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CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS
SESSIO ORDINÀRIA DE 15 DE JULIOL DE 2021
ACTA
A la Sala de Plens de la seu del Districte de Nou Barris, amb pantalla central de control
el 15 de juliol de 2021, s’hi reuneix el Consell Plenari en sessió ordinària, sota la
presidència de Il·lma. Sra. Gemma Sendra i Planas (ERC). Hi concorren, com a regidor
adscrit, Il·lm. Sr. Jordi Martí Galbis (JuntsxCat); el Regidor del Districte, Il·lm. Sr.
Francesc Xavier Marcé Carol (PSC) i els consellers/eres Srs/es Sheila María Guerra
Andrés (PSC), Sara Belbeida Bedoui (PSC), Jordi Bouzon Magriña (PSC), Antoni Pallarès
Davó (PSC), Dídac Ramírez Casas (PSC), Sonia Nieto Sánchez (PSC), Andrés Rodríguez
Domínguez (PSC), Carolina Recio Cáceres (BComú), Esther Flaquer García (BComú),
Carlos Izquierdo Lázaro (BComú), Alexandra López Lorente (BComú), Guillem Gabarnet
Colomines (BComú), Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC), Montserrat Cuspinera Inglés
(ERC), Miquel A. Román i Pérez (ERC), Juan del Olmo Fernández (Cs), Noemí Martín
Peña (Cs), Javier Barreña Flores (PPC) i Daniel Elicegui Serrate (BxCanvi), assistits pel
secretari delegat, Sr. Ricardo Fernández Aranda, que certifica.
Hi és present el gerent del Districte, Sr. Gabriel José Duarte García
Excusen la seva absència els regidors adscrits l’Il·lma Sra. Janet Sanz Cid (BComú) i
Il·lm. Sr. Josep Bou i Vila (PPC)
La sessió no presencial va ser convocada i se celebra en virtut del que disposa l’article
46.3 de la Llei 7/985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, segons
redacció donada pel Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten
mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la
COVID-19.
El Sr. Secretari delegat constata l’efectiva connexió per via telemàtica de tots els
consellers que assisteixen a la sessió mitjançant el sistema de videoconferència
gestionat des de la referida sala virtual i acredita la seva identitat, així com l’existència
de quòrum legal.
Així mateix, en virtut de les noves normes relatives a la COVID-19 hi ha públic present
a la sala complint-se les distàncies de seguretat interpersonals.
La Presidència obre la sessió a les 18.40 h.
La Sra. Presidenta del Consell del Districte dona la benvinguda a tots els membres del
Consell Plenari, tant els que es troben presents a la sala com els que ho segueixen per
videoconferència. Així mateix saluda i dona la benvinguda tant al públic connectat per
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videoconferència com aquells que segueixen la sessió a través de l’streaming com
aquells que es troben presents a la sala de plens.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior:
Es dona per llegida l’acta de la sessió ordinària de 13 de maig de 2021 del Plenari del
Consell del Districte de Nou Barris, l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els
membres del Consell; i S’APROVA al no formular-se cap oposició a la mateixa.
2.- Part informativa
En compliment de l’article 36.2 de les Normes Reguladores de Funcionament dels
Districtes, es comunica el següent:
2.1 a) Adjudicacions de contractes per procediment obert i de contractes menors amb
publicitat del 20 d’abril de 2021 fins al 17 de juny de 2021.
Els consellers Srs. Sangrà (ERC) i Barreña (PPC) manifesten que demanaran la revisió
d’alguns contractes per correu electrònic adreçat a la secretaria del districte.
2.1 b) Suspensió potestativa de llicències i comunicats dels establiments de plats
preparats i els obradors i/o cuines industrials sense venda al públic ni degustació a la
ciutat de Barcelona (expedient 21PL16835 de la gerència de l’Àrea d’Ecologia Urbana
de l’Ajuntament de Barcelona).
2.2) Informe Regidor.
Intervenen el Sr. Regidor del Districte els/les consellers/eres Srs/es. Elicegui (BxCanvi),
Barreña (PPC), Del Olmo (Cs), Sangrà (ERC) i el regidor adscrit Sr. Martí (JuntsxCat).
2.3) Informe: Activitats estiu 2021.
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Bouzón (PSC), Elicegui (BxCanvi), Barreña
(PPC), Martín (Cs) i Cuspinera (ERC) i el regidor adscrit Sr. Martí (JuntsxCat).
3.- Part decisòria/executiva
3.1) INFORMAR FAVORABLEMENT assignar la denominació de Parc de l’Aqüeducte a
l’espai comprés entre l’Avinguda Rassos de Peguera, els carrers Brull, Vallcivera i Parc
de Collserola i elevar la proposta a la Ponència de Nomenclàtor dels carrers de
Barcelona.
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Recio (BComú), Izquierdo (BComú), Elicegui
(BxCanvi), Barreña (PPc), Martín (Cs) i Román (ERC) i el regidor adscrit Sr. Martí
(JuntsxCat).
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S’APROVA la proposta d’acord en debat amb la votació favorable del Partit dels
Socialistes de Catalunya, Barcelona en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya,
Ciutadans i Partit Popular de Catalunya (18 vots a favor) i l’abstenció de Barcelona pel
Canvi (1 abstenció).
3.2) INFORMAR FAVORABLEMENT assignar la denominació de Plaça Lluïsa Alba a
l’espai comprés entre la Via Favència, carrer Marín i Luz Casanova i elevar la proposta
a la Ponència de Nomenclàtor dels carrers de Barcelona.
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Izquierdo (BComú), Elicegui (BxCanvi),
Barreña (PPC), Martín (Cs) i Cuspinera (ERC) i el regidor adscrit Sr. Martí (JuntsxCat).
S’APROVA la proposta d’acord en debat amb la votació favorable del Partit dels
Socialistes de Catalunya, Barcelona en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya,
Ciutadans i Partit Popular de Catalunya (18 vots a favor) i l’abstenció de Barcelona pel
Canvi (1 abstenció).
3.3) APROVAR la denominació “Biblioteca Les Roquetes- Rafa Juncadella” a la
biblioteca situada a la Via Favència, 288 B de Barcelona.
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Izquierdo (BComú), Elicegui (BxCanvi),
Barreña (PPC), Martín (Cs) i Sangrà (ERC) i el regidor adscrit Sr. Martí (JuntsxCat).
Pel públic, intervé la Sra. Pilar Guillén.
S’APROVA la proposta d’acord en debat amb la votació favorable del Partit dels
Socialistes de Catalunya, Barcelona en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya,
Ciutadans i Partit Popular de Catalunya (18 vots a favor) i l’abstenció de Barcelona pel
Canvi (1 abstenció).
3.4) APROVAR les bases específiques dels premis del Noubarrienc i Noubarrienca de
l’any
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Guerra (PSC), Elicegui (BxCanvi), Barreña
(PPC), del Olmo (Cs) i Sangrà (ERC) i el regidor adscrit Sr. Martí (JuntsxCat).
S’APROVA la proposta d’acord en debat amb la votació favorable del Partit dels
Socialistes de Catalunya, Barcelona en Comú i Barcelona pel Canvi (13 vots a favor) i
l’abstenció d’ Esquerra Republicana de Catalunya, Ciutadans i Partit Popular de
Catalunya (6 abstencions).
4.- Part d’impuls i control
4.1.) Proposicions d’acord/declaracions de grup
Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
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Que el Govern del Districte es comprometi en la continuïtat del model de gestió cívica
de tot tipus d’equipaments municipals al Districte de Nou Barris i, molt especialment,
pel que fa als equipaments esportius; reafirmant la confiança en els clubs i entitats que
ja la duen a terme i ajudant a la millora de tots aquells aspectes organitzatius,
administratius i de funcionament que permetin millorar aquest model de gestió
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Sangrà (ERC), Elicegui (BxCanvi), Barreña
(PPC), del Olmo (Cs), Gabarnet (BComú) i el Sr. Regidor del Districte (PSC).
S’APROVA aquesta proposició d’acord/declaració de grup amb els vots a favor de
Barcelona en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya i Partit Popular de Catalunya
(9 vots a favor), els vots en contra del Partit dels Socialistes de Catalunya i Barcelona
pel Canvi (8 vots en contra) i l’abstenció de Ciutadans (2 abstencions)
Del Grup Municipal de Ciutadans
Por lo expuesto con anterioridad, instamos al Gobierno del Distrito de Nou Barris y
entès oportunos a que se implemente un Plan de Actuación para la plena inclusión y
accesibilidad de los Parques Infantiles de Nou Barris donde se contemple: - La mejora
en el mantenimiento de los parques infantiles. - La actualización de los parques
infantiles del distrito. - Garantizar la plena accesibilidad e inclusión en los parques
infantiles. - La implantación de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación
(SAAC) a través de Pictogramas u otros, en los parques infantiles del Distrito de Nou
Barris para ayudar a los niños con TEA a relacionarse con sus iguales y para entender
mejor las formas de juego
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Martín (Cs), Elicegui (BxCanvi), Barreña
(PPC), Cuspinera (ERC) i Nieto (PSC)
S’APROVA la proposta d’acord en debat amb la votació favorable del Partit dels
Socialistes de Catalunya, Barcelona en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya,
Ciutadans i Partit Popular de Catalunya (18 vots a favor) i l’abstenció de Barcelona pel
Canvi (1 abstenció)
Del grup Municipal del Partit Popular de Catalunya
Que se realice un plan específico de aparcamiento en superficie en la parte alta del
barrio para paliar los problemas existentes en la actualidad.
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Barreña (PPC), Elicegui (BxCanvi), Del Olmo
(Cs), Román (ERc) i el Regidor del Districte (PSC).
S’APROVA per unanimitat aquesta proposició d’acord/declaració de grup en debat, text
transaccionat en la seva part expositiva amb ERC
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Del Grup Municipal de Barcelona pel Canvi
Que el Govern del districte impulsi, en el marc de col·laboració del Consorci d’Educació
de Barcelona, més acords en matèria de formació o divulgació professional en
especialitats d’alt valor afegit com les que ja s’estan duent a terme en alguns centres
del districte i la ciutat amb l’objectiu de donar més oportunitats als joves del districte i
estimular l’ascensor social.
Intervenen els/les consellers/ers Srs./es. Elicegui (BxCanvi), Barreña (PPC), Martín
(Cs), Sangrà(ERC) i Bouzon (PSC)
S’APROVA per unanimitat aquesta proposició d’acord/declaració de grup en debat.
4.2 Precs
Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
Demanem al Govern del Districte que agilitzi i vetlli per a que les obres de rehabilitació
s’executin el més aviat possible i que mentrestant ampliï i habiliti espais alternatius per
a que els usuaris dels casals del Turó i Casa Nostra puguin gaudir d'activitats
presencials amb totes les garanties i sense restriccions per qüestió d'espai.
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Cuspinera (ERC) i Gabarnet (BComú)
ACCEPTAT
Del Grup Municipal de Ciutadans
Por los motivos expuestos con anterioridad, solicitamos al Gobierno del Distrito de Nou
Barris instar al Consorcio de Collserola, y trabajar de forma conjunta, para: - Exponer,
explicar, sensibilizar y divulgar, el nuevo Plan Especial de Protección de Medio Natural
y del Paisaje del Parque Natural de la sierra de Collserola (PEPNat) a los vecinos y
entidades del Distrito de Nou Barris, haciendo énfasis en los barrios colindantes al
Parque de Collserola: “Canyelles”, “Les Roquetes”, “Trinidad Nueva”, “Torre Baró” y
“Ciudad Meridiana”; - Y dado que existe la sensación en la población que las medidas
preventivas llevadas a cabo durante el año no están obteniendo los resultados
deseados, hacer una revisión de las medidas preventivas con los vecinos y entidades.
Intervenen la consellera Sra. Martin (Cs) i el regidor del Districte (PSC)
ACCEPTAT AMB EL TEXT MODIFICAT SEGÜENT:
Por los motivos expuestos con anterioridad, solicitamos al Gobierno del Distrito de Nou
Barris instar a los entès oportunos a trabajar de forma conjunta, para: - Exponer,
explicar, sensibilizar y divulgar, el nuevo Plan Especial de Protección de Medio Natural
y del Paisaje del Parque Natural de la sierra de Collserola (PEPNat) a los vecinos y
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entidades del Distrito de Nou Barris, haciendo énfasis en los barrios colindantes al
Parque de Collserola: “Canyelles”, “Les Roquetes”, “Trinidad Nueva”, “Torre Baró” y
“Ciudad Meridiana”; - Y dado que existe la sensación en la población que las medidas
preventivas llevadas a cabo durante el año no están obteniendo los resultados
deseados, hacer una revisión de las medidas preventivas con los vecinos y entidades.
Del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya
Que el gobierno municipal de respuesta de una vez por todas a esta demanda de la
instauración inmediata del bus de barrio que conecte el barrio de Verdún con el CAP de
la Avda. Rio de Janeiro 83-91
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Barreña (PPC) i Belbeida (PSC)
ACCEPTAT
Del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya
Que se estudie por parte del equipo de Gobierno del distrito la posibilidad de realizar la
construcción del nuevo Casal d’Avis, en el emplazamiento expuesto anteriorment
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Barreña (PPC) i Guerra (PSC)
ACCEPTAT AMB EL TEXT MODIFICAT SEGÜENT:
Que se estudie por parte del equipo de Gobierno del distrito junto con el Casal d’avis y
la AVV de Canyelles las posibilidades del emplazamiento expuesto anteriormente para
ubicar un servicio de proximidad en un futuro.
Del Grup Municipal de Barcelona pel Canvi
Que el Govern del Districte renovi esforços en la lluita contra les plagues de rosegadors
al districte de Nou Barris, i, en particular, al voltant de la plaça de Virrei Amat.
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Elicegui (PPC) i Flaquer (BComú)
ACCEPTAT
4.3 Preguntes
Del grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
Quines son les millores en mobilitat que han suposat per les veïnes i veïns de Roquetes
els canvis en les línies de bus 80 i 127?
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Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Román (ERC) i Belbeida (PSC)
ES DONA PER TRACTADA
Del Grup Municipal de Ciutadans
¿Cuáles han sido las actuaciones e inversiones realizadas desde mayo del 2018 y las
actuacions planificadas con relación a las mejoras comunicativas, como pueden ser los
paneles informatives o similares, del proyecto Relligant en el espacio público?”
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Martin (Cs) i Izquierdo (BComú)
ES DONA PER TRACTADA
4.4 Demanda de seguiment
Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
Que s’informi de l’estat d’execució del prec acceptat pel Govern del Districte del dia 13
de juliol de 2020 amb el següent contingut:
“Demanem que, en el termini màxim de sis mesos, es faciliti un informe als grups
representats al Consell del Districte, així com a les entitats veïnals del Districte que ho
sol·licitin, que inclogui el cens de presència d’amiant a Nou Barris, així com el pla
d’actuació amb les mesures previstes en l’àmbit del Districte”
Intervenen els consellers Srs. Sangrà (ERC) i Bouzon (PSC)
ES DONA PER TRACTADA

5.- Precs i preguntes del públic assistent al Plenari
S’acorda la seva resposta a l’Audiència Pública de l’octubre, atès que, les preguntes
rebudes, no guarden relació amb l’ordre del dia del plenari.
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència del Consell Plenari del
Districte de Nou Barris aixeca la sessió a les 22:20 hores.
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