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CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS 
 
SESSIO ORDINÀRIA DE 14 D’OCTUBRE 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) i Javier Barreña Flores (PPC), assistits pel secretari delegat, Sr. Ricardo 
Fernández Aranda, que certifica. 
 
Així mateix concorre a la sessió el Sr. Yeray Mellado Garcia per prendre possessió del 
càrrec de conseller del Districte de Nou Barris, un cop va ser nomenat membre del 
Consell Municipal del Districte de Nou Barris pel Grup Municipal de Barcelona pel Canvi 
en substitució del Sr. Daniel Elicegui Serrate, d’acord amb el Decret d’Alcaldia de data 
30 de setembre de 2021 i havent donant compliment als requisits previstos a l’article 
18.1 de les Normes Reguladores de Funcionament dels Districtes, en concret, 
presentació del registre d’interessos i restar assabentat del règim d’incompatibilitats 
que li resulten d’aplicació. 
 
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 se celebra íntegrament de forma presencial pels membres del Consell Plenari, 
amb les mesures de seguretat establertes a la Resolució SLT 3035/2021, de 6 
d’octubre, pel qual es prorroguen i modifiquen les mesures en matèria de salut pública 
per as la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 
Catalunya i de forma semipresencial pel públic amb inscripció prèvia, limitació 
d’aforament, distància interpersonal de seguretat i registre d’entrada.  
 
El Sr. Secretari delegat constata la identitat de tots els membres del Consell Plenari del 
Districte, així com l’existència de quòrum legal. 
 
La Presidència obre la sessió a les 19.07 h. 
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La Sra. Presidenta del Consell del Districte dona la benvinguda a tots els membres del 
Consell Plenari i dona la benvinguda tant al públic present a la sala com aquells que 
segueixen la sessió a través de l’streaming. 
 
Nota prèvia: El regidor pren la paraula per reconèixer que la mesura de govern sobre 
salut i cures ha arribat tard als grups però demana comprensió explicant que bona part 
de la informació prevenia de l’àrea de salut, la mesura ha estat molt elaborada i ha 
estat complex disposar de la informació en temps. Repliquen els/les consellers/eres 
Cuspinera (ERC), Martín (Cs) i Barreña (PPC) indicant que el document final ha arribat 
tard, no l’han pogut treballar i demanen que, en el futur, es presentin els documents 
en temps i forma. El conseller Sr. Barreña afegeix que això s’hauria d’haver tractat en 
el punt de l’ordre del dia i no amb caràcter previ. Tanca aquest debat la presidenta del 
Consell del districte indicant que es tractarà en la següent Junta de Portaveus. 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior: 

 
Es dona per llegida l’acta de la sessió ordinària de 15 de juliol 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.- Cartipas: 
 

A) En compliment de l’article 16.5, apartat segon de les Normes Reguladores de 
Funcionament dels Districtes, es procedeix al següent 
 

Pressa de possessió de nou conseller de Nou Barris pel Grup Municipal de BxCanvi, Sr. 
Yeray Mellado Garcia, un cop nomenat membre del Consell Municipal del districte de 
Nou Barris per Decret d’Alcaldia de data 30 de setembre de 2021 
 

B) En compliment de l’article 4.3 del Reglament Orgànic Municipal, es comunica la 
resolució següent: 
 

Decret del Regidor del Districte de data 13 d’octubre de 2021 de fixació del règim de 
dedicació de conseller de Districte 
 
3.-  Part informativa 
 
En compliment  de l’article 36.2 de les Normes Reguladores de Funcionament dels 
Districtes, es comunica el següent: 

 
3.1) Adjudicacions de contractes per procediment obert i de contractes menors amb 
publicitat del 187 de juny de 2021 fins al 17 de setembre de 2021. 
 
El conseller Sr. Sangrà (ERC) manifesta que ja ha fet arribar a la secretaria del districte 
mitjançant correu electrònic la relació de contractes a revisar i el conseller Sr. Barreña 
(PPC) manifesta que ho demanarà per correu electrònic adreçat a la secretaria del 
districte. 



 
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 

 

3 
 

 
3.2) Mesura de Govern: Salut i Cures a Nou Barris 
 
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Flaquer (BComú), Mellado (BxCanvi), Barreña 
(PPC), Martín (Cs), Cuspinera (ERC) i el regidor adscrit Sr. Martí (JuntsxCat). 
 

  3.3) Informe Regidor.  
 

Intervenen el Sr. Regidor del Districte els/les consellers/eres Srs/es. Mellado (BxCanvi), 
Barreña (PPC), Del Olmo (Cs), Sangrà (ERC) i el regidor adscrit Sr. Martí (JuntsxCat). 
 
Pel públic, intervenen els/les Srs/es. Esther, Francisco Garrobo, Lorena Checa, Jordi 
Edo i Lorena. 

 
4.- Part decisòria/executiva 

 
INFORMAR favorablement sobre la proposta de canvi de denominació de plaça de 
l’Aqüeducte per la denominació de Plaça dels Colors, a l’espai situat entre els carrers 
del Moixeró, Vallcivera i Rasos de Peguera al Districte de Nou Barris i elevar la proposta 
a la Ponència de Nomenclàtor dels carrers de Barcelona. 
 
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Izquierdo (BComú), Mellado (BxCanvi), 
Barreña (PPC), del Olmo (Cs) i Román (ERC). 
 
S’APROVA per majoria la proposta d’acord en debat amb la votació favorable del Partit 
dels Socialistes de Catalunya, Barcelona en Comú, Ciutadans i Partit Popular de 
Catalunya (15 vots a favor), cap vot en contra i l’abstenció d’Esquerra Republicana de 
Catalunya i de Barcelona pel Canvi (4 abstencions). 
 
5.-  Part d’impuls i control 

 
5.1. a) Proposicions d’acord/declaracions de grup 

 
Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya  
 
Que el Govern del Districte elabori, en el termini de sis mesos, un Pla de Millora de 
l’Enllumenat que tingui com a prioritat l’eliminació de «punts foscos» del Districte de 
forma efectiva, que pari especial atenció en els punts que veïnes i veïns identifiquen 
repetidament com a insuficientment il·luminats, com ara la plaça Virrei Amat, la plaça 
Francesc Layret, l’eix Joaquim Valls-Zona Verda, la plaça Roja o el carrer Romaní, entre 
d’altres. I que aquest Pla de Millora vagi acompanyat d’una partida extraordinària i 
específica en els pressupostos dels propers exercicis 
 
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Sangrà (ERC), Mellado (BxCanvi), Barreña 
(PPC), del Olmo (Cs) i Belbeida (PSC). 
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NO S’APROVA per majoria aquesta proposició d’acord/declaració de grup en debat amb 
els vots a favor d’ Esquerra Republicana de Catalunya, Ciutadans, Partit Popular de 
Catalunya i Barcelona pel Canvi (7 vots a favor), els vots en contra del Partit dels 
Socialistes de Catalunya i Barcelona en Comú (12 vots en contra) i cap abstenció. 
 
Del Grup Municipal de Ciutadans 
 
Por lo expuesto con anterioridad, instamos al Gobierno del Distrito de Nou Barris, 
Consorci d’Educació y entes oportunos a que: 1) Se realicen cursos de formación a los 
directores y Ampas de los colegios en el protocolo de prevención, detección e 
intervención contra el acoso y el ciberacoso entre iguales; 2)Se permita a las AMPAS 
iniciar el protocolo anti acoso y contactar con Inspecció d’Educació; 3) Inspecció 
d’Educació se reúna con todas las partes implicadas en todo caso de acoso y/o 
ciberacoso 
 
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Martín (Cs), Mellado (BxCanvi), Barreña 
(PPC), Cuspinera (ERC), Flaquer (BComú) i Ramírez (PSC) 
 
Per part del públic intervé el Sr. Francisco Garrobo 
 
S’APROVA per majoria aquesta proposició d’acord/declaració de grup en debat, amb 

la votació favorable del Partit dels Socialistes de Catalunya, Barcelona en Comú, 
Ciutadans, Partit Popular de Catalunya i Barcelona pel Canvi (16 vots a favor), el vot en 
contra d’Esquerra Republicana de Catalunya (3 vots en contra) i cap abstenció, amb el 
següent text transaccionat amb el Govern del Districte: 
 
Por lo expuesto con anterioridad, solicitamos que desde el Distrito de Nou Barris, se 
inste al Departament d'Ensenyament mediante el Consorci d'Educació de Barcelona a 
reforzar la formación a Direcciones de escuelas e institutos, así como a las 
AFAs/AMPAs, en la prevención, detección e intervención contra el acoso y el ciberacoso 
entre iguales, así como enriquecer el actual protocolo con acciones de 
acompañamiento emocional a la comunidad educativa del centro educativo, cuando 
consta algun caso que activa el protocolo. 
 
Del grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
 
Que se estudie la posibilidad de la remodelación integral de la calle Artesanía a su paso 
entre vía Favencia y vía Julia dentro de las futuras actuaciones urbanísticas 
 
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Barreña (PPC), Mellado (BxCanvi), Martín 
(Cs), Cuspinera (ERC) i López (BComú). 
 
S’APROVA per unanimitat aquesta proposició d’acord/declaració de grup en debat, text 
transaccionat amb el Govern del Districte: 
 
Remodelación integral de la calle Artesanía a su paso entre Via Favencia y la calle 
Góngora dentro de las futuras actuaciones urbanísticas 
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5.1.b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
 
Del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya 
 
El Consell Plenari del Districte de Nou Barris acorda que el Districte insti al 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya a prendre de manera urgent les 
decisions oportunes i necessàries per tal de trobar una sortida raonable a una situació 
insostenible, i poder així conciliar de manera efectiva i justa el dret de manifestació 
dels convocants amb els altres drets de milers de veïnes i veïns del Districte i de la 
resta de la ciutat 
 
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Ramírez (PSC), Mellado (BxCanvi), Barreña 
(PPC), del Olmo (Cs), Sangrà (ERC) i López (BComú). 
 
Per part del públic intervé el Sr. Francisco Garrobo 
 
S’APROVA aquesta proposició d’acord amb contingut de declaració institucional en 

debat, amb la votació favorable del Partit dels Socialistes de Catalunya, Barcelona en 
Comú, Ciutadans, Partit Popular de Catalunya i Barcelona pel Canvi (16 vots a favor), 
el vot en contra d’Esquerra Republicana de Catalunya (3 vots en contra) i cap 
abstenció, amb el següent text transaccionat amb Barcelona en Comú: 
 
El Consell Plenari del Districte de Nou Barris acorda que el Districte insti, a través de la 
Tinença de Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona, al Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya a prendre de manera urgent les decisions oportunes i 
necessàries per tal de trobar una sortida raonable a aquesta situació, i poder així 
conciliar de manera efectiva i justa el dret de manifestació dels convocants amb els 
altres drets de milers de veïnes i veïns del Districte i de la resta de la ciutat 
 
5.2 Precs 
 
Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
 
Que el govern del districte concreti en un document com es reforçarà el servei de 
neteja al districte de Nou Barris, quines actuacions es duran a terme per garantir el 
manteniment de l’espai públic i amb quins recursos humans i pressupostaris comptarà. 
Que aquest document es faci arribar als grups polítics i a les entitats veïnals abans del 
proper plenari. 
 
Intervenen el conseller Sr. Sangrà (ERC) i el Regidor del Districte (PSC) 
 
ACCEPTAT 
 
Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
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Realitzar una campanya intensiva per eradicar els focus de problemes de convivència, 
incivisme i excés de soroll que contempli diverses accions transversals, durant un 
mínim d’un any. Tals accions haurien de ser, com a mínim: a) Definir d'acord amb les 
Associacions de Veïnes i Veïns, i els diferents Consells de Barri els àmbits d’actuació tot 
declarant si es necessari zones acústiques de règim especial (ZARE) aquelles àrees en 
les quals es comprovi que se superen els valors límit d’immissió en els termes 
establerts per la legislació vigent; b) Potenciar i crear on calgui Taules Prevenció i 
Seguretat de barri, amb la presencia de tots els grups municipals de Nou Barris com a 
un espai d’informació, comunicació i mediació amb els veïns, veïnes i entitats de les 
zones afectades; c) Informar de manera regular al Consell Sectorial de Prevenció i 
Seguretat de Nou Barris de les mesures en aquesta campanya i del seu grau 
d'acompliment; d) Instal·lar sonòmetres a les places i recorreguts de pas nocturns 
habituals, així com coresponsabilitzar els gestors de locals amb terrassa o d’oci nocturn 
dels excessos generats en els seus espais; e) Acompanyar les accions d’una campanya 
de comunicació amb senyalització específica a les zones afectades tot indicant de 
manera clara les activitats no permeses i el volum de soroll màxim acceptat i l’import 
de la sanció que li correspon a cada infracció; f) Elevar al Ajuntament de Barcelona la 
necessitat de revisar les ordenances municipals per tal que les botigues d’alimentació 
no puguin vendre alcohol d’alta graduació ni begudes fredes de baixa graduació a 
partir de les 22h, així com ubicar les begudes alcohòliques en espais no visibles des del 
carrer; g) Reforçar la presència de Guàrdia Urbana durant un període mínim d’un any 
estudiant la utilització, de en els casos greus i recurrents, de dispositius de saturació 
policial i sancions administratives tal com determinen les ordenances municipals; h) 
Implementar un dispositiu de neteja específic de l’espai públic en l’horari de tancament 
de les activitats permeses i i) Aplicar mesures de pressió i sanció a la venda ambulant 
de begudes alcohòliques. 
 
Intervenen el conseller Sr. Roman (ERC) i el Regidor del Districte (PSC) 
 
ACCEPTAT AMB EL TEXT MODIFICAT SEGÜENT: 
 
Realitzar una campanya intensiva per eradicar els focus de problemes de convivència, 
incivisme i les molèsties derivades, que contempli diverses accions transversals, durant 
un mínim d’un any. Tals accions haurien de ser, com a mínim:  
 
a. Definir d'acord amb les Associacions de Veïnes i Veïns, i els diferents Consells de 
Barri els àmbits d’actuació de la campanya.  
b. Potenciar i crear on calgui Taules Prevenció i Seguretat de barri, amb la presencia 
de tots els grups municipals de Nou Barris com a un espai d’informació, comunicació i 
mediació amb els veïns, veïnes i entitats de les zones afectades.  
c. Informar de manera regular al Consell Sectorial de Prevenció i Seguretat de Nou 
Barris de les mesures en aquesta campanya i del seu grau d'acompliment.  
d. Reforçar la presència de Guàrdia Urbana estudiant la utilització, de en els casos 
greus i recurrents, de dispositius de saturació policial i sancions administratives tal com 
determinen les ordenances municipals.  
e. Aplicar mesures de pressió i sanció a la venda ambulant de begudes alcohòliques. 
 



 
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 

 

7 
 

 
 
Del Grup Municipal de Ciutadans 
 
Por los motivos expuestos con anterioridad, rogamos al Distrito de Nou Barris que 
informe en este pleno sobre los proyectos presentados a los fondos Next Generation 
por parte del Ayuntamiento de Barcelona y que tengan una inversión directa o 
indirecta en el Distrito de Nou Barris 
 
Intervenen el conseller Sr. Del Olmo (Cs) i el Regidor del Districte (PSC) 
 
ACCEPTAT AMB EL TEXT MODIFICAT SEGÜENT: 
 
Por los motivos expuestos con anterioridad, rogamos al Distrito de Nou Barris que 
informe, en la menor brevedad posible una vez tengan la información, sobre los 
proyectos presentados a los fondos Next Generation por parte del Ayuntamiento de 
Barcelona y que tengan una inversión directa o indirecta en el Distrito de Nou Barris 
 
Del Grup Municipal de Ciutadans 
 
Por los motivos expuestos con anterioridad, rogamos al Distrito de Nou Barris que 
implementen los recursos y efectivos necesarios para garantizar los servicios de 
limpieza para paliar los problemas de insalubridad y malos olores, y el aumento de 
roedores y jabalís a causa de la presencia de basura en las calles 
 
Intervenen les conselleres Sres. Martín (Cs) i Belbeida (PSC) 
 
ACCEPTAT AMB EL TEXT MODIFICAT SEGÜENT: 
 
Por los motivos expuestos con anterioridad, rogamos al Distrito de Nou Barris que 
implementen los recursos y efectivos necesarios para garantizar los servicios de 
limpieza para paliar los problemas de suciedad y malos olores, y el aumento de 
roedores y jabalís a causa de la presencia de basura en las calles 
 
 
Del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
 
Instamos al Gobierno municipal de Nou Barris a la suspensión inmediata de este carril 
bici en el tramo expuesto anteriormente y que la “taula de mobilitat” busque un 
itinerario alternativo 
 

Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Barreña (PPC) i Flaquer (BComú) 

Pel públic intervé el Sr. Francisco Garrobo 

NO ACCEPTAT 
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Del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
 

Instamos al Gobierno municipal de Nou Barris a revisar estas tuberías y, que en el caso 

de encontrarse en mal estado y tener riesgo para la salud de nuestros ciudadanos, se 

proceda a la inmediata renovación de todas y cada una de ellas 

Intervenen el conseller Sr. Barreña (PPC) i el Regidor del Districte (PSC) 
 
ACCEPTAT AMB EL TEXT MODIFICAT SEGÜENT: 
 
Instamos a la administración correspondiente a revisar estas tuberías y, que en el caso 
de encontrarse en mal estado y tener riesgo para la salud de nuestros ciudadanos, se 
proceda con la mayor brevedad posible a la renovación de todas y cada una de elles. 
 
5.3 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 8 
d’octubre de 2020 amb el següent contingut: 
 
«Que el Govern del Districte posi en marxa les mesures necessàries per tal d’evitar 
l’ocupació dels carrils bici de la Via Júlia pels vehicles per als quals no hi estan 
destinats i garantir la seguretat dels usuaris.» 

Intervenen els/les consellers/eres Srs. Roman (ERC) i Belbeida (PSC) 

ES DONA PER TRACTADA 

6.- Precs i preguntes del públic assistent al Plenari 

En compliment de l’article 38.2 de les Normes Reguladores de Funcionament dels 
Districtes es dona la paraula als/a les ciutadans/es següents: 
 

Irene Amparo Ferrero Solà. Respon el Regidor del Districte 

ES DONA PER TRACTADA 

S’acorda que les preguntes formulades pels Srs. Manuel López Domínguez i Jose 

Palomo Urbina, no presents a la sala ni connectats telemàticament i que no guarden 

relació estricte amb l’ordre del dia del plenari, es contestin per escrit. 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència del Consell Plenari del 
Districte de Nou Barris aixeca la sessió a les 23:19 hores. 
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