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  CONTRAINFORME ICV-EUiA NOU BARRIS / 12-03-14 / DAVANT 

INFORME REGIDORA CiU NOU BARRIS 

 

ANIVERSARI 

 12 marc 2014-1986: fa 28 anys, Nou Barris i Catalunya varem votar 

OTAN NO  

Regidora, potser no ho recorda. Per que fa 28 anys, vostè ni tenia 

compromís amb la política ni estava a Nou Barris 

Però, no podrà entendre el Nou Barris d'avui sense entendre les 

seves lluites. La història de les seves lluites i les lluites actuals. La 

lluita per la pau i contra la guerra, la lluita per la democràcia, per les 

llibertats, pels drets individulas, col·lectius, socials i nacionals. 

 

INFORME REGIDORA  

 Regidora, avui ens presenta un INFORME amb 7 punts, 3 dels quals 

provenen del Informe de 5 punts que tenia preparat pel Ple de 

03/12/13. 

 

 O vostè no ha treballat gaire en 3 mesos, o ha tingut una crisi de 

govern paralitzant i/o continua sense capacitat de lideratge polític 

i institucional d'aquest Districte.  
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CRISI DE GOVERN ROGNONI 

Sra. Rognoni,  

 la Gerència d'un Districte és un càrrec de confiança de lliure 

nomenament i cessament pel govern.  

 Vostè, a iniciativa pròpia o a instància de superior polític, ha cessat  

a qui encara era Gerent al darrer Plenari de Districte. 

En qualsevol país democràtic, el /la cap de govern, dona les explicacions 

oportunes quan es produeixen crisi de govern.  

 

Vostè no ho ha fet. L'instem a que ho faci. 

 

 

UN GOVERN AMB CRISI DE GESTIÓ O UN GOVERN SENSE POLÍTICA NI 

VALORS ? 

Regidora , el seu govern, coordinadament amb el GM PP, ha bloquejat que 

aquest Ple pogués aprovar, avui, 4 DI  QUE CONTEMPLEN: 

 

1. la sanció a propietaris dels immobles permanentment desocupats, 

començant pels que son propietat d'entitats financeres i altres 

grans empreses. 
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2. La commemoració durant el 2014 l’Any de l’Exili republicà  

 
 

3. El desenvolupament de les actuacions necessàries per a fer efectiu el dret universal 

als subministraments  bàsics d’energia  i aigua potable 

 

4. els drets de les dones estiguin garantits, incloent els drets a viure 

sense violència i els drets sexuals i reproductius de les dones. 

 

Regidora, vostè ni mira ni sent Nou Barris amb ulls i cor de dona.  

Vostè gestiona amb ulls i cor de Thatcher, Merkel, Cospedal, Ortega,...  

Gestiona, però ni lidera política ni institucionalment rés. 

LA CARA OCULTA DELS PUNTS D' INFORME DE REGIDORA CiU 

 

•         Pla d’actuació prioritària en l’àmbit educatiu 

 

1. Corregir desigualtats socials + generar igualtat d'oportunitats = +  

INVERSIÓ + DESPESA PÚBLICA en EDUCACIÓ PÚBLICA.  

 

2. L'educació pública OBLIGATÒRIA ha perdut: 

>  en 4 anys: 1.076 milions, un 20,6%(Pressupostos Generalitat) 

> en 2 anys: 2.681 docents 
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> en 2 anys: 144 PAS 

HA GUANYAT: en 2 anys: 5.000 alumnes +  

 

3. 0 INVERSIÓ / durant 10 anys / Construcció Noves Escoles 

 

4. També retallades en Pressupost: 

 Escoles Bressol 

 Conservatoris i Escoles de Música i Dansa 

 Ensenyament Universitari 

 

5. ^ 5,7% Subvenció a la CONCERTADA 

 

6. L'educació és un dels sectors que més ha patit les retallades. Les 

retallades també tenen un criteri ideològic, perquè és una qüestió 

d'opció política 

 
 

7. Doble Opció ideològica: 

>  les retallades a l'educació pública > retallades generals  

> IMPACTE: les escoles en pitjors condicions socials són les que més 

han patit les conseqüències 

 

8. BEQUES MENGADOR: S'ha produït una progressiva reducció de 

cobertura (del 35% al 24%):  

l' augment l'alumnat en risc de pobresa > augment Pressupost 
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9. Aquesta política d' AUSTERICIDI EDUCATIU, té un impacte especial 

en Nou Barris. 

 

10. Regidora, el seu Informe AMAGA AQUEST IMPACTE no proporciona  

dades clau d'inici i evolució del curs escolar: evolució de 

matriculacions, evolució de número de linees, evolució de ràtio 

alumnes/aula, evolució de plantilles de professorat i personal de 

reforç.....impossibilita l'avaluació de la qualitat del servei públic 

educatiu a Nou Barris. 

 
 

11.  Regidora, diguin's si pensa DEFENSAR i COM les següents 

propostes: 

 la sisena hora  

 la reducció de concerts  

 un pla de xoc per a les escoles més vulnerables 

 una distribució de l'alumnat amb més dificultats de forma 

equilibrada per evitar una excessiva concentració d'aquest col · 

lectiu en determinats centres. 
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•         Mobilitat 

 

Regidora: 

 

1. Davant l'INCREMENT abusiu del PREU del transport públic, vostè 

calla 

 

2. Davant el DECREMENT de la QUALITAT (menys autobusos / més 

temps d'espera), vostè calla  

 
 

3. Calla per amagar la seva subordinació: 

>  als lobbies pel vehicle privat 

> als lobbis de les comunicacions, els ha portat a donar a preu de 

saldo títols de transport a l'organització del Congrès dels Mòbils 

 

•         Obres en curs i finalitzades 

 

Regidora , el seu govern  

 

1. NO és TRANSPARENT en els Projectes d'Obres:  

 reforma de la Plaça Sóller  

 semàfors i pas peatonal al carrer Oristà 
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 Poliesportiu Virrei Amat 

 BLOC LA EMBARAZADA: S'han gastat 2M€ en acondicionar local 

bloc La Embarazada sense informar a que i qui anava destinat i 

sense complir el compromís d'adequar baixos de la resta blocs x 

entitats i ubicar la seu difinitiva de Serveis Socials de Zona Nord 

 

2. NO lidera amb SENY ni RESOLUTIVAMENT ni ÍNTEGRAMENT els 

Projectes d'Obres. En diferents Consells de Barri ciutadania i entitats 

denuncien la manca de seny en el DISSENY i EXECUCIÓ de diferents 

obres 

 Obres CC Zona Nord (1M€) q finalitza a l'agost no resolt la 

impermeabilització coberta x evitar goteres i innundacions com a 

passat en els darrers dies de pluja. 

 

3. NO controla la QUALITAT de les obres finalitzades. No controla el 

compliment de les condicions de licitació i adjudicació d'obres.  

 

•         Habitatge 

 

Regidora , el seu govern 

 

1. Amb el recolzament del GM PP, ha bloquejat que aquest Ple pogués 
aprovar, avui, una DI de recolzament i adhesió a la DECLARACIÓ 
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INSTITUCIONAL APROVADA PER L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, 
que contempla la SANCIÓ dels immobles permanentment 
desocupats, començant pels que son propietat d'entitats financeres 
i altres grans empreses.  
 

2. Compleixi l' acord del Ple de Nou Barris, de 09/07/13, que 
contempla la creació de la TAULA DE L’HABITATGE DE NOU 
BARRIS. 
 
 

3. Canvïi l'interlocutor del govern Nou Barris, en matèria d'habitatge 

 

4. Potser NO CONEIX, però, en tot cas no dona a conèixer DADES 

quantitatives i qualitatives  dels DESNONAMENTS a Nou Barris. 

 
 

 Nº desnonaments per impagament d' HIPOTEQUES 

 Nº desnonaments per impagament de LLOGUERS 

 Nº desnonaments amb afectació a la infància i adoslescents 

menors d'edat 

 Nº desnonaments amb afectació a persones amb diversitat 

funcional 

 

5.  Com concretarà i executarà a Nou Barris l' acord de l' Ajuntament 

de Barcelona de desenvolupar Programes d'lnspecció a fi de 

detectar, comprovar i registrar els immobles que es troben en 

situació de permanent desocupació, començant pels que són 

propietat d'entitats financeres i aUres grans empreses 
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6. Quins i quants recursos l'estructura executiva i administrativa de 

Nou Barris dedicarà a Instruir procediments administratius 

contradictoris on es determinin, coneguin i comprovin els fets, un 

cop detectada la desocupació ? 

 
 

7. Informarà detalladament a aquest Ple, als Grups Municipals i a les 
Entitats de Nou Barris de la implementació de les actuacions 
(Inspecció, instrucció procediments i sanció), amb una periodicitat 
no superior a 2 mesos.  ? 
 

•         Projectes adreçats al col•lectiu de la gent gran 

 

1. Regidora, amb projectes parcials, paternalistes i caritatius no es pot 

resoldre la situació dins o en la frontera de la  pobresa que viu la 

gent gran a Nou Barris 

 

2. Buidar de contingut participatiu el Consell de la Gent Gran de Nou 

Barris, no és la millor manera de fer protagonistes a la Gent Gran de 

Projectes Col·lectius. 

 
 

3. Desenvolupar Programes de Família, en singular, i des de la visió 

catòlica, no és la millor manera de construir Nou Barris 
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4. Amagant informació respecte a la gestió d' espai esportius per a la 

Gent Gran, no és una bona praxis de govern 

 

•         Accions promoció comerç de proximitat 

 

1. El comerç és una part de l'activitat econòmica 

 

2. S'en oblida de l'economia social i cooperativa, dels sector 

econòmics que poden generar ocupació, de la industria cultural de 

proximitat 

 
 

3. S'en oblida que o derrotem les polítiques d'austericidi o serà 

impossible el creixement econòmic. Amb la perspectiva d'un nou 

model productiu i d'una nova economia al servei de les persones 

 

4. Cal liderar polítiques públiques generadores d'ocupació. Cal 

objectius estratègics i dotació pressupostaria.  

 
 

5. Quan vostè lidera la presentació i execució d'un Pressupost 2014, 

amb un superàvit del 2013 i, alhora, amb uns nivells d’inversions 

dels més baixos dels darrers 30 anys, vostè està liderant, a Nou 

Barris,  aquestes polítiques d'austericidi. 
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6. Fins i tot la seva mirada unidireccional al comerç és una mirada 

esbiaixada, que només contempla com a objectiu actuar sobre 

l'oferta comercial, ignorant els factors de la demanda, és a dir la 

cruel realitat quotidiana de la ciutadania de Nou Barris 

 
 

7. Menysprea A LA PRACTICA que el model comercial d'una ciutat ha 

de ser construït pel conjunt de la ciutadania, no tant sols pels 

operadors econòmics en el comerç i l'hostaleria..  

 

•         Nous serveis i equipaments ( casal infantil roquetes, Banc 

Aliments...) 

 

Regidora,  

 

1. desprès del succeït, es considera amb legitimat per parlar de Banc d' 

Aliments ? 

 

2. Vostè no ha complert el compromís d'obrir el Banc Aliments en 

48h després q l'AVV Ciutat Meridiana desocupés el FavLab 

 
3. Recolzi els projectes comunitaris de base associativa 

 projecte Barri Solidari, a la zona nord 
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 projecte mengador social, a Can Peguera 

 

4. Abans de parlar de Nous Equipaments: 

 

> doni resposta a la nostre pregunta: LLISTAT DE PATRIMONI 

PÚBLIC A NOU BARRIS I OPERADORS QUE GESTIONEN ELS 

MATEIXOS 

 

 Obri el Casal de Barri de Verdum a la ciutadania 

 
 Obri els Baixos de la Sóller 

 
 Obligui a obrir Residència Gent Gran Prospe 

 
 Deixi's de convenis especials amb entitats amigues 

 

NOU BARRIS REAL  

1. Atur Nou Barris (Gener 2014) : 14.628 persones 

 

2. Evolució 2008-2012 de la "Distribució Territorial de la Renda 

Familiar a Barcelona" / de 5 barris  + PÈRDUA DE RENDA = 4 de 9B 

 Ciutat Meridiana = -39,50 % 

 Trinitat Nova = - 29,70 % 

 Verduma = -24,10 % 
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3. continua el tancament urgències del CAP de La Guineueta,  

 
 

4. Continuen desbordats els equips bàsics de Serveis Socials, per la 

gran quantitat de demanda  

 

 

L'ACTUACIÓ DEL GOVERN ROGNONI 

Preguntes d' ICV-EUiA sense resposta 

 

1. Pla de Xoc de Serveis Socials a la Zona Nord de Nou Barris, quines 

actuacions contempla el Pla, quins resultats preveu assolir, com 

avalualarà el compliment d'objectius i amb quin pressupost està 

dotat (no ens digui pressupost obert)?  

 

2. Informe d' avaluació de desplegament de Mesures de Govern. De la 

mateixa manera que presenten al Ple Mesures de Govern, presentin 

i posin a debat l' avaluació de l'execució de les Mesures 

 

3. Informes de Projectes d'Obres, si s'escau amb Informe de Mobilitat 

annexe,  i de Finalització d'Obres 

 

4. Ubicació provisional / definitiva  del Casal de Barri de Trinitat Nova, 

i mecanisme utilització de fons  de la UE. 
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5. Quin sistema s'aplicarà per a l'adjudicació dels 13 primers 

habitatges de Trinitat Nova ? 

 

  

ICV-EUiA NOU BARRIS INSISTIM EN PRESENTAR PROPOSTES 

ALTERNATIVES 

 

1. Elaborar un Pla de Treball Social Conjunt Per l’ocupació, la 

formació i necessitats alimentàries. 

 

2. Impulsar  PLANS OCUPACIONALS d'ampli abast i llarga durada.  

 
3. Impulsar polítiques actives d’ocupació i formació, recolzant 

iniciatives d’economia social i local.  
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EL NOU BARRIS AL QUAL NO HA ESTAT LA REGIDORA NI SE LI ESPERAVA: 

 A les lluites d' #stoppujades 

 A la solidaritat de Nou Barris amb Panrico 

 A l'acte reinvindicatiu de Can Peguera ·aqui hi ha gana" 

 


