’expressar el seu vot.  
 
El conseller Sr. Gabriel García Duarte (PSC) afirma que votan a favor de la propuesta.  
 
En conseqüència, s’informa favorablement la proposta amb els vots a favor d’ERC, el PSC i 
BEC, i els vots en contra de CiU, el PPC i C’s.  
 

9.- INFORMAR FAVORABLEMENT sobre el procediment d’aprovació del projecte de 
centralització de les competències en matèria d’expropiacions urbanístiques transferides als 
consells municipals dels districtes per la Transferència núm. 19. 
 

El president del Consell del Districte dóna la paraula al govern. En la seva representació, el 
conseller Sr. Carlos Izquierdo (BEC) explica que des de l’any 1996 es van descentralitzar les 
competències en matèria d’expropiació, però que es vol tornar a una centralització d’aquest 
tipus de tràmits per raons d’eficiència i d’eficàcia, tenint en compte que els advocats experts en 
aquests temes es troben a l’Àrea d’Ecologia Urbana i no pas als districtes, i que, de fet, sovint 
aquests tràmits s’acaben fent en aquesta àrea. Assenyala que això no significa que no es tingui 
en compte el valor afegit dels districtes, que continuaran aportant el contacte amb els veïns i 
veïnes afectats i el coneixement del territori. Remarca que es tracta d’una qüestió molt tècnica i 
que el que es busca és una major eficàcia de moltes de les competències que té el Govern 
municipal.  
 
A continuació, el president del Consell del Districte obre un torn de paraula als grups 
municipals. El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) afirma que el seu grup sempre ha donat suport a les 
mesures de descentralització de la gestió municipal a Barcelona i que, per tant, no 
comparteixen cap mesura que faci passes enrere en aquest sentit. Explica que saben que això 
pot generar tensió en el funcionament, el personal i l’organigrama d’un districte en alguns 
moments, però que creuen que forçant a vegades les situacions és com s’avança. Manifesta, 
doncs, que informem desfavorablement la proposta. 
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El Sr. Adrià Ventura (CiU) explica que creuen que es pot donar un bon servei des de la 
proximitat que tenen els districtes, però que abans de posicionar-se sobre aquest punt els 
agradaria saber per què la centralització d’aquest tipus de tràmits millorarà el servei i com 
afectarà això els equips tècnics del Districte.  
 
El Sr. Francisco Garcia Ortiz (PPC) afirma que con esta propuesta se quieren centralizar en la 
empresa municipal BAGURSA los trámites de expropiación que estaban transferidos a los 
distritos desde el año 1996. Manifiesta que entienden que tras la desaparición de las empresas 
urbanísticas de distrito, como Pro Nou Barris, no tiene sentido que estos trámites se realicen a 
través de los distritos, con objeto de lograr una mayor eficiencia en las expropiaciones.  
 
Explica que no comprenden por qué este punto no se somete a votación en el Pleno municipal, 
a pesar de que se trate de una cuestión que únicamente necesita la aprobación de la Comisión 
de Gobierno, para una mayor transparencia y legitimidad del acuerdo. Por otro lado, señala que 
tampoco se aporta un informe respecto a las ventajas o inconvenientes que puede tener esta 
descentralización de competencias. Concluye que, por todo lo expuesto, su grupo se 
abstendrá.  
 
El Sr. Juan del Olmo (C’s) manifiesta que consideran que el objetivo primordial de esta 
centralización es conseguir una mayor eficacia y eficiencia en la gestión, organización y 
coordinación entre los distintos sectores implicados en las expropiaciones, entre ellos 
Urbanismo, Ecología Urbana, los distritos y otros sectores municipales, especialmente aquellos 
dedicados a derechos sociales y de vivienda, que son los que están en contacto permanente 
con las personas afectadas. Explica que no consideran que esta nueva situación vaya a 
suponer una pérdida o reducción de la potestad de los distritos y su autoridad territorial, 
siempre que se mantengan las comisiones de coordinación territorial y el liderazgo respecto a 
las relaciones con las personas afectadas y entidades vecinales, así como la participación en 
las reuniones de seguimiento y control de los proyectos de expropiación.  
 
Afirma que el proyecto se fundamenta en que una sola sociedad tramitará los procesos de 
expropiación urbanística, lo que les parece una medida razonable con el objetivo de optimizar 
los recursos públicos y agilizar y simplificar los trámites que conllevan este tipo de procesos. 
Manifiesta que, por ello, votarán a favor de la propuesta.  
 
Finalitzades les intervencions dels representants dels grups municipals, el president del Consell 
del Districte Sr. Santiago Alonso obre torn de paraula a veïns i entitats assistents. 
 
El Sr. Francisco Garrobo, en representació de la CUP Capgirem Nou Barris, afirma que l’equip 
de govern de BEC i del PSC proposa culminar un procés de recentralització que aquests 
mateixos partits van rebutjar l’any 2012 perquè suposava acabar amb un model de proximitat 
de la gestió urbanística i les expropiacions. Opina que aquesta revocació de la transferència 19 
als districtes es fa amb l’excusa de l’absorció de Foment de Ciutat per part de BAGURSA i amb 
un discurs amb un cert aire neoliberal de nova governança basada en l’eficiència.  
 
Remarca que aquest projecte suposa una mostra evident que l’agenda de CiU continua 
marcant les decisions de govern, malgrat que es vulgui revestir amb un discurs tecnocràtic. 
Afirma que el projecte deixa els districtes en una posició residual, amb unes funcions de mera 
assistència, i com a «para-xocs institucionals» enfront de les persones afectades, de manera 
que així s’evita que tinguin accés directe a qui realment decideix i executa, que és BAGURSA. 
En aquest sentit, opina que això suposa un model de gestió més opaca i menys accessible que 
va en detriment d’una gestió urbanística propera, participada i consensuada que minimitzi els 
efectes traumàtics de les transformacions urbanes.  
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Afirma que l’Ajuntament ha d’avançar cap a la descentralització de competències cap als 
districtes i els barris, mentre que el que es proposa és tot el contrari. Explica que, en la situació 
actual, el que caldria és dotar els serveis tècnics dels districtes d’unitats destinades a la gestió 
urbanística i a les expropiacions, sense perjudici de les competències que encara mantenia 
l’Ajuntament i del suport jurídic i tècnic que pot prestar BAGURSA o qualsevol altre servei 
central.  
 
Assenyala que la CUP no pot votar en el Consell Plenari del Districte, però que si aquesta 
proposta es presenta en l’àmbit de ciutat, hi estaran totalment en contra.  
 
El Sr. Pep Ortiz, president de la coordinadora d'entitats de Nou Barris explica que creuen en la 
màxima descentralització en tots els àmbits perquè les decisions dels districte estiguin més en 
consonància amb les realitats, tot i que es respectin les línies generals traçades a la Casa 
Gran, on hi ha tots els responsables dels districtes i tots els grups electes.  
 
El Sr. Alonso dóna la paraula de nou al Govern.  
 
No obstant això, intervé la Gerent del Districte Sra. Gemma Arau assenyalant que en la 
transferència del 1996 tant les valoracions com el tràmit en el jurat d’expropiació ja eren 
competències que quedaven en mans dels serveis centrals. Explica que la tramitació d’un 
expedient d’expropiació requereix una especialització jurídica molt elevada i que, de fet, els 
mateixos serveis tècnics i les gerències dels districtes fa molt temps que consideren que és 
molt millor que aquesta especialització resideixi en l’àmbit d’Urbanisme. En aquest sentit, 
remarca que tota la supervisió i tramitació dels expedients es farà des dels serveis de Gestió 
Urbanística i que l’empresa BAGURSA només s’encarregarà de la tramitació purament 
administrativa. Conclou, doncs, que els equips dels districtes no disposen de l’especialització 
jurídica que requereix la tramitació d’aquests expedients i que, de fet, aquesta proposta s’ha 
impulsat des de l’àmbit tècnic.  
 
Pel que fa al govern, el conseller Sr. Carlos Izquierdo (BEC) explica que el pacte que va fer el 
Govern anterior amb el PPC per suprimir empreses com Pronova a Nou Barris va suposar la 
descapitalització de professionals en aquesta matèria, que ara treballen en l’àmbit de 
BAGURSA. Afirma que això és el que fa que els districtes no disposin d’aquesta capacitació 
tècnica i calgui centralitzar els tràmits de les expropiacions.  
 
A continuació, el president del Consell del Districte Sr. Santiago Alonso dóna pas al segon torn 
de paraula dels grups municipals.   
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) explica que entén les raons per les quals es planteja aquesta 
proposta i els arguments tècnics que ha exposat la gerent, però que si s’analitza aquesta 
qüestió des d’una perspectiva més àmplia, aleshores cap municipi de 168.000 habitants tindria 
un tècnic capacitat en expropiacions.  
 
El Sr. Adrià Ventura (CiU) afirma que estan en contra de la recentralització i de la pèrdua de 
competències dels districtes, que són l’administració més propera al ciutadà. Explica que creien 
que el Govern pensava de manera semblant, però que s’adonen que no és així. Finalment 
manifesta que informaran desfavorablement la proposta.  
 
El Sr. Francisco García Ortiz (PPC) reitera la abstención de su grupo.  
 
El Sr. Juan del Olmo (C’s) renuncia al segundo turno de intervención.  
 
El Sr. Santiago Alonso señala que falta el posicionamiento del PSC.  
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El Sr. Gabriel García Duarte (PSC) manifiesta que informan favorablemente la propuesta.  
 
El Sr. Santiago Alonso pregunta al Gobierno si quiere cerrar el punto.  
 
Intervé en el torn de tancament la regidora del Districte Sra. Janet Sanz la qual remarca que 
aquest projecte no implica una pèrdua de control del seguiment, la planificació i tot allò que és 
responsabilitat dels districtes. Afirma que el que es planteja és agilitzar aquest tipus de 
procediments des de l’àrea central i aprofitar els serveis tècnics de BAGURSA i de l’Àrea 
d’Urbanisme. Assenyala que, tal com apunta el Sr. Sangrà, es podria pensar en una 
descentralització absoluta de qualsevol de les actuacions que fa una administració, però que 
cal tenir en compte que hi ha districtes que no tenen 180.000 habitants.  
 
Donada la paraula al Secretari del Districte per anunciar el resultat de la votació, manifesta que 
s’informa favorablement la proposta amb els vots a favor de BEC, C’s i el PSC, els vots en 
contra d’ERC i CiU, i l’abstenció del PPC.  
 
Anunciat el resultat de la votació, el president del Consell del Districe informa que es passa a la 
part d'impuls i control de l'ordre del dia del plenari. 
 

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

- Proposició de C’s relativa a: Que se tomen las medidas oportunas a través de los 
diferentes entes del Ayuntamiento para conseguir una mayor promoción de las rutas 
de tapas «Pinxu-Panxo» y «Menja’t Collserola» del distrito de Nou Barris y así obtener 
una mayor promoción del distrito y, paralelamente, ayudar en la reactivación 
económica de los barrios.  

 
El Sr. Raúl Medina Román (C’s) recuerda que la ruta de tapas «Pinxu-Panxo» comenzó su 
andadura en Nou Barris en el año 2014 con 33 establecimientos implicados, y que el 
Ayuntamiento de Barcelona le otorgó ese año el premio a la mejor iniciativa agrupada para la 
dinamización comercial de la ciudad. Señala que este galardón pertenece al Premio de 
Comercio de Barcelona, que quiere ser un reconocimiento a la labor del comercio como 
generador de empleo y facilitador de la cohesión social y territorial.  
 
Explica que la ruta de tapas «Pinxu-Panxo» es una iniciativa de los comerciantes de Nou Barris 
que consiste en una ruta gastronómica por el distrito, y que los establecimientos que participan 
en ella tienen que reunir unas características determinadas: originalidad de la tapa, buena 
presentación y calidad, y estar asociados a algún eje o asociación de comercio del distrito. 
Precisa que la ruta está organizada por Nou Barris Centro Comercio, la Asociación de 
Comerciantes Entorno Virrei-Borbó, la Federación de Comercio y Servicios de Nou Barris, y la 
Asociación del Comercio y las Empresas Trinitat Nova.  
 
Recuerda que, por otro lado, en el año 2015 se inició la ruta «Menja’t Collserola» en las zonas 
próximas a la montaña, concretamente en los barrios de Canyelles, Roquetes, Torre Baró, 
Ciutat Meridiana y Vallbona. Explica que esta ruta de tapas comienza en el mismo período que 
la del «Pinxu-Panxo», y que en ambas rutas los establecimientos participantes ofrecen una 
tapa con una bebida por un precio muy económico, siendo los miércoles los días de «Menja’t 
Collserola» y los jueves los días de «Pinxu-Panxo».  
 
En cuanto a la trayectoria de la ruta «Pinxu-Panxo», afirma que en el año 2015 el número de 
establecimientos implicados aumentó a 40, pero que en el año 2016 se ha mantenido igual. 



 
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 

 

37 
 

Con respecto a la ruta «Menja’t Collserola», explica que comenzó en el año 2015 con 25 
establecimientos implicados y que esta cifra se ha reducido a 22 en la actualidad. Opina que 
estos datos ponen de relieve la conveniencia de impulsar ambas rutas. 
 
Manifiesta que, por lo tanto, el objetivo de la proposición es solicitar la promoción de ambas 
rutas de tapas para incrementar el número de asistentes del resto de los distritos vecinos, y 
teniendo en cuenta los visitantes que puedan estar en la ciudad entre semana, ya sea por 
trabajo o por turismo. Señala que algunos de los medios que se pueden utilizar a tal efecto son 
las webs de las que dispone el Ayuntamiento de Barcelona, como la de Barcelona Turismo, o 
panfletos publicitarios con mapas. Finalmente presenta la proposición. 
 
Seguidament, el president del Consell del districte obre un torn de paraula a la resta de grups 
municipals. 
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) manifesta que des que es va iniciar la ruta «Pinxu-Panxo» han 
cregut que té un potencial important, sobretot perquè parteix del que ja existeix al districte i 
s’alimenta dels clients del barri i del districte. A més, explica que pensen que es pot coordinar i 
complementar amb altres activitats de nova creació. En aquest sentit, assenyala que les rutes 
estan en llocs estratègics i podrien interactuar amb altres activitats que s’hi poguessin 
desenvolupar. Afirma que, atès que el seu grup ha proposat això a través del seu programa 
electoral i de la seva proposta de PAD, donaran suport a la proposta.  
 
El Sr. Adrià Ventura (CiU) aconsella al Grup de C’s que, de cara a properes iniciatives, sigui 
una mica més clar respecte al desenvolupament de la mesura, perquè tal com està redactada 
és molt fàcil de complir amb un simple tuit o més fotocòpies dels díptics.  
 
Recorda que aquestes dues rutes de tapes van néixer en el mandat anterior i van rebre el ple 
suport del Districte i de la Regidoria de Comerç. Assenyala que van néixer per dos motius 
fonamentals: per reactivar econòmicament la restauració i els comerços de l’entorn d’aquests 
establiments; i per donar més importància al fet que els comerços estiguin associats, atorgant 
així una major potència comercial a les zones. Destaca que les xifres mostren que aquestes 
rutes de tapes són una acció d’èxit, i opina que cal posar en valor la feina que han fet les 
associacions de comerciants i els eixos, perquè han estat els que han fet possible aquest èxit.  
 
Manifesta que, no obstant això, creuen que es podria incrementar el nombre de visitants, 
impulsar les rutes com una activitat referent en l’àmbit de ciutat i fer un esforç més contundent 
des de l’àmbit del Districte i de l’Ajuntament per potenciar la ruta «Menja’t Collserola». En 
aquest sentit, demana el ple suport del Districte i la coordinació dels recursos en l’àmbit de 
ciutat. Finalment expressa el vot a favor de la proposició.  
 
El Sr. Javier Barreña (PPC) manifiesta que su grupo votará a favor de la proposición. Recuerda 
que, cuando esta iniciativa partió de los comerciantes de Nou Barris, hubo un consejero de 
Unió Democrática de Catalunya que explicó que la idea había surgido de él tras tomarse unas  
cañas, algo que les decepcionó porque detrás del proyecto había un gran trabajo y un gran 
esfuerzo de los pequeños comercios del distrito. Explica que este proyecto nació con el objetivo 
de dar a conocer los establecimientos de restauración a los vecinos de Nou Barris y a toda la 
ciudadanía de Barcelona. Señala que, fruto del éxito, el distrito de Sant Andreu copió la idea y 
hoy tiene un proyecto muy parecido.  
 
Opina que la proposición es una buena iniciativa, pero que quizá podría haber sido más 
ambiciosa y podría haber planteado algún otro tipo de proyecto de más calado. Por otro lado, 
señala que se ha realizado una modificación de la proposición en el sentido de concretarla en 
términos económicos, ya que no se trata de hacer unas fotocopias más para promocionar estas 
rutas de tapas. Explica que entienden que el Gobierno intentará apoyar esta propuesta de 
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forma sostenible, puesto que ofrecer un vino y una tapa por 1,95 euros prácticamente no 
representa ningún beneficio económico para el hostelero.  
 
El Sr. Mario García Gómez (PSC) manifesta que agraeixen el sentit positiu de la proposició, ja 
que destaca un exemple de bona pràctica que es du a terme al districte. Explica que la 
proposició encaixa perfectament amb l’objectiu fonamental del Govern en matèria de comerç, 
que és enfortir i fer créixer el comerç urbà partint de la premissa que el comerç de proximitat és 
el pal de paller comercial de Barcelona, i contribuir a la cohesió dels barris. Afirma que, de fet, 
en el proper plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona es presentarà una 
mesura de govern de suport i impuls del sector de la restauració a la ciutat. Explica que 
aquesta mesura, dotada amb més d’un milió d’euros, preveu, entre altres coses, un observatori 
de la restauració a Barcelona; un mapa socioeconòmic del sector de la restauració; jornades 
biennals de la restauració; l’impuls d’un segell de qualitat del sector; la difusió de l’oferta 
gastronòmica de la ciutat a través de la segmentació i l’especialització; la creació de premis a la 
restauració de Barcelona, i la potenciació de la restauració als mercats municipals.  
 
Afirma que, per aquest motiu, expressen el seu vot favorable i conviden els grups del districte a 
continuar treballant conjuntament i en positiu pel comerç de Nou Barris.  
 
El Sr. Juan Medina Rodríguez (BEC) recorda que el projecte de les rutes de tapes es va 
començar a treballar fa tres anys en el marc de la comissió permanent del Consell de Comerç 
del Districte i que des de l’inici va comptar amb la participació dels eixos i les associacions de 
comerciants del districte. Remarca que, de fet, les organitzacions de comerç i els eixos 
comercials són els que organitzen aquestes rutes, i el que fa el Districte és impulsar-les i 
promocionar-les.  
 
Assenyala que les rutes de tapes de Nou Barris tenen tres característiques singulars: la 
promoció del comerç de proximitat; la promoció de l’associacionisme, ja que per participar-hi cal 
formar part d’una associació de comerciants o un eix comercial; i la manca d’esponsorització 
per part de cap marca comercial, a diferència d’altres experiències de promoció de la 
restauració que es fan a la ciutat o a altres ciutats del país.  
 
Recorda que la ruta «Pinxu-Panxo» es va posar en marxa el 2014 i que, a partir d’aquesta 
experiència, es va engegar la ruta «Menja’t Collserola», que es fa tots els dimecres des del 
març fins al desembre i en la qual participen els bars i restaurants de Roquetes i Canyelles. 
Explica que creuen que aquestes dues iniciatives són un bon exemple de dinamització del 
sector de la restauració, d’identitat territorial i de bona gastronomia.  
 
Manifesta que voten a favor de la proposició, i que pensen que cal seguir treballant en el marc 
de la Taula de Comerç amb les entitats per millorar tant la promoció com l’ampliació de les 
rutes de tapes a Nou Barris.  
 
Finalitzades les intervencions dels grups municipals, el president del Consell del Districte dóna 
pas a les intervencions del públic. 
 
La Sra. Maite agraeix tota la col·laboració que han tingut per part del Districte pel que fa a les 
rutes de tapes. Assenyala que, com que no tenen patrocinadors, la feina que fan en relació 
amb aquestes rutes es finança amb les quotes dels associats. A més, explica que, com a eix 
vertebrador del districte que són, donen ple suport a la ruta «Menja’t Collserola», ja que 
consideren que es fa en un territori molt complicat, a diferència del seu, que es pot recórrer 
fàcilment a peu. Finalment agraeix la iniciativa i que tots els grups hi donin suport.  
 
El Sr. Santiago Alonso dóna novament la paraula al grup proposant.  
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El Sr. Raúl Medina Román (C’s) manifesta que està d’acord amb el Sr. Sangrà que cal 
incorporar noves activitats a aquestes rutes per tal de ser més ambiciosos i atraure més 
visitants.  
 
Pel que fa a la intervenció del Sr. Ventura, explica que possiblement la proposició podria haver 
estat més clara, però que volien sumar tots els possibles mitjans i garantir que la iniciativa tirés 
endavant. A més, afirma que està d’acord que cal coordinar recursos en l’àmbit de ciutat.  
 
Agraeix al Sr. Barreña que hagi esmentat la modificació de la proposició, que és una cosa que 
s’ha oblidat de comentar.  
 
Agraeix al Grup del PSC els seus comentaris, i assenyala que la proposició també vol difondre 
la gastronomia.  
 
Manifesta que està d’acord amb el Grup de BEC i la Sra. Maite que la ruta s’ha treballat 
principalment des de Nou Barris i que cal començar a treballar per intentar atraure més gent i 
crear una imatge diferent del districte.  
 
El Sr. Santiago Alonso pregunta si algun grup vol tornar a intervenir respecte d'aquest punt.  
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) renuncia al segon torn d'intervenció. 
 
El Sr. Adrià Ventura (CiU) diu al Sr. Barreña que aquesta idea no va sortir de cap conseller, 
partit o govern, sinó del convenciment de col·laborar amb el teixit comercial del districte, que 
destaca que és un teixit actiu i amb ganes de treballar independentment del govern que hi hagi.  
 
El Sr. Javier Barreña (PPC) precisa que lo que ha dicho es que, en el mandato anterior, un 
consejero de gobierno que era de Unió Democràtica de Catalunya intentó adueñarse de la idea 
diciendo que había surgido en un bar mientras se tomaba una caña con otra persona.  
 
Donada la paraula al secretari aquest anuncia que s’aprova la proposició d'acord per 
unanimitat.  
 

- Proposició del PPC relativa a: 1) Que se elabore un informe detallando las barreras 
arquitectónicas que tiene en estos momentos el distrito de Nou Barris; 2) Que una vez 
realizado el informe, se presente ante todos los órganos afectados y a este plenario 
para su posterior evaluación.  

 
El Sr. Javier Barreña (PPC) remarca que su grupo ha hablado reiteradamente sobre las 
barreras arquitectónicas que tiene el distrito de Nou Barris y que hacen que la accesibilidad en 
muchos de sus barrios sea a menudo complicada. Manifiesta que la supresión de las barreras 
arquitectónicas supone la igualdad y el acceso a la vivienda normalizada de personas con 
discapacidad o con movilidad reducida, y que las administraciones deben fomentar la 
accesibilidad a los lugares y construcciones, así como la adaptación de instalaciones, 
edificaciones y espacios libres ya existentes. Señala que hay una abundante normativa legal en 
este aspecto, como los artículos 9.2 y 14 de la Constitución española y varias normativas 
europeas. Finalmente presenta la proposición.  
 
Seguidament, el president del Consell del Districte dóna la paraula a la resta de grups 
municipals. 
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) assenyala que aquest tema és força recurrent tant en els plenaris 
com en els consells de barri i les audiències públiques, i que donen per suposat que qualsevol 



 
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 

 

40 
 

mesura que vagi en la direcció d’eliminar barreres arquitectòniques per a les persones amb 
discapacitat o amb mobilitat reduïda és positiva.  
 
Manifesta que consideren adequat que es faci l’informe sol·licitat, però que no tenen tan clar 
que s’hagi de presentar al Consell Plenari. Explica que són del parer que no es presentin 
informes tècnics als plenaris, ja que no es poden debatre en condicions, i que la destinació 
lògica d’aquest informe és el Consell de Diversitat Funcional, des d’on s’haurien de treure’n 
conclusions i elevar les propostes als òrgans competents. D’altra banda, assenyala que el seu 
grup creu que seria més adequat identificar aquells punts del districte que poden tenir més 
rellevància i més dificultats o que poden presentar una problemàtica concreta, com els voltants 
de les escoles especials. En relació amb això, assenyala que s’ha parlat d’algun projecte de 
jocs per a nens amb discapacitat.  
 
Conclou que, atès que entenen el sentit de la proposició, hi votaran favorablement.  
  
El Sr. Adrià Ventura (CiU) expressa el vot a favor del seu grup. Afirma que en els darrers anys 
s’han reduït notablement les barreres arquitectòniques tant en edificis públics i privats com en 
el transport i en l’espai públic de Nou Barris, i que l’Administració municipal ha treballat molt en 
aquest sentit, però que això no significa que no quedi feina per fer. En aquest sentit, remarca 
que només cal sortir al carrer o parlar amb els veïns i veïnes que pateixen aquestes barreres 
cada dia per veure que encara existeixen.  
 
Demana que no només es faci un informe sinó que, en la mesura que es pugui, es vagin 
desenvolupant solucions.  
 
El Sr. Félix Cogolludo (C’s) señala que en diferentes plenarios, consejos de barrio y audiencias 
se ha hablado de la eliminación de las barreras arquitectónicas en el distrito, y que su grupo 
está totalmente de acuerdo con esta propuesta.  
 
La Sra. Núria Gaig (PSC) explica que la Comissió d’Accessibilitat a la Via Pública del Consell 
de Persones amb Discapacitat, integrada per entitats del districte, ja fa un recull dels punts 
problemàtics. D’altra banda, manifesta que qualsevol proposta que faci referència a l’eliminació 
de les barreres arquitectòniques serà benvinguda. En relació amb això, recorda que en el 
plenari anterior el seu grup va fer un prec sobre l’accessibilitat dels parcs infantils. Finalment 
expressa el vot del seu grup a favor de la proposició.  
 
La Sra. Esther Flaquer (BEC) assenyala que és cert que aquest tema ha sortit reiteradament en 
diversos espais. A més, afirma que des de l’inici del mandat el Govern treballa en el tema de 
l’accessibilitat, tal com la llei obliga a fer-ho. En aquest sentit, recorda que hi ha una llei 
aprovada el 30 d’octubre del 2014 per part de la Generalitat de Catalunya que ha refós tots els 
textos legals pel que fa a aquest tipus de mesures.  
 
Explica que, tal com ha apuntat la Sra. Gaig, al districte hi ha diferents entitats integrades en la 
Comissió d’Accessibilitat a la Via Pública del Consell de Persones amb Discapacitat que, 
juntament amb els veïns, les entitats i els serveis tècnics del Districte, fan aportacions per 
millorar l’accessibilitat. Assenyala que, d’altra banda, els diferents serveis tècnics del Districte 
van planificant i realitzant les millores d’accessibilitat que es van demanant des d’aquest òrgan i 
que les diferents entitats proposen. Manifesta que, per continuar amb aquesta tasca, seguiran 
promovent la participació dels diferents serveis del Districte en la Comissió d’Accessibilitat a la 
Via Pública. A més, destaca que Barcelona és una de les ciutats europees més accessibles i 
vol continuar sent-ho. Conclou que, per tant, el seu grup també votarà a favor de la proposició.   
 
El Sr. Santiago Alonso obre el torn d’intervencions del públic assistent. 
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El Sr. Carmelo Vico explica que ha detectat que en diferents parades d’autobús de Nou Barris 
hi ha carrers on el paviment està al mateix nivell de la vorera i quan la gent vol baixar de 
l’autobús es troba amb 40 o 50 centímetres d’altura, com en un tram de la Via Júlia que no té 
vorera. Pel que fa a això, opina que s’ha de procurar que quan els autobusos s’aturin a la 
parada es desplegui un graó automàticament. 
  
Donada la paraula al grup proponent, el Sr. Javier Barreña (PPC) agradece el voto a favor de 
todos los grupos municipales. Por otro lado, felicita al nuevo Gobierno formado por BEC y PSC, 
ya que hasta ahora no lo había hecho.  
 
El Sr. Santiago Alonso opina que no hace falta realizar una segunda ronda de intervenciones. 
donant la paraula al secretari que anuncia l'aprovació d'aquesta proposició d'acord per 
unanimitat.  
  

- Proposició de CiU relativa a: 1) Incorporar al Pla d’acció per la cohesió i els drets 
socials de Nou Barris un àmbit o línia de treball que esdevinguin polítiques públiques 
específiques per millorar la cohesió, els drets socials i la qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat o amb diversitat funcional; 2) Que les mesures que 
s’apliquin destinades a aquest àmbit siguin consensuades amb els agents implicats 
del territori i també amb entitats expertes que treballin per la inserció social i laboral de 
les persones amb discapacitat o amb diversitat funcional. 

 
El Sr. Adria Ventura (CiU) recorda que el passat mes de maig el Govern del Districte va 
presentar, dins del plenari extraordinari, el Pla d’acció per la cohesió i els drets socials de Nou 
Barris, que destaca que pot esdevenir una oportunitat per seguir aplicant polítiques públiques 
que reverteixin la situació de vulnerabilitat que pateixen veïns i veïnes de Nou Barris. Explica 
que el seu grup ja va dir aleshores que se sumava a treballar en aquest pla per millorar la 
qualitat de vida dels ciutadans del districte, però que aquest pla no tractava ni preveia mesures 
concretes per millorar la situació de vulnerabilitat i la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat o diversitat funcional.  
 
Manifesta que són conscients que les persones amb discapacitat o diversitat funcional són un 
dels col·lectius amb més dificultats d’inserció en el mercat laboral i amb més problemes d’accés 
a l’espai públic, al seu habitatge i a determinats serveis públics. Explica que també saben que 
17.599 veïns i veïnes de Nou Barris pateixen i tenen reconeguda una discapacitat, i que això 
suposa l’11% de la població del districte.  
 
Assenyala que han acceptat la transacció presentada pel Govern, i formula la proposició 
definitiva: Que el Pla d’acció per la cohesió i els drets socials de Nou Barris consideri introduir 
un àmbit o línia de treball que esdevingui polítiques públiques específiques per millorar la 
cohesió, els drets socials i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i diversitat 
funcional, i que això es treballi en el marc de la taula de seguiment del pla i els grups de treball 
que integren la comissió de seguiment, d’acord amb les propostes de les entitats 
corresponents.  
 
Donada la paraula a la resta de grups municipals, el Sr. Joaquim Sangrà (ERC) manifesta que 
és evident que aquest és un tema molt sensible a Nou Barris pel volum de persones afectades 
i, també, per la peculiaritat geogràfica del districte. Afirma que, per tant, qualsevol mesura que 
es proposi en sentit positiu i constructiu sobre aquest tema rebrà el suport del seu grup.  
 
Assenyala que l’única objecció que tenien respecte a la proposició ja ha estat esmenada amb 
la transacció que s’ha pactat amb el Govern per derivar aquesta qüestió a la taula de 
seguiment del pla. D’altra banda, explica que consideren que en el pla ja hi havia línies en el 
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sentit que demana CiU, però que no està de més que es pugui fer un apartat concret per seguir 
aquest tema i obtenir els indicadors oportuns.  
 
El Sr. Francisco García Ortiz (PPC) señala que esta propuesta de acuerdo va en la misma línea 
que la que ha presentado su grupo. Explica que creen que, después de la transacción, los dos 
puntos de la proposición son acordes con su objetivo, y que valoran muy positivamente que se 
incluya la participación en el segundo punto. Afirma que, por lo tanto, votan a favor de la 
proposición.  
 
El Sr. Raúl Medina Román (C’s) assenyala que una persona amb mobilitat reduïda és aquella 
persona que té limitades temporalment o permanentment les possibilitats de desplaçar-se o 
moure’s, per la qual cosa depèn d’altres persones, d’ajudes tècniques i de la supressió de les 
barreres arquitectòniques per poder fer la seva vida quotidiana. Remarca que el concepte de 
mobilitat reduïda és molt utilitzat en l’àmbit de l’accessibilitat ja que és més ampli que el de 
discapacitat. Explica que les normatives d’edificació, d’Internet, del transport i d’altres àmbits 
dediquen un apartat especial a les persones amb mobilitat reduïda, en el qual promulguen la 
supressió de barreres arquitectòniques o l’accessibilitat de la navegació per Internet o altres 
serveis. Afirma que les necessitats més habituals per a aquestes persones són l’absència de 
desnivells i la suficient amplada de pas. 
 
Manifesta que donen suport a la proposició, atès que el Pla d’acció per la cohesió i els drets 
socials de Nou Barris no incorpora com a línia estratègica ni com a línia de treball polítiques 
públiques i accions concretes per millorar la cohesió i els drets socials de les persones amb 
mobilitat reduïda.  
 
La Sra. Núria Gaig (PSC) afirma que una iniciativa com aquesta sempre és benvinguda, però 
que els sorprèn que en el plenari extraordinari i en la reunió de seguiment no sortís aquest 
tema i ara es presenti una proposició.  
 
Explica que a Nou Barris Cabrejada, que és la plataforma que va promoure el Pla d’acció per la 
cohesió i els drets socials de Nou Barris, hi ha moltes entitats de persones amb discapacitat i 
mobilitat reduïda, però que els sembla bé que s’hi puguin afegir altres entitats.  
 
La Sra. Carolina Recio (BEC) recorda que el Pla d’acció per la cohesió i els drets socials de 
Nou Barris prové d’una demanda de Nou Barris Cabrejada que no va ser atesa quan el Grup de 
CiU governava. Explica que les entitats els van plantejar una primera proposta, que es va 
treballar amb elles aquesta proposta i que després es va fer una primera jornada de debat al 
Centre Cívic de la Zona Nord, d’on va sortir la priorització de les actuacions que finalment van 
formar part del pla d’acció. Remarca que, per tant, les prioritats i les actuacions que integren el 
pla s’han treballat de manera participada, tot i que posteriorment també hi va participar 
activament l’Àrea de Drets Socials.  
 
Assenyala que en el pla hi ha moltes propostes de caràcter universalista que ja incorporen el 
col·lectiu al qual es refereix la proposició, com les relatives a l’ampliació i millora del Servei 
d’Atenció Domiciliària, la revisió del model de serveis socials, les ajudes a la rehabilitació 
d’habitatges, el Pla de feminització de la pobresa, o la renda mínima de ciutat. Afirma, però, 
que això no vol dir que estiguin en contra de treballar una línia específica sobre aquest 
col·lectiu.  
 
Destaca que és molt important recordar com neix i com s’ha elaborat la proposta, ja que aquest 
pla d’acció, a més de les mesures i actuacions que incorpora, també permet posar en pràctica 
una nova manera d’entendre i de fer les polítiques públiques. Explica que, per tant, han 
considerat que l’espai de treball, seguiment i rendició de comptes ha de ser la comissió del pla 
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d’acció i els grups que treball que la integren, i que, en tot cas, les propostes de millora es 
poden elevar i discutir després en els òrgans de participació i govern del Districte.  
 
Finalment, agraeix al Grup de CiU que tingui en compte un pla que va rebutjar en el mandat 
anterior, i que hagi introduït en la proposició les esmenes que ha proposat el seu grup. Afirma 
que, per tant, votaran a favor de la proposició.  
 
Finalitzades les intervencions dels representants dels grups municipals, el president del Consell 
del Districte obre el torn de paraula del públic.  
 
El Sr. Pep Ortiz, de la coordinadora d'entitats de Mou Barris, opina que és una mica xocant la 
posició de determinats grups que durant quatre anys es van negar a dialogar, que recorda que 
és el motiu pel qual es va crear la plataforma Nou Barris Cabrejada, diu prou! Manifesta que 
esperen que aquests grups siguin conseqüents i siguin capaços de defensar amb fermesa les 
propostes que han presentat, ja que caldrà molt pressupost per dur-les a terme.  
 
Explica que Nou Barris Cabrejada està integrada per més de cent entitats i treballa d’una 
manera totalment transversal, però tenint especialment en compte la gent més feble. Afirma 
que dins del col·lectiu de les persones més febles hi ha els que ell anomena «més vàlids», atès 
que són capaços de fer el mateix que els altres amb cadira de rodes, o de pujar i baixar al 
metro a la parada de Virrei Amat que es va fer en el mandat anterior. En relació amb això, 
recorda que no hi ha cap connexió entre la línia 4 i 5 per a persones amb discapacitat, que era 
una promesa del mandat anterior.  
 
A continuació el Sr. Santiago Alonso dóna de nou la paraula al grup proposant. 
 
El Sr. Adrià Ventura (CiU) agraeix el suport dels grups, i explica que l’ha sorprès la 
bel·ligerància de la representant de BEC, amb qui ha parlat molt d’aquesta proposició 
prèviament i en un to força cordial.  
 
Diu a la Sra. Gaig que el Grup de CiU ja va dir al plenari extraordinari que creia que hi havia un 
11% de la població que no estava prou considerada en el Pla d’acció per la cohesió i els drets 
socials de Nou Barris.  
 
El Sr. Santiago Alonso opina que no és necessari fer una segona ronda d’intervencions, i 
assenyala que falta el posicionament del Grup del PSC.  
  
La Sra. Núria Gaig (PSC) expressa el vot a favor de la proposició. 
 
El secretari anuncia que s’aprova la present proposició d'acord per unanimitat.  
 

- Proposició d’ERC relativa a: Que el Govern del Districte de Nou Barris durà a terme 
el procés i les gestions oportunes per elevar la proposta de canvi de nom de 
l’avinguda de Borbó a la ponència del nomenclàtor de la ciutat per tal que aquest 
canvi sigui efectiu en el termini d’un any. 

 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) recorda que ahir es van descobrir les plaques de la nova plaça 
de la República, i que ja van celebrar aquest canvi de nom al seu moment pel que significa de 
reconeixement dels valors republicans i d’honorar la presència de l’estàtua de la República de 
l’escultor Viladomat, i també perquè es preservava el topònim de Llucmajor al districte. Explica 
que feia goig veure tot un grup de veïns i veïnes celebrant el canvi de nom de la plaça amb 
alegria i comprovar que aquest canvi pràcticament no ha generat cap tipus de rebuig. Afirma 
que, per tant, les previsions més apocalíptiques no han tingut efecte.  
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Manifesta que, un cop aconseguit aquest objectiu, promogut per entitats del districte, entenen 
que cal continuar amb les previsions del Programa per la dignificació i recuperació de la 
memòria històrica a Nou Barris, impulsat fa poc pel Govern del Districte i presentat en el 
Consell Plenari el passat 2 de desembre. Assenyala que una de les línies d’aquest programa 
és la revisió del nomenclàtor del districte per promoure noms que s’inspirin en els principis de la 
democràcia, la llibertat, la justícia i el progrés social, i substituir aquells que puguin ser 
clarament contraris a aquests principis. A més, es refereix a la iniciativa que, a proposta del 
Grup Municipal d’ERC, va aprovar el Ple de l’Ajuntament de la ciutat el 21 de setembre de l’any 
passat en el sentit d’eliminar els noms referents a la dinastia borbònica que perduren als 
carrers de Barcelona, com el passeig Joan de Borbó, la plaça i l’avinguda de Maria Cristina, el 
passatge d’Isabel, el passeig d’Isabel II, la plaça Joan Carles I, el carrer Alfons XII, l’avinguda 
del Príncep d’Astúries, el carrer de la Reina Cristina, el carrer de la Reina Victòria, el moll del 
Príncep d’Espanya i l’avinguda de Borbó. Afirma que, per tant, pensen que el següent pas lògic 
en la revisió del nomenclàtor de Nou Barris seria abordar el canvi del nom de l’avinguda de 
Borbó.  
 
Explica que el carrer conegut com avinguda de Borbó havia estat sempre el camí de Sant Iscle, 
en referència a Sant Iscle de les Feixes, a Cerdanyola, i que aquest nom històric va ser 
substituït pel de Borbó durant la dictadura de Primo de Rivera. Recorda que amb la República 
es van eliminar referències monàrquiques, i es va batejar el carrer amb el nom de l’heroi nord-
català de la Primera Guerra Mundial, el mariscal de l’exèrcit francès Joseph Joffre, un militar 
d’idees liberals i democràtiques que era natural de Rivesaltes, al Rosselló, i que havia mort 
aquell mateix any. Explica que el 1942 les autoritats franquistes van suprimir el nom del 
mariscal Joffre i van recuperar el nom d’avinguda de Borbó.  
 
Afirma que en la trajectòria dels Borbons no hi ha cap fet destacable pel qual el país, la ciutat 
de Barcelona i encara menys el districte de Nou Barris hagin de retre homenatge a la dinastia 
absolutista per antonomàsia. Opina que, ben al contrari, des del seu origen al capdavant de la 
monarquia espanyola, els Borbons van ser els causants de la destrucció física, moral i 
econòmica de bona part del país, i molt especialment de la ciutat de Barcelona, que va trigar 
dècades a recuperar-se. Remarca que han estat 300 anys de violència, repressió, bombardejos 
sistemàtics contra la ciutat, de carta blanca a l’estament militar i de suport a les diferents 
dictadures, fins a arribar a la situació actual, amb un rei que es va veure obligat a abdicar per 
diversos escàndols i part de la seva família al banc dels acusats per corrupció i estafa pública. 
Afirma que els espanyols, i els catalans encara menys, no es mereixen passar aquesta 
vergonya i mantenir carrers amb el seu nom.  
 
Manifesta que amb la proposició que presenten volen que s’obri un procés per decidir entre tots 
com s’ha de realitzar el canvi de nom de l’avinguda Borbó, sense determinar com s’ha de 
produir. A més, assenyala que no entren tampoc en quina ha de ser la proposta de nom 
alternatiu i pensen que hi ha llibertat per poder triar un nom amb el qual tots els veïns s’hi 
sentin còmodes. Explica que creuen que un any és temps suficient per decidir com fer-ho i 
realitzar els tràmits corresponents. Finalment presenta la proposició. 
 
Donada la paraula a la resta de grups municipals, el Sr. Adrià Ventura (CiU) manifesta que el 
seu grup pensa que aquest debat és força més complex. Explica que són republicans i volen 
una república catalana, però que tenen dubtes que la proposta presentada generi consens o 
que hi hagi una demanda en aquest sentit per part dels veïns i veïnes de la zona. A més, 
assenyala que no saben tampoc el nom que es proposa com a alternativa a l’avinguda de 
Borbó. Recorda que ja van dir al seu moment, en relació amb la plaça Llucmajor, que creien 
que el canvi de nom d’un espai emblemàtic no es podia fer per iniciativa de cap partit, sinó que 
calia que hi hagués una demanda i un consens, i que en el cas dels espais emblemàtics 
s’hauria de consultar els veïns i veïnes de la zona.  
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Conclou que, com a republicà i independentista, però encara més com a partidari de la 
radicalitat democràtica, el seu grup torna a demanar que hi hagi un consens dels veïns de la 
zona i, si és possible, una consulta en la qual els veïns i veïnes puguin escollir l’opció que 
considerin. Manifesta que, per tant, s’abstindran.  
 
El Sr. Francisco García Ortiz (PPC) afirma que no entienden ni comparten la proposición que 
presenta el Grupo de ERC, y que consideran que el distrito de Nou Barris, y en particular el 
barrio de Vilapicina, tiene hoy necesidades mucho más importantes que cambiar el nombre de 
una calle. Manifiesta que, teniendo en cuenta que los plenos de Distrito se celebran cada dos o 
tres meses, lamentan que el Sr. Sangrà haya perdido una gran ocasión para presentar una 
propuesta que de verdad mejore la calidad de vida y el día a día de los vecinos del distrito.  
 
Explica que tienen un documento que la Asociación de Vecinos de Torre Llobeta-Vilapicina 
registró y entregó a la regidora del Distrito el 15 de enero de este año, en el cual se desglosan 
las 24 peticiones o necesidades más importantes del barrio. Remarca que la propuesta del 
Grupo de ERC no está incluida en estas peticiones, por lo que resulta bastante insignificante 
con respecto a las necesidades del barrio en la actualidad. Por otro lado, explica que ayer 
habló con la asociación de vecinos y que esta no tenía constancia de que hoy se presentaba 
esta propuesta. Pregunta al Sr. Sangrà en qué tipo de consenso se basa para presentar la 
propuesta, si esta cuenta con el apoyo vecinal, o si se han recogido firmas.  
 
El Sr. Juan del Olmo (C’s) manifiesta que creen que no se deben cambiar los nombres de 
avenidas, plazas ni calles por intereses exclusivamente partidistas y que dichos cambios nunca 
deberían partir de una ideología política concreta y deberían basarse siempre en la objetividad. 
Explica que piensan que en los casos de conmemoraciones los nombres propuestos tendrían 
que destinarse a nuevas ubicaciones, sin realizar ningún cambio en avenidas, calles y plazas 
ya existentes. Afirma que creen que no se debe gastar dinero público en este tipo de cambios, 
cuando podría destinarse a otras necesidades de mayor urgencia, ni imputar unos costes 
indirectos a los vecinos y vecinas que viven en las calles afectadas por los deseos de ciertos 
partidos o colectivos, sin que estos tengan el respaldo necesario de los vecinos afectados. 
Concluye que, por todo ello, su grupo votará en contra de la proposición.  
 
El Sr. Gabriel García Duarte (PSC) agradece las felicitaciones de los grupos por la 
incorporación del PSC al Gobierno. Afirma que la voluntad de su grupo es contribuir a dar 
estabilidad a un buen proyecto para la ciudad de Barcelona en su conjunto y para el distrito de 
Nou Barris, que recuerda que ha sido siempre un distrito progresista y revolucionario. Además, 
manifiesta que trabajarán para conseguir mayorías más allá de lo que es estrictamente el 
Gobierno.  
 
Respecto a la proposición, explica que les ha sorprendido un poco la intervención del Sr. 
Sangrà porque ha empezado refiriéndose al cambio de nombre de la plaza Llucmajor por plaza 
de la República, cuando este cambio tiene una trayectoria de demanda desde abajo, tanto por 
parte vecinal como política, que es algo que no tiene nada que ver con lo que se propone. 
Remarca que el cambio de nombre de la plaza Llucmajor responde a la lucha por una historia 
reciente de reivindicación de la figura de la república en Nou Barris, mientras que la propuesta 
del Grupo de ERC no va a conseguir el apoyo de los grupos representados en el Distrito sin 
una demanda mayoritaria de los ciudadanos. Afirma que son muchos los vecinos que se verían 
afectados por este cambio de nombre, y que no les consta que haya una demanda vecinal en 
este sentido.  
 
Manifiesta que, no existiendo una demanda vecinal, les extraña mucho esta propuesta por 
motivos puramente ideológicos. Opina que, si se cambiaran los nombres de calles y plazas por 
republicanismo o por defensa de derechos sociales, deberían desaparecer los Borbones, los 
Austrias y, también, Jaume I, ya que los reyes se portaron muy mal con la población en 
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general. Además, recuerda que el nomenclátor del distrito también incluye los nombres de Karl 
Marx y Pablo Iglesias.  
 
Concluye que no comprenden que se quiera cambiar el nombre de esta calle de forma 
unilateral en un proceso de arriba abajo a partir de un criterio de ERC, ya que no existe esa 
demanda en el distrito. Afirma que, por lo tanto, tienen serias dudas de que la proposición 
tenga sentido a día de hoy y del modo tan genérico en que se ha presentado, y que sea 
positiva para los vecinos de Nou Barris en estos momentos. 
 
El Sr. Carlos Izquierdo (BEC) manifesta que tant ell com els seus companys de grup també són 
republicans i republicanes, però que consideren que aquest no és motiu suficient per tirar 
endavant una proposta com aquesta. Explica que creuen que els canvis o la retirada de 
símbols, i més en temes tan sensibles, s’han de basar en tres principis, sobretot si volen que 
aquests canvis siguin perdurables i no estiguin al servei del caprici del govern o del consell 
plenari de torn.  
 
Assenyala que el primer d’aquests principis és la pedagogia. Manifesta que es tracta d’oferir 
criteris al conjunt de la ciutadania per comprendre el sentit de la intervenció amb l’objectiu 
pedagògic de donar a entendre que un canvi de nom, o la retirada d’un monument, no és un 
acte punitiu sinó una decisió ètica. Afirma que el segon principi és la participació, en el sentit 
d’incorporar els veïns al projecte i a la decisió tant com sigui possible, tot intentant defugir del 
cantonalisme. En relació amb això, destaca que les accions que du a terme el Govern pel que 
fa a la memòria històrica tenen l’objectiu d’unir a l’entorn d’uns valors democràtics i de llibertat 
compartits. En aquest sentit, assenyala que no només parlen de memòria històrica sinó també 
de cohesió i de model de ciutat, i que cal comptar amb el territori perquè aquestes accions 
siguin perdurables i comprensibles. Explica que el tercer principi és la publicitat, que significa 
que tot canvi de denominació ha de ser comunicat als veïns i a la ciutat, a diferència del que ha 
succeït a vegades a l’Estat quan s’han fet les coses d’amagat i amb nocturnitat, com en el cas 
dels papers de Salamanca.  
 
Destaca que els tres principis que ha esmentat s’han donat en el procés de canvi de nom de la 
plaça Llucmajor per plaça de la República i han fet que sigui un èxit i que no s’hi hagi presentat 
cap al·legació en tot el procés administratiu. A més, remarca que ara no es poden imaginar que 
cap futur govern vulgui canviar aquest nom.  
 
Manifesta que entenen la bona voluntat de la proposició del Grup d’ERC, però que creuen que 
s’està «començant la casa per la teulada» i que la proposta d’acord al Consell Plenari s’hauria 
de fer al final del procés i no pas a l’inici. Demana que es treballi per aconseguir que el territori 
es faci seus aquests canvis, i afirma que, quan això es produeixi, es pot tornar a abordar 
aquesta qüestió. Conclou que, per tot l’exposat, el seu grup s’abstindrà.  
 
A cntinuació el president del Consell del Districte Sr. Santiago Alonso dóna pas a les 
intervencions del públic. 
 
El Sr. Pep Ortiz, president de la coordinadora d'entitats de Nou Barris, explica que s’ha 
començat a parlar d’aquest tema en la primera sessió de la Taula Unitària de Nou Barris per la 
República i que, a més, coincideix amb el que ha dit el Sr. Sangrà, però que primer cal treballar 
des de la base i convèncer els veïns de l’avinguda de Borbó sobre aquest posicionament. En 
aquest sentit, recorda que el primer que van fer pel que fa a la plaça de la República va ser 
recollir signatures a la mateixa plaça alhora que explicaven la seva proposta.  
 
D’altra banda, explica que ara que ja s’ha aconseguit la plaça de la República caldrà lluitar per 
conservar-la, perquè si tornen a governar alguns partits polítics segurament voldran canviar-li el 
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nom. En relació amb això, remarca que els partits de dretes s’han posicionat d’una manera 
bastant contundent respecte a la proposta presentada.  
 
Afirma que, tal com ha dit el Sr. Sangrà, tenen poc a agrair als Borbons o a qualsevol rei, fins i 
tot al rei Jaume I, ja que el que sempre ha volgut i voldrà la monarquia és la subjugació del 
poble. A més, opina que tot el que succeeix actualment amb els Borbons és molt escandalós. 
Conclou que no serà fàcil canviar aquests noms, però que intentaran treballar per això.  
 
El Sr. Francisco Garrobo, representant de la CUP Capgirem Nou Barris, explica que la pàgina 
web del nomenclàtor de carrers de Barcelona diu el següent: «Avinguda de Borbó: casa ducal 
que ha fornit de sobirans les cases reials de França, Espanya, Dues Silícies, la ducal de Palma 
i la gran ducal de Luxemburg.» En relació amb això, opina que és bastant increïble mantenir un 
carrer dedicat a grans dictadors de l’antiguitat i d’èpoques més recents.  
 
Remarca que últimament diversos grups es refugien molt en l’abstenció. Recorda que en l’últim 
plenari la CUP Capgirem Barcelona va presentar una moció per declarar persona non grata 
tota la família reial i que, de nou, els grups de CiU i BEC es van abstenir, cosa que va impedir 
aprovar la moció.  
 
Assenyala, com a matís a la proposició del Grup d’ERC, que sovint s’obliden altres espais, com 
la plaça Virrei Amat, que abans es deia Salvat-Papasseit i que està dedicada a un militar que 
va participar en els genocidis a Sud-amèrica. A més, remarca que encara cal donar un 
reconeixement a Josep Lluís Facerias, el maqui assassinat on hi ha el pla de las Madres de la 
Plaza de Mayo.  
 
D’altra banda, manifesta que cal que en tot l’espai de participació per canviar els carrers es 
doni prioritat a la proposta que van fer al Consell Sectorial de Feminisme per donar visibilitat a 
noms de dones representatives de la lluita obrera i veïnal o vinculades a la lluita LGTBI, tenint 
en compte que el nomenclàtor de la ciutat està molt masculinitzat i és molt masclista. A més, 
afirma que és necessari donar espais a persones lluitadores i a veritables herois i heroïnes del 
barri, que en són molts.  
 
Opina que es podria haver fet algun tipus d’esmena a la proposició o allargar-ne el termini, ja 
que rebutjar-la és donar una victòria molt senzilla a la dreta.  
 
Seguidament, el Sr.  Santiago Alonso dóna novament la paraula al grup proposant. 
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) assenyala que la proposta és àmplia i parla de «procés», i no diu 
que calgui  prendre ara la decisió. Remarca que el canvi de nom de la plaça Llucmajor ha tingut 
dificultats i que no se n’ha demanat l’opinió dels veïns exactament. Precisa que no diu que no 
s’hagi de demanar aquesta opinió, però que el sobta que s’exigeixin una sèrie de requisits que 
no s’han exigit en altres processos semblants. D’altra banda, assenyala que a Nou Barris es va 
presentar un pla que parla de revisar el nomenclàtor, i que si això no vol dir canviar noms com 
Borbó o Virrei Amat, no sap a què es refereix. A més, explica que la Taula Unitària de Nou 
Barris per la República fa molts anys que parla de canviar el nom de l’avinguda de Borbó, tot i 
que no ho hagi demanat formalment.  
 
Manifesta que no posarà en dubte els valors republicans de ningú, ni el seu posicionament 
ideològic ni nacional, però que els canvis de carrers es fan per ètica, i l’ètica inclou ideologia i 
moral. Afirma que, com és natural, ell ha fet el seu discurs ideològic, com cadascú faria el seu, 
però que creu que ningú no pot qüestionar que el canvi de nom és una qüestió ètica.  
 
Adverteix que cal anar amb compte amb les consultes pel que fa als canvis de nomenclàtor o 
les revisions de memòria històrica, ja que a Tortosa se n’ha fet una que l’avergonyeix i que creu 
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que no s’hauria d’haver permès. Opina que la gent, de forma natural, és conservadora pel que 
fa a aquestes qüestions, perquè a ningú li agrada que li canviïn el nom del carrer. Remarca, 
però, que si s’hagués seguit aquesta lògica, la Diagonal es continuaria dient avenida del 
Generalísimo.  
 
Respecte al suport a la proposta, destaca que el canvi de nom de la plaça Llucmajor no ha 
generat cap problema, quan era un lloc on no se substituïa un nom perquè fos dolent i aquest 
canvi podia ser més problemàtic. Pel que fa a la pedagogia, la participació i la publicitat, afirma 
que la proposta no nega cap d’aquestes tres condicions. A més, remarca que és evident que hi 
ha d’haver un plenari final que faci una proposta al Nomenclàtor, i que entremig cal decidir quin 
procés es fa. Remarca que això ho pot decidir el Govern juntament amb les entitats, ja que el 
seu grup només proposa l’inici del procés.  
 
Donat segon torn d'intervenció als grups municipals, el Sr. Adrià Ventura (CiU) reitera 
l’abstenció del seu grup. Remarca que la proposició parla d’elevar el canvi de nom al 
Nomenclàtor directament, i que no es poden pronunciar a favor d’un nom que desconeixen.  
 
El Sr. Francisco García Ortiz (PPC) afirma que su grupo está rotundamente en contra de la 
proposición.  
 
El Sr. Juan del Olmo (C’s) manifiesta que el posicionamiento de su grupo sigue siendo 
desfavorable.  
 
El Sr. Gabriel García Duarte (PSC) recorda que el seu grup continua estant dins la Taula 
Unitària de Nou Barris per la República i que formalment no s’ha demanat cap tipus de canvi de 
nom de l’avinguda de Borbó des d’aquest espai.  
 
Señala que la revisión del nomenclátor se puede deber a muchas ideas, pero que sobre todo 
tiene que existir un consenso. Además, opina que tiene razón el Grupo de CiU cuando dice que 
se puede entender que se propone elevar un cambio de nombre al Nomenclátor. Afirma que, si 
el Grupo de ERC hace un poco de autocrítica, se dará cuenta de que algún fallo tiene que 
haber para que la propuesta no reciba ningún apoyo directo. Explica que su grupo se podría 
pronunciar de otro modo con otro contenido, pero que tal como está redactada la propuesta no 
lo puede hacer.  
 
Manifiesta que le parece muy curioso que el grupo que es más defensor de las consultas ahora 
les tenga pánico en función del resultado. Explica que a él le podría dar vergüenza según qué 
resultado, pero que, en todo caso, no tendría miedo a que finalmente se hiciera algún tipo de 
consulta para realizar un cambio que afecte a una calle. Afirma que el Sr. Sangrà puede pensar 
que la gente es conservadora, pero que los nombres de las calles y plazas también cuentan 
historias y que, por lo tanto, preservar la memoria de lo que piensa la gente en torno a sus 
calles requiere un ejercicio de pedagogía, tal como ha dicho el Gobierno. Concluye que su 
grupo vota en contra de la proposición.  
 
El Sr. Carlos Izquierdo (BEC) assenyala que la participació no passa només per les consultes. 
En aquest sentit, destaca que una sèrie d’entitats unides a través de la Taula Unitària de Nou 
Barris per la República han creat un relat i un ambient que han fet que al final es pogués 
canviar el nom de la plaça Llucmajor.  
 
Afirma que el que diuen, en definitiva, és que cal estratègia, treballar la proposta amb temps, 
parlar-la amb el territori i presentar-la al Consell del Districte quan tingui un suport important. 
Manifesta que en els termes actuals i en aquest moment no poden votar a favor de la 
proposició, però que estan oberts a continuar treballant aquestes qüestions i a estudiar les 
possibles alternatives i estratègies que caldria seguir.  
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A l'esgotar-se tots els temps d'intervenció, el president del Consell del Districte dóna la paraula 
al secretari qui anuncia que no s’aprova aquesta proposició d'acord amb el vot a favor d’ERC, 
les abstencions de CiU i BEC, i els vots en contra del PPC, C’s i el PSC.  
 
A continuació, el president del Consell del Districte Sr. Santiago Alonso informa que es passa 
als precs i, pel que fa a les rèpliques i contrarèpliques, no fa falta que doni ell la paraula i ja es 
contestaran directament, per donar més agilitat al debat. 
 

- Prec de C’s relatiu a: Que se adopten las medidas necesarias para resolver el 
problema de roedores y otros insectos en las calles, parques y plazas de nuestro 
distrito, y presentar el plan de salubridad y limpieza que llevarán a término para evitar 
que se vuelvan a repetir las situaciones actuales. 

 
El Sr. Juan del Olmo explica que viene siendo habitual escuchar comentarios referentes a la 
falta de limpieza de las calles, plazas y parques del distrito, que es algo que va en incremento 
en muchos lugares con la presencia de roedores o insectos en la vía pública.  
 
Manifiesta que presentan este ruego dado que la Administración pública tiene que garantizar la 
igualdad; dado que las desigualdades han traspasado el umbral de oportunidades dejando 
también de lado la limpieza de calles, parques y plazas; dado que esta situación pone en riesgo 
la salud de las personas y, sobre todo, de las más vulnerables, como los niños y niñas que 
juegan en los parques y que se ven expuesto a convivir con roedores y otro tipo de animales en 
zonas públicas; y teniendo en cuenta que las acciones expuestas en el plan de convivencia que 
ha presentado hoy el Gobierno son totalmente insuficientes, puesto que se prevé reforzar la 
limpieza en 17 plazas del distrito y los alrededores de 7 mercados, pero se olvida el resto de 
las calles, avenidas y jardines.  
 
Explica que, por ello, consideran que es necesario crear planes específicos de limpieza y 
salubridad para disponer de las actuaciones que realizan los equipos de limpieza y plagas, que 
permitirán comprobar la eficacia de las intervenciones y valorar la necesidad de posibles 
modificaciones o la falta de recursos. Finalmente presenta el ruego.  
 
Pel govern, respon el conseller Sr. Manuel Cubero (BEC) quien recuerda que la regidora ya se 
ha referido antes a la preocupación del equipo de gobierno por este problema y las dificultades 
existentes. Señala que, por eso, se centrará en las intervenciones.  
 
Afirma que hay tres grandes clases de intervenciones: las brigadas de limpieza de Parcs i 
Jardins; los planes de ocupación de limpieza y mantenimiento de la vía pública, en los que hay 
96 personas contratadas y 17 equipos en distintos barrios, y acciones específicas de control de 
plagas por parte de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Explica que están de acuerdo 
en que se deben coordinar y optimizar los servicios, pero que creen que el trabajo que se 
realiza hace innecesario presentar un plan de salubridad y limpieza, por lo que no aceptan el 
ruego.  
 
El Sr. Juan del Olmo (C’s) señala que no están criticando la labor de los equipos técnicos, pero 
que los vecinos se quejan de la falta de limpieza en los consejos de barrio y los plenarios. 
Afirma que piden únicamente un plan de limpieza, que opina que es algo tan fácil como incluir 
todos los servicios actuales de limpieza en un documento para ver si realmente se están 
llevando a cabo correctamente. Explica que muchos vecinos dicen que los servicios de 
limpieza están muchos días seguidos sin pasar y que, por lo tanto, hay algo que falla y es 
necesario un plan para poder realizar un seguimiento.  
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Por otro lado, afirma que el Gobierno que dice luchar contra las desigualdades también crea 
desigualdad. En este sentido, señala que en el distrito de Sant Martí se ha elaborado un plan 
de salubridad y limpieza para los parques.  
 
En la contrarèplica, la Sra. Carolina Recio (BEC) reitera que no accepten el prec, i opina que el 
Grup de C’s hauria de reconsiderar la utilització de la paraula salubritat perquè està una mica 
fora de lloc. D’altra banda, explica que parlen habitualment amb el Districte de Sant Martí i no 
és cert el que ha dit el Sr. del Olmo.  
 
Destaca que disposen de diversos plans per abordar els problemes exposats: el de neteja de 
17 places, el de convivència i el de mercats. A més, afirma que estan treballant intensament 
perquè els múrids desapareguin del districte.  
 

- Prec del PPC relatiu a: Que se estudie la posibilidad de ubicar un pipican dentro de 
Can Xiringoi o se adopten medidas para acabar con esta problemática. 

 
El Sr. Francisco García Ortiz (PPC) explica que en el barrio de Vilapicina-Torre Llobeta hay 
algunos propietarios de perros que dejan que sus animales utilicen como pipican las zonas 
verdes de Can Xiringoi, e incluso los parques infantiles de los alrededores. Manifiesta que 
presentan este ruego porque consideran que la forma más eficiente y rápida de solucionar este 
problema es instalar un pipican dentro de la misma zona de Can Xiringoi. A continuación 
formula el ruego. 
 
En el torn de rèplica, la Sra. Esther Flaquer (BEC) afirma que en aquesta zona de Can Xiringoi 
hi ha un espai que encara està pendent de planificació d’un equipament que és titularitat de la 
Generalitat, i que és cert que hi ha hagut queixes que aquests jardins són utilitzats 
indegudament per un grup d’amos de gossos. Explica que el Govern ha recollit aquestes 
queixes i les ha fet seves, i que per això avui han presentat un pla especial de convivència que 
actuarà específicament als jardins de Can Xiringoi.  
 
Manifesta que en aquest espai no es crearà una àrea d’esbarjo per a gossos, però que estan 
estudiant altres àrees properes. En aquest sentit, assenyala que ja hi ha hagut propostes per 
ubicar aquest espai al carrer Desfar. A més, recorda que aquest mes s’iniciarà l’àrea d’esbarjo 
per a gossos a la zona de la Meridiana.   
 
Afirma que accepten el prec perquè estan fent un seguit de mesures per resoldre el problema 
que s’exposa. Explica que posaran dos agents cívics a la zona, acompanyats de Guàrdia 
Urbana, per informar sobre les mesures de sensibilització dels usos dels espais compartits i 
sobre l’ordenança de tinença d’animals.  
 
El Sr. Francisco García Ortiz (PPC) agradece la aceptación del ruego. Explica que valoran muy 
positivamente el plan que se ha presentado hoy, pero que creen el barrio de Vilapicina necesita 
un espacio para perros, y que el área de Meridiana queda demasiado lejos y no se puede pedir 
a los vecinos que se desplacen cada día hasta allí con sus perros. Afirma que el problema se 
resolverá cuando se instale un espacio dentro del barrio.  
 
En la contrarèplica, la Sra. Esther Flaquer (BEC) opina que el problema es resoldrà quan tots 
siguin una mica conscients de l’ús compartit dels espais. Explica que estan creant àrees perquè 
els gossos puguin jugar i córrer, i que estan buscant una zona més petita per ubicar una 
d’aquestes àrees a Vilapicina, que remarca que és un barri amb poca disponibilitat d’espais. A 
més, remarca que la moratòria de tinença d’animals ja estableix que cada barri ha de tenir una 
d’aquestes àrees, i que s’utilitzaran elements pedagògics perquè els veïns que tinguin animals 
siguin responsables en l’ús compartit dels espais.  
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- Prec del PPC relatiu a: Que se adecuen los adoquines, la iluminación y que se revise 
el estado de las 2 fuentes existentes en el entorno de Can Dragó. 

 
El Sr. Francisco García Ortiz (PPC) recuerda que el entorno de Can Dragó es utilizado por 
muchos deportistas para realizar running y otras prácticas deportivas. Afirma que, de hecho, el 
recorrido de Can Dragó es uno de los itinerarios aconsejados desde la web del propio 
Ayuntamiento de Barcelona, que engloba la avenida Meridiana, la avenida Rio de Janeiro, el 
paseo Andreu Nin y el paseo Valldaura. Explica que presentan este ruego porque el estado de 
estos entornos no es el adecuado para realizar prácticas deportivas, ya que se encuentra 
bastante degradado, con adoquines rotos y muy defectuosos, y una falta de iluminación que 
dificulta mucho la visibilidad. Finalmente presenta el ruego.  
 
En la rèplica, la Sra. Carolina Recio (BEC) afirma que és cert que l’entorn de Can Dragó és un 
espai molt transitat i on s’hi practica molt esport a l’aire lliure, però que per poder acceptar el 
prec haurien d’avaluar primer l’estat d’aquest espai des d’un punt de vista tècnic. En aquest 
sentit, manifesta que no accepten el prec, però que es comprometen a fer una revisió tècnica 
d’aquest entorn i a planificar les futures intervencions.  
 
El Sr. Francisco García Ortiz (PPC) afirma que, dado que lo importante es que finalmente se 
acabe adecuando la zona, le parece perfecto que los técnicos inspeccionen la zona y decidan 
qué se debe hacer.  
 
En la contrarèplica, la Sra. Carolina Recio (BEC) explica que es farà una revisió tècnica dels 
desperfectes que hi ha a la zona i que, un cop disposin d’aquest informe, valoraran i 
planificaran l’execució de les obres per a la millora de l’espai públic.  
 

- Prec de CiU relatiu a: Que el Govern del Districte de Nou Barris insti l’Ajuntament de 
Barcelona perquè exclogui de pagament la Zona Blava de Nou Barris per estacionar 
durant el mes d’agost i en garanteixi la gratuïtat, com s’havia fet fins ara. 

 
El Sr. Adrià Ventura (CiU) assenyala que Nou Barris disposa de Zona Blava en 8 dels 13 barris 
del districte, concretament als barris del Turó de la Peira, Vilapicina-Torre Llobeta, Porta, 
Guineueta, Verdum, Prosperitat, la Trinitat Nova i Roquetes. Recorda que la Zona Blava implica 
pagar una quantitat determinada pel fet d’estacionar a la via pública, indiferentment si s’és 
resident o no al barri en qüestió.  
 
Manifesta que presenten aquest prec atès que Nou Barris no acostuma a ser un territori 
receptor de visitants ni turistes, de manera que la majoria dels usuaris de la Zona Blava són els 
veïns i veïnes del districte, i atès que el Govern de la ciutat té previst que aquest mes d’agost 
es pagui per estacionar a la Zona Blava, a diferència del que s’ha fet fins ara i al marge de la 
realitat existent a cada districte. Explica que a això se sumen les condicions socioeconòmiques 
del districte, i que els veïns i veïnes de Nou Barris també tenen dret a la mobilitat durant el mes 
d’agost, que és l’època en què es redueix la freqüència de pas del transport públic. Afirma que 
consideren que la decisió que vol prendre el Govern de l’Ajuntament de Barcelona és injusta i 
poc fonamentada, i tot seguit formula el prec.  
 
Pel govern, la Sra. Jennifer Coronado (BEC) manifesta que no accepten el prec. Explica que la 
proposta de ciutat sobre el pagament de la Zona Blava té un doble vessant: d’una banda, un 
vessant ambiental relacionat amb la lluita contra el canvi climàtic i amb la millora de la qualitat 
de l’aire; i de l’altra, el finançament de la mobilitat sostenible.  
 
Assenyala que l’agost és un dels mesos en què Barcelona rep més visites i turistes, i que no té 
sentit i no és just des d’un punt de vist ètic aplicar només una taxa a les persones que vénen de 
vacances. A més, remarca que la mesura s’ha aplicat en el marc de la llei de finançament del 
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transport públic, que fa un any que es va aprovar al Parlament de Catalunya amb el consens de 
tots els partits. Destaca que posar preu a l’aparcament promou la utilització dels modes 
sostenibles de desplaçament, i que aquells que aprofitaven la desregulació de l’àrea per anar a 
treballar amb cotxe a l’agost també es veuran afectats per la mesura. 
 
Afirma que la gratuïtat que demana aquest prec afavoreix la mobilitat en cotxe, mentre que el 
Govern té el compromís ferm de combatre el canvi climàtic i millorar la qualitat de l’aire. 
Subratlla que, de fet, a Barcelona moren 3.500 persones a l’any a causa de la contaminació, i 
que el Govern va dir des del principi que volia que Barcelona fos capital de la solidaritat i la 
justícia ambiental.  
 
El Sr. Adrià Ventura (CiU) lamenta que no s’accepti el prec. Explica que consideren que el 
pagament de la Zona Blava a l’agost és una mesura injusta perquè aquest mes es redueix la 
freqüència de pas del transport públic, i perquè els preus dels aparcaments públics del districte 
estan per sobre de la mitjana de la ciutat. Assenyala que, per exemple, l’abonament de 24 
hores al pàrquing de Francesc Layret costa 140 euros, i al pàrquing de BSM de l’illa Borbó, 119 
euros. Pel que fa als pàrquings privats, afirma que el preu mitjà al barri de la Guineueta són 90 
euros; a Vilapicina, 95, i a Porta, 92. Remarca que, per tant, no tothom es pot permetre el luxe 
de pagar un pàrquing.  
 
Manifesta que pensen que la mesura del Govern castiga els veïns del districte, ja que dubta 
que a l’agost hi hagi gaires turistes que vulguin aparcar a Nou Barris.  
 
En la contrarèplica, la Sra. Jennifer Coronado (BEC) afirma que és cert que a l’agost la 
freqüència de pas del transport públic és menor, però que també baixa la mobilitat en general.  
 
D’altra banda, assenyala que el Sr. Ventura només parla de la Zona Blava i s’oblida de dir que 
els veïns i veïnes de Nou Barris reclamen l’Àrea Verda, i que si ho fan és perquè volen que es 
reguli l’aparcament al districte.  
 
Finalment, destaca que aquest tipus de mesures es duen a terme a París, Londres i altres 
ciutats capdavanteres en la lluita contra el canvi climàtic.  
 

- Prec d’ERC relatiu a: Que s’elabori un pla per a l’eliminació —al llarg d’aquest 
mandat— de les línies aèries de distribució elèctrica, telefònica i, si és el cas, 
d’enllumenat que encara existeixen en els carrers i espais públics dels barris de 
Vilapicina, Porta, Can Peguera i Prosperitat. 

 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) explica que el 97,8% dels prop de 3.000 quilòmetres de cablejat 
elèctric que hi ha a la ciutat de Barcelona ja està soterrat, però que encara hi ha prop de 70 
quilòmetres de línies no soterrades, bona part de les quals es troben a Nou Barris, 
especialment a l’eix Besòs i la zona nord.  
 
Manifesta que, malgrat l’esforç que s’ha realitzat a les darreres dècades en l’àmbit de la 
urbanització, reurbanització i dignificació dels espais públics i la millora dels serveis en tots els 
barris del districte, encara resten nombroses evidències d’instal·lacions i infraestructures que 
no s’adiuen amb els temps actuals. En aquest sentit, afirma que el cablejat aeri, a banda de ser 
un element degradant del paisatge, és el que presenta més incidències en el seu servei, costos 
més elevats en el seu manteniment, tant públic com privat, i més risc d’accidentalitat per als 
veïns i veïnes.  
 
Explica que en el prec esmenten uns barris en concret, però que gairebé tots els barris del 
districte tenen cablejat aeri. Assenyala que, no obstant això, alguns en tenen més que d’altres i 
que, a més, en alguns barris ja es preveu algun tipus d’actuació, ja sigui de remodelació o 
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reurbanització. Remarca, però, que hi ha zones, com el sector sud de Vilapicina, Porta, 
Prosperitat i Can Peguera, on no es preveu cap tipus de reurbanització que permeti pensar que 
aquestes línies desapareixeran a curt termini. Manifesta que pensen que es tracta d’una 
qüestió de dignificació de l’espai urbà i de normalitat, tenint en compte que a Barcelona el 98% 
del cablejat està soterrat. Finalment formula el prec. 
 
Pel govern respon el Sr. Antoni Tallada (BEC) afirmant que els agradaria molt que tots els 
cables aeris estiguessin soterrats, però que seguiran fent les actuacions per zones perquè no 
veuen clar el fet d’elaborar un pla per a tot el districte que després no es pugui aplicar per falta 
de pressupost. Assenyala que, per exemple, ara s’actuarà a Can Peguera.  
 
A més, explica que pensen que les companyies subministradores també han de tenir un paper 
important en el soterrament dels cables perquè són seus, tant els de Telefónica com els 
elèctrics. Remarca que, per exemple, el primer trimestre de 2016 Endesa ha tingut 340 milions 
de benefici i preveu tenir-me més en els propers anys, però vol dedicar tots aquests diners a 
repartir dividends. Pel que fa a això, opina que tots els grups polítics han d’adreçar-se a 
aquestes grans companyies per demanar-los que soterrin el cablejat, i que la col·laboració 
publicoprivada de la qual tant es parla també hauria d’anar en aquest sentit.  
 
Conclou que no accepten el prec, però que estan disposats a treballar per zones i per àrees, i 
més en els llocs on hi hagi incidències més immediates.  
 
La Regidora Sra. Janet Sanz diu al Sr. Joaquim Sangrà que no té un altre torn de paraula 
perquè ha esgotat el temps. 
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) assenyala que, al llarg de la sessió, ha renunciat a alguns torns 
de paraula per compensar l’ús del temps.  
 
La Sra. Sanz replica que quan es renuncia a un temps d’intervenció no es pot compensar 
després.  
 
El Sr. Sangrà (ERC) remarca que no demana un altre torn, sinó uns segons més dins el seu 
torn.  
 
La Sra. Sanz diu al Sr. Sangrà que ha exhaurit els dos minuts i mig en un torn, i que és ell qui 
ha de distribuir el seu temps.  
 

- Prec d’ERC relatiu a: Que al llarg d’aquest mandat es dugui a terme un estudi barri a 
barri per tal de determinar quins edificis i elements patrimonials o històrics del Districte 
són susceptibles de protecció no només pel seu valor arquitectònic, sinó també 
històric i patrimonial; que aquesta revisió es faci en estreta col·laboració amb les 
entitats que vetllen per l’estudi i difusió de la història i el patrimoni de Nou Barris i les 
AAVV, i que culmini en una revisió del Pla especial del patrimoni arquitectònic de Nou 
Barris. 

 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) formula el prec.  
 
Pel govern respon el Sr. Carlos Izquierdo (BEC) manifestant que tenen la voluntat de fer la 
revisió del catàleg que es demana, igual que la resta de districtes, i que el Govern municipal es 
pren aquest tema seriosament. Assenyala que, per exemple, faran una actuació a l’església del 
Mental, que és un edifici catalogat, però que no saben si tindran la capacitat tècnica per 
enllestir aquest catàleg durant el mandat. Afirma que, per tant, prefereixen rebutjar el prec que 
no pas aprovar-lo i no complir-lo.  
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D’altra banda, explica que, arran d’una proposta de les entitats memorialistes i històriques de 
Nou Barris i d’un debat que es va fer a Decidim Barcelona, actualment treballen amb aquestes 
entitats en el que segurament acabarà esdevenint la propera comissió sectorial del districte 
sobre memòria històrica i patrimoni. Remarca que en aquest espai, en el qual hi participaran les 
entitats i els grups municipals, és on podran anar estudiant els casos més singulars mentre 
intenten buscar la manera de fer la revisió del catàleg al llarg del mandat.  
 
Conclou que no accepten el prec perquè no estan en condicions de saber si el podran complir, 
però que estan treballant en la línia proposada, i que en la comissió sectorial sobre memòria 
històrica i patrimoni podran decidir si creuen que s’han d’incloure nous espais en el catàleg.  
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) assenyala que s’havia parlat d’una possible transacció que podia 
fer més fàcil l’aprovació del prec, però que no han tingut notícia de cap tipus de transacció.  
 
Aconsella al Govern una mica més d’obertura de mires o d’imaginació, en el sentit que el que 
proposen no s’ha de fer només amb mitjans econòmics i personals propis. En aquest sentit, 
afirma que l’estudi previ sobre quin patrimoni es vol conservar a Nou Barris el poden fer tècnics 
que no siguin de l’Ajuntament, de la mateixa manera que la proposta de soterrament del 
cablejat elèctric en el punt anterior no significa que tots els costos hagin d’anar a càrrec de 
l’Ajuntament. A més, opina que en aquest cas no són els grups polítics els que han d’anar a 
demanar coses, sinó que són els governs els que han d’intentar negociar i fer un pla.  
 
Remarca que hi ha 47 elements protegits al districte, que és una xifra que està molt lluny del 
següent districte amb menys elements protegits. A més, opina que es podria haver fet una 
esmena al prec en el sentit de derivar aquesta qüestió a la comissió sectorial sobre memòria 
històrica i patrimoni. Afirma que, tot i entendre les dificultats tècniques exposades pel Govern, 
creu que hi ha també una voluntat de no acceptar aquest prec.  
 
Respon de nou el Sr. Carlos Izquierdo (BEC) assenyalant que intenta cenyir-se a la literalitat 
del que diuen els precs i les proposicions.  
 
Manifesta que estan d’acord que el catàleg de patrimoni de Nou Barris és exigu i es pot ampliar 
molt, però que no poden plantejar una transacció per dir que aquesta qüestió es tractarà en una 
comissió sectorial que encara no existeix. Explica que, quan es constitueixi aquest espai, 
estudiaran els casos que tothom cregui que són susceptibles de poder entrar en el catàleg. 
Afirma que, en qualsevol cas, creu que es podrà atendre bona part del prec en el marc 
d’aquesta comissió o d’altres espais de participació.  
 

- Pregunta de C’s relativa a: ¿Cómo se encuentra la rehabilitación del conjunto del 
sistema hidráulico?, necesitando puntualizar sobre el estado de las licencias 
oportunas para abrir al público todos los espacios ya rehabilitados, fecha prevista para 
la continuación de los trabajos en el puente de los Tres Ojos, y fecha prevista de 
finalización del túnel que va desde la Casa del Agua al puente de los Tres Ojos. 

 
El Sr. Félix Cogolludo (C’s) manifiesta que plantean esta pregunta porque en el barrio de 
Trinitat Nova se estaba en proceso de rehabilitar el sistema hidráulico formado por la Casa del 
Agua, el túnel que conecta con la Casa del Agua de Trinitat Vella, los depósitos y sistemas de 
almacenamiento, la sala de llaves y el puente de los Tres Ojos. Recuerda que la pretensión de 
esta compleja rehabilitación era convertir el puente de los Tres Ojos en un icono visible de 
Trinitat Nova, cuya restauración actualmente se encuentra paralizada. Por otro lado, señala 
que una de las funciones previstas para la Casa del Agua es la de convertirla en un museo 
dedicado al sistema hidráulico del siglo XX, y que actualmente sigue sin poder visitarse. 
Finalmente formula la pregunta. 
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Pel govern respon la consellera Sra. Carolina Recio (BEC) assenyalant que creu que quan el 
Grup de C’s parla del sistema hidràulic es refereix a la Sala Hipòstila de la Casa de l’Aigua.  
 
Explica que en el mandat anterior es van fer les obres de recuperació i rehabilitació de la Casa 
de l’Aigua i se’n va autoritzar l’ús de la part superior. Afirma que, en canvi, l’estat de les obres 
de la Sala Hipòstila no permeten autoritzar-ne l’ús, ni tampoc el del túnel que connecta per sota 
amb la Trinitat Vella. Pel que fa al pont dels Tres Ulls, es refereix al projecte de descoberta i la 
possibilitat que hi pugui haver un túnel de connexió.  
 
Manifesta que, més enllà de les dates, remet el Grup de C’s a la mesura de govern sobre el Pla 
de barris de la Trinitat Nova, en el qual el projecte de les Feixes incorpora el fet de pensar 
conjuntament amb els veïns quins usos futurs tindrà la Casa de l’Aigua i com es generaran 
connectivitats, atès que allò que es faci a l’entorn de la Casa de l’Aigua o al túnel de connexió 
representa una bona oportunitat per connectar dos barris de districtes diferents però que estan 
molt junts. Afirma que, per tant, es tracta de començar a treballar amb tots els actors principals 
quines actuacions es faran i evitar cometre els mateixos errors del passat. En aquest sentit, 
recorda que es va pensar en un equipament de ciutat dedicat a l’estudi i la gestió del cicle de 
l’aigua i finalment les obres no van ser les que havien de ser i el barri segurament no podrà fer 
tots els usos que aquell espai permetria.  
 
El Sr. Félix Cogolludo (C’s) pregunta si el Gobierno tiene alguna fecha prevista para esta 
actuación. 
 
La Sra. Carolina Recio (BEC) respon que la mesura del Pla de barris entrarà en vigor al 
setembre, i que en el procés del seu desplegament s’haurà de decidir conjuntament amb el 
grup impulsor quins projectes es prioritzen. 
 

- Pregunta de CiU relativa a: Què pensa fer el Govern del Districte de Nou Barris per 
millorar la neteja i les condicions actuals en les quals es troben els passos interiors al 
barri de Canyelles? Demanem si tenen pensat actuar, que es detallin les accions a 
desenvolupar i la previsió en el temps d’aquestes. 

 
El Sr. Adrià Ventura (CiU) explica que els veïns i veïnes del barri de Canyelles fa mesos que 
denuncien al Districte de Nou Barris i a l’Ajuntament de Barcelona la neteja deficient dels seus 
carrers i passos interiors. Afirma que les queixes han anat en augment i que una de les 
problemàtiques que s’exposa de manera més recurrent en diversos espais de participació és 
l’estat en què es troben els passos interiors del barri de Canyelles. Remarca que a això se 
suma la problemàtica de la reaparició de plagues de rates en diverses zones i habitatges. Tot 
seguit formula la pregunta.  
 
Pel govern, respon la Sra. Àngels Rabadà (BEC) afirmant que ja s’està actuant en matèria de 
neteja. Recorda que hi ha un Pla de millora de la neteja, que va ser una de les qüestions més 
reclamades quan van arribar al Govern, així com un pla concret per al barri de Canyelles.  
 
Pel que fa als passadissos, assenyala que hi ha una certa polèmica sobre la propietat 
d’aquests espais i qui els ha de netejar. En aquest sentit, opina que la pregunta és molt 
genèrica i hauria de precisar a quins espais fa referència.  
 
Quant a les rates, explica que des del mes d’agost passat hi ha hagut deu inspeccions de la 
xarxa de clavegueram, que coincideixen amb totes les queixes que els veïns han exposat a 
través del Districte, dels consells de barri o de la pàgina web. Assenyala que fa molts anys que 
les rates són presents a la ciutat i que, segons els va explicar el tècnic, són mamífers bastant 
llestos i amb els quals s’ha de fer un treball a llarg termini. Explica que la setmana passada van 
anar amb els tècnics a un parc que portava sis mesos tancat i van veure que les rates hi van a 
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menjar. Afirma que, per tant, van decidir que el parc continuarà tancat i que al setembre 
tornaran a analitzar la situació. Conclou que s’està actuant contra aquestes plagues, però que 
es tracta d’un tema bastant complex.  
 
El Sr. Adrià Ventura (CiU) manifesta que agraeix la informació sobre les rates, però que només 
preguntaven què pensa fer el Govern als passos interiors del barri de Canyelles, ja que són 
conscients que són espais de caràcter privat però d’ús públic. Explica que saben que és 
complicat actuar-hi de la mateixa manera que es fa a la via pública, però que el Govern anterior 
havia començat a elaborar diversos plans i mètodes per intentar accedir-hi.  
 

- Demanda d’ERC, de seguiment d’execució del prec acceptat pel Consell Plenari de 
02/12/2015, que acordà «que s’iniciïn els tràmits per a la inclusió de la masia de Can 
Carreres, l’edifici anomenat Xalet de la Trinitat i el tram existent a Nou Barris del Rec 
Comtal al Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic de Barcelona, per tal que 
assoleixin un nivell de protecció B o C, segons es consideri en cada cas.» En concret 
pel que fa al cas de la masia de Can Carreras, per a la qual es demana que 
s’accelerin les actuacions, efectuant-ne el corresponent inventari, documentació i 
tramitació de la seva catalogació, amb la participació de les entitats que vetllen pel 
patrimoni històric i arquitectònic del nostre districte.   

 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) recorda que als consells de barri s’ha anunciat la construcció 
d’una nova escola bressol a l’edifici de Can Carreras, entre Can Peguera i la Guineueta. 
Explica que estan d’acord que aquest edifici es destini a un equipament per al barri, però que 
els preocupa que s’actuï sobre un edifici patrimonial del districte no catalogat del qual no s’ha 
fet ni tan sols un inventari de l’interior. Manifesta que per això demanen el seguiment del prec 
sobre la realització d’uns estudis per a la inclusió de determinats elements en el catàleg de 
protecció de patrimoni arquitectònic de Barcelona, entre els quals hi havia Can Carreras.  
 
Pel govern, respon el conseller Sr. Carlos Izquierdo (BEC) afirmant que el Govern també 
considera que la masia de Can Carreras és un símbol i que s’ha de conservar la seva 
arquitectura. Explica que no saben si es catalogarà amb un nivell de protecció B o C, però que 
es posaran novament en contacte amb Patrimoni per expressar la preocupació que té el 
Consell Plenari en el sentit que sigui catalogada i que les obres que s’hagin de fer per a la 
futura escola bressol respectin l’arquitectura i els elements patrimonials de l’espai. Manifesta 
que l’únic que poden dir en aquests moments és que aquesta qüestió està en mans de la taula 
tècnica del Departament de Patrimoni, i que tenen la voluntat que aquest edifici es catalogui. A 
més, afirma que aquesta catalogació es tindrà en compte quan comencin les obres d’execució 
de l’escola bressol.  
 
D’altra banda, diu al Sr. Sangrà que el pot visitar quan vulgui al seu despatx per fer un 
seguiment més directe sobre la catalogació d’aquest edifici.  
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) afirma que la qüestió no és que la catalogació sigui anterior a 
l’inici de les obres, sinó que ha de ser prèvia al projecte. Opina que l’equip d’arquitectes ha de 
saber què pot fer i què no pot fer en aquell edifici perquè, si no, ja saben com acaben alguns 
edificis quan no s’han protegit adequadament. A més, remarca que l’interior està intacte i ningú 
hi ha accedit per catalogar-lo. Manifesta que creuen que això és una cosa important, sobretot 
per a les entitats del districte que es cuiden del patrimoni històric.  
 
El Sr. Carlos Izquierdo (BEC) assenyala que algunes entitats patrimonialistes els han demanat 
poder accedir a l’interior de l’edifici, però que no ho han pogut fer perquè tècnicament no es 
complien els criteris de seguretat. Afirma que, tot i així, el projecte executiu de l’escola bressol 
tindrà en compte tot el que diu el Sr. Sangrà. Finalment, reitera l’oferiment de fer un seguiment 
més proper d’aquest tema amb el portaveu del Grup d’ERC.  
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11.- Declaració institucional   
 
El president del Consell del Districte Sr. Santiago Alonso manifesta que hi ha una declaració 
institucional relativa al reconeixement de les víctimes dels accidents i errors mèdics. Afirma que 
està signada per tots els grups i que la llegirà el Sr. Sangrà.  
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) saluda el Sr. Manuel Fernández del Campo, representant de la 
plataforma Que No Pase Más, i llegeix els acords de la declaració: 
 
«El Ple del Consell del Districte de Nou Barris declara:  
 
1. Manifestar el reconeixement de les víctimes dels accidents i errors mèdics en la seva 
condició de víctima.  
 
2. Vetllar perquè aquestes víctimes obliguin al reconeixement social i institucional que 
mereixen.  
 
3. Donar suport al grup de treball Que No Pase Más perquè sigui rebut per les comissions de 
Sanitat i Justícia del Congrés dels Diputats a fi de traslladar la demanda dels canvis normatius i 
judicials que pretenen portar a terme.  
 
4. Reconèixer el dret que tenen aquestes víctimes a una normativa específica, amb la qual 
cosa donem suport al fet que s’impulsi al Congrés un projecte de llei en la línia en la qual el 
grup Que No Pase Más ens presenta.  
 
5. Instar la Generalitat i el Govern de la ciutat a vetllar per la protecció dels pacients que són 
víctimes d’accidents sanitaris fent trasllat al Consorci Sanitari de Barcelona i als centres mèdics 
i hospitalaris en la gestió dels quals participa a fi de reconèixer els casos davant la companyia 
asseguradora que té contractada l’assegurança de responsabilitat civil i davant els jutjats 
competents quan existeixi reclamació judicial.  
 
6. Traslladar aquesta declaració al Consell de Salut i al Plenari de l’Ajuntament de la ciutat, 
proposant que s’hi aprovi una moció o declaració de suport anàloga a aquesta.»  
 
El Sr. Santiago Alonso manifesta que, des de la Presidència del Districte, també feliciten els 
responsables de Que No Pase Más per la seva feina.  
 
El Sr. Fernández del Campo agradece a todos los grupos su colaboración con el grupo de 
víctimas de negligencias médicas, especialmente al Sr. Sangrà, que es quien ha recogido la 
moción y la ha presentado en el Consejo de Distrito de Nou Barris. Afirma que esta era una 
asignatura pendiente porque son de Nou Barris y su local social está en la calle Escultor 
Ordóñez. Explica que llevan un año de trabajo muy intenso en el que han impulsado un 
proyecto de ley en el Parlamento de Cataluña, y que en septiembre intentarán comparecer en 
el Congreso de los Diputados, si es que ya se ha formado el nuevo Gobierno. 
 
Destaca que se han aprobado 20 mociones como esta en todo el Vallés y en el Llobregat, y 
que al final han conseguido aprobarla también en Nou Barris. Explica que supone que es 
cuestión de voluntad y de constancia, y que deberán mantenerlas durante mucho tiempo 
porque aún les queda un difícil camino por delante.  
 
Agradece que se haya aprobado la declaración por unanimidad, y manifiesta que están a la 
disposición del Distrito y de los grupos municipales tanto en su local como en el Consejo de 
Salud, del cual también forman parte.  
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12.- Precs i preguntes del públic assistent  
 
 
No n’hi ha.  
 
 
El president del Consell Plenari del Districte de Nou Barris aixeca la sessió a les 00.15 hores 
del dia 21-7-2016. 
 
 
 
Vist-i-plau 
 
El president del Consell    El secretari del Districte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


