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CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS
SESSIO ORDINÀRIA DE 24 de MAIG DE 2022
ACTA
A la Sala de Plens de la seu del Districte de Nou Barris, amb pantalla central de control
el 24 de maig de 2022, 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), el regidor adscrit Il·lm. Sr. Jordi
Martí Galbis (JuntsxCat) 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), 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 (Valents) , assistits pel secretari delegat, Sr. Ricardo Fernández Aranda,
que certifica.
Excusen la seva absència els regidors adscrits l’Il·lma Sra. Janet Sanz Cid (BComú) i
Il·lm. Sr. Josep Bou i Vila (PPC) així com el conseller Sr. Guillem Gabarnet Colominas
(BComú).
La sessió se celebra íntegrament de forma presencial pels membres del Consell Plenari
i de forma semipresencial pel públic, amb inscripció prèvia, distància interpersonal de
seguretat 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, d’acord amb les recomanacions establertes a la
Resolució 1131/2022, de 21 d’abril, per la qual es modifica l'obligatorietat de l'ús de la
mascareta com a mesura en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID19 al territori de Catalunya i Real Decreto
286/2022, de 19 de abril por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada per la COVID-19.
El Secretari delegat constata la identitat de tots els membres del Consell Plenari del
Districte presents a la sala, així com l’existència de quòrum legal.
La Presidència obre la sessió a les 18.39 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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Abans de començar la presidenta del Consell del Districte fa una menció especial en
record del Sr. Fermin Diaz i de la Sra. Maria Lluïsa Serralta, morts recentment.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior i del Consell Ciutadà:
Es dona per llegida l’acta de la sessió ordinària de 23 de març de 2022 del Plenari del
Consell del Districte de Nou Barris, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els
membres del Consell; i S’APROVA al no formular-se cap oposició a les mateixes.
2.- Procés Participatiu de la Ciutadania Adolescent de Barcelona
En compliment de l'article 22.3 vers acord de Junta de portaveus sobre la modificació
de l’ordre del dia en relació amb l’article 38.2 vers la intervenció de la ciutadania en el
plenari, preceptes continguts a les Normes Reguladores de Funcionament dels
Districtes, dos alumnes de l’IES Trinitat Nova exposen propostes en matèria
mediambiental, en especial, neteja i reforestació de la muntanya de Collserola, amb
exhibició d’un vídeo en el que intervenen altres alumnes de l’Institut.
Per part dels grups municipals, intervenen la presidenta del Consell del Districte, els/les
consellers/eres Srs/es. Mellado (Valents), Barreña (PPC), Martín (Cs), Sangrà (ERC),
Recio (BComú) i el Sr. Regidor del Districte de Nou Barris (PSC).
ES DONA PER TRACTAT
3.- Cartipas:
En compliment de l’article 4.3 del Reglament Orgànic Municipal, es comunica la
resolució següent:
Decret d’Alcaldia de data 7 d’abril de 2022 de nomenament de la Sra. Alexandra López
Lorente com a vicepresidenta del Consell del Districte de Nou Barris
4.- Part informativa
En compliment de l’article 36.2 de les Normes Reguladores de Funcionament dels
Districtes, es comunica el següent:
4.1) Adjudicacions de contractes per procediment obert i de contractes menors amb
publicitat del període 20 d’abril a 17 de maig de 2022.
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 Srs. Barreña
(PPC) manifesta que ho demanarà per correu electrònic adreçat a la secretaria del
districte.
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4.2) Restar assabentat de l’acord de la Comissió de Govern del 13 de maig de 2022
d’aprovació dels Preus Públics 2022 per al Districte de Nou Barris, relatius al camp de
futbol Turó de la Peira, CEM Guineueta i Espai Familiar La Bòbila
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Flaquer (BComú) Mellado (Valents), Barreña
(PPC), Martin (Cs) i Sangrà (ERC).
4.3) Mesura de Govern: Pla d’Acció Social Nou Barris
Intervenen, el Regidor del Districte, els/les consellers/eres Srs/es. Mellado (Valents),
Barreña (PPC), Martín (Cs), Roman (ERC) i el regidor adscrit Sr. Martí (JuntsxCat).
Pel públic, intervenen els Srs. Rafael González, Bertrand de Five i Francisco Garrobo
4.4) Informe Regidor.
Intervenen el Sr. Regidor del Districte, els/les consellers/eres Srs/es. Mellado (Valents),
Barreña (PPC), Martín (Cs) i Sangrà (ERC) i el regidor adscrit Sr. Martí (JuntsxCat).
Pel públic, intervenen els/les Srs. Adrià Ventura Ramos, Jose Aguilar, Francisco
Garrobo, Rafael González i Bertrand de Five.
5.- Part decisòria/executiva
5.1) Informar sobre la convocatòria d’adjudicació d’habitatges d’HPO següents: a) 47
habitatges de lloguer assequible ubicats a l’Avinguda Escolapi Càncer, 10-12 i 67
habitatges ubicats al carrer Palamós, 70 i ss, d’acord amb el disposat a l’article 23.2 f)
de la Carta Municipal de Barcelona.
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Recio (BComú) Mellado (Valents), 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 (14 vots a favor), cap vot en contra i l’abstenció d’Esquerra Republicana de
Catalunya i Valents (4 abstencions).
5.2) Informar sobre l’aprovació inicial, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, del Pla especial d’usos d’activitats vinculades al repartiment a
domicili, d’iniciativa municipal
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Belbeida (PSC) Mellado (Valents), Barreña
(PPC), del Olmo (Cs) i Cuspinera (ERC).
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
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(14 vots a favor), cap vot en contra i l’abstenció de Ciutadans, partit Popular de
Catalunya i Valents (4 abstencions).
5.3) Aprovar la proposta d’atorgament de les medalles d’honor de la ciutat 2022 per
al Districte de Nou Barris i elevar-les com a tal als òrgans centrals competents per a la
seva aprovació
Es proposa concedir les medalles d’honor de la ciutat 2022 a les següents entitats:
Fundación Adapta2 i Associació de Comerciants de Zona Nord.
S’APROVEN per unanimitat ambdues propostes d’acord en debat.
Intervé la Sra. Presidenta del Consell del Districte en nom i representació del Consell
Plenari del Districte de Nou Barris.
Pel públic intervenen el Sr. Bertrand de Five per agrair, com a president, la medalla
concedida a la Fundació Adapta2 i la Sra. Silvia per a agrair, com a presidenta, la
medalla concedida a l’Associació de Comerciants de Zona Nord.
6.- Part d’impuls i control
6.1. Proposicions d’acord/declaracions de grup
D’acord amb l’article 79.3 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de
Barcelona, aplicable als districtes de conformitat amb l’apartat 2 de la Disposició
Addicional Segona i amb l’acord unànime dels membres del Consell Plenari, la
presidenta del Consell del Districte alterar l’ordre de les proposicions d’acord i tractar,
en primer lloc, la proposició d’acord del Grup Municipal Valents.
Del Grup Municipal Valents
Instar al gobierno del distrito de Nou Barris, a elevar a la Ponencia del Nomenclátor de
Barcelona la designación como “Plaça d’Ucraïna” de la plaza que da acceso a la parada
de Metro de Trinitat Nova situada entre las calles Tamariu y Aiguablava
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Mellado (Valents), Barreña (PPC), Martin
(Cs), Cuspinera (ERC) i Martin (Govern PSC-BComú).
Pel públic intervenen tres ciutadans d’origen ucraïnès.
S’APROVA per unanimitat aquesta proposició d’acord/declaració de grup en debat, amb
el següent text transaccionat amb el Govern del Districte:
Instar al gobierno del distrito de Nou Barris a elevar a la Ponencia del Nomenclátor de
Barcelona, a través de la Taula de Memòria del Districte de Nou Barris, la designación
como "Plaça d'Ucraïna" de la plaza que da acceso a la parada de Metro de Trinitat
Nova situada entre las calles Tamarit i Aiguablava.
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De conformitat amb l’article 20 del Reglament Intern d’Organització i Funcionament del
districte de Nou Barris, la Junta de Portaveus en sessió del 17 de maig de 2022 acordà
que les proposicions d’acord dels grups municipals Esquerra Republicana de Catalunya
i Ciutadans es debatin conjuntament al tractar el mateix assumpte.
Del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya
Que el govern del Districte promogui la solució més adient per tal que l’AFA Ciutat
Meridiana pugui passar a la consideració de CFA, preferentment instant a la
requalificació de la finca que ocupa històricament l’AFA que, de retruc, ha de permetre
el reacondicionament, la posta el dia i la millora tant de l’edifici de l’AFA, com de
l’edifici annex, així com la millora general de la finca i el seu entorn
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Sangrà (ERC), Mellado (Valents), Barreña
(PPC), del Olmo (Cs) i Flaquer (BComú) i el Regidor del Districte (PSC).
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 govern del Districte promogui un acord consensuat entre les diferents parts per
tal que l’AFA Ciutat Meridiana pugui passar a la consideració de CFA, bé instant a la
requalificació de la finca que ocupa l’AFA –fet que permetria el reacondicionament, la
posta el dia i la millora tant de l’edifici de l’AFA, com de l’edifici annex, així com la
millora general de la finca i el seu entorno bé amb la posta a disposició per part del
Consorci d’Educació o del Districte d’un espai alternatiu a la zona alta del barri,
suficient i estable, en una decisió que ha de ser consensuada i no s’hauria d’allargar
més enllà de final de l’any en curs.
Del Grup Municipal Ciutadans
Por los motivos expuestos con anterioridad, solicitamos al Gobierno del Distrito de Nou
Barris: Su compromiso para trabajar en la línea que solicitan los Vecinos, Entidades y
Alumnos para que la AFA de Ciutat Meridiana siga establecida en el Barrio de Ciudad
Meridiana; -Instar al Consorcio de Educación de Barcelona, y trabajar de forma
conjunta, para conseguir las mejoras oportunas en las instalaciones del AFA de Ciutat
Meridiana y alcanzar la transformación del AFA en un Centro de Formación de Adultos
(CFA)
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Del Olmo (Cs), Mellado (Valents), Barreña
(PPC), Sangrà (ERC) i Flaquer (BComú) i el Regidor del Districte (PSC).
Pel públic, intervenen la Sra. Silvia (presidenta de l’Associació de Comerciants de Zona
Nord) i el Sr. Jose Carlos Prol Miguez
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S’APROVA per unanimitat aquesta proposició d’acord/declaració de grup en debat.
Del Grup Municipal Partit Popular de Catalunya
Que se busque una solución consensuada con las entidades del barrio y mientras tanto
se tomen todas las medidas oportunas para intentar paliar esta problemática de
incivismo que se produce diariamente
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Barreña (PPC), Mellado (Valents), del Olmo
(Cs), Sangrà (ERC), Flaquer (Comú) i Rodríguez (PSC).
S’APROVA per unanimitat aquesta proposició d’acord/declaració de grup en debat, amb
el següent text transaccionat amb el Govern del Districte:
Que se busque una solución consensuada con las entidades del barrio en el marco del
proceso participativo sobre el espacio de Can Xiringoi y, mientras tanto, se tomen
todas las medidas oportunas para intentar paliar esta problemática de incivismo que se
produce diariamente.
6.2 Precs
Del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya
Que el Govern del Districte de Nou Barris -seguint el model de participació i
transparència que s’aplica a la resta de districtes de la ciutat- integri els representants
dels grups municipals del Districte als Consells d’Equipament, regulant aquesta
participació mitjançant un acord de la Junta de Portaveus a celebrar abans de dos
mesos a partir de l’acceptació d’aquest prec
Intervenen el conseller Srs. Román (ERC) i l’Il·lm. Sr. Regidor (Govern PSC-BComú)
ACCEPTAT, si bé s’emplaça a una reunió amb els grups municipals per tractar
l’assumpte
Del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya
Demanem al Govern del Districte, presenti un seguit de mesures addicionals abans de
finals juny, que complementi el pla de convivència aprovat pel Govern de la Ciutat, per
tal d'evitar que aquest estiu torni ha haver les mateixes molèsties que han patit els
veïns en els darrers anys
Intervenen les conselleres Sres. Cuspinera (ERC) i Guerrar (Govern PSC-BComú)
ACCEPTAT
Del Grup Municipal Ciutadans
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Por los motivos expuestos con anterioridad rogamos al Gobierno del Distrito de Nou
Barris y entes oportunos, nos faciliten un informe donde se especifique: 1)Hacer un
estudio sobre la viabilidad para la instalación de vallas protectoras alrededor de los
contenedores que impidan ser volcados por los jabalís; 2) Sustituir las papeleras que se
encuentren en mal estado o que no hayan sidorepuestas tras una incidencia por un
nuevo
modelo
de
papeleras
que
tengan
una tapa para evitar que los jabalís extraigan la basura que hay en el interior de las
papeleras; 3) Dar una mayor difusión de las campañas de sensibilización y
concienciación que se está llevando a cabo por parte del Ayuntamiento a la ciudadanía
para que no les faciliten comida
Intervenen les conselleres Sres. Martín (Cs) i Belbeida (Govern PSC-BComú)
NO ACCEPTAT
Del Grup Municipal Ciutadans
Por los motivos expuestos con anterioridad rogamos al Gobierno del Distrito de Nou
Barris y entes oportunos, faciliten un informe donde se especifique: - Cuáles son los
criterios que han seguido y están siguiendo para la implantación de las zonas de
estacionamiento regulado (verde y azul) en los diferentes barrios del Distrito de Nou
Barris; - Qué alternativas de estacionamiento van a implantar para los vecinos y
trabajadores que se les ha denegado su solicitud de área verde, por motivos diversos y
que no contempla la normativa actual.
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Del Olmo (Cs) i Belbeida (Govern PSCBComú).
Pel públic intervé el Sr. Bertrand de Five.
NO ACCEPTAT
Del Grup Municipal Partit Popular de Catalunya
Que se estudie la posibilidad de que se haga una prueba piloto y que se instalen varios
paneles informativos para ver si así se consigue terminar con esta problemàtica
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Barreña (PPC) i Guerra (Govern PSC-BComú)
ACCEPTAT
Del Grup Municipal Partit Popular de Catalunya
Que se estudien y se apliquen las fórmulas utilizadas en los municipios del entorno o
grandes ciudades para reducir el incivismo en el distrito de una vez por todas
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Intervenen el conseller Sr. Barreña (PPC) i el Regidor del Districte (Govern PSCBComú)
NO ACCEPTAT
Del Grup Municipal Valents
Que el gobierno del distrito de Nou Barris realice las gestiones pertinentes, tanto con
Parques y Jardines como con la empresa encargada de la limpieza de la vía publica,
con el objetivo de llevar a cabo una poda general del arbolado situado en el parking
disuasorio de Trinitat Nova y sus aledaños, así como a la recogida de la basura
acumulada desde hace meses en algunas zonas del mencionado espacio
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Mellado( Valents) i Belbeida (Govern PSCBComú)
ACCEPTAT amb el següent text transaccionat:
Que el gobierno del distrito de Nou Barris realice las gestiones pertinentes, tanto con
Parques y Jardines como con la empresa encargada de la limpieza de la vía pública,
con el objetivo de llevar a cabo una mejora general del verde urbano situado en el
parking disuasorio de Trinitat Nova y sus aledaños, así como a la recogida de la basura
acumulada desde hace meses en algunas zonas del mencionado espacio, situado entre
las calles Platja d’Aro, S’agaró y Palamós.
6.3 Preguntes
Del Grup Municipal Valents
¿Cuántos pisos públicos hay en el distrito de Nou Barris y cuántos había en 2015?
¿Cuántos pisos se han construido en Nou Barris entre los años 2016 y 2022? ¿Cuántos
pisos públicos han sido entregados, finalizados, adquiridos y están en construcción en
el distrito de Nou Barris?
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Mellado (Valents) i Recio (Govern PSCBComú).
Pel públic intervé el Sr. Bertrand de Five
ES DONA PER TRACTADA
5.4 Demandes de seguiment
Del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya
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Que el Govern del Districte informi de l’estat d’execució de la Proposició aprovada en el
Plenari del 13 de maig de 2021 amb els següent contingut:
“Que el Govern del Districte posi en marxa les mesures necessàries per tal
de fer possible iniciar la construcció d’un ascensor que connecti el carrer
Miguel Hernández amb el carrer Juan Ramón Jiménez i l’edifici Pau Casals de
Canyelles aquest any 2021.”
Intervenen els/les consellers/eres Srs/es. Román (ERC) i Guerra (Govern PSC-BComú)
ES DONA PER TRACTADA
6.- Precs i preguntes del públic assistent al Plenari
No hi ha intervenció del públic
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència del Consell Plenari del
Districte de Nou Barris aixeca la sessió a les 23:25 hores del dia 24 de maig de 2022.
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