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CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS 
 
SESSIO ORDINÀRIA DE 14 DE DESEMBRE DE 2021 
 
 
ACTA 
 
 
A la Sala de Plens de la seu del Districte de Nou Barris, amb pantalla central de control 
el 14 de desembre 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 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), 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 Yeray Mellado Garcia 
(BxCanvi) , assistits per la lletrada Sra. Pilar Ajo Carral que certifica en substitució 
secretari delegat, Sr. Ricardo Fernández Aranda, que excusa l’absència per malaltia. 
 
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) 
Il·lm. Sr. Josep Bou i Vila (PPC) i Il·lm. Sr. Jordi Martí Galbis (JuntsxCat); 
 
La sessió se celebra íntegrament de forma presencial pels membres del Consell Plenari, 
amb les mesures de seguretat establertes a la Resolució SLT 3652/2021, de 7 de 
desembre, 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, distància 
interpersonal de seguretat i registre d’entrada respecte dels assistents físicament a la 
sala de plens, a distància per videoconferència per les persones que ho van demanar 
de forma anticipada i per streaming a través del canal youtube. 
 
La lletrada Sra. Ajo Carral 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 19.05 h. 
 
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 videoconferència o l’streaming. 
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1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior: 
 

Es dona per llegida l’acta de la sessió ordinària de 14 d’octubre 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) Adjudicacions de contractes per procediment obert i de contractes menors amb 
publicitat del 18 de setembre de 2021 al 15 de novembre 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. 
 
2.2) Restar assabentat de l’acord de la Comissió de Govern del 19 de novembre de 

2021 d’aprovació dels Preus Públics per al Districte de Nou Barris per l’any 2022. 

Intervenen el Sr. Regidor del Districte i els/les consellers/eres Srs/es. Mellado 
(BxCanvi), Barreña (PPC), Martin (Cs) i Sangrà (ERC). 
 
Pel públic intervé el Sr. Adrià Ventura Ramos 
 

  2.3) Informe Regidor.  
 

Intervenen el Sr. Regidor del Districte els/les consellers/eres Srs/es. Mellado (BxCanvi), 
Barreña (PPC), Del Olmo (Cs), Sangrà (ERC). 
 
Pel públic, intervenen els/les Srs/es. Elia Herranz (AAVV Prosperitat), Adrià Ventura 
Ramos, Albert Recio, Andrés Naya, Joan Catafal, Francisco Garrobo i Jose Palomo. 
 
2.4) Informe vers la Campanya de Nadal 2021 a Nou Barris 
 
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Rodríguez (PSC), Mellado (BxCanvi), Barreña 
(PPC), Martin (CS) i Cuspinera (ERC) 

 
3.- Part decisòria/executiva 

 
3.1) Informar favorablement sobre el projecte de pressupostos de l’Ajuntament de 
Barcelona (ciutat i Districte) per l’any 2022 
 
Intervenen el Sr. Regidor del Districte i els/les consellers/eres Srs/es. Mellado 
(BxCanvi), Barreña (PPC), Martin (Cs), Sangrà (ERC). 
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S’APROVA per majoria la proposta d’acord en debat amb la votació favorable del Partit 
dels Socialistes de Catalunya i Barcelona en Comú (12 vots a favor), el vot en contra 
de Ciutadans i Partit Popular de Catalunya (3 vots en contra)i l’abstenció d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i de Barcelona pel Canvi (4 abstencions). 
 
3.2) Informar favorablement sobre l’aprovació inicial, de conformitat amb l'article 68.1 
a) de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per 
a la creació del pati exterior de la nova escola bressol municipal, al carrer Palamós 70, 
el Districte de Nou Barris, d’iniciativa municipal a proposta del Consorci d’Educació de 
Barcelona. 
 
Intervenen els/les consellers/eres Sra/es. Belbeida (PSC), Mellado (BxCanvi), Barreña 
(PPC), del Olmo (Cs) i Cuspinera (ERC). 
 
Pel públic intervé el Sr. Jose (AAVV Trinitat Nova) 
 
S’APROVA per unanimitat aquesta proposta d’acord en debat 
 
3.3) Informar favorablement sobre l’aprovació inicial per part de la Comissió de Govern 
de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de data 18 de novembre de 2021 del projecte 
normatiu del Reglament de Participació Ciutadana. 
 
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Gabarnet (BComú), Mellado (BxCanvi), 
Barreña (PPC), Martin (Cs) i Cuspinera (ERC) 
 
Pel públic intervé el Sr. Francisco Garrobo 
 
S’APROVA per majoria la proposta d’acord en debat amb la votació favorable del Partit 
dels Socialistes de Catalunya, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana de Catalunya 
(15 vots a favor), cap vot en contra i l’abstenció de Ciutadans, Partit Popular de 
Catalunya i Barcelona pel Canvi (4 abstencions). 
 
3.4) Informar favorablement sobre la proposta, consistent en el canvi de denominació 
de la placeta dels Avis per la denominació de Placeta de les Àvies i els Avis, al barri de 
Porta del 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, Esquerra republicana de Catalunya, 
Ciutadans i Partit Popular de Catalunya (18 vots a favor), cap vot en contra i 
l’abstenció de Barcelona pel Canvi (1 abstenció). 
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4.-  Part d’impuls i control 

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

 
Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya  
 
Que el Districte de Nou Barris amb els departaments corresponents de l'Ajuntament de 
Barcelona portin a terme un projecte de pacificació dels entorns de l’Escola Víctor 
Català que reculli les propostes de l’AFA i contempli les accions següents: a) 
Peatonalitzar el carrer Santa Engràcia entre els carrer Turó Blau i Font d'en Canyelles; 
b) Facilitar l'accés directe del barri de Prosperitat al passeig Valldaura fent de doble 
sentit el tram del carrer Font d'en Canyelles, entre Enric Casanovas i el passeig 
Valldaura; c) Conversió del carrer Turó Blau en zona 20. 
 
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Roman (ERC), Mellado (BxCanvi), Barreña 
(PPC), del Olmo (Cs), Flaquer (BComú) i Bouzon (PSC). 
 
Pel públic intervé la Sra. Meritxell López 
 
S’APROVA per unanimitat aquesta proposició d’acord/declaració de grup en debat, amb 
el següent text transaccionat amb el Govern del Districte: 
 
Que el Districte de Nou Barris demani un estudi de mobilitat als departaments 
corresponents de l'Ajuntament de Barcelona que contempli les diferents possibilitats de 
un projecte de pacificació dels entorns de l’Escola Víctor Català incloent les propostes 
de l’AFA i teixit associatiu i que son: a) Peatonalitzar el carrer Santa Engràcia entre els 
carrer Turó Blau i Font d'en Canyelles; b) Facilitar l'accés directe del barri de 
Prosperitat al passeig Valldaura fent de doble sentit el tram del carrer Font d'en 
Canyelles, entre Enric Casanovas i el passeig Valldaura; c) Conversió del carrer Turó 
Blau en zona 20. 
 
Que amb els resultats d’aquest estudi el districte faci un projecte de pacificació dels 
entorns de l’Escola Víctor Català amb l’acord del conjunt de la ciutadania implicada. 
 
Del Grup Municipal de Ciutadans 
 
Por lo expuesto con anterioridad, instamos al Gobierno del Distrito de Nou Barris a que 
proceda a: 1) Elaborar un Plan Integral de Mantenimiento y mejora del barrio de 
Vallbona, junto a los vecinos y entidades del barrio, donde se incluyan actuaciones, 
como: -Realizar mejoras en el mobiliario urbano, con la instalación de bancos, 
papeleras, contenedores, etc.; -Instalación de jardineras teniendo cuenta el entorno 
natural del barrio;- Mejorar el servicio de transporte público en la zona, para reducir los 
tiempos de espera y aumentar su frecuencia; -Mejorar el mantenimiento y desbroce de 
zonas cercanas a viviendas para evitar incendios;- Mejoras en la accesibilidad;-Reducir 
las afectaciones acústicas de la C-33 y C-58; -Etc.; 2) Informar periódicamente a los 
vecinos y grupos municipales del Distrito sobre el proceso anteriormente citado.” 
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Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Martín (Cs), Mellado (BxCanvi), Barreña 
(PPC), Roman (ERC), Recio (BComú) i l’Il·lm. Regidor del districte (PSC) 
  
Per part del públic intervé el Sr. Jose Palomo 
 
NO S’APROVA per majoria aquesta proposició d’acord/declaració de grup en debat, 
amb la votació favorable d’Esquerra Republicana de Catalunya, Ciutadans, Partit 
Popular de Catalunya i Barcelona pel Canvi (7 vots a favor), el vot en contra del Partit 
dels Socialistes de Catalunya i Barcelona en Comú (12 vots en contra) i cap abstenció. 
 
Del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
 
Se busquen todas las opciones posibles del cambio de ubicación del campo para ser 
instalado provisionalmente dentro del barrio; -Que el Gobierno municipal se 
comprometa a negociar hasta el último segundo con ADIF previo acuerdo con el 
Racing Vallbona C.F y AVV de Vallbona. 
 
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Barreña (PPC), Mellado (BxCanvi), del Olmo 
(Cs), Roman (ERC), Recio (BComú) i  l’Il·lm. Regidor del districte (PSC). 
 
Pel públic intervé el Sr. Jose Palomo 
 
S’APROVA per unanimitat aquesta proposició d’acord/declaració de grup en debat. 
 

Del Grup Municipal de Barcelona pel Canvi 
 
Instar al gobierno del distrito a poner en marcha una campaña informativa con medios 

y alcance suficientes para hacer llegar a los interesados toda la información relativa al 

trámite mencionado en la exposición de motivos, así como a mejorar el aspecto técnico 

y visual de las terrazas provisionales, eliminando los bloques de cemento “New Jersey”, 

para integrarlas en el paisaje urbano y evitar la sensación visual de un espacio en 

obras. 

Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Mellado (BxCanvi), Barreña (PPC), Martin 
(Cs), Cuspinera (ERC) i Rodríguez (PSC). 
 
Pel públic intervé el Sr. Francisco Garrobo. 
 
S’APROVA per majoria aquesta proposició d’acord/declaració de grup en debat, amb el 
següent text transaccionat amb el Govern del Districte: 
 
Instar al Ayuntamiento de Barcelona a intensificar la campaña informativa para que los 

interesados tengan toda la información relativa al trámite mencionado en la exposición 

de motivos, así como a mejorar el aspecto técnico y visual de las terrazas 
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provisionales, eliminando los bloques de cemento “New Jersey”, para integrarlas en el 

paisaje urbano y evitar la sensación visual de un espacio en obras. 

4.1.b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
 
Del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya 
 

1. Refermar el compromís del districte de Nou Barris en la lluita contra la SIDA per tal 

d’aconseguir l’objectiu que l’any 2030 el 95% de les persones amb VIH tinguin 

coneixement de la seva malaltia, el 95% estigui en tractament i el 95% tingui 

càrrega viral negativa, amb la finalitat d’aconseguir la seva eradicació. 

2. Reiterar la solidaritat amb aquelles persones que no han pogut superar-la i amb 

aquelles que avui en dia la pateixen. 

3. Donar suport a les entitats i als professionals sanitaris que lluiten per eradicar la 

malaltia, que acompanyen a les persones seropositives i que busquen la 

desestigmatització de la mateixa i de les persones que la pateixen. 

4. Protegir i informar a la ciutadania de l’existència d’unitats de malalties de 

transmissió sexual i promoure l’obertura de noves unitats a la resta de centres 

d’atenció primària que ara no en tenen. 

5. Garantir, dins les competències municipals, l’accés equitatiu a la sanitat a tota la 

ciutadania barcelonina i protegir l’atenció primària per agafar a temps el VIH i 

poder donar tractament als i les afectades al més aviat possible, a fi de garantir el 

màxim de persones amb càrrega viral negativa.  

6. Seguir promovent de forma conjunta amb altres institucions l’augment d’inversió 

en R+D+I que ja ha quedat palès que ajuda a desenvolupar vacunes i 

medicaments que faciliten la prevenció la transmissió de la malaltia i milloren la 

qualitat de vida dels seropositius. 

7. Apostar per la formació com a eina per prevenir aquesta, reconeixent que la via 

del coneixement és de les més efectives per arribar als objectius marcats, fent 

èmfasi en els joves i en els homes que tenen sexe amb homes i dones trans.  

8. Continuar realitzant campanyes municipals de sensibilització i conscienciació i 

facilitar les dades sobre l’evolució del VIH i la SIDA i de les persones seropositives 

als canals de difusió de l’ajuntament i actualitzar-les anualment. 

 
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Bouzon (PSC), Mellado (BxCanvi), Barreña 
(PPC), Martin (Cs), Cuspinera (ERC) i Flaquer (BComú). 
 
Per part del públic intervé el Sr. Francisco Garrobo 
 
S’APROVA per unanimitat aquesta proposició d’acord amb contingut de declaració 
institucional en debat. 
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4.2 Precs 
 
Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
 
Que es procedeixi a retirar el conjunt de coixins berlinesos del tram del carrer de Costa 
i Cuixart entre l’Avinguda dels Quinze i el carrer de Felip II, per acabar amb les 
molèsties que provoquen al veïnat i, de retruc, que es faci una revisió de les ubicacions 
i funcionalitat de tots aquests dispositius instal·lats recentment arreu del Districte per 
tal de garantir que compleixin la seva funció dissuasiva sense generar molèsties al 
veïnat. 
 
Intervenen els/les conseller/eres Srs/es. Sangrà (ERC) i Belbeida (PSC) 
 
NO ACCEPTAT 
 
Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
 
Demanem al Govern del Districte que garanteixi el bon estat de l’actual mercat, que 
faciliti el seu accés als usuaris del mercat mentre durin les obres del nou, així com un 
Pla de dinamització per mantenir l’activitat econòmica 
 

Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Cuspinera (ERC) i Rodríguez (PSC) 
 
ACCEPTAT 
 
Del Grup Municipal de Ciutadans 
 
Por los motivos expuestos con anterioridad rogamos al Gobierno del Distrito de Nou 

Barris y entes oportunos, que realicen un estudio para la mejora en la accesibilidad de 

las escaleras actuales, situadas entre el Campillo de la Virgen (Torre Baró) y la calle 

Vallcivera (Ciudad Meridiana); y cuyas mejoras podrían basarse en la instalación de 

escaleras mecánicas y la reducción de la pendiente de dichas escaleras. 

Intervenen els consellers Sr. Del Olmo (Cs) i Pallarès (PSC) 
 
ACCEPTAT  
 
Del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
 
Instamos al Ayuntamiento de Nou Barris a que tome todas las medidas que sean 
necesarias y con la mayor urgencia posible para solucionar este grave problema 
existente. 
 
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Barreña (PPC) i Flaquer (BComú) 

ACCEPTAT 



 
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 

 

8 
 

Del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
 

Que se priorice la continuidad del Plan de Renovación Integral del Alumbrado en Nou 

Barris; -Que se informe por escrito al Grupo municipal del PP del estado de ejecución 

de dicho Plan. 

Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Barreña (PPC) i Belbeida (PSC) 
 
ACCEPTAT  
 
Del Grup Municipal de Barcelona pel Canvi 
 
Que las publicaciones destinadas a los vecinos de Nou Barris relativas al anuncio de 

eventos, reuniones y otros encuentros sean publicadas e impresas tanto en catalán 

como en español. 

Intervenen el conseller Sr. Mellado i l’Il·lm. Regidor del Districte (PSC) 
 
Pel públic intervenen els Srs. Jordi i Ignasi Costa 
 
NO ACCEPTAT 
 
4.3 Preguntes 
 
Del Grup Municipal de Ciutadans 
 

Por los motivos expuestos con anterioridad, preguntamos al Gobierno del Distrito de 

Nou Barris: ¿Cuáles han sido las inversiones realizadas entre 2018-2021 asociadas al 

proyecto de equipamiento en el espacio Ideal Plástica Flor (comprendido entre Paseo 

Valldaura-c/ Santa Engracia-c/ Font d’en Canyelles, c/ Boada) y las especificaciones 

actualizadas del proyecto en las que el Gobierno de Distrito está trabajando?”  

Intervenen el conseller Sr. del Olmo (Cs) i l’Il·lm. Regidor del Districte (PSC) 

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 8 
d’octubre de 2020 amb el següent contingut: 
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"Que el govern del Districte, juntament amb la Regidoria de Mobilitat i TMB, presenti, 
una proposta de millora del servei de transport públic entre els barris de Verdum i de 
Porta i el CAP de Rio de Janeiro que contempli l’augment de freqüències, la modificació 
de recorreguts, servei de transport a demanda o qualsevol altra mesura que permeti 
millorar l’accessibilitat per als usuaris de forma eficaç." 
 

Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Sangrà (ERC) i López (BComú) 
 
ES DONA PER TRACTADA 

5.- 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: 
 
No s’hi formulen preguntes en aquest punt de l’ordre del dia 
 
 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència del Consell Plenari del 
Districte de Nou Barris aixeca la sessió a les 00:45 hores del dia 15 de desembre de 
2021. 
 
 


