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ACTA DEL PLE ORDINARI DEL CONSELL 
DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS 
 
Data: 13-07-2020 
Horari: 18.00 h 
Lloc: sala de plens de la seu del Districte 
 
 
Presideix: Il·lma. Sra. Gemma Sendra i Planas, presidenta del Consell del Districte de Nou 
Barris 
 
Assistents: 
 
Il·lm. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, regidor del Districte de Nou Barris 
 
Regidors adscrits: 
 
Sr. Josep Bou i Vila (PPC) 
Sr. Jordi Martí Galbis (JxCat) 
 
Consellers:  
 
Socialistes de Catalunya (PSC) 
 
Sra. Sheila María Guerra Andrés 
Sra. Sara Belbeida Bedoui 
Sr. Sergio Nieto Sánchez 
Sr. Antoni Pallarès Davó 
Sr. Dídac Ramírez Casas 
Sra. Sonia Nieto Sánchez 
Sr. Andrés Rodríguez Domínguez 
 
Barcelona en Comú (BC)  
 
Sra. Carolina Recio Cáceres 
Sra. Esther Flaquer García 
Sr. Carlos Izquierdo Lázaro 
Sra. Alexandra López Lorente 
Sr. Guillem Gabarnet Colomines 
 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
  
Sr. Joaquim Sangrà i Morer 
Sra. Montserrat Cuspinera Inglés 
Sr. Miquel A. Román i Pérez 
 
Ciutadans (Cs) 
 
Sr. Juan del Olmo Fernández 
Sra. Noemí Martín Peña 
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Partit Popular (PPC) 
 
Sr. Javier Barreña Flores 
 
Barcelona pel Canvi (BxCanvi) 
 
Sr. Daniel Elicegui Serrate  
 
 
Gerent: Sr. Gabriel José Duarte García 
 
Secretari: Sr. Ricardo Fernández Aranda 
 
Excusen la seva absència la Sra. Janet Sanz Cid, regidora adscrita de BC, i la Sra. Maria 
Magdalena Barceló Verea, regidora adscrita de Cs. 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Constatada la existència de quòrum legal i identificats els membres del Consell Plenari presents 
així com l’intèrprete en el llenguatge de signes, s’inicia la sessió a les divuit hores i tretze 
minuts. 

La presidenta del Consell del Districte, Il·lma. Sra. Gemma Sendra i Planas, afirma que és un 
plaer tenir novament tots els membres del Districte i els veïns en el Consell Plenari, i que espera 
que hagin passat els darrers mesos amb el mínim trasbals possible, sobretot de salut. Assenyala 
que aquest és el primer Consell Plenari que fan presencialment i que ha estat complicat 
organitzar-lo perquè cal portar mascaretes, tenir les finestres obertes i no superar les quatre 
hores i mitja de sessió. Recorda que van enviar una comunicació tant a les persones que 
assisteixen presencialment com a les que segueixen la sessió telemàticament i a totes les 
entitats en què s’explicava el procediment que se seguiria, i demana la col·laboració de tothom 
en aquest sentit. Afirma que avui potser serà més complicat, però que espera que les següents 
vegades tot sigui més àgil. Recorda que van demanar que les persones que volguessin 
intervenir en la sessió s’hi inscrivissin telemàticament perquè només es podia omplir la meitat 
de l’aforament. Informa que fins al 12 de juliol, que era la data límit que es va establir, s’hi van 
inscriure un total de 21 persones. 

Explica que també van demanar que qui volgués intervenir, ja fos telemàticament o 
presencialment, els fes arribar les preguntes abans, perquè això els ajuda a planificar la sessió i 
a donar les mateixes oportunitats a tothom. Remarca que han d’assegurar que els ciutadans 
que no han pogut assistir al plenari també puguin plantejar preguntes o peticions. Explica que, 
qui no ho hagi fet, tindrà l’oportunitat d’intervenir a l’Audiència Pública, que tindrà lloc d’aquí a 
tres dies. Demana que en aquest cas també es facin arribar les preguntes com més aviat millor. 

El conseller Sr. Juan Del Olmo (Cs) indica que vol comentar una qüestió d’ordre. Manifesta que, 
si es prenen el Consell Plenari del Districte seriosament, han de disposar de tota la informació 
de l’ordre del dia prèviament. Explica que la setmana passada se’ls va facilitar l’esborrany de 
l’informe sobre emergència climàtica i que avui, dos minuts abans de les 18.00 hores, se’ls ha 
enviat el document definitiu. A més, remarca que no tenen cap tipus d’informació sobre 
l’informe «Vers l’estiu a Nou Barris» (punt 6 de l’ordre del dia) ni sobre l’informe del regidor, 
quan hi havia el compromís de donar-los almenys un índex dels punts que tractaria. Afirma que 



 
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 
 

sense aquesta informació és difícil poder preparar coherentment el debat, i demana que de cara 
al proper plenari se’ls faciliti tota la informació dels punts de l’ordre del dia. 

El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) manifesta que vol posar de manifest les mateixes queixes 
que ha exposat el portaveu del Grup de Cs i demanar que es compleixin els compromisos 
expressats a la Junta de Portaveus. Recorda que en l’última Junta de Portaveus el nou regidor 
del Districte es va comprometre a facilitar-los un índex del seu informe el divendres com a molt 
tard, cosa que no va fer, i BC es va comprometre a enviar-los una còpia inicial de l’informe 
sobre emergència climàtica l’endemà. Afirma que en aquest cas van rebre l’esborrany, però no 
pas l’informe definitiu.  
 
El conseller Sr. Daniel Elicegui (BxCanvi) manifesta que se sumen al que s’ha expressat a les 
intervencions anteriors. Afirma que és important que la informació circuli des del Govern cap als 
grups polítics amb representació al Consell del Districte per tal de garantir el bon funcionament 
dels plenaris.  
 
Explica que agraeixen que es presenti la mesura de govern sobre emergència climàtica, però 
que també és important que es facilitin documents entorn dels informes, tal com succeeix a les 
comissions de Casa Gran, perquè els grups els puguin analitzar prèviament i fer un debat 
intel·ligent i assossegat. Avança que no intervindrà en el punt de l’ordre del dia relatiu a 
l’informe «Vers l’estiu» en senyal de protesta. 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) expressa també el desconcert del seu grup per no haver 
rebut en temps i forma tota la documentació del plenari. Manifesta que agraeixen a la portaveu 
de BC que enviés el document sobre emergència climàtica, tot i que era un esborrany 
incomplet, i que no saben per què no els han arribat la resta de documents. Assenyala que no 
afegirà res més perquè ja s’ha dit tot el que calia, però que és obvi que cal reflexionar sobre 
aquest tema i posar-hi remei de cara al proper plenari. 

La presidenta del Consell del Districte indica que aquestes queixes constaran en acta, i 
suggereix que a la propera Junta de Portaveus s’intentin pactar els terminis de presentació de la 
documentació relativa als informes o mesures de govern perquè els grups disposin de temps 
per analitzar-la. 
 
La consellera de govern Sra. Esther Flaquer (BC) manifesta, en nom del Govern, que accepten 
aquestes crítiques i en prenen nota per intentar que això no torni a passar. 

Finalitzades les intervencions sobre aqueta qüestió d’odre, la presidenta del Consell del Districte 
presenta el nou regidor del Districte, Il·lm. Sr. Xavier Marcé Carol, i li dona la benvinguda. 
Explica que la regidora anterior, la Sra. Marí-Klose, ha estat de baixa durant molt temps i que, 
finalment, s’ha produït aquest relleu.  

 
1. Acta: 
 
Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió ordinària anterior, de 06-05-2020 

La presidenta del Consell del Districte pregunta als grups si volen fer alguna consideració sobre 
l’acta de la sessió anterior i, atès que no n’hi ha cap, es dona per aprovada. 
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2. Cartipàs: 
 

A) Pressa de possessió del nou conseller Sr. Miquel Antoni Román Pérez 
 
El secretari comunica que, a través de la Junta extraordinària de Portaveus, s’ha incorporat un 
punt de l’ordre del dia sobre el cartipàs, que és la designació del Sr. Miquel Antoni Román i 
Pérez com a nou conseller del Grup Municipal d’ERC de Catalunya, en substitució del Sr. Miguel 
Ángel Palos Nevado, d’acord amb un decret de 10 de juliol de 2020. 

La presidenta del Consell del Districte explica que el Sr. Miquel Antoni Román i Pérez compleix 
els requisits previstos a l’article 18.1 de les Normes reguladores del funcionament dels districtes 
per poder accedir al càrrec i ha presentat les declaracions corresponents al règim d’interessos, a 
més d’haver estat assabentat del règim de prohibicions i incompatibilitats que resulta de 
l’aplicació de l’ordenació jurídica vigent. Indica que, a continuació, el conseller ha de prestar 
jurament o promesa de conformitat amb allò disposat al Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, i 
procedeix a llegir el text oficial del jurament: «Jureu o prometeu, per la vostra consciència i 
honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller del Districte de Nou Barris amb 
lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la 
Carta Municipal de Barcelona?» 

El Sr. Román (ERC) ho promet per imperatiu legal, per servir la ciutadania de Barcelona, les 
veïnes i els veïns de Nou Barris i el mandat del poble de Catalunya, per un país feminista de 
drets i llibertats, i per la justícia social. 

La Sra. Sendra dona possessió del càrrec de conseller del Grup Municipal d’ERC per al mandat 
2019-2023 al Sr. Miquel Antoni Román i Pérez, li dona la benvinguda i el felicita. 

 
B) RESTAR ASSABENTAT del Decret d’Alcaldia d’11 de juny de 2020 de designació de 

l’Il·lm. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol com a regidor del Districte de Nou Barris, en 
substitució de la Sra. Margarita Marí Klose. 

 
El secretari assenyala que la presidenta ja ha fet la presentació del nou regidor, designat per un 
decret d’alcaldia d’11 de juny de 2020, i li dona la benvinguda. 
 
 
Part informativa: 
 

A) Despatx d’ofici: 
 
3. RESTAR ASSABENTAT dels contractes aprovats per la Gerència del Districte en el darrer 
període. 

El secretari pregunta si algun grup vol revisar algun contracte. 
 
El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) demana la revisió dels contractes relatius a la llicència 
d’AutoCAD, Linguaserve, l’Associació Projectart, l’Associació per a la Promoció d’Iniciatives 
Socials, la Fundació Catalana de l’Esplai, Dommia Design Studio i un taller de dolor emocional a 
càrrec de Roser Carré Ibáñez. 
 
El secretari indica que no ha entès quin era el primer contracte que s’ha esmentat.  
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El conseller Sr. Barreña (PPC) aclareix que és el tercer de la llista d’expedients, i recorda que 
alguna vegada ha proposat numerar els expedients per tal que només calgui esmentar els 
números dels expedients que es volen revisar. 
  
El secretari assenyala que també és possible enviar un missatge de correu electrònic i així 
queda més clar i per escrit. Diu al Sr. Barreña que ja li comunicarà per correu electrònic la 
possibilitat d’acudir a la Direcció de Serveis Generals del Districte per a la revisió dels contractes 
que ha sol·licitat.  

 
B) Mesures de govern: 

 
4. Mesura de govern: emergència climàtica 
 
La consellera de govern Sra. Esther Flaquer (BC) assenyala que presenten una mesura de 
govern que es va aprovar el mes de gener a Casa Gran i que han adaptat a la situació de Nou 
Barris. 

Destaca que el primer objectiu de la mesura és millorar l’estat de salut de la vida dels veïns i 
veïnes del districte i els entorns, així com contribuir des del districte a la reducció d’emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle per tal d’ajudar la ciutat a complir els objectius de l’Acord de 
París. Explica que volen fer-ho perquè cal reduir les desigualtats i tenir cura de les persones 
més vulnerables als efectes del canvi climàtic. Afirma que de moment no estan assolint 
l’objectiu de no superar els 1,5 graus de temperatura mitjana, i que cal treballar per evitar 
arribar a conseqüències irreversibles que seran molt perjudicials. 

Explica que hi ha molts reptes per afrontar i calen moltes transformacions en diferents àmbits, 
com el model urbà, la mobilitat, el model energètic, el model econòmic, el model d’alimentació, 
la cura del benestar de les persones i el model cultural, en el qual vol fer especial èmfasi, ja que 
la cultura és el marc de referència que modela la manera de viure i actuar. En aquest sentit, 
destaca que cal ser capaços de transformar una cultura basada en el consum creixent d’energia 
i recursos en una cultura que reconegui els límits planetaris i aboni formes de vida sostenibles. 
Afirma que l’educació, l’activitat cultural, la comunicació i el foment de l’acció ciutadana són 
instruments fonamentals per progressar en aquest camí. A més, remarca que és molt important 
tenir cura de la salut perquè no totes les persones pateixen de la mateixa manera els canvis 
climàtics. Assenyala que volen reduir les desigualtats provocades tant per situacions 
socioeconòmiques com per característiques de la persona pel que fa a gènere, edat o salut, 
tenint en compte que hi ha persones fràgils i amb malalties cròniques. 

Explica que volen disminuir les emissions de diòxid de nitrogen i de les partícules en suspensió, 
que són les que afecten directament la salut i, també, millorar el confort tèrmic i acústic. Afirma 
que tot això es farà mitjançant 70 plans diferents que presenta la mesura, i que inicialment es 
treballarà en una taula d’emergència climàtica del districte per fer el seguiment de la mesura i 
anar adoptant les accions que calguin per assolir els objectius plantejats. 

A continuació, la presidenta del Consell del Districte obre un torn d’intervenció als grups 
municipals 

El conseller Sr. Daniel Elicegui (BxCanvi) manifesta que entenen que el Govern porti aquesta 
mesura, ja que no es va poder presentar en l’àmbit del districte a causa del confinament, però 
que també pensen que les prioritats de la ciutadania han canviat considerablement. Afirma que 
no estan en contra del que proposa la mesura en línies generals, però que volen fer algunes 
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puntualitzacions. A més, destaca que tenen l’honor de tenir com a president de grup a qui va 
ser l’amfitrió de l’Acord de París.  

En primer lloc, assenyala que cuidar l’ecosistema no significa menysprear el que ha significat el 
progrés material de la humanitat. En aquest sentit, remarca que no és el mateix cuidar el medi 
ambient que apostar per teories del decreixement o la reducció del consum. Afirma que no s’ha 
de deixar de créixer econòmicament perquè el creixement és la millor eina per acabar amb les 
desigualtats i millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Opina que el que cal és optimitzar els 
processos de producció per produir millor, ecològicament i sense deteriorar el medi ambient.  

D’altra banda, indica que el document conté diversos punts que parlen sobre reduir el pes de 
l’energia nuclear, quan es tracta d’un àmbit que no és competència de la ciutat. Explica que, en 
qualsevol cas, des del Grup de BxCanvi consideren que l’energia nuclear haurà de formar part 
del mix energètic dels països desenvolupats durant molts anys perquè les energies renovables, 
tot i que poden tenir un paper fonamental en la descarbonització, no poden suplir totalment 
l’energia nuclear, que és una energia constant i permanent que no depèn del sol, el vent o les 
marees que hi pugui haver en cada moment. 
 
El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) afirma que els països més contaminants del món pel que fa 
a les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle són, per aquest ordre, la Xina, els Estats 
Units, els 28 països de la Unió Europea, l’Índia, Rússia i el Japó, d’acord amb l’Informe sobre la 
bretxa d’emissions del 2019, del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient. 
Assenyala que aquesta classificació es manté des de fa diversos anys, segons la base de dades 
de la Comissió Europea, i precisa els percentatges d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
del 2015 d’aquests països: la Xina, el 26,6%; els Estats Units, el 13,1%; la Unió Europea, el 
9,2%; l’Índia, el 6,8%; Rússia, el 4,5%, i el Japó, el 2,8%. Subratlla que el canvi climàtic és un 
problema global i que, per tant, tothom ha de contribuir a solucionar-lo. 

Recorda que en la Conferència de les Nacions Unides sobre el clima celebrada a la capital 
francesa el desembre del 2015 un total de 195 països van signar el primer acord mundial 
vinculant per lluitar contra el canvi climàtic, que tenia l’objectiu de limitar l’augment de la 
temperatura a llarg termini per sota dels 2º C. Afirma, però, que els compromisos adquirits pels 
països no són suficients i no s’estan assolint els objectius de l’Acord de París, ja que el món 
avança cap a un augment de la temperatura de 3,2 graus, segons l’Informe sobre la bretxa 
d’emissions de 2019. A més, remarca que les nacions del G-20, que representen el 78% de 
totes les emissions, han de fer un esforç tres vegades superior pel que fa a les contribucions 
determinades a escala nacional (NDC) per assolir l’objectiu de mantenir l’augment de 
temperatura per sota dels 2º C i cinc vegades superior perquè estigui per sota dels 1,5º C.  

Explica que, en general, la tendència dels paquets d’estímul davant la COVID-19 s’estan 
plantejant a escala mundial per estabilitzar el sistema a curt termini, però que la crisi del 
coronavirus és una oportunitat perquè la reactivació econòmica no derivi en una crisi climàtica 
més gran. Afirma que, tenint en compte que durant la pandèmia s’ha vist que és possible 
modificar i adaptar el comportament de les persones en molt poc temps i d’una manera 
dràstica, caldria reflexionar sobre què se’n pot aprendre per estar més preparats de cara al 
canvi climàtic. 
 
La presidenta del Consell del Districte intervé per a explicar que hi ha problemes amb el control 
del temps perquè el rellotge es para sol, però que intentarà vigilar tant com pugui l’ús del 
temps.  
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Seguin amb el torn d’intervenció dels grups municipals, el conseller Sr. Juan Del Olmo (Cs) 
manifesta que el canvi climàtic és un dels principals problemes que afronta la humanitat 
actualment i que no s’hauria de barrejar amb debats ideològics, ja que les mesures a aplicar 
requereixen coherència i sensatesa i reconèixer que tothom està implicat en aquest repte global 
que no té fronteres ni entén d’ideologies. Afirma que cal treballar per reduir els efectes que 
provoca l’activitat humana en el medi ambient i alentir així el canvi climàtic. Assenyala que es 
poden fer moltes coses en aquest sentit, des d’aprofitar millor els recursos naturals fins a 
canviar els hàbits de consum amb l’objectiu de fer més sostenible el planeta.  

Explica que des de Cs creuen que el repte del canvi climàtic no només implica preservar el 
planeta i la seva biodiversitat, sinó també garantir que milions de persones a tot el món puguin 
perseguir els seus plans de vida en igualtat d’oportunitats sense comprometre el medi ambient.  

Pel que fa a la mesura de govern, assenyala que el document parla de ser coherent entre el 
que es diu i el que es fa, i pregunta quan començarà el Govern a aplicar aquesta coherència. En 
aquest sentit, afirma que no es pot dir a la ciutadania que utilitzi el transport públic mentre que 
el Govern renova la flota de cotxes oficials o l’alcaldessa Colau es compra un cotxe oficial en 
plena pandèmia. Així mateix, remarca que el Govern parla de rehabilitació, quan aquest any 
encara no s’ha obert la convocatòria d’ajudes a la rehabilitació ni se sap quina dotació 
econòmica tindrà. En relació amb això, recorda que el 2017 s’hi van invertir 12 milions d’euros i 
l’any passat només 5,5 milions. Així mateix, assenyala que el document parla del possible 
augment de risc d’incendi a Collserola i de la pèrdua de biodiversitat, quan resulta que 
Collserola està cada any pitjor: sense neteja, ple de males herbes i sense mesures preventives 
contra els incendis. A més, recorda que en el mandat anterior tant BC com el PSC van votar en 
contra d’una mesura del seu grup per preservar Collserola.  

Remarca també que el Grup de BC va votar en contra d’una iniciativa del seu grup per instal·lar  
mesuradors de contaminació al districte a fi de poder disposar de dades reals per a la presa de 
decisions. D’altra banda, explica que la mesura del Grup de Cs aprovada a l’Ajuntament el 
novembre del 2016 per a la gratuïtat del transport públic en situacions d’elevada contaminació 
continua sense aplicar-se, malgrat que el Grup del PSC es va apropiar d’aquesta mesura i la va 
incloure en el seu programa electoral.  

Conclou que esperen que es passi de les declaracions als fets, tot i que el posicionament del 
seu grup és favorable a la mesura. 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) manifesta que comparteixen la diagnosi i la necessitat de 
declarar l’estat d’emergència, que recorda que es va anunciar amb molts mesos d’antelació i 
s’ha aprofitat mediàticament per anar-lo proclamant periòdicament.  

Explica que el concepte al qual donen més importància és el d’emergència i que, en aquest 
sentit, tot i compartir l’esperit de la mesura, també són crítics amb el seu contingut. Afirma que 
l’emergència és necessària per reduir la contribució de la societat a l’escalfament global, però 
també per preparar la ciutat per mitigar els efectes adversos d’aquest escalfament que ja 
pateix. Remarca que emergència vol dir que cal fer més ràpid allò que ja saben que s’haurà de 
fer, i no només posar en un llistat les coses que ja es preveia fer a un nombre determinat 
d’anys vista. En aquest sentit, opina que es tracta de fer en dos anys allò que es volia fer en 
quatre anys o en tres anys allò que s’havia de fer en vuit anys. 

D’altra banda, afirma que cal implementar les mesures que permetin un major impacte en la 
reducció de les emissions de la ciutat. Pel que fa a això, opina que el document conté mesures 
d’un abast molt reduït i que no passen de la demostrativitat. Explica que segurament aquestes 
mesures fan èmfasi en l’aspecte cultural que ha comentat la consellera, però que la cultura 
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marca el fons d’una acció política i no pas unes mesures d’emergència. En aquest sentit, afirma 
que permeabilitzar tres hectàrees de la ciutat, que equivalen a tres illes de l’Eixample, o fer 
coberteries de més d’un ús per a les activitats cíviques dels districtes són mesures absolutament 
anecdòtiques pel que fa a l’impacte sobre el canvi climàtic real. Manifesta que, en canvi, hi 
troben a faltar els 50 milions en rehabilitació energètica d’edificis que ha proposat el seu grup, 
que sí que és una mesura d’impacte per reduir el consum d’energia; mesures d’agilització 
administrativa; la millora en servei i impacte del transport públic, i una estratègia de ciutat per 
al vehicle elèctric. En relació amb això, assenyala que la mesura criminalitza tot tipus de vehicle 
motoritzat, sense discriminar l’origen de la seva energia ni el seu impacte real.  
 
Finalitzat el torn d’intervenció dels grups municipals, la presidenta del Consell del Districte dona 
la paraula al regidor Il·lm Sr. Jordi Martí Galbis, regidor adscrit pel grup municipal de JxCat. 
Però el regidor indica que voldria intervenir en l’informe del regidor.  

La presidenta del Consell del Districte constata que no hi ha cap altre regidor adscrit que 
segueixi el plenari i, en resposta a una sol·licitud d’intervenció per part del públic, recorda que 
en la convocatòria de la sessió es va adjuntar l’ordre del dia, que preveia un informe sobre 
canvi climàtic, i que si algú volia parlar d’aquest tema hauria d’haver-ho comunicat amb 
antelació, igual com s’ha fet respecte a altres punts. Recorda que es tracta de donar les 
mateixes oportunitats d’intervenir a les persones que són a la sala i a les que segueixen la 
sessió telemàticament. Afirma que, tanmateix, després obrirà un torn de paraula per al públic. 
 
En el segon torn del govern, la consellera Sra. Esther Flaquer (BC) remarca que aquesta mesura 
s’implementa n l’àmbit del districte i que podria ser més ambiciosa si hi hagués lleis que 
l’acompanyessin. En aquest sentit, opina que cal una economia verda que realment aposti per 
les economies renovables, cosa que també ajudaria a tenir llocs de treball de qualitat a tot el 
país.  

Afirma que des de Barcelona no es pot aturar el canvi climàtic, però sí contribuir-hi, i que per 
això fa molt èmfasi en els aspectes educatius i culturals. Explica que està d’acord amb el Sr. 
Barreña que la COVID-19 ha demostrat que, davant de situacions complexes, es poden canviar 
determinades pautes de comportament amb la implicació de tothom, tant de la ciutadania com 
de les administracions.  

Pel que fa a la convocatòria d’ajudes a la rehabilitació d’habitatges, recorda que aquest any s’ha 
endarrerit tot a causa de l’emergència sanitària, que ha comportat una despesa molt important 
per a l’Ajuntament, i que ara s’està parlant de com afectarà aquesta situació el pressupost 
municipal. 
 
Seguidament, la presidenta del Consell del Districte obre un segon torn d’intervenció dels grups 
municipals que no han esgotat el seu temps d’intervenció. 
 
El conseller Sr. Daniel Elicegui (BxCanvi) reitera que protegir el medi ambient no significa 
renunciar al creixement i que la transició cap a una economia sostenible no es pot carregar 
sobre les espatlles de les persones que més pateixen. En relació amb això, assenyala que les 
persones amb vehicles més contaminants acostumen a ser les que tenen menys recursos i no 
es poden permetre un vehicle elèctric. 

La Sra. Sendra indica que la resta de grups polítics han exhaurit el temps d’intervenció. 
 
Manifesta que vol aclarir les normes per a les persones que són a la sala, atès que sol·liciten 
intervenir en punts de l’ordre del dia en què no havien comunicat la seva intenció de fer-ho. 
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Explica que no s’envia mai la documentació del plenari a tothom, però que els punts de l’ordre 
del dia informen dels temes que es tractaran a la sessió, per la qual cosa els demana que la 
propera vegada comuniquin prèviament els punts en què vulguin intervenir. Afirma que avui els 
donarà la paraula si hi ha alguna cosa concreta que vulguin afegir, però que hauran de fer-ho 
molt breument. Demana la col·laboració de tothom per poder fer efectiva la igualtat de 
condicions entre les persones que són a la sala i les que no han pogut assistir al plenari 
presencialment.  

El Sr. Bertrand de Five felicita el Sr. Marcé pel seu nou càrrec de regidor del Districte i li diu que 
espera que sigui un regidor competent per a les persones amb discapacitat.  
 
Proposa fer un minut de silenci en record de totes les persones del districte que han mort a 
causa de la COVID-19, i lamenta que això no s’hagi fet prèviament.  

Pel que fa al medi ambient, afirma que l’Administració pública imposa tota una sèrie de mesures 
de sostenibilitat als privats que els equipaments i serveis públics no compleixen. Opina que el 
sector públic ha de ser el primer a donar exemple abans d’exigir aquest tipus de mesures als 
privats.   

La presidenta del Consell del Districte assenyala que el dilluns hi ha un acte en memòria de les 
víctimes de la COVID-19 per a tot Barcelona, però que poden traslladar la proposta del minut 
de silenci al final del plenari. 
 
El conseller de govern Sr. Andrés Rodríguez Domínguez intervé en relació a la proposta del 
minut de silenci per a destacar que es van fer dos minuts de silenci davant de la seu del 
Districte de Nou Barris, i que després hi haurà una declaració institucional sobre les residències 
de gent gran. 
 

C) Informes: 
 
5. Informe del regidor del Districte 
 
El regidor Il·lm. Sr. Xavier Marcé explica que aquest primer informe que presenta com a regidor 
del Districte és poc detallat i que per això creia que valia la pena preparar-lo fins a l’últim 
moment. Afirma, però, que les properes vegades el facilitarà amb prou antelació als grups 
municipals. 

Manifesta que, atès que aquest és el seu primer Consell Plenari com a regidor del Districte de 
Nou Barris, seria pretensiós per part seva pretendre saber tot el que caldrà fer en els propers 
anys. Explica que, tanmateix, les converses que ha mantingut amb els diferents consellers del 
districte, els equips tècnics i, sobretot, les associacions veïnals assenyalen que l’acció pública al 
districte s’hauria de fonamentar en tres direccions.  

Afirma que la primera és la cobertura de tota mena de dèficits socials i sanitaris, ja que el 
diferencial de renda disponible al districte obliga a mantenir una acció profunda i permanent 
sobre els reptes que planteja aquesta problemàtica. Manifesta que no poden abordar aquest 
objectiu tots sols, sinó que ho han de fer amb la col·laboració de les entitats veïnals, que han 
demostrat la importància del voluntariat en nombroses ocasions.  

Recorda que al districte operen les línies d’actuació municipals, en primer lloc a través de la seu 
territorial de l’Ajuntament, però també a través de les àrees directament, del Pla de barris i dels 
plans comunitaris. Destaca que és imprescindible que totes aquestes actuacions estiguin 
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perfectament coordinades per assegurar la màxima eficiència en les actuacions públiques. 
Afirma que cada barri del districte és un món i que, alhora, tots junts configuren un ecosistema 
en el qual s’han de reconèixer com a barcelonins.  

Assenyala que el districte és ple de paranys físics que dificulten la comunicació i agreugen la 
distància, i que això suposa problemes de transport públic i complexitats per administrar serveis 
públics com la neteja o la seguretat. Afirma que els equipaments culturals i esportius o els 
espais verds que en altres districtes poden ser fàcilment de tots, a Nou Barris xoquen amb 
dificultats insalvables per raons purament físiques. Explica que hi ha equipaments magnífics als 
quals els costa trobar la dimensió de districte i, alhora, hi ha barris on la manca d’espais 
comunitaris és inqüestionable. Manifesta que en el pla d’inversions previst inicialment per al 
mandat es feia referència a alguns d’aquests elements, que confia que es puguin mantenir 
malgrat la situació econòmica de l’Ajuntament.  

Afirma que la segona línia d’actuació és l’empenta socioeconòmica. Subratlla que no hi ha futur 
sense feina, no hi ha barri sense comerç i no hi ha dignitat sense educació o progrés personal. 
Explica que aquest objectiu els obliga a repensar algunes de les actuacions centrals en matèria 
educativa per tal d’incorporar en el currículum de les escoles del districte formació per millorar 
l’empoderament dels joves, orientació professional, beques i atenció a l’emprenedoria. Destaca 
que un objectiu prioritari del període que ara s’inicia serà treballar sobre centres d’interès per 
captar el potencial de talent d’uns joves sovint castigats per un fracàs escolar endèmic.  

Explica que la inserció laboral els obliga a repensar algunes actuacions de Barcelona Activa per 
tal d’adequar-les a les característiques i particularitats dels barris del districte. Remarca que les 
noves tecnologies i la creativitat són un motor de canvi del qual el districte no pot quedar 
exclòs. Afirma que hauran de treballar amb molta imaginació per incrementar les ràtios 
d’inserció laboral i que no poden esperar que la solució vingui únicament com a conseqüència 
d’una millora generalitzada de l’economia del país. 

Destaca, però, que el gran diferencial en termes d’oportunitats no existeix des de la perspectiva 
del talent, l’empenta, l’esforç i la lluita individual i col·lectiva dels ciutadans de Nou Barris, que 
és una potencialitat que cal aprofitar. Afirma que cal generar incentius laborals i econòmics de 
nova creació, fomentar l’emprenedoria i atraure públics de la resta de la ciutat per incrementar 
el potencial econòmic dels barris del districte. Manifesta que, d’altra banda, caldrà dignificar i 
aportar valor afegit a les diverses formes de les economies d’oportunitat, anomenades per 
alguns «economies submergides», que donen feina a una part dels veïns de Nou Barris. 

Remarca que tot això perdria el seu sentit sense un territori millor connectat amb la Barcelona 
central i cosmopolita. En aquest sentit, afirma que el comerç de Nou Barris ha de ser per als 
veïns del districte, però també per a tots els veïns de Barcelona. A més, destaca que cal 
transformar el comerç de proximitat amb totes les aportacions que provenen de les noves 
tecnologies i de les dinàmiques digitals. Explica que volen empreses de Nou Barris amb vocació 
de ciutat i amb perspectiva de país, o fins i tot internacional, i ciutadans de Nou Barris 
perfectament conscients de la seva condició de ciutadans de Barcelona, així com ciutadans de 
Barcelona perfectament coneixedors de l’oferta socioeconòmica i cultural de Nou Barris. 
Subratlla que es tracta d’un repte gegantí. Explica que ell és veí de l’Hospitalet i sap que per a 
molts barcelonins aquesta ciutat és un altre món, quan només es troba a cinc o sis parades de 
metro.  

Manifesta que suport social, feina i connexió amb Barcelona i la seva àrea metropolitana són 
tres objectius ineludibles. Remarca, però, que aquest mandat serà especialment complicat 
perquè la COVID-19 ha capgirat el pressupost municipal i la capacitat d’actuació de 
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l’Ajuntament s’haurà de sotmetre a un debat de prioritats molt rigorós que hauran de fer entre 
tots. Afirma que els objectius sociosanitaris han de ser prioritaris, però que caldrà fer plegats la 
gestió econòmica i la connexió amb la ciutat.  

Respecte a les prioritats, indica que cal dir algunes coses potser impopulars però necessàries. 
En aquest sentit, manifesta que a Nou Barris hi ha molts equipaments i han d’aprendre a 
utilitzar-los millor. Afirma que així tindran més força per aconseguir fer els que falten. Explica 
que cal concloure el mapa de casals de joves i dignificar alguns equipaments que ara es troben 
a soterranis, que són espais incompatibles amb el que suposa la convivència amb la COVID-19. 
Assenyala que també s’ha de construir el nou Mercat de Montserrat i que calen millors 
instal·lacions per a algunes associacions.  

Manifesta que és perfectament conscient de la percepció ciutadana sobre serveis tan essencials 
com la neteja i la seguretat, que destaca que són dos aspectes que formen part de les prioritats 
municipals. Subratlla, però, que tan important és millorar les prestacions públiques com dotar-
se d’eines per potenciar els aspectes cívics imprescindibles per millorar-ne l’ús i l’eficiència.  

Es refereix a la necessitat de posar en un mapa de futur immediat algunes infraestructures 
bàsiques per millorar la cohesió del districte, com la cobertura de la ronda de Dalt i el 
soterrament de la via del tren per vincular Vallbona a la ciutat. Destaca que de totes dues 
sorgiran vinculacions socials, projectes socioculturals i ecològics i densitat social per donar 
sentit i sostenibilitat a equipaments i serveis públics bàsics. Afirma que es poden abordar de 
moltes maneres sense que les associacions i els agents socials hagin de renunciar a les seves 
reivindicacions ni l’Ajuntament al sentit pragmàtic necessari per a la gestió dels recursos 
limitats, però que cal que tots plegats s’hi posin a treballar de manera immediata.  

Explica que es ve d’un moment d’extraordinària excepcionalitat i tot just s’entra en un de nou 
de relativa normalitat, i que, abans de res, voldria tenir un record per les persones que han 
traspassat a causa de la pandèmia. Afirma que és important recordar-los perquè són una 
generació a la qual tots deuen mestratge i exemplaritat.  

Agraeix la tasca voluntària de multitud d’associacions i persones del districte que al llarg dels 
darrers mesos han contribuït de manera exemplar a contenir els efectes de la pandèmia i que 
han regalat dignitat a moltes persones, des de la Fundació Pare Manel fins a totes les 
associacions de veïns o grups de suport que de manera més o menys organitzada s’han creat 
en tots els barris del districte. Fa un esment especial a la Xarxa de Dones Cosidores de 
Barcelona, que ha confeccionat més de 12.000 mascaretes amb el suport de Barcelona Activa. 
Destaca que totes aquestes iniciatives han estat presidides per l’anonimat i que moltes d’elles 
continuen mantenint el seu compromís de solidaritat en moments de desconfinament imprecís. 
Manifesta que des del Districte es comprometen a cercar tots els mecanismes de col·laboració i 
complicitat possibles perquè la seva tasca es pugui desenvolupar en les millors condicions i amb 
la major coordinació amb els serveis municipals corresponents, perquè saben que continuarà 
sent necessària. En aquest sentit, remarca que Nou Barris és un districte amb necessitats molt 
específiques, amb un diferencial de renda notable respecte a la ciutat i amb afectacions 
evidents per la pandèmia.  

Finalment, es posa a la disposició de tots per afrontar els propers anys amb la voluntat de 
respondre als reptes que el districte es planteja. 
 
A continuació, la presidenta del Consell del Districte dona la paraula als grups municipals. 
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El conseller Sr. Daniel Elicegui (BxCanvi) dona la benvinguda al regidor Marcé en nom del seu 
grup, tot i que ja ho ha fet extraoficialment. D’altra banda, agraeix el bon tracte que van tenir 
amb la regidora sortint, la Sra. Marí-Klose. Afirma que van tenir bastanta bona sintonia amb ella 
i que esperen tenir-la també amb el nou regidor.  

Manifesta que comparteixen alguns aspectes que ha comentat el regidor en la seva exposició, 
que ha apuntat bona part dels reptes que té el districte. Opina que Nou Barris ha experimentat 
la primera etapa d’una crisi que serà molt llarga i que tots els partits han de fer un exercici de 
reflexió i assumir que els reptes que vindran no estaven inclosos en el seu programa electoral, 
ja que ningú preveia la COVID-19 i l’impacte econòmic i social que tindria. Afirma que, per tant, 
sense abandonar els principis que tenen, tots han de reestructurar els seus plantejaments i 
propostes per ajustar-los a les noves necessitats, que seran principalment d’índole econòmica i 
social.  

Assenyala que els primers a rebre l’impacte de la COVID-19 han estat els comerciants i els 
propietaris d’establiments de restauració i hostaleria, que han vist com el confinament els 
privava dels seus ingressos però no de les seves despeses, tot i algunes mesures de 
l’Administració central. Remarca que, tanmateix, els treballadors seran els que en rebran 
l’impacte més letal a mitjà i a llarg termini. Explica que disposen d’un primer informe sobre 
l’atur a Barcelona i ja s’entreveu que començarà a créixer. A més, assenyala que als barris de 
classe treballadora l’atur sempre creix més ràpid que en altres barris. Afirma que, per tant, les 
mesures que cal treballar a partir d’ara han d’anar encaminades a protegir la classe treballadora 
de les amenaces de l’atur i la pobresa.  

Remarca que aquest problema no és nou perquè fa molts anys que Nou Barris pateix la 
desigualtat i arrossega els efectes de la crisi del 2008. Opina que els programes que s’han dut a 
terme en els darrers anys, tot i que ben intencionats, són equivocats perquè no s’encaminen 
prou a la creació d’ocupació i la dinamització econòmica. En aquest sentit, destaca que cal crear 
ocupació per acabar amb la desigualtat i que aquesta ocupació sigui de qualitat.  

Recorda que ha apostat en moltes ocasions per reactivar la Zona Nord a partir de Collserola, 
que creu que és un actiu amb un potencial econòmic que cal aprofitar. En relació amb això, 
opina que hi ha la capacitat d’atreure ciutadans perquè dinamitzin la Zona Nord del districte i 
que han de treballar en aquesta línia com a prioritat principal.    

Assenyala que en la Comissió d’Economia del mes de juny es va presentar un paquet de 46 
mesures i es preveia que una bona part d’elles entressin en vigor al juliol. Afirma, però, que 
moltes encara estan pendents de ser aplicades i que, a més, hi ha detalls que encara no 
coneixen. Explica que, per exemple, hi ha una mesura de préstecs tous per als comerços, però 
que no saben com s’implementaran, si es tramitaran a través de l’Institut Català de Finances o 
de l’ICO, i quines condicions tindran. En relació amb això, destaca que hi ha una mesura molt 
interessant als Estats Units, que és que els negocis que adquireixen un préstec avalat pel 
Govern no l’han de retornar sempre que destinin el 80% d’aquests recursos a mantenir llocs de 
treball. Subratlla que per valorar i treballar aquestes mesures és important tenir-ne tota la 
informació com més aviat millor.   

Remarca que l’any 2020 encara no està perdut i que no han d’esperar al 2021 per aixecar 
l’economia de Barcelona perquè potser aleshores ja no quedarà res per aixecar. 
 
El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) dona la benvinguda al Sr. Marcé com a nou regidor del 
Districte i envia una salutació cordial i afectuosa del Grup Municipal del PP a la Sra. Marí-Klose, 
que ha deixat el càrrec per motius de salut. D’altra banda, dona la benvinguda al Sr. Miquel 
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Antoni Román, conseller del Grup d’ERC, i afirma que és un honor tornar a coincidir amb ell al 
consistori.  

Opina que el Sr. Marcé, més que un informe del regidor, ha exposat el «programa electoral del 
regidor». Explica que comparteix part de la seva intervenció, però que no ha fet pròpiament un 
informe en el qual el regidor explica l’evolució del districte des del darrer plenari, tot i que 
respecta la seva decisió.  

Afirma que els antecessors del regidor han mantingut Nou Barris com el districte amb la renda 
per càpita més baixa de la ciutat. Manifesta que desitja que al regidor li vagin bé les coses pel 
bé del districte, i li demana que es comprometi a donar el millor d’ell per aconseguir treure Nou 
Barris de la bretxa salarial en què BC i el PSC l’han mantingut durant anys.  

Expressa la tristesa del seu grup pels difícils moments que ha causat la pandèmia a tot el món, 
a Espanya, a Barcelona i al districte, i el suport i solidaritat amb totes aquelles persones i 
famílies que han perdut familiars o amics. Opina que des d’Espanya s’ha gestionat malament la 
pandèmia, però que el president Torra no ho ha fet millor confinant massivament tot Lleida, 
quan hauria d’haver actuat abans, tal com va fer Aragó.  

Pel que fa a l’informe, assenyala que preguntarà al regidor per temes que preocupen als 
ciutadans i ciutadanes del districte. Assenyala que al final de la sala hi ha un cartell que demana 
la reubicació del pipicà, i explica que aquesta reclamació té a veure amb una proposta d’acord 
que va presentar el PSC al Districte en el mandat anterior per reubicar aquest espai, creat a 
partir d’una iniciativa del Govern d’aquell moment en contra de la voluntat de la majoria dels 
veïns. Explica que li agradaria saber què pensa fer el regidor sobre aquesta proposta que va 
presentar el grup al qual pertany i que es va aprovar en el Consell Plenari. 

Manifesta que també li agradaria conèixer quins és el compromís del regidor pel que fa a les 
barreres arquitectòniques que hi ha al districte. Remarca que Nou Barris és el districte amb més 
barreres arquitectòniques, segurament a causa de l’orografia del territori, i que consideren que 
cal abordar aquest tema.  

Explica que el tinent d’alcalde de Seguretat els va presentar un informe amb dades i 
percentatges, però que fins ara els resultats al carrer en matèria de seguretat són nuls. Afirma 
que la realitat que coneixen i els comenten els ciutadans i ciutadanes del districte és que hi ha 
més inseguretat i més robatoris, malgrat el confinament viscut.  

Assenyala que un altre tema que els preocupa és que no s’ha fet la poda anual de l’arbrat 
durant la pandèmia, i pregunta què pensa fer el regidor respecte a aquesta qüestió.  

Finalment, manifesta que, atès que a l’estiu hi ha molts incendis a la falda de Collserola que 
afecten directament el districte de Nou Barris, voldria saber quin pla té el regidor per intentar 
avançar-se a aquest problema i evitar que succeeixi el mateix de cada any. 
 
El conseller Sr. Juan Del Olmo (Cs) agraeix al regidor l’informe de diagnosis i bones intencions, 
però afirma que Nou Barris necessita fets. Assenyala que el regidor forma part del PSC, un 
partit que ha governat la ciutat de Barcelona durant més de trenta anys i que, per tant, té una 
part de responsabilitat respecte a la situació de Nou Barris. D’altra banda, opina que no és lícit 
que el regidor els digui que, com que és nou, no té dades del districte, ja que el gerent, també 
del PSC i portaveu del grup en els darrers mandats, disposa d’aquesta informació.  

Remarca que temes com la seguretat, l’habitatge, la neteja, l’estacionament, el trànsit, el 
manteniment o la poda d’arbres continuen sent, any rere any, problemes als quals el Govern no 
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dona solució i que ara s’han agreujat per la pandèmia. Afirma que, a més, sembla que el 
Govern de BC i del PSC els vulgui incrementar. Assenyala que, per exemple, durant el 
confinament el servei de neteja ha treballat només al 33% i Parcs i Jardins ha estat 
desaparegut, mentre que Mobilitat ha treballat al 100% aplicant les restriccions de mobilitat 
imposades pel Govern sense consensuar-les amb ningú.  

Opina que el Govern no fa res respecte a les al·lèrgies a causa del pol·len o la falta de poda de 
l’arbrat i que, fins i tot, incrementarà aquest problema perquè diu que deixarà que les plantes 
creixin més, que és el contrari del que demanen els ciutadans.  

Afirma que els grups de BC i el PSC no han aconseguit revertir les desigualtats, que fins i tot 
han augmentat durant els darrers anys en detriment del districte. Recorda que el 2014 els 
índexs de pobresa i exclusió social eren del 14%, mentre que actualment superen el 20%. 
Remarca que Barcelona és una de les ciutats que inverteix més en polítiques socials i que 
menys resultats obté. Explica que amb la crisi sanitària actual augmentaran les necessitats de 
les famílies i que, per tant, cal una Administració més àgil per aplicar mesures ajustades a la 
singularitat i la realitat del districte, com reduir el temps d’espera als Serveis Socials, que 
actualment supera els 20 dies en la primera visita. Subratlla que cal garantir la prestació de tots 
els serveis públics, l’atenció, la igualtat i la no discriminació de les persones en tot moment, 
independentment de la situació que es pugui viure.  

Manifesta que el regidor els tindrà al seu costat sempre que la seva voluntat de dialogar i de 
treballar conjuntament sigui real. Afirma que per això li proposaran fer un canvi en la gestió per 
tal d’alliberar pressupostos i destinar-los a millorar la qualitat de vida dels ciutadans.  

Explica que, en primer lloc, es podria reduir el personal de l’Administració eliminant el personal 
de confiança nomenat «a dit» pel Govern de BC i PSC, que ha desplaçat alguns funcionaris a 
altres llocs de treball i ha fet incrementar la despesa de l’Administració. Remarca que només en 
llocs de treball indirectes es podrien estalviar 269.988 euros anuals a Nou Barris.  

Manifesta que, en segon lloc, proposen revisar els contractes relatius a la gestió d’espais i 
equipaments públics per reassignar els diners de les activitats que no s’han realitzat durant 
aquest període i posar-los a disposició de l’emergència social.  

Explica que, en tercer lloc, proposen modificar la gestió dels projectes que es duen a terme, 
com ara el programa «Barri d’oficis», en el qual el Govern destina més diners a la gestió (2,2 
milions) que a ajudar les persones implicades (1,3 milions) i, a més, és incapaç de facilitar un 
informe de seguiment que es va sol·licitar l’octubre de 2019.  

Afirma que, en quart lloc, cal evitar contractes «absurds» que fa el Govern, com pagar 79.000 
euros a una empresa para buscar un local per instal·lar una clínica dental, quan Nou Barris 
disposa de molts locals. Explica que un altre contracte que resulta incomprensible és el nou 
contracte d’1,2 milions d’euros per fer talls als carrers perquè la gent pugui passejar. Opina que 
aquest tipus de servei el podria realitzar de franc l’equip d’agents cívics. 

Destaca que, si es poguessin revertir aquest tipus de despeses, l’Administració disposaria de 
molts més diners per a les principals necessitats del districte i de la ciutat, i sense necessitat 
d’augmentar els impostos. D’altra banda, afirma que algunes de les coses que fa el Govern són 
necessàries, però que les espatlla en fer-les des d’un plantejament ideològic i enfrontant-se a 
tothom, en comptes de dialogar i consensuar per buscar el benefici general del districte i de la 
ciutat. 
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El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) expressa el condol del seu grup per totes les persones 
que han mort víctimes de la COVID-19 i per tot el dolor que han hagut de suportar moltes 
famílies que han patit de ben a prop aquesta malaltia, que ha generat molta intranquil·litat, 
inseguretat i sofriment. Assenyala que volen tenir un record especial per Joan Cuadrench, el 
mossèn de Roquetes i Verdum, que va traspassar al principi de la crisi sanitària. Destaca que 
era una persona que feia molts anys que treballava per la gent sense preguntar d’on venien, 
què feien ni què resaven. Afirma que era d’aquelles persones que han fet Nou Barris i l’han fet 
com és, igual que la resta de persones que han mort durant aquest període.  

Explica que també volen tenir un record per a tots aquells que no poden defensar els seus 
ideals polítics i les seves propostes polítiques en llibertat i, en concret, per a les preses i els 
presos que són des de fa més de mil dies a la presó injustament per la venjança de l’Estat.  

Dona la benvinguda al nou regidor. Manifesta que esperen que tingui molts èxits, perquè seran 
també èxits de Nou Barris, i que intentaran col·laborar amb ell en tot allò que puguin. Així 
mateix, envia una salutació a la Sra. Marí-Klose, a qui desitja que tot li vagi el millor possible.  

Explica que, en una de les converses mantingudes en els darrers dies, el regidor deia que 
esperava que els grups municipals li donessin els cent dies de gràcia o alguna cosa semblant. 
Afirma que el seu grup procura sempre intervenir sense dramatisme, sense demagògia i amb 
propostes positives, però que costa una mica començar sense la documentació del Plenari i amb 
una nova norma d’aplicació de les declaracions institucionals. Expressa, tot i això, la seva 
predisposició a treballar sempre positivament en favor del districte i la ciutat.  

Assenyala que entenen que l’informe del regidor és l’informe de la gestió del districte i, per tant, 
no centraran la seva valoració en una persona. Manifesta que ja han dit anteriorment que 
consideraven que la reacció a la COVID-19, tant institucionalment com des del punt de vista de 
l’acció política, ha estat «al ralentí». En aquest sentit, remarca que el Districte de Nou Barris ha 
estat mesos pràcticament sense funcionar, mentre altres districtes de Barcelona feien consells 
de barri i consells sectorials telemàtics.  

Recorda que en el plenari que hi va haver es van aprovar diverses propostes i proposicions, 
amb majories molt àmplies o unanimitats, destinades a la recuperació socioeconòmica del 
districte. Manifesta que els agradaria que aquestes propostes, o d’altres semblants encara 
millors, tiressin endavant, però que no veuen que sigui així. Afirma que la campanya del comerç 
ha començat molt tímidament amb cartells als comerços que només veuran aquelles persones 
que ja hi van. Recorda que també es va aprovar el suport a l’associacionisme comercial i es va 
demanar informació sobre el suport explícit a comerços que estiguessin en risc.  

Assenyala que també es va tractar la problemàtica dels recursos per a infants i joves, i que es 
van trobar amb una certa discriminació per l’aplicació del Pla de Barris. Manifesta que celebren 
l’existència del Pla de Barris, però que no poden permetre que un nen tingui material escolar o 
accés a casals gratuïts en funció de si el seu barri està dins o no del Pla de Barris. Opina que 
han de tenir-ho tots els que ho necessitin i que això no pot dependre d’uns límits geogràfics 
que, si bé estan justificats per una sèrie de paràmetres, responen també a una certa 
arbitrarietat. D’altra banda, afirma que també s’ha avançat molt lentament en matèria de 
mobilitat. 

Explica que el Govern ha parlat de possibles ajustos econòmics, i que el seu grup ha plantejat a 
Casa Gran mesures raonades i raonables per minimitzar les retallades o reprogramacions. 
Remarca que, entre altres coses, l’Estat deu molts diners a Transports Metropolitans de 
Barcelona. En aquest sentit, destaca que el bon funcionament del transport públic és el punt 
bàsic de partida per a un nou model de mobilitat a la ciutat. 
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Seguidament, la presidenta del Consell del Districte dona la paraula als regidors adscrits 

El regidor Il·lm. Sr. Jordi Martí, regidor adscrit de JxCat, dona la benvinguda al Sr. Marcé al 
Districte de Nou Barris i li desitja sort, perquè els seus èxits seran els èxits dels barris del 
districte. Explica que el nou regidor ja sap que Nou Barris és un districte molt exigent i que 
requereix moltes hores de dedicació i molt treball en equip. Demana, per tant, la seva màxima 
implicació en la feina del dia a dia perquè Nou Barris tiri endavant. Manifesta que, tot i no tenir 
grup municipal al districte, ell com a regidor adscrit i el seu equip de col·laboradors es posen a 
la seva disposició, i li demana formalment una reunió per poder intercanviar punts de vista i 
plantejaments de cara al futur, tot i que també ho sol·licitarà per escrit. 

Assenyala que el regidor ha presentat un informe amb poques concrecions, tal com ell mateix 
ha dit. Explica que en comparteixen els objectius generals, però que l’important no és compartir 
objectius, escenaris i horitzons per superar els greus dèficits que té el districte, sinó conèixer les 
eines i els recursos que es destinaran a pal·liar aquests dèficits en els propers tres anys de 
mandat.  

Pel que fa a qüestions més puntuals, manifesta que celebren que el Centre Obert Torre Baró 
s’hagi pogut mantenir gràcies a un acord amb Càritas, ja que aquest tipus de recursos són del 
tot necessaris. D’altra banda, demana saber quants casals i campus d’estiu s’hauran deixat de 
fer aquest estiu al districte, tenint en compte els problemes que tenen tant les famílies com les 
entitats, i destaca la importància de l’educació en el lleure.  

Opina que la retallada del 25% en beques esportives per a infants i joves és una mala notícia, 
ja que això impacta negativament en l’economia dels clubs i en els nens i les seves famílies. 
Manifesta que també volen que es mantinguin les col·laboracions i sinergies entre les xarxes 
solidàries de suport ciutadà i els Serveis Socials de l’Ajuntament i del Districte. 

Finalment, demana el màxim suport al comerç de barri i de proximitat en el present i en el 
futur. Destaca que la principal font de riquesa per a la creació d’ocupació a Nou Barris són els 
llocs de treball en l’àmbit del comerç de proximitat. 

Finalitzada aquesta intervenció, la presidenta del Consell del Districte explica que diverses 
persones han demanat la paraula en aquest punt, però que el regidor ha exhaurit el temps 
d’intervenció, igual com els consellers. Suggereix traslladar aquestes intervencions al punt obert 
de precs i preguntes que hi ha al final de la sessió perquè així el regidor pugui donar-hi 
resposta, i el públic assistent accepta la proposta.  

D’altra banda, recorda que el proper dia 16 tindrà lloc l’Audiència Pública i que veïns i entitats 
s’hi poden inscriure i enviar preguntes telemàticament fins al mateix dimecres a les sis de la 
tarda, tenint en compte que no tothom podrà entrar a la sala. 

El Sr. Francisco Garrobo assenyala que sempre s’havien fet valoracions polítiques en aquest 
punt. Replica la presidenta explicant que la qüestió no és que es puguin o no es puguin fer, 
sinó que es va demanar que s’enviessin les intervencions per escrit a fi de donar les mateixes 
oportunitats a tothom.  

 
6. Informe «Vers l’estiu a Nou Barris» 
 
El conseller Sr. Sergio Nieto (PSC) assenyala que la situació d’excepcionalitat a causa de la 
pandèmia de la COVID-19 afecta el districte en tots els àmbits. Afirma que la infància ha estat 
un dels col·lectius que més ha patit els efectes del confinament pel tancament de les escoles i 
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que el fet d’estar tants dies tancats a casa ha afectat especialment el seu benestar físic i 
emocional. 

Explica que la falta de recursos econòmics de les famílies, la inestabilitat laboral i la por i la 
incertesa que tothom viu actualment han influït en la decisió de moltes famílies de no apuntar 
els seus fills a l’oferta formal de casals d’estiu. Manifesta que, d’altra banda, la campanya de 
casals d’estiu també està marcada per l’evolució dels contagis i les mesures d’higiene i 
seguretat, cosa que ha portat algunes entitats a anul·lar les seves activitats, bé per falta de 
participants o bé per no poder garantir les mesures de seguretat que fixen els protocols 
sanitaris establerts.  

Afirma que, davant aquest escenari complicat, la prioritat i la voluntat de l’Ajuntament i del 
Districte de Nou Barris ha estat presentar la campanya d’estiu més completa dels darrers anys. 
Destaca que la campanya de 2020 es caracteritza per un augment de places, amb 40.139 
places extraordinàries més en el conjunt de la ciutat respecte a l’any passat, així com un 
increment del 37% del pressupost i una inversió total de 7,4 milions d’euros a tota la ciutat. 
Explica que també s’ha previst un reforçament del sistema de beques per garantir que tots els 
nens i adolescents que compleixin els requisits puguin optar-hi. En aquest sentit, remarca que 
no hi ha cap limitació pressupostària per a les beques, a diferència dels anys anteriors. 

Afirma que una altra mesura extraordinària que s’ha adoptat és l’obertura dels equipaments 
municipals, incloent-hi les biblioteques, que en el cas del districte són les de Roquetes, Zona 
Nord i Nou Barris. Explica que durant tota la campanya d’estiu, incloent-hi l’agost, també 
estaran oberts els centres cívics i alguns patis escolars, que en el cas de Nou Barris seran els de 
les escoles Calderón de la Barca i Àgora.  

Assenyala que un altre aspecte molt important de la campanya d’estiu és que no només 
augmenta el nombre i tipus d’activitats, sinó també la seva durada, amb un increment 
especialment notable de la programació durant el mes d’agost. Destaca també la formació a 
entitats i monitors amb l’elaboració de guies per ajudar-los a desenvolupar les seves activitats 
en el context excepcional actual. 

Afirma que, per tant, el que caracteritza la campanya d’estiu de 2020 és una oferta de places i 
activitats per sobre de la demanda, tot i que la por i la incertesa estan marcant la participació 
en les activitats.  

Explica que, per reforçar també les activitats que estan fora de l’oferta formal de casals, el 
Districte de Nou Barris organitzarà a l’agost un programa d’espectacles infantils per dinamitzar 
l’espai públic en entorns segurs i controlats. Destaca que es vol convertir l’espai públic en un 
espai lúdic per a la infància amb activitats prosocials en benefici dels nens i nenes i que 
repercuteixin en la recuperació de la normalitat i en un ús positiu de l’espai públic aquest estiu. 
Precisa que aquests espectacles es faran de forma rotativa tots els divendres d’agost i es duran 
a terme a la plaça Verda de Prosperitat, la plaça dels Eucaliptus de Torre Baró, la plaça Virrei 
Amat, el parc de Canyelles, l’espai verd que hi ha entre els carrers Piferrer, Pintor Alzamora i 
passeig Andreu Nin del barri de Porta, i el pati del Districte. 

Conclou que aquesta campanya d’estiu pretén ser la més completa dels darrers anys, amb més 
places, més inversió, un reforç del sistema de beques, un nombre i una varietat més grans 
d’activitats tant per a nens i nenes com per a adolescents, una durada més llarga i una 
programació especial per al mes d’agost, amb la intenció que tots els nens i nenes del districte 
gaudeixin al màxim de l’estiu en espais segurs i controlats. Afirma que, en definitiva, volen 
potenciar un estiu que inevitablement està sent difícil per a moltes famílies i molts nens de Nou 
Barris. 
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A continuació, la presidenta del Consell del Districte obre un torn d’intervenció dels grups 
municipals 
 
El conseller Sr. Daniel Elicegui (BxCanvi) indica que, tal com ha anunciat a l’inici de la sessió, 
s’abstindrà de fer valoracions sobre aquest punt de l’ordre del dia perquè no té cap lògica 
comentar un informe que no han pogut llegir. 

El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) explica que, igual que han fet a l’inici del plenari, volen 
tornar a expressar la disconformitat per no haver rebut la informació sobre aquest punt de 
l’ordre del dia ni en temps ni en forma. Assenyala que no els queda més remei que fiar-se del 
que ha exposat el conseller del Govern.  

Manifesta que els agradaria saber com s’han donat a conèixer les activitats a les famílies. A 
més, remarca que no s’ha especificat quina oferta s’ha plantejat als joves ni a quins joves, ni la 
demanda que hi ha hagut, ni les condicions en què s’ha fet. Així mateix, assenyala que no s’ha 
concretat el nombre de beques ni si els requisits són diferents dels d’anys anteriors, tot i que 
han entès que no hi havia limitació pressupostària. Afirma que no poden valorar l’informe més 
enllà d’això, però que agraeixen la informació. 

El conseller Sr. Juan Del Olmo (Cs) expressa també la seva disconformitat pel fet que no s’ha 
presentat l’informe a temps, i assenyala que farà la seva intervenció a partir del que ha exposat 
el conseller i la informació que tenen de la Comissió de Serveis Socials.  

Manifesta que comparteixen l’objectiu de la mesura perquè creuen que és important promoure 
el benestar físic, psicològic i social dels menors. Destaca que cal garantir la igualtat 
d’oportunitats a tot el districte i no pas tenir diferents opcions en funció del barri on es visqui, 
tal com passa actualment.   

Assenyala que la mesura fa èmfasi en l’augment de pressupost dedicat a la campanya d’estiu, 
però que no s’ha dit que el 2019 es va reduir el pressupost un 15% respecte al 2018 i es van 
denegar 4.000 ajudes a Barcelona per falta de pressupost. 

Explica que el Govern també diu que el pressupost serà il·limitat en cas que sigui necessari. 
Pregunta de quants diners realment es disposa per a les activitats i d’on provindrà, atès que fa 
la sensació que s’està improvisant sobre la marxa.  

Assenyala que es parla d’una major oferta, però que sembla que tot es redueix a unes poques 
activitats durant l’agost, a diferència d’altres anys, en què no n’hi havia. Manifesta que 
consideren que caldria reforçar aquestes activitats a l’agost, tenint en compte que les pautes 
vacacionals de les famílies canviaran a causa de la pandèmia.  

Pregunta com es valora la qualitat de les activitats i quina qualitat hi havia en anys anteriors, 
atès que es parla d’una major qualitat. Així mateix, demana que s’expliqui de quins mecanismes 
de prevenció i control es disposarà per garantir el funcionament de les activitats i evitar la 
transmissió de la COVID-19.  

Remarca que l’informe no parla en cap moment de millorar la col·laboració amb entitats que 
desenvolupen activitats amb nens amb mobilitat reduïda o que requereixen una atenció especial 
perquè puguin ampliar els seus serveis no només a l’estiu sinó durant tot l’any.   

Demana que, a l’hora de valorar la situació econòmica de les famílies, es tingui en compte la 
situació actual i no pas la que tenien abans de la pandèmia.  
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Subratlla que cal garantir el benestar físic, psíquic i social dels menors no només a l’estiu sinó 
durant tot l’any. Afirma que per això demanen que es posi en marxa l’ajuda de 100 euros per 
fill per a les famílies que ho necessitin, d’acord amb la iniciativa que va presentar el seu partit i 
que van acceptar l’any passat tant BC com el PSC. 
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) recalca que, excepte el grup que s’ha negat a parlar en 
senyal de protesta, tots els altres grups estan valorant aquest informe a partir de la informació 
que han pogut retenir de l’exposició que s’acaba de fer. Explica que, sense ànim de menysprear 
aquesta informació, creu que seria un bon document de presentació d’una campanya, però que 
en el Consell de Districte es reten comptes amb els grups polítics i amb la ciutadania. En aquest 
sentit, afirma que els han faltat xifres concretes de Nou Barris. 

Destaca que l’obsessió del seu grup és el paper de les entitats de lleure, que fa bastants anys 
que són menyspreades i últimament també oblidades, ja que només es treballa amb algunes 
mentre que les altres sobreviuen com poden.  

Assenyala la incongruència que aquesta sigui la campanya de major oferta d’activitats d’estiu, 
quan al mateix temps es diu que les famílies no hi han apuntat els fills com en altres anys i que 
moltes entitats han anul·lat les activitats. Pregunta de què serveix dir que s’obriran 10.000 
places més que l’any passat si no s’han d’omplir. Afirma que, per tant, potser es tracta de veure 
què necessita la gent per omplir aquestes places de lleure, com es pot combatre la inseguretat 
o el neguit que hi ha, o quin treball es pot fer amb les entitats perquè no anul·lin les seves 
activitats d’estiu, entre altres coses.  

Conclou que és una mica buit dir que s’han ofert un munt de places si després resulta que és 
l’any que menys s’omplen, i que potser serà més raonable fer una valoració de la campanya a 
partir de l’informe que suposa que el Govern presentarà després de l’estiu, ja que ara només 
poden comentar previsions que saben que no es compliran. 
 
Finalitzat el torn d’intervencions, de nou la presidenta del Consell del Districte diu a una persona 
que vol intervenir que, atès que no ho ha sol·licitat prèviament, s’haurà d’esperar al torn final 
de precs i preguntes. Recorda que l’ordre del dia es va fer públic i que, per tant, s’havia de 
comunicar amb antelació els punts en els quals es volia intervenir. Afirma que, si no, és una 
falta de respecte per a la resta de ciutadans que sí que han complert les normes.  

Part decisòria 
 
7. INFORMAR sobre l’aprovació inicial, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, de la Modificació del Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la 
regulació dels equipaments docent i esportiu situats al parc de Fornells al Districte de Nou 
Barris; d’iniciativa municipal a proposta del Consorci d’Educació de Barcelona. 
 
En representació del govern, la consellera Sra. Sara Belbeida (PSC) manifesta que l’objectiu 
d’aquesta proposta és ampliar l’equipament docent i esportiu situat al Parc del Pla de Fornells a 
fi de garantir el correcte funcionament de l’Institut Escola Antaviana, tenint en compte el seu 
creixement constant i la voluntat de construir un gimnàs vinculat al centre. Afirma que es volen 
mantenir al màxim les mides introduint petites variacions perquè l’escola pugui desenvolupar 
correctament l’activitat docent i complementar-la amb l’activitat esportiva.  

Indica que es proposen dues variacions concretes. Explica que a l’edifici A, que és el més antic, 
es manté el criteri de no ampliar l’edifici en planta, sinó de fer-ho en secció. Precisa que es 
proposa engrandir l’àrea més al nord, que és la que té més altura absoluta, per garantir unes 
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mides mínimes a l’aulari. Assenyala que a l’edifici B, que comprèn la zona d’ampliació i on ja 
s’han construït algunes aules, es proposa mantenir les altures màximes, igual que a l’edifici A, 
garantint la correcta implantació urbana i respectant l’entorn. Explica que en aquesta zona es 
preveu la construcció d’un gimnàs vinculat a l’Institut Escola Antaviana, però també per a la 
ciutadania del barri en general, ja que, gràcies a la seva ubicació, podrà tenir un accés 
independent en horari extraescolar. 

A continuació, la presidenta del Consell del Districte obre un torn d’intervenció als grups 
municipals. 

El conseller Sr. Daniel Elicegui (BxCanvi) manifesta que, vistos els detalls en la comissió 
consultiva de la setmana anterior, no tenen cap objecció a la tramitació del projecte, que 
consideren que planteja modificacions menors que no afecten ni l’obra en si ni el temps de 
finalització. 
 
El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) afirma que, tot i patir un retard important, aquest 
planejament suposa una millora per a la instal·lació i un benefici per a la majoria dels ciutadans 
i ciutadanes que en poden gaudir. Manifesta que, per tant, hi donen suport. 
 
El conseller Sr. Juan Del Olmo (Cs) i el conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) expressen els vots 
favorables dels seus grups. 
 
La consellera Sra. Belbeida (PSC) agraeix el suport dels grups polítics a aquesta modificació tan 
necessària per al barri i el districte. 
 
El secretari indica que, a efectes d’acta, necessita el posicionament de BxCanvi. 
 
El Sr. Elicegui (BxCanvi) expressa el vot favorable.  

El secretari manifesta que s’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
Part d’impuls i control: 
 
8. Proposicions/declaracions de grup, precs i preguntes dels grups municipals del 
Consell 
 
8.1. Proposició d’ERC relativa a: «El govern del Districte implementarà els mecanismes de 
gestió necessaris per tal d’establir la distribució més equitativa i solidària de tots els recursos 
extraordinaris destinats a l’emergència social ocasionada per la COVID-19 al districte de Nou 
Barris, i per això es compromet a: - Garantir que els recursos destinats a l’emergència social 
provinents del Pla de Barris siguin destinats a un repartiment més equilibrat i racional a tot el 
territori del districte, i que els imports sobrants de les subvencions a les entitats siguin destinats 
íntegrament a mesures d’emergència social, així com els imports de les inversions que no 
s’executin el 2020; - Promoure una modificació del Pressupost de Nou Barris de 2020 per tal de 
poder destinar una partida per fer front a les necessitats socials de les famílies del districte per 
la crisi econòmica ocasionada per la COVID-19; - Retre comptes al final de l’exercici sobre 
l’origen i la destinació final dels recursos extraordinaris destinats a l’emergència social a Nou 
Barris per la COVID.» 
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) manifesta que, en la línia del que ja han dit abans i del 
que van expressar en l’anterior plenari telemàtic, proposen una sèrie de mesures que 



 
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 

 

21 
 

consideren necessàries per afrontar la crisi generada per la COVID-19, tal com han fet també a 
Casa Gran i a molts altres districtes. 

Afirma que és evident que caldran recursos extraordinaris per afrontar els efectes 
socioeconòmics de la crisi i que aquesta crisi afecta també els ingressos de les institucions. 
Explica que a Casa Gran ja han presentat propostes raonables per encarar aquesta fase sense 
retallades ni reprogramacions excessives i que ara, com a Grup Municipal d’ERC a Nou Barris, 
han de vetllar perquè el districte no perdi recursos i se’n faci una gestió el més equitativa i 
solidària possible.  

Assenyala que saben que hi ha inversions que no s’executaran en aquest exercici i que hi ha 
entitats que hi han renunciat parcialment o totalment, fins i tot algunes indicant expressament 
que el romanent que no s’utilitza es destini a l’emergència social. Afirma que també creuen que 
hi ha d’haver una gestió dels recursos del Pla de Barris que s’ajustin a la seva naturalesa. 
Explica que entenen que el Pla de Barris és important de cara a mesures estructurals, però que 
les mesures d’«ultraemergència» no es corresponen exactament amb la seva filosofia i hi ha 
d’haver una obertura de mires en aquest sentit. Assenyala que, a més, hi ha algunes 
disfuncions en la distribució i l’aplicació dels recursos de Foment de Ciutat. 

Manifesta que, per tant, pensen que cal mantenir els recursos a Nou Barris i destinar-los a 
emergència social i garantir mecanismes per a un repartiment just i equilibrat d’aquests 
recursos a tot el districte, prioritzant-los segons les necessitats. Afirma que el Districte ha de 
disposar dels recursos necessaris i que aquests han de venir de partides no executades, de 
subvencions no liquidades i d’una part dels recursos que rep Foment de Ciutat o que té previst 
destinar a emergència. Explica que per això proposen que es promogui una modificació del 
pressupost de Nou Barris a Casa Gran per dotar-se d’una partida pressupostària específica que 
permeti acumular aquests recursos i aplicar-los de la manera més eficaç al territori. 
 
Seguidament, la presidenta del Consell del Districte dona la paraula a la resta de grups 
municipals. 
 
El conseller Sr. Daniel Elicegui (BxCanvi) afirma que votaran a favor de la proposició, que en 
termes generals està en la línia del que han defensat en la intervenció de l’informe del regidor. 
Explica que creuen que hi ha una realitat imperativa d’emergència social i, també, que és 
fonamental que es faci una distribució equitativa i solidària dels recursos, tal com s’expressa en 
la proposició. Manifesta que pensen que el sentit de la iniciativa del Grup d’ERC és garantir que 
els recursos que es puguin veure alliberats d’algunes partides no es perdin i s’orientin a 
l’emergència social derivada de la COVID-19.  

Explica que comparteixen la idea de crear una partida específica per contenir els efectes de la 
pandèmia, però que no tenen del tot clar que això s’hagi de fer en l’àmbit de districte, atès que 
a vegades la perspectiva des d’un àmbit superior es pot ajustar més bé a les necessitats. 
Assenyala que fins i tot és possible que aquestes necessitats no es donin només a escala de 
districte sinó en barris específics, de manera que una planificació més general podria ser millor. 
Afirma, però, que aquest matís no desmereix la iniciativa.  

D’altra banda, manifesta que els sembla fonamental el fet d’afegir un punt sobre la rendició de 
comptes. Explica que els consells de districte tenen l’avantatge d’apropar la gestió pública al 
ciutadà, però que no deixen de ser òrgans de caràcter consultiu i moltes iniciatives que aproven 
després tenen una implementació deficient. Afirma que, per tant, pensen que una rendició de 
comptes per valorar com s’han emprat els recursos per a determinades partides de despesa pot 
ser molt interessant i, de fet, hauria de ser una pràctica habitual a l’Administració.  



 
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 

 

22 
 

 
El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) assenyala que és evident que la COVID-19 ha afectat una 
part molt important de la població des del punt de vista sanitari, social i econòmic, cosa que ha 
portat les institucions a canviar els seus pressupostos per poder-los adaptar a les noves 
necessitats que hi ha avui a causa de la pandèmia. Recorda que l’aprovació dels pressupostos 
es va fer abans de la crisi de la COVID-19 i, per tant, no preveuen aquesta emergència social.  

Manifesta que estan totalment d’acord amb la proposició i demana que, si es modifica el 
pressupost, s’aprofiti per respectar que el 15% del pressupost municipal el decideixin els 
districtes, tal com estableix la Carta Municipal. 
 
El conseller Sr. Juan Del Olmo (Cs) explica que estan d’acord amb els objectius de la proposició 
i que, fins i tot, es podrien incloure en els objectius de la proposició que el seu grup presentarà 
després per crear un pla de contingència social i sanitària a causa de la situació de pandèmia. 
Afirma que aquesta situació excepcional requereix una Administració més àgil i que revisi les 
seves múltiples competències, establertes a la Carta Municipal de Barcelona, per aplicar 
mesures ajustades a la singularitat i la realitat de cada districte i cada barri.  

Manifesta que estan d’acord que cal repartir els recursos del Pla de Barris destinats a 
emergència social entre tots els barris. D’altra banda, assenyala que desconeixen l’import dels 
sobrants de les subvencions i si es poden fer aquest tipus de canvis des del punt de vista 
pressupostari, però que esperen que sigui possible.  

Explica que creuen que no cal «promoure» una modificació pressupostària perquè ha de ser 
una obligació del Govern fer els ajustos pressupostaris necessaris i adaptar-los a la nova 
situació social i sanitària. A més, proposa als representants d’ERC que intentin influir en els seus 
companys del Parlament perquè facin les modificacions pressupostàries oportunes a Catalunya, 
de manera que la ciutat de Barcelona i el districte de Nou Barris se’n puguin beneficiar. Els 
demana també que rectifiquin la negativa del Govern de la Generalitat a les propostes de Cs 
perquè no s’apugin els sous als expresidents o perquè es facin retallades pressupostàries en 
despeses supèrflues, que xifren en uns 900 milions d’euros, i que tots aquests diners es destinin 
al que realment importa, com la sanitat i les residències, i a mesures per eliminar les 
desigualtats socials, que ja existien abans de la COVID-19 i que ara s’han incrementat per culpa 
de la pandèmia.  

Finalment, manifesta que comparteixen plenament el punt sobre transparència i fiscalització. 
Afirma que aquesta és una qüestió que falla en el Govern de BC i del PSC, ja que tots els grups 
fa mesos que esperen diversos informes de seguiment de projectes o d’inversions. Esmenta, a 
tall d’exemple, els informes relatius al Pla de Desenvolupament Econòmic del districte i al 
programa «Barri d’oficis». 
 
En representació del govern, el regidor del Districte assenyala que hi ha propostes que, per 
excés de generalisme o per afectacions de caràcter tècnic o jurídic, cauen en un cert 
«bonisme». Explica que es tracta de propostes amb les quals es pot estar globalment d’acord, 
però que a vegades no són tècnicament viables, com és el cas de la iniciativa que s’ha 
presentat. 

Afirma que garantir el repartiment equilibrat a tots els districtes dels recursos destinats a 
l’emergència social és justament una funció del Pla de Barris. En aquest sentit, recorda que el 
Pla de Barris no és un pressupost paral·lel a l’Ajuntament, sinó un pressupost de l’Ajuntament 
dedicat justament a emergència social. A més, destaca que el 2021 quatre barris més del 
districte de Nou Barris s’incorporaran a la despesa del Pla de Barris. Remarca que són 46 
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milions d’euros que es dediquen bàsicament a emergències socials al llarg dels quatre anys del 
mandat. D’altra banda, assenyala que no es pot predeterminar el destí de les subvencions i les 
inversions sobrants, i que això és un indicador clar que un pressupost està mal gestionat. 
Explica que el Pla de Barris, igual que el PAD i altres plans, tenen molts projectes prioritzats 
sense pressupost i que se suposa que, si sobren diners d’alguna activitat, aquests diners 
permeten tirar endavant els projectes inclosos dins la llista de prioritats.  

Subratlla que el pressupost de Nou Barris és globalment un pressupost social, tot i que això no 
significa que no hagin de lluitar per augmentar aquests recursos. A més, recorda que 
l’Ajuntament ha aprovat una partida de 90 milions d’euros per fer front a les despeses 
derivades de l’afectació de la COVID-19, que és el que s’anomena genèricament Pacte de Ciutat 
i del qual participen tots els grups municipals. Remarca que és una proposta que han decidit 
entre tots i que els objectius d’aquest pacte s’han de traslladar també als districtes.  

Conclou que no acceptaran la proposta perquè ja estan fent el que planteja i perquè conté 
aspectes de dubtosa execució des del punt de vista tècnic i jurídic, tot i que li sembla 
perfectament legítim que es demani una altra manera de fer política i d’executar el pressupost. 

Seguidament, la presidenta del Consell del Districte dona de nou la paraula al grup proponent. 
En la seva representació, el conseller Sr. Sangrà (ERC) agraeix el suport dels grups que s’han 
mostrat a favor de la iniciativa.  

Assenyala, en relació amb un comentari del conseller de Cs, que parlen de «promoure» una 
modificació del pressupost de Nou Barris perquè el Districte no ho pot fer directament.  

Explica que, tot i que l’honora que sigui el mateix regidor qui respongui a una proposició del 
Grup d’ERC del districte, li dol que digui que la proposta no és tècnicament viable perquè han 
estat molt curosos respecte a això. Afirma que quan no es cobra una subvenció aquells diners 
hi són i això no significa una mala gestió. A més, remarca que en una situació d’emergència tot 
és possible quan es creu de debò en l’emergència. 

Assenyala que els diners del Pla de Barris són per a emergència social en el sentit ampli de la 
paraula i a mitjà i llarg termini. Afirma que es tracta de mesures estructurals que han estat 
sempre molt benvingudes per ERC i que consideren que tenen un llarg recorregut. Així mateix, 
explica que s’alegren molt que quatre barris més se’n beneficiïn, encara que creuen que tot Nou 
Barris hauria d’estar inclòs en el Pla de Barris. Subratlla, però, que no accepten que s’utilitzi la 
paraula «emergència» com es vulgui i s’aprofiti això per desacreditar tècnicament una proposta.  

Remarca que una «ultraemergència», que és un terme que ja ha fet servir abans, significa 
destinar diners de manera immediata perquè ha passat alguna cosa excepcional. Explica que 
tots saben que aquest no és l’objectiu del Pla de Barris, que és potenciar les infraestructures, 
les estructures socials, les organitzacions, les xarxes ciutadanes i tot allò que promogui canvis 
en positiu a mitjà i a llarg termini, però no pas fer front a una ultraemergència com la causada 
per la COVID-19.  

Afirma que li sap greu que el Govern no accepti la proposició. Explica que és cert que els grups 
polítics han entrat en el Pacte de Ciutat, però que el seu grup ho ha fet molt críticament i ha 
presentat propostes relacionades amb el fet que l’Ajuntament de Barcelona té capacitat per 
mantenir un cert nivell de despesa en aquest moment, ja que és un ajuntament sanejat i amb 
una capacitat d’endeutament considerable. Manifesta que estan convençuts que l’Ajuntament 
farà un esforç, però que saben que encara es podria anar una mica més enllà. 

La presidenta del Consell del Districte pregunta als grups si volen tornar a intervenir. 
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El conseller Sr. Juan Del Olmo (Cs) referma el vot favorable i explica que no entén que el 
Govern rebutgi la proposició si diu que ja fa el que es demana. Opina que això significa que el 
Govern només té bones intencions, però no un document sòlid per ajudar els ciutadans de Nou 
Barris.  
 
El regidor del Districte manifesta que, deixant de banda el comentari demagògic, vol recordar 
que des del Districte s’han multiplicat per 2,5 les beques escolars, s’han multiplicat per 1,8 les 
beques de menjador i s’ha posat en marxa una campanya d’estiu que supera en molt l’oferta 
habitual, tot i que els grups hagin criticat l’informe sobre aquest tema. Assenyala que es 
tractava d’un informe propositiu i no avaluatiu perquè s’està en ple llançament de la campanya, 
i que, d’altra banda, és comprensible que algunes famílies tinguin certes prevencions per portar 
els nens a una activitat d’estiu en el context actual.  

Remarca que el pressupost del Districte és essencialment social i que no es gasta en res 
sumptuós, però que treballaran per dedicar més recursos a l’emergència social. A més, afirma 
que el Pla de Barris s’ha adaptat a l’actual situació d’emergència social.  

Replica el conseller Sr. Juan Del Olmo (Cs) opinant que demagògia és que ara el regidor hagi 
aportat unes dades que ha estat incapaç de donar en l’informe del regidor. A més, qualifica 
d’ocultació d’informació el fet que no s’hagi facilitat un informe a temps a l’oposició perquè 
pogués estudiar-lo, cosa que assenyala que és habitual en el PSC i BC en els darrers mandats. 

El regidor subratlla que ha fet un informe polític perquè era el seu primer plenari com a regidor 
del Districte però el conseller Sr. Del Olmo (Cs) replica que s’han de facilitar les dades per poder 
debatre.  

Tanca el debat el regidor Il·lm. Sr. Xavier Marcé explicant que creu que té l’obligació d’exposar 
quines són les seves intencions polítiques en el seu primer plenari i que ja tindrà temps per 
explicar dades, accions i realitats en altres plenaris. Manifesta que li sembla just no apropiar-se 
del que han fet altres regidors o qüestionar-ho, i que troba correcte haver presentat avui un 
informe d’objectius polítics.  

El secretari assenyala que necessita, a efectes d’acta, el posicionament dels portaveus dels 
grups del Govern.  

La consellera Sra. Esther Flaquer (BC) expressa el vot en contra mentre que el regidor del 
Districte (PSC) ja havia expressat el vot en contra en la primera intervenció. 

La presidenta del Consell del Districte assenyala que hi havia una petició per parlar del tema de 
la COVID-19 per part del públic. Un cop constata que la persona que havia presentat aquesta 
sol·licitud no hi és, indica que es trasllada aquesta intervenció al torn obert de precs i 
preguntes, en cas que aquesta persona torni a la sala.  

El secretari manifesta que la proposició del Grup Municipal d’ERC no s’aprova, amb un total de 7 
vots a favor (BxCanvi, PP, Cs i ERC) i 12 en contra (BC i PSC). 
 
8.2. Proposició de Cs relativa a: «Pels motius exposats amb anterioritat, demanem al Govern 
del districte de Nou Barris, en coordinació amb els ens oportuns, que impulsi la creació d’un pla 
d’emergència social i sanitària a escala de districte per disposar de mesures ajustades a 
la singularitat i realitat de Nou Barris, a través del consens amb els agents socials i partits 
polítics, per adaptar-se a les característiques pròpies dels nostres barris i així disposar de 
mesures i protocols que ajudin a solucionar les vulnerabilitats i demandes dels ciutadans de Nou 
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Barris i resoldre les conseqüències derivades d’aquesta crisi i millorar una futura gestió davant 
de possibles rebrots de la COVID-19 o altres situacions d’emergència.» 

La consellera Sra. Noemí Martín (Cs) explica que volen proposar la realització d’un pla de 
contingència social i sanitària en l’àmbit de districte per disposar de mesures de prevenció i 
recuperació ajustades a la realitat de Nou Barris que ajudin les persones i permetin definir nous 
protocols davant un possible rebrot de la COVID-19 o altres situacions d’emergència, que 
garanteixin el funcionament dels serveis públics i que tothom sàpiga amb antelació com actuar.  

Afirma que el districte, igual que la ciutat de Barcelona, ha de tenir plans de contingència on 
s’indiquin els protocols i les mesures en cas d’afectació a causa d’una pandèmia per tal 
d’avançar-se i respondre de manera responsable i coordinada a aquestes situacions. Manifesta 
que per això troben necessari disposar d’un document on quedin clarament reflectits els 
protocols, les accions i les mesures que s’estan prenent i els que es podrien adoptar a curt i a 
mitjà termini, i evitar així els dubtes i incerteses generats per la disparitat de mesures i la falta 
de comunicació efectiva.  

Remarca que Nou Barris s’ha convertit en un dels districtes de la ciutat més damnificats durant 
la pandèmia i que aspectes com la mitjana d’edat, la forma de compartir l’espai públic, 
l’existència de perfils professionals incompatibles amb el teletreball, etc., sumats a indicadors 
econòmics, socials i de salut negatius, han pogut agreujar els efectes de la pandèmia. 

Afirma que aquesta situació excepcional requereix una Administració més àgil i que revisi les 
múltiples competències establertes a la Carta Municipal de Barcelona, en el marc de les 
mesures tant estatals com autonòmiques, per aplicar mesures ajustades a la singularitat i la 
realitat de cada districte de la ciutat. Explica que per això, des de l’inici de la pandèmia, el seu 
grup municipal ha sol·licitat i proposat al Govern mesures socials, econòmiques i sanitàries per 
ajudar les famílies, els treballadors i les empreses de la ciutat i contribuir així a la recuperació 
social, econòmica i sanitària.  

Manifesta que creuen que cal disposar d’un pla de contingència que aglutini protocols i mesures 
que donin resposta a les inquietuds generades, com ara: com es garantirà la prestació en tot 
moment dels serveis públics; com s’asseguraran les mesures de seguretat i els protocols que 
s’implantaran a l’espai i als equipaments públics en cas de rebrot; la necessitat de disposar 
d’equipaments municipals o privats preparats per poder ser reconvertits en centres d’ajuda a les 
persones en cas d’emergència; com es garantirà l’atenció a les persones grans, persones 
dependents o persones amb mobilitat reduïda; la finalització del cens de persones grans que 
viuen soles que du a terme el Districte; com es garantiran els serveis de teleassistència i el 
servei d’atenció domiciliària; l’assegurament de l’atenció sanitària als CAP i que aquests 
segueixin oferint els serveis habituals, així com la millora de les condicions d’aquests centres 
treballant des del Consorci Sanitari de Barcelona, en el qual l’Ajuntament té representació; la 
provisió d’un fons de contingència especial d’ajuda a les famílies; la provisió d’un fons 
extraordinari d’ajudes d’emergència social per a nens de 0 a 16 anys i l’augment dels 
programes d’ajuda a menors amb necessitats educatives especials o de complexitat social; com 
es garantirà que les persones i famílies en situació de vulnerabilitat que estaven esperant un 
habitatge adjudicat per la Mesa d’Emergència Habitacional obtinguin un recurs alternatiu; 
mesures extraordinàries pel que fa a la neteja i el manteniment de l’espai públic per intentar 
evitar la propagació del virus; com es garantirà el servei a domicili per assegurar que tots els 
alumnes dels centres educatius del districte beneficiaris d’una beca menjador rebin aquest 
servei i la disposició d’un fons de reserva per poder cobrir un increment en la demanda, entre 
moltes altres qüestions. Finalment enuncia el text de la proposició.  
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Seguidament, la presidenta del Consell del Districte dona la paraula a la resta de grups 
municipals. 
 

El  conseller Sr. Daniel Elicegui (BxCanvi) manifesta que votaran a favor de la proposició, que 
entenen que té com a objectiu resoldre les deficiències o problemes que hi pot haver en 
matèria d’emergència social al districte, igual que la proposició anterior d’ERC. Explica que hi 
veuen un matís propi de Cs que sempre valoren positivament, que és voler reglar d’una manera 
més tancada la gestió d’aquestes qüestions amb un pla.  

Assenyala que creu oportú referir-se a una cosa que s’ha comentat anteriorment. Afirma que el 
Pacte de Ciutat és un document acordat amb entitats i partits polítics en el qual tots han fet un 
esforç per arribar a un consens, de manera que ningú no n’està del tot satisfet però tampoc no 
n’està del tot decebut. Explica que un aspecte d’aquest document que crida l’atenció és que en 
cap moment parla de «creació de riquesa». En aquest sentit, remarca que cal donar resposta a 
l’emergència social, però també pensar a reactivar l’economia, ja que sense riquesa no hi ha 
benestar. Assenyala que això és una cosa que van entendre els socialdemòcrates durant els 
anys 50, 60, 70, 80 i 90, i que sembla que alguns han oblidat als anys 2000. 

El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) afirma que la intervenció que ha fet abans sobre la 
proposició del Grup d’ERC es pot aplicar perfectament a aquesta proposició, també relacionada 
amb la COVID-19 i amb la qual està totalment d’acord.  

La consellera Sra. Montserrat Cuspinera (ERC) explica que valoren positivament l’exposició que 
s’ha fet, però que la proposició entra en conflicte amb les normes que es puguin dictar en 
l’àmbit sanitari des del Departament de Salut, que és qui té les competències per fer-ho en cas 
d’emergència. Afirma que, per tant, s’abstindran. 

La consellera de govern Sra. Esther Flaquer (BC) assenyala que sembla que el Govern no hagi 
fet res des que va començar la crisi de la COVID-19 i no vulgui fer res en el futur, quan ha 
posat en marxa un pla de xoc d’emergència i ha intentat no deixar ningú enrere des de Serveis 
Socials. Destaca que a Nou Barris aquesta atenció s’ha traduït en 864.601 euros, que és quasi 
dues vegades el pressupost que s’havia dedicat en el mateix període del 14 de març fins al 28 
de juny. Afirma que també s’han fet intervencions envers el petit comerç, s’ha ajornat el 
pagament dels lloguers de persones que presentaven riscos de vulnerabilitat i s’ha fet un pla 
infantil. D’altra banda, assenyala que no tenen competències sanitàries, tal com ha apuntat el 
Grup d’ERC, però que això no vol dir que no vetllin pel compliment de les normes sanitàries que 
afecten la salut dels veïns del districte. Recorda que des del principi es va col·laborar amb Salut 
oferint hotels salut per acollir tant persones que estaven ingressades a hospitals com persones 
que no feien el confinament adequadament, i que es va crear una oficina tècnica per a les 
residències amb el Consorci Sanitari de Barcelona.  

Destaca que amb el Pacte de Ciutat s’intenta arribar a consensos entorn dels 90 milions d’euros 
previstos per fer front a la crisi del coronavirus, dels quals el 35% es destinaran a emergència 
social i el 30% a recuperació econòmica. Afirma que, quan aquest pacte aterri, continuaran 
presentant propostes per treballar en l’emergència i en mesures que afavoreixin tot el teixit 
econòmic del districte, però que no poden acceptar la proposició en els termes en què es 
planteja. 

Seguidament, la presidenta del Consell del Districte dona de nou la paraula al grup proponent. 
En la seva representació, la consellera Sra. Noemí Martín (Cs) agraeix el suport dels grups que 
han votat a favor de la iniciativa.  
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Remarca que l’Ajuntament de Barcelona té el 40% de competències al Consorci Sanitari i que, 
per tant, no es pot desentendre del que planteja la proposició. Reitera la necessitat que el 
districte disposi de plans de contingència on s’indiquin els protocols i les mesures per respondre 
de manera responsable i coordinada a les afectacions de la pandèmia. 

La presidenta del Consell del Districte pregunta als grups si volen afegir alguna cosa més. 

El conseller Sr. Daniel Elicegui (BxCanvi) manifesta que entenen que la proposició de Cs es pot 
ajustar perfectament als marges que té l’Ajuntament en l’àmbit competencial. Afirma que, si no, 
cap Administració faria res, tenint en compte que en un estat descentralitzat com Espanya les 
competències són compartides.  

Precisa, pel que fa al Pacte de Ciutat, que només volia posar de manifest que és un document 
de consens i que, per tant, busca un terme mitjà. Explica que tampoc no desvalora la gestió 
que ha fet el Govern en algunes qüestions, tal com va dir en el darrer plenari. Afirma que 
intenta ser el més just possible en les seves valoracions, però que comenta allò que li sembla 
rellevant. 
 
El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) explica que no tenia intenció d’intervenir, però que no li 
queda més remei que fer-ho després de la intervenció de la portaveu de l’equip de govern. 
Opina que tots, d’una manera o una altra, reconeixen que s’han fet i es fan coses des de 
l’Ajuntament de Barcelona, així com des de la Generalitat i l’Estat.  

Recorda que, per exemple, en el darrer plenari es va aprovar una proposta d’acord del seu grup 
que anava en la línia de millorar la relació entre els familiars i les persones que són a les 
residències de persones grans. A més, assenyala que, al llarg dels darrers mesos de paràlisi, 
s’ha convocat una taula amb els grups polítics i s’ha començat a treballar sobre aquest tema. En 
relació amb això, aprofita per demanar que es convoqui una segona reunió d’aquesta taula.  

Conclou que no és que pensin que el Govern no ha fet res, sinó que creuen que les qüestions 
que s’han plantejat en les proposicions d’ERC i Cs són importants.  
 
La consellera Sra. Montserrat Cuspinera (ERC) explica que pensen que cal preveure com 
s’actuarà en cas d’emergència, tal com planteja la proposició, però també que cal adaptar 
aquests plans a les normes que es puguin dictar des de Salut. D’altra banda, assenyala que es 
va convocar una taula per parlar d’aquest tema, tal com ha dit el conseller del PPC, però només 
s’ha fet una reunió. Remarca que en aquella reunió es va acordar que se’n faria una altra, en la 
qual s’havia de parlar, entre altres coses, d’un pla per protegir les residències, els familiars, etc. 
Afirma que potser el camí a seguir és aquest.  

Reitera l’abstenció del seu grup davant la limitada efectivitat de la proposició, que se superposa 
amb qüestions que no competeixen només a l’Ajuntament, sinó també a conselleries de la 
Generalitat. 

La presidenta del Consell del Districte indica que al Govern no li queda més temps d’intervenció, 
ja que parla amb una sola veu i renuncia a fer intervencions per separat del PSC i de BC, tal 
com havia fet fins ara, per contribuir a reduir la durada de la sessió. 

La consellera Sra. Martín (Cs) agraeix el suport dels grups que han votat favorablement la 
proposició. 
 
El secretari indica que, a efectes d’acta, falta el posicionament exprés del PSC.  
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En la seva representació, el conseller Sr. Antoni Pallarès (PSC) expressa el vot contrari.  

El secretari manifesta que la proposició del Grup Municipal de Cs no s’aprova, amb un total de 4 
vots a favor (BxCanvi, PPC i Cs), 12 en contra (BC i PSC) i 3 abstencions (ERC). 
 
8.3. Proposició del PPC relativa a: «Instar l’Ajuntament de Barcelona a equiparar les 
bonificacions de preus públics en tots els equipaments municipals als treballadors que es trobin 
en situació d’ERTO amb les de les persones en atur.» 
 
El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) explica que, si en el darrer plenari van presentar una 
proposició sobre les residències de gent gran, avui plantegen una proposta dirigida a totes 
aquelles persones que es troben en situació d’ERTO. Indica que, atès que tots els grups polítics 
disposen de la informació, es limitarà a llegir la proposició perquè el públic sàpiga què planteja. 
Tot seguit llegeix el text.  

Seguidament, la presidenta del Consell del Districte dona la paraula a la resta de grups 
municipals. 
 

El Sr. Daniel Elicegui (BxCanvi) manifesta que voten favorablement la proposta, ja que creuen 
que els ERTO posen els treballadors en una situació de gran vulnerabilitat. Assenyala que, de 
fet, molts treballadors que estan en aquesta situació hauran de pagar fins a 1.000 euros més 
en la declaració de renda de l’any vinent com a conseqüència de tenir un segon pagador. 

La consellera Sra. Noemí Martín (Cs) afirma que la crisi que es viu actualment ha fet que moltes 
famílies pateixin una situació econòmica molt difícil, sigui perquè ja arrossegaven moments 
econòmics complicats o perquè s’han quedat a l’atur o amb un ERTO a causa de la paralització 
de l’activitat econòmica durant els mesos de confinament.  

Explica que troben encertada la mesura que presenta el PPC perquè creuen que cal reajustar 
els preus d’acord amb la realitat que hi ha en aquests moments. Manifesta que no troben lògic 
que el Govern incrementi el preu de les piscines municipals en la situació actual. Afirma que els 
veïns de Nou Barris no podran pagar aquests preus, i menys si es troben en una situació difícil 
a causa, per exemple, dels ERTO que encara no han cobrat.  

Recorda que durant els mesos d’estat d’alarma el Grup Municipal de Cs ha presentat a Casa 
Gran una bateria de propostes que busquen pal·liar aquesta situació i reactivar l’activitat com 
més aviat millor. Assenyala que una de les mesures que han proposat ha estat facilitar el 
pagament d’impostos i tributs municipals mitjançant una moratòria per a persones i sectors 
especialment afectats. Explica que una altra de les mesures que van sol·licitar era suspendre de 
manera immediata el pagament de cànons i lloguers aplicats a diferents usos dels espais 
municipals. Afirma que, gràcies a les seves propostes, s’ha aconseguit la reducció de taxes i 
impostos a col·lectius vulnerables, entre altres coses.  

Remarca que el Govern municipal ha de treballar per garantir la igualtat d’oportunitats i perquè 
tothom pugui gaudir dels equipaments municipals reajustant els preus públics, les taxes i els 
tributs. Manifesta que per això votaran a favor de la proposició. 
 
La consellera Sra. Montserrat Cuspinera (ERC) explica que, igual que en el seu moment van 
proposar una rebaixa en els preus dels equipaments públics per als aturats, que es va aprovar, 
ara també els sembla bé que aquesta rebaixa s’apliqui a la gent que pateix un ERTO i que té 
dificultats per cobrar o cobra menys. 
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El Sr. Antoni Pallarès (PSC) assenyala que els expedients de regulació temporal d’ocupació 
(ERTO) són un mecanisme que el Govern de l’Estat ha establert arran de la crisi de la COVID-19 
per mantenir els llocs de treball. Subratlla que en cap cas un treballador que es troba en un 
ERTO és un treballador a l’atur i que justament rep la prestació per mantenir el seu lloc de 
treball i el seu salari en un 70%.  

D’altra banda, recorda que el partit del Sr. Barreña es va abstenir el passat 17 de març quan es 
va aprovar el decret llei de mesures extraordinàries en l’àmbit laboral, i es va posicionar en 
contra del decret que regulava el permís retribuït recuperable, els ajuts per pagar els lloguers, 
les moratòries en les quotes de la Seguretat Social d’autònoms i petites empreses i les 
prestacions extraordinàries per als treballadors de la llar. Explica que, tenint en compte 
l’historial d’aquests mesos, els sembla sorprenent que ara aquest partit vulgui mostrar 
sensibilitat social. Afirma, però, que si aquesta voluntat és sincera, podran col·laborar en moltes 
qüestions.  

Conclou que han de rebutjar la proposta perquè el que vol el Govern del districte és que els 
ajuts vagin a qui realment els necessita. 

Seguidament, la presidenta del Consell del Districte dona de nou la paraula al grup proponent. 
En la seva representació, el conseller Sr. Javier Barreña (PPC) agraeix el to de totes les 
intervencions, tot i que opina que és curiós que el Govern del PSC i BC rebutgi iniciatives 
adreçades a les persones que pitjor ho estan passant en aquests moments. Convida el conseller 
d’Esports a assabentar-se de quantes persones s’han donat de baixa dels equipaments 
municipals del districte en els darrers mesos perquè han de destinar els diners de la quota a 
altres prioritats. Explica que ell, com a usuari i coneixedor de molta gent de les instal·lacions 
municipals del districte, pot assegurar que des del mes de març fins ara són moltes les 
persones del districte que ho han fet. 

Remarca que els ERTO existeixen gràcies a una llei del PP, i lamenta que el Govern municipal 
continuï apostant per apujar els impostos, tal com ha fet amb l’IBI. Afirma que aquest 
increment no representa res per a una persona que es pugui permetre un cotxe de luxe, 
mentre que afecta molt una persona amb tres fills que visqui a Nou Barris i tingui un pis de 70 
metres quadrats.  

Manifesta que li agradaria que, en les properes respostes, el Govern deixés de centrar-se en el 
passat i mirés més cap al futur. Explica que ha presentat aquesta proposta amb tota la bona fe 
per ajudar un col·lectiu que creu que ho necessita. Destaca que és fonamental que les persones 
que estan en situació d’ERTO puguin tenir un entreteniment i fer esport, i que no hagin de 
renunciar a això per motius econòmics. A més, afirma que oferir a aquestes persones els 
mateixos preus públics que tenen els aturats no suposa un gran esforç per al Govern 
d’esquerres de la ciutat i del districte. 
 
A continuació, la presidenta del Consell del Districte pregunta als grups si volen afegir alguna 
cosa més. 

El conseller Sr. Daniel Elicegui (BxCanvi) opina que considerar que les persones que estan en 
situació d’ERTO no pateixen cap classe de vulnerabilitat o no es troben en risc social és una 
percepció una mica utòpica. Explica que aquestes persones es troben en aquesta situació 
precisament perquè les empreses que les contracten travessen una situació econòmica difícil i, 
per tant, no és segur si podran tornar-hi un cop finalitzi l’ERTO. Afirma que no saben si 
aquestes empreses podran seguir operant amb normalitat, no ja el 2020, quan potser els ERTO 
s’allargaran encara més, sinó el 2021. Remarca que, per tant, a més de la percepció d’un salari 
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inferior, un ERTO significa que el negoci en què es treballa funciona malament en les condicions 
econòmiques actuals i que no hi ha cap garantia que es recuperi en el futur.  

Conclou que la mesura que es proposa intenta equiparar la situació d’unes persones que es 
troben en una situació de vulnerabilitat a la d’altres que també ho estan, i que no és social 
negar això a aquestes persones i menys dir que estan en una bona situació. 
 
La consellera Sra. Noemí Martín (Cs) declina fer una segona intervenció. 
 
La consellera Sra. Montserrat Cuspinera (ERC) remarca que hi ha persones que no cobren 
l’ERTO i que n’hi ha que cobren un 30% menys del sou, mentre segueixen tenint les mateixes 
despeses i pagaments. Afirma que és evident que si aquestes persones han d’eliminar 
despeses, començaran per aquelles coses de les quals puguin prescindir més fàcilment. Explica 
que, per tant, es refermen en la idea d’ajudar aquestes persones perquè puguin continuar fent 
activitats als equipaments municipals. A més, assenyala que rebaixar el preu a aquest col·lectiu 
és una mesura que no té una gran afectació i contribueix a fomentar l’esport. 
 
El conseller Sr. Antoni Pallarès (PSC) subratlla que els ERTO provenen de la Llei 35/2010, 
promulgada pel Govern de Rodríguez Zapatero. D’altra banda, manifesta que són molt 
conscients de la situació que hi ha actualment a Nou Barris i en general, però que justament 
volen que els ajuts vagin a qui més els necessita, tot i que desitjarien tenir molta més capacitat 
per ajudar tothom. Reitera que una persona en situació d’ERTO no és una persona aturada i 
que els ERTO s’han creat per mantenir els llocs de treball i els salaris.  
 
Tanca el punt el conseller Sr. Barreña (PPC) tornant a agrair el to de totes les intervencions i 
lamenta que aquesta proposta d’acord no tiri endavant. Afirma que avui el Govern ha quedat en 
evidència, però que des del Grup Municipal del PPC continuaran treballant i portant iniciatives 
per intentar fer un districte més fort, més saludable i més solidari. 
 
El secretari indica que, a efectes d’acta, necessita el posicionament exprés de BC. 
 
El conseller Sr. Carlos Izquierdo (BC) expressa el vot en contra. 

El secretari manifesta que la proposició del Grup Municipal del PP no s’aprova, amb un total de 
7 vots a favor (BxCanvi, PPC, Cs i ERC) i 12 en contra (BC i PSC). 
 
8.4. Proposició de BxCanvi relativa a: «1) Que el govern del districte impulsi, en 
consonància amb el programa “BCN, el Millor Agost”, activitats lúdiques, esportives i culturals 
amb caràcter de proximitat i de barri per fer-ne formar part a la ciutadania i enriquir la vida als 
barris del districte.» 
 
El conseller Sr. Daniel Elicegui (BxCanvi) manifesta que, ateses les excepcionals circumstàncies 
provocades per la COVID-19 que han viscut tots els ciutadans de Barcelona, cal esperar que per 
als barcelonins aquest estiu no serà com tots els altres. Afirma que moltes famílies no podran 
sortir de Barcelona o no tindran la mateixa capacitat de moviment d’anys anteriors i que, 
malauradament, la ciutat no rebrà els visitants que acostumava a tenir els mesos d’estiu i que 
contribuïen a donar-li vida en el període de vacances. D’altra banda, recorda que a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports s’ha aprovat la iniciativa «BCN, el Millor Agost», presentada 
pel seu grup. A continuació llegeix el text de la proposició. 
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Seguidament, la presidenta del Consell del Districte dona la paraula a la resta de grups 
municipals. 
 
El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) afirma que estan totalment d’acord amb la proposició i, per 
tant, hi votaran a favor.  
 
La consellera Sra. Noemí Martín (Cs) assenyala que, des que es van començar a detectar casos 
positius de COVID-19 fins a l’actualitat, els hàbits de la ciutadania han canviat completament i 
que aquesta crisi sanitària té repercussions tant socials com econòmiques.  

Afirma que aquest estiu serà totalment atípic perquè hi haurà famílies que es quedaran a 
Barcelona. Opina que, per tant, la ciutat ha d’oferir activitats per a totes aquestes persones i 
per a les que triïn Barcelona com a destinació de les seves vacances. Destaca que el turisme 
sempre ha estat necessari i que suposa un 13% del PIB, de manera que els ingressos que 
proporciona són molt beneficiosos per contribuir, juntament amb altres sectors, a fer que 
Espanya pugui tirar endavant en la complicada situació provocada per la pandèmia.  

Explica que estan d’acord amb la campanya «BCN, el Millor Agost» que ha proposat el Grup de 
BxCanvi, ja que és una campanya oberta que implica la col·laboració publicoprivada. A més, 
destaca que un dels objectius de la proposta és garantir la igualtat d’oportunitats en tots els 
barris. Assenyala, però, que també pensen que cal potenciar i reforçar aquelles activitats que ja 
es duen a terme i posar-les a disposició dels veïns de Nou Barris. Conclou que, per tot això, 
votaran favorablement la proposició. 
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) recorda que el seu grup ja va votar a favor de la 
iniciativa «BCN, el Millor Agost» a Casa Gran, en la qual s’inspira aquesta proposició. Explica 
que creuen que la promoció de la cultura permet el manteniment i el reforçament de tot el teixit 
cultural de la ciutat i tota la xarxa d’equipaments, instal·lacions i institucions culturals, i que no 
entenen l’accés als productes culturals com un luxe, sinó com la base essencial d’una vida digna 
i de la veritable igualtat d’oportunitats. Afirma que per això tornaran a votar a favor d’aquesta 
proposició.  

Manifesta que no entenen per què el Govern no va donar suport a aquesta iniciativa, si no és 
pel mateix que a vegades succeeix en el Consell Plenari del Districte. En aquest sentit, explica 
que hi ha diverses maneres de rebutjar una proposta amb la qual s’està d’acord simplement pel 
fet que cap altre grup polític «es posi la medalla»: una és dir «ja ho estem fent», tal com ha fet 
el Govern respecte a la proposició del seu grup, i l’altra és votar en contra o abstenir-se en una 
proposició que tothom troba justa i adequada, com ha passat amb la iniciativa del PPC. 

El conseller Sr. Carlos Izquierdo (BC) afirma que no es tracta d’una qüestió de «medalles», sinó 
de poder donar un servei i una cultura de qualitat al districte. D’altra banda, explica que, pel 
preàmbul i per algunes intervencions, li costa saber si es parla de Nou Barris o de tota la ciutat, 
ja que s’ha parlat de turisme, quan la realitat de Nou Barris és una altra.  

Assenyala que no poden parlar d’aquest programa com una excepcionalitat, atès que a Nou 
Barris ja es fan moltes activitats d’estiu, tant culturals com esportives i lúdiques, i se’n 
continuaran fent. Explica que això es deu en bona part a la situació socioeconòmica dels 
habitants del districte i a l’impuls propi de les mateixes entitats, ja que a Nou Barris no sempre 
es pot sortir de vacances.  

A continuació dona algunes dades de l’oferta d’aquest estiu: 88 activitats infantils diferents, 
amb un total de 37.270 places distribuïdes en 421 torns; espectacles infantils; «L’estiu, al 
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pati!»; activitats de lleure com casals d’estiu, bressols d’estiu, colònies, activitats esportives, 
Campus Olímpia, campus i poliesportius; activitats socioculturals per a adolescents; obertura de 
biblioteques i de centres cívics; dinamització de l’espai públic amb programació esportiva, 
cultura i lleure, i patis oberts.  

Afirma que, a banda de la situació excepcional d’aquest any, Nou Barris sempre ha tingut un 
programa d’estiu molt potent, gràcies també al treball dels tècnics. Destaca que l’activitat 
comunitària, la cultura i les activitats de proximitat igualen, transformen i donen esperança, i 
que això en aquests moments és especialment necessari.  

Conclou que, en el marc de la campanya «T’estiu molt», voten a favor de la proposta, que 
comprèn una sèrie d’activitats que ja es duen a terme i que aquest any, malgrat tot, encara 
s’han reforçat més. 
 
Seguidament, la presidenta del Consell del Districte dona de nou la paraula al grup proponent. 
En la seva representació, el conseller Sr. Daniel Elicegui (BxCanvi) agraeix el vot favorable de 
tots els grups polítics. Explica que, com a grup, sempre fan l’esforç de valorar de la manera més 
asèptica possible totes les propostes i buscar el màxim acord, perquè creuen que això és 
important per a la construcció d’un marc comú de diàleg polític.  
 
Subratlla que, en cap cas, tenen la intenció de desmerèixer el treball que ha fet el Govern. 
Explica que troben bé la campanya «T’estiu molt», però que pensen que s’hi pot fer un èmfasi 
especial en el marc del programa que el seu grup va proposar.  

Afirma que és cert que a Nou Barris pràcticament no hi ha turisme, però que els ciutadans del 
districte també viuen la ciutat i en tenen una percepció global. Explica que ell no es veu 
únicament com a ciutadà de Nou Barris sinó també com a ciutadà de Barcelona, i creu que tots 
els ciutadans s’han de sentir part de la ciutat, cosa que no sempre passa. Assenyala que 
aquesta mesura va encaminada a donar als ciutadans una ciutat que sentin que els pertany, 
malgrat les circumstàncies, i en la qual participin. Remarca que el Govern actual ha treballat 
sovint en aquest sentit i que, per tant, no es tracta de criticar la seva gestió sinó de donar un 
impuls més a aquesta percepció. 

A continuació, la presidenta del Consell del Districte pregunta als grups si volen afegir alguna 
cosa més. 

La consellera Sra. Noemí Martín (Cs) reitera el vot favorable a la proposició i se suma a les 
paraules del conseller de BxCanvi respecte al fet que els veïns de Nou Barris també s’han de 
sentir orgullosos de la ciutat i gaudir de tot el ventall d’oportunitats que ofereix. 
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) explica que coincideix amb el conseller de BC que potser 
d’entrada no s’entenia el marc de la proposta, però que llegint el document «BCN, el Millor 
Agost» es comprèn perfectament. Assenyala que el Govern ha donat la resposta habitual de «ja 
ho estem fent», quan entén que la proposta es fa més en el sentit d’explotar els equipaments, 
l’activitat i la programació culturals també en l’àmbit de ciutat. Afirma que aquest és un aspecte 
en què el districte va coix històricament, tot i que no en culpa el Govern actual en concret. 
Explica que saben que aquest any hi haurà moltes activitats d’estiu a Nou Barris, però que la 
proposta no parla específicament d’això. 
 
El conseller Sr. Andrés Rodríguez Domínguez (PSC) expressa el vot favorable del seu grup. 
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El conseller Sr. Carlos Izquierdo (BC) precisa que la resposta no és «ja ho estem fent», sinó que 
s’està fent, s’està fent més, i que són benvingudes altres propostes més concretes que hi pugui 
haver. 

Assenyala que ha exposat un breu resum de moltes de les activitats programades perquè, si no, 
s’allargaria massa i perquè ja s’ha presentat un informe sobre aquest tema anteriorment. 

Aclareix al representant de BxCanvi que, quan abans ha apuntat que la proposta no reflectia la 
realitat de Nou Barris, es referia al preàmbul de l’exposició i l’al·lusió al turisme, però que és 
evident que un veí de Nou Barris és tant de Barcelona com un de qualsevol altre districte de la 
ciutat.  
 
Tanca el punt el conseller Sr. Daniel Elicegui (BxCanvi) afirmant que la part important de la 
proposició no és el preàmbul, que és només una presa de contacte respecte al que passa a la 
ciutat, sinó la part propositiva, en la qual sí que es refereix a Nou Barris. Explica que la proposta 
recull l’especificitat del districte de cara a impulsar el pla que s’ha aprovat en l’àmbit de ciutat, 
cosa que només han fet en alguns districtes. 
 
El secretari indica que la proposició del Grup Municipal de BxCanvi s’aprova per unanimitat. 
 
8.5. Prec d’ERC relatiu a: «Que el govern del Districte elabori un programa de mesures – 
consensuat amb el moviment juvenil del districte– destinat a la reactivació de l’ocupació 
juvenil.» 
 
La presidenta del Consell del Districte, abans de donar la paraula al grup proponent, agraeix a 
tots els consellers l’esforç per escurçar al màxim les intervencions en la part de propostes i 
demana que es procuri fer el mateix en la part de precs i preguntes. D’altra banda, torna a 
demanar als ciutadans que els facin arribar les propostes i preguntes prèviament, indicant en 
quins punts de l’ordre del dia volen participar, perquè això els permet agrupar-les i ser molt 
més àgils. Assenyala que, si són molt genèriques, les han de concentrar totes al final. 
Finalment, dona la paraula al grup municipal d’ERC. 

La consellera Sra. Montserrat Cuspinera (ERC) indica que aquest prec està relacionat amb un 
prec que van presentar en el Ple de l’Ajuntament de Barcelona del 26 de juny, que es va 
acceptar i que instava el Govern municipal a presentar en el termini màxim d’un mes una 
bateria de mesures de curt i mitjà termini per ajudar a pal·liar les conseqüències de la crisi de la 
COVID-19 sobre el mercat laboral dels joves de Barcelona.  

Explica que, tot i que el regidor ha parlat d’una sèrie de mesures, pensen que els joves de la 
ciutat també estan en una situació de precarietat, especialment les noies, ja que les dones 
pateixen el 52% de l’atur en general. Assenyala que cal tenir en compte que les dades del mes 
de maig indiquen que tots els barris del districte estan per sobre de la mitjana de les dades 
d’atur i que, a més, cinc d’aquests barris estan en les últimes posicions de la llista de tots els 
barris de la ciutat. Manifesta que per això demanen al Districte que elabori un programa de 
mesures, consensuat amb el moviment juvenil del districte, destinat a la reactivació de 
l’ocupació juvenil. 
 
En representació del govern, el conseller Sr. Sergio Nieto (PSC) contesta afirmant que està 
demostrat que un dels col·lectius més perjudicats en contextos de crisi són els joves. Explica 
que tots els indicadors apunten que tornarà a ser així, tal com ja va succeir a la crisi del 2008, i 
que la voluntat i la prioritat del Govern de Nou Barris és no deixar ningú enrere i pal·liar els 
efectes devastadors de la crisi de la COVID-19. Avança que, en aquest sentit, tenen previst 
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presentar una mesura de govern sobre la recuperació econòmica del districte en el proper 
plenari, que inclourà mesures per a l’ocupació juvenil. Manifesta que, per tant, s’accepta el 
prec. 
 
La consellera Sra. Montserrat Cuspinera (ERC) agraeix l’acceptació del prec. 
 
8.6. Prec d’ERC relatiu a: «Demanem que, en el termini màxim de tres 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.» 

Transacció: «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.» 
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà (ERC) explica que fa més d’un any el Govern va anunciar que 
estava acabant un cens sobre la presència d’amiant a les estructures dels barris del districte i 
de la ciutat de cara a establir un pla d’actuació sobre la presència d’aquest material tòxic, però 
que no n’han sabut mai més res. A continuació exposa el prec.  

El Sr. Ramírez (PSC) proposa fer una esmena al text per ampliar el termini de lliurament de 
l’informe fins al gener. 
 
El Sr. Sangrà (ERC) accepta el termini de sis mesos en comptes de tres, però remarca que 
llavors es compliran dos anys de retard d’una mesura que el Govern de la ciutat va dir que tenia 
quasi enllestida. Demana, en nom de la ciutadania preocupada per aquest tema, que al gener 
es disposi ja d’aquest pla. 
 
En representació del govern, el conseller Sr. Dídac Ramírez (PSC) contesta recordant que va ser 
a la Comissió de Drets Socials del desembre de 2019, quan el Grup d’ERC va presentar una 
proposició sobre aquest tema, que es van donar sis mesos més de termini i que la Sra. Tarafa 
va comentar que gairebé ja estava tota la feina feta però faltava sobretot la comprovació física. 
Afirma que és comprensible que en època de la COVID-19 no s’hagi pogut fer aquesta 
comprovació i que, per tant, encara estan dins del termini que tots els grups van aprovar en 
aquella comissió.  

Assenyala que aquest tema els preocupa i ja l’estan identificant, i que, per tant, intentaran 
donar tota la informació en el termini compromès. 

El secretari demana al Grup d’ERC que presenti el nou text complet per tal de poder facilitar-lo 
a la resta de grups municipals. 
 
8.7. Prec de Cs relatiu a: «Pels motius exposats amb anterioritat, i tenint en compte la situació 
provocada per la pandèmia de la COVID-19, demanem al Govern del districte de Nou Barris que 
faciliti un informe actualitzat sobre les inversions en manteniment dels equipaments esportius i 
de les inversions previstes sobre nous espais esportius municipals al districte de Nou Barris.» 
 
La consellera Sra. Noemí Martín (Cs) explica que presenten aquest prec tenint en compte els 
projectes incomplets en matèria d’equipaments esportius, les reclamacions d’usuaris, veïns i 
entitats durant anys, i la situació de crisi sanitària, social i econòmica actual. Tot seguit exposa 
el prec. 
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En representació del govern, el conseller Sr. Dídac Ramírez (PSC) contesta afirmant que 
accepten el prec, com no pot ser d’una altra manera quan es tracta d’una petició d’informació al 
Govern. Precisa, però, que cal tenir present que per poder fer un informe actualitzat hauran de 
veure com queda el Programa d’Inversions Municipal (PIM). Manifesta que els agradaria poder 
detallar ja aquesta informació, però que, atesos tots els retards que hi ha hagut en els 
projectes d’inversió a causa de la COVID-19, encara no poden fer-ho.  

D’altra banda, explica que el Govern ha contactat amb totes les entitats esportives, tant les 
gestores com els equips que fan ús de les instal·lacions, per veure quines necessitats podien 
tenir més enllà de les obres, atesos els problemes que es poden derivar de la situació 
provocada per la COVID-19, i que s’està treballant per ajudar-los. Afirma que, de fet, en algun 
cas ja se’ls ha ajudat.  
 
Tanca el punt la consellera Sra. Noemí Martín (Cs) agraint l’acceptació del prec. Manifesta que, 
atès que se’ls facilitarà l’informe detallat i que el regidor del Districte ha esmentat els 
equipaments esportius en el seu informe, recordaran alguns punts que caldria incloure en 
l’informe: la promesa de la Sra. Janet Sanz en el mandat anterior d’un nou centre esportiu 
municipal (CEM) a Can Cuiàs; la substitució de la coberta d’amiant d’aquest CEM; la recuperació 
de l’espai esportiu a Trinitat Nova; el nou CEM al barri de Canyelles, una promesa històrica 
incomplerta pel PSC i que fa més de vint anys que està pendent d’execució; l’ampliació dels 
vestuaris del camp de futbol del Racing Vallbona, que és una de les proposicions que va 
presentar Cs i que es va aprovar per unanimitat en el Consell Plenari; l’ampliació dels vestuaris 
del CCD Turó de la Peira, i l’ampliació dels espais esportius del Poliesportiu Valldaura, al barri de 
la Prosperitat, entre moltes altres promeses de l’equip de Govern que encara no s’han dut a 
terme.  

D’altra banda, demana que s’elabori un PIM més detallat, ja que l’anterior no concretava quines 
partides pressupostàries estaven destinades a aquest tema. 
 
8.8. Prec de Cs relatiu a: «Pels motius exposats amb anterioritat, demanem al Districte de 
Nou Barris que implementi els recursos i efectius necessaris per garantir els serveis de neteja i 
manteniment de parcs i jardins, a fi de pal·liar el problema de neteja i falta de manteniment de 
la flora al districte, que s’han vist incrementats per la crisi de la COVID-19.» 
 
La consellera Sra. Noemí Martín (Cs) explica que des del mandat anterior la neteja dels carrers 
de Nou Barris no millora i les reclamacions veïnals respecte a aquesta qüestió són constants. 
Manifesta que es pot veure tot tipus d’objectes dipositats a la via pública, falta de sanejament a 
les voreres, bosses d’escombraries en qualsevol cantonada, burilles de cigarreta al terra, 
deposicions, escossells destrossats, pol·len, jardineres sense desbrossar i plenes de brutícia, o 
arbres sense podar, als quals ara s’afegeixen les mascaretes i els guants de protecció contra la 
COVID-19. Afirma que la falta de neteja i de manteniment de la via pública al districte ha 
empitjorat per la manca d’efectius durant el confinament, i que aquesta és una de les 
assignatures pendents del Govern del districte. Finalment explicita el prec. 

En representació del govern, la consellera Sra. Sara Belbeida (PSC) manifesta que el servei de 
neteja ha estat un dels serveis municipals que s’ha vist afectat per la COVID-19 i que, 
conscients d’això, la neteja del districte s’ha convertit en un objectiu prioritari.  

Explica que l’1 de juliol es va iniciar el pla de neteja d’estiu de Nou Barris, que consisteix a 
reforçar la neteja als espais on els veïns conviuen. Precisa que als espais verds que s’utilitzen 
com a punt de trobada de veïns s’ha reforçat la neteja amb dues brigades en torn de tarda; que 
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s’aigualegen els carrers diverses vegades per millorar-ne la confortabilitat i la percepció de 
neteja; que s’ha afegit un equip de reforç per netejar els contenidors i els seus voltants en torn 
de tarda; que s’ha incorporat un equip de neteja a les zones d’orins amb aigua a pressió, i que 
s’han afegit dues brigades al 50% per a tasques de neteja polivalents, una al matí i l’altra a la 
tarda.  

Manifesta que són absolutament conscients de la inquietud ciutadana davant el problema de la 
neteja i que des del primer moment han estat sensibles a les demandes dels veïns i veïnes del 
districte pel que fa a aquest tema. Destaca que per a l’equip de govern és crucial tenir una 
ciutat neta i que, malgrat que l’experiència diu que això no es pot aconseguir d’un dia per 
l’altre, hi treballen incansablement.  

Explica que estan fent rutes per l’espai públic juntament amb entitats veïnals per detectar de 
primera mà els punts més crítics i poder-hi incidir, i que continuaran fent un gran esforç pel que 
fa a aquesta qüestió, ja que no sempre és fàcil recordar als serveis centrals la importància de 
dedicar tots els recursos necessaris per a Nou Barris. Afirma que, per tant, accepten el prec. 

Finalment, destaca la necessitat que tots els veïns de Nou Barris s’impliquin en aquest esforç, ja 
que «no és més net qui més neteja, sinó qui menys embruta». 
 
A continuació, la presidenta del Consell del Districte dona la paraula a una persona que ha 
sol·licitat intervenir sobre aquest tema.  
 
La Sra. Concepción Rodríguez manifesta que al barri de Porta no s’estan duent a terme les 
mesures que ha explicat el Govern perquè està molt brut, amb excrements de gos i bosses 
d’escombraries per tot arreu. A més, explica que a la zona de Can Dragó encara hi ha el pol·len 
dels plataners. Afirma que l’únic que s’ha fet durant el confinament és netejar els contenidors, 
mentre que no s’ha regat cap carrer i s’ha rebaixat al 30% el servei de neteja. Opina que és 
vergonyós que quan més neteja calia menys s’hagi netejat, i retreu al Govern que parli de 
neteja i de rutes per l’espai públic per detectar els punts més crítics quan tot està «fastigós». 

La consellera Sra. Noemí Martín (Cs) assenyala que, tot i que el Govern parla d’un augment dels 
efectius de neteja, n’hi ha prou de passejar pels carrers per veure que els resultats deixen molt 
a desitjar, tal com ha expressat la veïna que ha intervingut abans. Afirma que reben diàriament 
queixes dels veïns sobre l’estat de neteja de l’espai públic i que és evident que la gestió dels 
serveis de neteja no funciona. Explica que, si a això hi afegeixen els compromisos del projecte 
«Cap a la gestió ecològica, la naturalització dels espais verds a la ciutat de Barcelona», que va 
presentar el regidor Eloi Badia fa unes setmanes, els queda clar que la intenció del Govern és 
limitar encara més la neteja dels carrers i el desbrossament dels parcs i jardins, on es deixen 
créixer les males herbes.  

Manifesta que des de Cs continuaran demanant que els carrers del districte estiguin nets i 
sanejats i que els veïns no hagin de crear brigades per netejar els carrers, quan estan pagant 
amb els seus impostos uns serveis que són essencials. 
 
La consellera Sra. Sara Belbeida (PSC) reitera que la voluntat del Govern és involucrar-se al 
màxim en la millora de l’espai públic. D’altra banda, explica que encara no han recorregut el 
barri de Porta amb les entitats per detectar-hi els punts crítics, però que està previst fer 
aquestes rutes a tots els barris del districte. 

8.9. Prec del PPC relatiu a: «Que l’Ajuntament prengui les mesures urgents necessàries per 
posar fi a aquesta problemàtica d’una vegada per totes.» 
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El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) assenyala que plantegen un prec que fa referència a un 
problema d’inseguretat i insalubritat al Turó de la Peira. Explica que abans n’ha estat parlant 
amb el Sr. Antonio Silva, president de l’Associació de Veïns del Turó de la Peira, el qual 
coincideix plenament amb el seu grup i ha fet arribar aquesta queixa a l’Ajuntament, que també 
ha rebut les queixes dels veïns de l’entorn dels interiors del número 75 del carrer Sant Iscle.  

Subratlla que aquest problema ja fa molts anys que existeix, atès que aquests espais han estat 
ocupats, desocupats i tornats a ocupar de manera constant. Assenyala que l’equip de govern i 
la gerent anteriors n’estaven informats, igual com ho està el Govern d’aquest mandat. Explica 
que ha enviat al gerent diversos missatges de WhatsApp i alguna fotografia que li han fet 
arribar els veïns, però que ha preferit no enviar-li determinats vídeos que eren molt penosos. A 
més, remarca que el seu grup ha portat aquest tema al Consell de Districte en diferents 
formats. 

Explica que els interiors d’aquesta finca del carrer Sant Iscle estan ocupats per un grup de 
persones que, des de ja fa molt temps, provoquen sorolls i molèsties. Assenyala que, per 
exemple, van celebrar la revetlla de Sant Joan allà mateix, i que quan els veïns van recórrer a la 
Guàrdia Urbana sembla que no van ser atesos adequadament i, fins i tot, se’ls va convidar a no 
posar ni tan sols una denúncia. Manifesta que, cansats de presentar aquesta iniciativa per 
diferents vies, demanen que s’adoptin les mesures urgents que siguin necessàries per acabar 
amb aquesta problemàtica definitivament. 
 
La presidenta del Consell del Districte indica que el Sr. Antonio Silva ha demanat intervenir en 
aquest punt. Atès que no hi és, dona la paraula al Govern. 
 
En la seva representació, el conseller Sr. Guillem Gabarnet (BC) afirma que el Sr. Barreña té raó 
en tot el que diu i recorda que l’última vegada que va plantejar aquest tema van comentar que 
estaven pendents de rebre un informe tècnic sobre les accions que podien prendre. Manifesta 
que justament aquestes últimes setmanes han parlat amb diferents veïns i veïnes de l’entorn i 
els han transmès el mateix, però que ara ja disposen d’aquest informe tècnic i, per tant, poden 
donar respostes.  

Explica que l’informe conclou que es pot iniciar l’expedient de ruïna, però que hi ha un conflicte 
amb la informació relativa a les unitats registrals censades que hi ha a dins. Afirma que just 
avui al matí s’hi ha anat i s’ha iniciat un segon informe per verificar quin és el nombre d’unitats 
censals per poder començar a determinar les accions a adoptar. Remarca que, per tant, no 
s’han oblidat d’aquest tema i comencen a tenir les eines per poder desenvolupar les actuacions 
que siguin necessàries. Explica que, mentrestant, s’ha iniciat un segon informe de salut pública 
pel qual s’ha pogut fer un requeriment de neteja, tant pel que fa a la brutícia que hi ha a 
l’interior com pel que fa a la que hi havia acumulada al terrat.  

Tanca el punt el conseller Sr. Javier Barreña (PPC) agraint la resposta del Sr. Gabarnet, i 
manifesta que espera que es pugui resoldre d’una vegada aquest problema, ja que els veïns de 
l’entorn tenen tot el dret a poder viure a casa seva en condicions òptimes.  

8.10. Prec del PPC relatiu a: «Que es prenguin les mesures oportunes per tal que en el mínim 
termini possible se substitueixi aquest mur per evitar possibles accidents.» 

El conseller Sr. Javier Barreña (PPC) recorda que al gener hi va haver un temporal molt fort a la 
ciutat de Barcelona que va afectar moltes instal·lacions, entre elles un petit mur de Nou Barris 
que no fa més de 15 o 20 metres, i que ja va comentar-ho fa uns mesos. Subratlla que el mur 
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es troba en un lloc sensible: darrere del camp del club de futbol Montañesa, a sobre d’una 
escola pública i al costat d’un casal d’avis. Explica que abans del plenari el conseller que li 
contestarà li ha comentat que estaven a punt de resoldre aquest problema, però que lamenta 
haver de portar precs al Consell Plenari perquè es doni solució a qüestions tan petites i que 
impliquen un cost tan baix. 
 
En representació del govern, el conseller Sr. Dídac Ramírez (PSC) afirma que és normal portar 
aquest tipus de problemes que afecten realment els veïns a un plenari del Districte. Assenyala 
que és cert que el Sr. Barreña ho va comentar, però que ja se n’havien assabentat abans a 
través del Consell Escolar del Districte. Explica que el que va fer el Govern en aquell moment va 
ser traslladar aquest problema a qui competia, que és el Consorci d’Educació de Barcelona, però 
que, atesa la manca de celeritat per donar-hi solució, se n’ocuparà el mateix Districte de 
manera immediata a través de les seves pròpies brigades. Afirma que posaran fil a l’agulla la 
setmana vinent, de manera que ben aviat s’haurà resolt aquest problema. 

Tanca el punt el conseller Sr. Javier Barreña (PPC) celebrant que s’adopti una solució davant el 
perill que comporta aquest mur, sobretot per als menors i les persones grans.  

8.11. Prec de BxCanvi relatiu a: «Que el govern del districte de NOU BARRIS confeccioni una 
campanya d’informació per als veïns on puguin tenir coneixement de les diferents ajudes 
disponibles, característiques, terminis anuals i requisits per a la reforma i rehabilitació d’edificis i 
habitatges amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica, amb l’objectiu de millorar la 
qualitat de vida dels ciutadans i generar ocupació a la ciutat en els pròxims mesos.» 
 
El conseller Sr. Daniel Elicegui (BxCanvi) manifesta que plantegen aquest prec atès que la 
paràlisi econòmica i la pèrdua de llocs de feina a la ciutat és colpidora i els obliga a buscar totes 
les eines disponibles per estimular l’economia; atès que el sector de la construcció i reforma 
d’habitatges és un sector intensiu en mà d’obra, i atès que l’Ajuntament disposa d’eines i ajuts 
per a la rehabilitació d’habitatges. Tot seguit formula el prec. 
 
En representació del govern, el conseller Sr. Carlos Izquierdo (BC) subratlla que, a banda de 
generar llocs de feina, la rehabilitació té com a principal objectiu millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans i ciutadanes.  

Explica que hi ha una campanya de comunicació específica sobre els ajuts per a la rehabilitació 
d’habitatges i que, a més, aquesta campanya s’ha intensificat arran de la pandèmia de la 
COVID-19. A més, assenyala que el mateix web de l’Oficina d’Habitatge conté totes les 
preguntes freqüents en matèria de rehabilitació i altres temes d’habitatge perquè es pugui 
entendre millor quines ajudes hi ha i com funcionen. 

Destaca que l’Ajuntament es pren la rehabilitació d’habitatges molt seriosament, atès que la 
ciutat de Barcelona té un dels parcs més envellits de tot l’Estat i que aquest és un element 
indispensable per donar més qualitat de vida als ciutadans i per treballar l’eficiència energètica 
dels habitatges, sobretot en el context d’emergència climàtica actual. Assenyala que no sempre 
l’Ajuntament s’havia pres aquest tema tan seriosament i que actualment és l’Administració que  
més inverteix en el parc d’habitatge. Afirma que la Generalitat, en canvi, hi destina una inversió 
més minsa. En aquest sentit, manifesta que cal una política clara i determinada de reforma de 
l’habitatge. Conclou que, per tant, accepten el prec d’intensificar encara més la campanya 
informativa sobre la rehabilitació d’habitatges. 

Tanca el punt el conseller Sr. Daniel Elicegui (BxCanvi) agraint l’acceptació del prec. Explica que 
el seu grup sí que considera que la rehabilitació és important pel que fa a l’ocupació, ja que és 
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un sector que genera més mà d’obra que no pas d’altres. Remarca, però, que també estan 
d’acord amb el valor afegit de rehabilitar els edificis de la ciutat i de Nou Barris. Afirma que, per 
tant, valoren aquest doble vessant de la rehabilitació. 
 
8.12. Pregunta de BxCanvi relativa a: «Quina és la situació de seguretat ciutadana en el 
districte de NOU BARRIS i, en aquest sentit, preveu l’Ajuntament alguna modificació de la 
situació en els pròxims mesos?» 
 
El conseller Sr. Daniel Elicegui (BxCanvi) manifesta que presenten aquesta pregunta atès que 
durant els dos darrers mesos s’ha produït una davallada turística i moltes organitzacions 
delinqüencials comunes estan especialitzades en l’assetjament de visitants internacionals, i atès 
que la informació periodística disponible apunta cap a un increment i una extensió de la 
delinqüència a la ciutat com a conseqüència directa de la COVID-19. Finalment formula la 
pregunta.  
 
En representació del govern, la consellera Sra. Sheila Maria Guerra (PSC) contesta assenyalant 
que els indicadors de la situació de seguretat ciutadana han de provenir dels cossos policials i 
no pas de la premsa, i que els pot facilitar al Sr. Elicegui en properes ocasions.  

Manifesta que, en línies generals, l’estat d’alarma ha contribuït a reduir les dades delictives, tal 
com mostrava una gràfica que es va presentar en l’informe sobre la COVID-19 en el darrer 
plenari. Assenyala que, si el Sr. Elicegui vol, també li pot facilitar aquestes dades. D’altra banda, 
explica que l’Ajuntament preveu un increment de 200 agents de la Guàrdia Urbana per a finals 
de mes, dels quals un 28% seran dones, i una promoció de 280 guàrdies urbans.  

Finalment, pregunta al Sr. Elicegui d’on ha tret que les organitzacions de delinqüents estan 
especialitzades a assetjar els turistes. 
 
El conseller Sr. Daniel Elicegui (BxCanvi) respon que les preguntes li corresponen a ell i no pas 
al Govern. D’altra banda, explica que, si fan cas de les dades que presenta el Govern, han de 
tenir en compte que quan el Sr. Albert Batlle va venir al Districte va dir que no hi havia cap 
problema en matèria de seguretat. 
 
La presidenta del Consell del Districte indica que, si els grups hi estan d’acord, ara es farà el 
torn de precs i preguntes del públic i es deixaran les declaracions institucionals per al final, atès 
que les persones del públic fa hores que porten la mascareta i no beuen res.  
 
Així s’efectua però a efectes d’acta, consta abans les declaracions institucionals que la 
intervenció del públic. 
 
9. Declaracions institucionals 
 
9.1. Declaració institucional amb motiu del 28 de juny, Dia de l’Orgull LGTBI, aprovada per 
majoria i llegida per la consellera Sra. Alexandra López (BC) 
 
El Consell Plenari del Districte de Nou Barris declara: 

1. Treballar activament per fer del districte de Nou Barris i els seus barris uns espais lliures de 
LGTBIfòbia on tothom, independentment de la seva orientació sexual, identitat i/o expressió de 
gènere, pugui viure, sentir-se i estimar en llibertat i sense por. 
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2. Col·laborar amb les diferents administracions i entitats socials per erradicar els discursos 
d’odi, l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, i condemnar tota agressió envers les persones del 
col·lectiu LGTBI.  

3. Impulsar campanyes de coeducació en la diversitat de gènere i sexual a través del suport de 
la Xarxa d’Escoles i Instituts per la Igualtat i la No-Discriminació al districte de Nou Barris, així 
com altres iniciatives que treballin per acabar amb les desigualtats i discriminacions per raó de 
gènere o orientació sexual.  

4. Instar el Govern de l’Estat a actualitzar i desenvolupar la Llei Trans que garanteixi la 
despatologització efectiva de les persones trans i intersexuals i que asseguri l’autodeterminació 
de gènere amb seguretat jurídica. 

5. Treballar en el marc de la Llei 11/2014, coneguda com la Llei contra la LGTBIfòbia, incloent-
hi el règim sancionador, per tal de garantir el seu objectiu principal: la protecció real de les 
persones LGTBI en tots els àmbits. 

9.2. Declaració sobre residències i COVID-19, aprovada per majoria i llegida per la consellera 
Sra. Sonia Nieto (PSC) 
 
El Consell Municipal del Districte acorda: 

1. Sumar-nos des del Districte de Nou Barris al recordatori de les persones que han perdut la 
vida degut a la pandèmia, moltes d’elles residents a les residències de persones grans del 
nostre país, ciutat i districte. Fer arribar l’escalf a llurs famílies i a les persones que encara 
resten malaltes o que ja han superat la malaltia. Agrair la tasca realitzada per totes les 
persones que han fet possible sortir de la crisi sanitària: serveis essencials de l’Ajuntament i la 
resta d’administracions, personal sanitari, personal de les residències i totes les persones que, 
en compliment del Reial decret 463/2020, van anar a treballar amb coratge en els moments 
més complicats: transportistes, quiosquers, caixers i caixeres de supermercat, dependents de 
comerç alimentari, etc. 

2. Garantir un sistema d’alerta primerenca i un protocol d’intervenció en cas de possibles 
períodes de rebrot del coronavirus o altres situacions sanitàries similars, que permeti espais de 
cogestió, codecisió i col·laboració. 

3. Consolidar un espai de treball i coordinació interinstitucional capaç de repensar el model 
residencial de la ciutat de Barcelona, un espai conjunt entre la Generalitat de Catalunya, a 
través dels departaments de Treball, Afers Socials i Família i Salut, el Consorci Sanitari de 
Barcelona i el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, i que permeti un control públic 
compartit de la qualitat assistencial i de cures. 

4. Apostar per un model residencial per a persones grans dependents que posi les necessitats 
personals d’aquest col·lectiu al centre del model d’atenció a les persones grans i la incorporació 
de les residències a les dinàmiques de les comunitats veïnals en què estan situades. 

10. Precs i preguntes del públic assistent al Plenari 
 
Es procedeix a la lectura de les preguntes formulades anticipadament i la corresponent resposta 
de l’equip de govern. 
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La presidenta del Consell del Districte indica que la primera petició és de la Sra. Vanesa Mañas, 
que no és a la sala i que exposa que encara espera una resposta a la intervenció que va fer en 
el plenari del mes de maig.  

En representació del govern, la consellera Sra. Sheila Maria Guerra (PSC) explica que no 
entenen que no li hagi arribat la resposta per correu electrònic perquè no els ha rebotat el 
missatge. Afirma que intentaran recollir novament les seves dades per tornar-li a enviar la 
resposta. 

La presidenta del Consell del Districte assenyala que el Departament de Comunicació ha de 
tenir les seves dades perquè s’ha inscrit al plenari.  

El Sr. Jordi Bouzon explica que tenia una pregunta sobre l’informe del regidor, però que ja li ha 
quedat aclarit el dubte.  

El Sr. Miguel Giménez, de l’associació Convivim Porta, assenyala que el tema més important del 
qual vol parlar és de la reubicació del pipicà que hi ha a la zona esportiva de Can Dragó. Explica 
que volen que es continuï utilitzant aquest espai com a zona esportiva i que han proposat al 
consistori que hi faci un parc infantil o per a persones amb discapacitat, però que de moment 
no tenen cap resposta. Assenyala que, per exemple, a Glòries s’ha fet un parc infantil magnífic 
que ha costat molts diners, tot i que no l’utilitza gairebé ningú. Explica que el que ells proposen 
és molt més econòmic i, a més, respon a un concepte global de fer tota una zona esportiva per 
a joves, per a persones grans i per a nens. Remarca que en el Consell Plenari es va aprovar 
reubicar el pipicà, però que això no ha servit de res. 

Manifesta que és una vergonya que la masia històrica de Can Valent estigui abandonada i que, 
a més, algunes persones hi facin horts. Opina que l’Administració ha de rehabilitar aquest edifici 
i destinar-lo a usos de servei públic.  

Assenyala que, atès que s’ha parlat de renovació energètica i de sostenibilitat, es podrien 
instal·lar panells solars a la paret del cementiri que hi ha al costat de l’aparcament del carrer 
Alzamora, que està previst que desaparegui. Opina que és una cosa fàcil de fer i econòmica que 
no s’està tenint en compte. Afirma que es parla molt de sostenibilitat però no es fa res.  

Manifesta que no entén que Nou Barris no tingui cap hospital. D’altra banda, es refereix a la 
falta de neteja del districte i al problema de contaminació que hi ha al seu carrer cada vegada 
que es talla la Meridiana, ja que tots els cotxes passen per allà. Opina que aquests talls no 
beneficien ni el barri ni la ciutat i que la policia o la Guàrdia Urbana hi hauria d’intervenir. 
Afirma que tots els veïns de Barcelona tenen drets i deures, i hi ha coses que potser es podrien 
fer d’una altra manera.  

Opina que en el Consell del Districte es parla molt de temes polítics i que s’hauria de parlar més 
del que pateixen els ciutadans. Recorda que abans un veí ha demanat un minut de silenci per 
les persones que han mort a causa de la COVID-19, i que en el seu dia ell va preguntar per 
escrit al consistori quina era la situació de Nou Barris respecte a la pandèmia. Afirma que els 
ciutadans volen saber què passa als seus barris.  

Explica que al seu barri veu que tothom porta mascareta menys les persones que fan esport, i 
pregunta per què no s’estableix un horari específic per fer esport per tal que aquestes persones 
no es creuin amb la resta.  

Desprès d’aquesta intervenció, la presidenta del Consell del Districte recorda que com més 
concretes siguin les preguntes i abans s’enviïn, més fàcil serà preparar les respostes. 
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Respon el regidor del Districte explicant que ha visitat l’espai del pipicà d’Heron City al qual s’ha 
referit el veí que acaba d’intervenir i que li sembla que té tot el sentit del món plantejar-se un 
canvi de lloc. Assenyala que aquest no és l’únic problema pel que fa als espais de gossos, ja 
que hi ha un espai a Torre Llobeta que s’ha convertit en parc de manera natural i l’han acabat 
utilitzant els gossos per jugar. Afirma que la combinació de jocs infantils amb espai de gossos 
no és encertada des del punt de vista higiènic i que, per tant, dona la raó al Sr. Giménez. A 
més, explica que ha donat instruccions per revisar aquest tema íntegrament per veure què hi 
poden fer.  

Pel que fa a la masia de Can Valent, afirma que és obvi que s’hauria de rehabilitar, però que 
aquesta decisió implica entre 800.000 i 1,5 milions d’euros aproximadament. Precisa que 
800.000 euros seria el cost que tindria únicament sanejar-la i 1,5 milions si li donen un destí. 
Opina que plantejar 1,5 milions d’euros per a una masia no seria potser el que suscitaria més 
adhesions en aquests moments, entre altres coses perquè hi ha urgències d’un altre tipus. 
Remarca, però, que si està dient el pressupost és perquè és un tema que s’ha estudiat i està 
sobre la taula.  

En relació amb la instal·lació de panells solars a la paret del cementiri, afirma que no té cap 
notícia sobre aquest tema i que l’inclourà en la llista de preguntes sobre les quals vol resposta.  

Manifesta que discrepa del que ha comentat el Sr. Giménez respecte a l’absència d’hospitals a 
Nou Barris. Recorda que en el seu informe, que insisteix que ha estat generalista 
voluntàriament, ha dit que haurien d’aprendre a utilitzar millor alguns equipaments. Explica que 
els equipaments necessiten una ràtio mínima de sostenibilitat i que dubta que els hospitals es 
puguin plantejar en termes de territorialitat de districte. Afirma que, en qualsevol cas, la regió 
sanitària que correspon a Nou Barris està raonablement ben coberta per la residència de la Vall 
d’Hebron. Remarca, però, que el que sí que ha de tenir el districte és un bon servei 
d’assistència primària, i que, en aquest sentit, hi ha alguns CAP que no reuneixen les condicions 
adequades.  

Reconeix que l’estat de neteja del districte és insuficient. Explica que aquests dies ha recorregut 
bastants barris i a vegades no ha tingut més remei que donar la raó als veïns en aquest sentit. 
Assenyala que, per exemple, al barri de Canyelles hi ha brossa apilada per recollir, o que en 
algunes zones Parcs i Jardins no ha fet el desbrossament adequadament, cosa que en alguns 
casos comporta problemes per a gent amb problemes respiratoris.  

Explica que acaba de fer una proposta que pot semblar ingènua, però que creu que és la que 
més els pot aproximar a dues coses: d’una banda, pressionar els serveis de neteja perquè 
optimitzin les seves prestacions i, de l’altra, millorar la conscienciació del ciutadà per respondre 
cívicament a la neteja. Precisa que es tractaria que en alguns barris es reunissin cada dilluns al 
matí els serveis de neteja municipals, el pla d’ocupació de neteja, el Districte i comissions de 
veïns per tal de planificar la neteja de la setmana. Afirma que està convençut que o fan una 
planificació de la neteja que impliqui la mirada crítica i exigent del ciutadà o, si no, no se’n 
sortiran. Explica que ha encarregat als equips del Districte que organitzin això de manera 
immediata aprofitant que des d’avui ha començat a funcionar un pla d’ocupació de neteja amb 
27 persones.  

Assenyala que resoldre el problema de la neteja és més complicat del que pugui semblar, ja 
que, d’una banda, aquest servei es presta a través d’una contracta municipal i, de l’altra, hi ha 
comportaments incívics. Afirma que, en tot cas, el seu compromís és posar fil a l’agulla en un 
tema que creu que és essencial per a la convivència dels mateixos habitants de Nou Barris. 
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Pel que fa al problema de contaminació que s’ha comentat, opina que l’Ajuntament de 
Barcelona no ha considerat adequadament que el fet de pacificar el centre de la ciutat pot 
provocar l’increment de la contaminació als barris de la perifèria i a altres municipis de l’àrea 
metropolitana, ja que pot comportar una cua a la Meridiana o a la Diagonal, cosa que significa  
un augment de les emissions contaminants per part dels cotxes. Manifesta que, globalment, 
està totalment d’acord amb la idea de convertir Barcelona en una ciutat més saludable, més 
caminable i menys contaminant, però que també cal tenir en compte alguns elements que 
poden provocar efectes contraris no desitjats, i que així ho ha comunicat a Ecologia Urbana. 
Explica que des d’aquest punt de vista dona la raó al Sr. Giménez, i que creu que, sense perdre 
l’objectiu central, cal evitar efectes negatius dels quals a vegades no són conscients perquè 
potser no se’n parla tant als diaris. 

El Sr. Bertrand de Five es queixa que el carrer Pablo Iglesias continua tallat, malgrat que fa un 
mes l’alcaldessa va dir que es traurien ja totes les tanques perquè els veïns poguessin circular 
pel barri. Explica que, atesa la seva condició de persona discapacitada, ha hagut d’empènyer les 
tanques arrossegant-se pel terra per poder portar el cotxe a un taller, i pregunta si el Govern 
s’ha preocupat de possibilitar que les persones amb discapacitat poguessin anar a qualsevol lloc 
amb el vehicle. Manifesta que espera que, quan es facin altres plans o projectes, el Govern 
sigui més sensible a les seves necessitats. 

Opina que és incomprensible que s’atorguin les medalles d’honor a funcionaris que porten 
centres pagats per l’Ajuntament en comptes de donar-les a persones voluntàries. Explica que ell 
les hauria atorgat a ASENDI, que és una associació amb una llarga trajectòria en l’àmbit de la 
sensibilització envers la discapacitat a Nou Barris, o al Club d’Atletisme Nou Barris, del qual 
destaca la seva tasca de voluntariat amb nens autistes.  

Destaca que el dia 13 de juny un grup de 60 persones discapacitades van exigir el seu dret 
d’anar a les platges. Explica que ells van anar ahir a l’única platja de la ciutat on ara poden anar 
i que cap d’ells es va poder banyar, tot i la bandera verda i que tenien cita prèvia, perquè se’ls 
va dir que hi havia una mica d’onatge. Critica que se’ls tracti com si no sabessin nadar, quan ell 
ha estat campió olímpic de natació. Opina que, si les empreses que contracta l’Ajuntament no 
saben prestar aquest servei, seria millor encarregar-lo a una fundació com la seva, ja que 
serien més sensibles i fins i tot més barats. D’altra banda, afirma que sembla que sigui més 
important que puguin gaudir de la platja els gossos que les persones discapacitades.  

Pregunta per què es discrimina la seva fundació per a persones amb discapacitat, quan són 
voluntaris i diligents. Remarca que, durant els cinquanta anys de treball voluntari com a 
president de diverses federacions i actualment de la Fundació Adapta2, no ha cobrat mai res, i 
que ha admirat set polítics que els han tingut en compte i s’han preocupat per ells: Fèlix Amat, 
Ramon Gironès, José María Garriga, Enric Truñó, Albert Batlle, el conseller Comas i Rafael 
Niubó. Afirma que, en canvi, avui sembla que més aviat molestin i que encara espera que algun 
responsable del Districte els pregunti com estan. 

Explica que s’ha parlat de pressupost social, quan la seva fundació ha rebut menys diners i ha 
hagut d’excloure més de 43 persones discapacitades del curs de natació. A més, afirma que els 
voluntaris han de posar diners de la seva butxaca per fer aquests cursos. Lamenta que 
persones que no entenen d’esports valorin la feina que duen a terme persones com ell, que ha 
estat campió olímpic, entrenador nacional, tècnic nacional classificador i té set títols, i que la 
seva fundació només pugui becar 20 persones discapacitades perquè els rebutgen un 25% de 
la subvenció (2.500 euros).  
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D’altra banda, explica que les cites per fer tràmits a l’Ajuntament s’han convertit en un negoci 
en mans de les petites empreses que es dediquen a l’enviament de diners.  

Afirma que confia que el nou regidor del Districte serà competent i li demana que impulsi la 
natació adaptada. Explica que tenen problemes per pagar el lloguer i que els voluntaris han de 
posar diners o vendre números de loteria per poder finançar les despeses de l’entitat. En relació 
amb això, manifesta que espera que aquest any els membres del Consell del Districte siguin 
més generosos a l’hora de comprar números.  

Finalment, demana disculpes a la consellera Sra. Nieto pel comportament inadequat que va 
tenir públicament fa uns mesos. 

En representació del govern respon el regidor del Districte Il·lm. Sr. Xavier Marcé explicant que 
prové de les Corts, que és un districte on la inclusió és l’eix principal d’unitat, i subratlla la 
necessitat imperativa de la inclusió en tots els àmbits.  

Opina que la intervenció del Sr. De Five és molt encertada i els obliga a tots a una reflexió 
profunda. Assenyala, però, que hi ha una sèrie de qüestions de caràcter tècnic que suposa que 
deuen tenir una justificació, i dona la paraula a la Sra. Guerra perquè en faci les explicacions 
oportunes.  

La consellera Sra. Sheila Maria Guerra (PSC) explica que el carrer Pablo Iglesias està tallat 
perquè durant el desconfinament es van habilitar sis carrers secundaris per ampliar l’espai 
disponible per als vianants per tal d’assegurar la distància de seguretat. Afirma que es donarà 
continuïtat a aquesta experiència fins a finals d’any, però que intentaran resoldre el problema 
de les tanques per facilitar l’accés al carrer.  

El regidor del Districte precisa que les tanques desapareixeran perquè hi haurà una 
senyalització en vertical que indicarà que aquest és un carrer per on no poden passar els 
vehicles. Explica, però, que entén que el fet que no hi puguin passar els vehicles en general no 
ha d’impedir el pas d’alguns mitjans de transport imprescindibles. 

La consellera Sra. Sheila Maria Guerra (PSC) assenyala, pel que fa a les medalles d’honor, que 
ASENDIS era una de les entitats que havien estat proposades com a candidates a rebre la 
medalla, però que només es poden atorgar dues medalles cada any.  

Pel que fa a la qüestió de les platges, manifesta que ho elevaran a l’àrea corresponent de 
l’Ajuntament.  

Finalment, explica que, atesa la situació de pandèmia, s’ha proposat a les entitats que 
reformulin les subvencions, amb la idea de donar continuïtat a l’activitat a la qual estan 
associades en la mesura del possible. Assenyala que s’hi podien presentar al·legacions i que la 
setmana vinent se’n farà la publicació definitiva. 

A continuació, la presidenta del Consell del Districte dona pas a la intervenció del Sr. Ricardo 
Domingo i, atès que no hi és, llegeix dues preguntes que s’han fet arribar telemàticament. 
Explica que la primera és del Sr. Luis Pasamar, que pregunta si s’ha pensat a habilitar zona 
verda a Can Peguera, Porta, Verdum i la Guineueta. 

En representació del govern, contesta la consellera Sra. Esther Flaquer (BC) manifestant que 
l’habilitació d’àrees verdes es va començar a treballar des del barri de Vilapicina i que es té la 
intenció de fer-ne una extensió progressiva de forma natural. Assenyala que, per exemple, no 
s’implantaran primer a Verdum i es deixaran de fer a Porta, que és al costat de Vilapicina. 
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Afirma que ara no pot concretar quan s’implantarà àrea verda en altres barris perquè dependrà 
de l’evolució que tingui, però que en algun moment hi arribarà.  

La presidenta del Consell del Districte indica que el Sr. José L. Fructuoso pregunta sobre l’estat 
de neteja del Parc de l’Amistat, el control de l’ús de mascaretes per part de les persones que 
s’hi reuneixen cada tarda i els caps de setmana, i per què no passen els serveis de neteja ni els 
Mossos per aquest parc. 

A continuació dona la paraula a dues persones del públic que volen intervenir. 

El Sr. Lluís Alonso dona la benvinguda al regidor del Districte, i assenyala que fa un any i mig 
que viu a Nou Barris i ja ha conegut tres regidors.  

Manifesta que sempre ha cregut que l’Ajuntament és cosa de tots i per a tots, i que ha de tenir 
prioritats clares i entendre que el primer són les persones. Opina que una aquestes prioritats 
hauria de ser vetllar per la salut i el benestar dels empleats públics. Explica que la Guàrdia 
Urbana normalment circula en cotxe i només se la veu anar a peu quan assisteix a les 
manifestacions i talls de la Meridiana. Proposa promoure els moviments a peu dels agents per 
evitar atròfies musculars i de les extremitats, per estimular els sentits i per fer que siguin una 
policia de proximitat.  

Opina que la regidoria no té clares les prioritats, ja que fins i tot durant la pandèmia i l’estat 
d’alarma va donar prioritat als gossos, obrint el pipicà del qual s’ha parlat abans i incitant els 
propietaris de mascotes a saltar-se la normativa del confinament. Explica que va enviar 
fotografies preses des del pipicà en les quals es veien, a més dels gossos, vuit o deu persones 
en un espai de poc més d’un metre quadrat. Afirma que aquest pipicà és una cosa que «clama 
al cel» i reitera que sembla que es doni més prioritat als gossos que a les persones.  

La presidenta del Consell del Districte pregunta al Sr. Alonso si la seva queixa és que aquestes 
persones no porten mascareta.  

El Sr. Alonso explica que aquestes persones no porten mascareta i que, a part d’això, voldria 
saber el nombre de multes que ha posat l’Ajuntament per actes incívics dels tenidors de gossos. 
Demana que la Guàrdia Urbana circuli per allà perquè comprovi l’estat de brutícia de la zona.  

Manifesta que, tal com s’ha comentat abans, un barri sense comerç de proximitat no és un 
barri. Recorda que a l’últim plenari presencial que es va fer l’any passat tres persones que hi 
assistien en representació dels botiguers van explicar que els talls diaris de la Meridiana 
perjudiquen tot el comerç del barri. Afirma que tot continua igual i que l’Ajuntament no es 
preocupa del comerç de proximitat. 

Assenyala que en el darrer plenari va fer una petició telemàtica que no es va acceptar, en la 
qual demanava que no es donessin recursos a entitats que no estiguessin sota el control 
municipal i que fos el mateix Ajuntament qui distribuís els recursos. En relació amb això, explica 
que ara s’han assabentat que algunes ajudes que s’han donat a associacions han anat a parar a 
un grup de CDR de la Meridiana, fet que ha provocat la dimissió de persones de la mateixa 
associació. 

De nou, la presidenta del Consell del Districte demana que es concretin les preguntes per saber 
a qui ha de donar la paraula per a les respostes. Explica que li queda clar que una pregunta és 
sobre l’ús de mascaretes.  
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El Sr. Alonso manifesta que també vol saber quantes sancions s’han posat per actes incívics 
dels tenidors de gossos. 

Respon el Sr. Gabriel Duarte, gerent del Districte, explicant que demanaran aquesta informació 
a la Guàrdia Urbana i facilitaran la resposta al Sr. Alonso. 

Pel que fa al Parc de l’Amistat, afirma que treballen estretament amb els serveis de neteja per 
demanar-los actuacions en punts concrets on cal un reforç i que notificaran també a la Guàrdia 
Urbana la situació que es denuncia per intentar donar-hi una solució. 

La presidenta del Consell del Districte demana que es prengui nota de l’adreça de correu 
electrònic del Sr. Alonso, atès que no està registrat.  

La Sra. Teresa Palacio indica que tampoc no està registrada.  

Manifesta que està contenta que s’incrementi el nombre d’efectius de la Guàrdia Urbana al 
districte, segons ha dit la Sra. Guerra. Explica que, abans de l’estat d’alarma, un dia va veure 
un grup de quatre o cinc nois i una noia despullada beguts i en unes condicions deplorables a la 
porta del camp de futbol de l’Alzamora, i va anar a casa per trucar als Mossos. Afirma que al 
cap de tres hores li van trucar per preguntar-li si encara hi havia els joves davant del camp de 
futbol. Explica que, quan els va retreure que encara no hi haguessin anat, li van dir que només 
tenien un efectiu al barri. Opina que això és trist i inacceptable, i remarca que si va trucar a la 
policia va ser perquè realment va veure perill en aquella situació. Afirma que, de fet, va estar 
mirant els diaris durant dos o tres dies per veure si havia passat alguna cosa a la noia.  

D’altra banda, valora positivament les comissions de neteja que ha plantejat el regidor del 
Districte. Explica que les persones que remenen els contenidors deixen després tota la brossa a 
terra, i pregunta si les brigades de neteja fan horari de matí i de tarda i si tenen l’obligació de 
recollir tot el que troben al costat d’un contenidor.  

Respon el regidor del Districte afirmant que el servei de neteja té l’obligació de recollir també la 
brossa que hi pugui haver al costat del contenidor. Explica, però, que podria ser que 
l’acumulació d’actes incívics pogués arribar a sobrepassar la paciència del mateix personal de 
neteja en algun moment. Remarca que seguretat i neteja són problemes que tenen un doble 
vessant, el servei i el comportament cívic, i que cal afrontar-los des d’aquesta dualitat. 
Assenyala que el comportant incívic és difícil de resoldre perquè darrere d’aquests actes hi pot 
haver una gran diversitat de factors: aspectes irracionals, ira acumulada, factors culturals, etc. 

La presidenta del Consell del Districte demana que es respongui per escrit l’altra pregunta 
telemàtica, atès que ja no poden romandre gaire més temps a la sala, i dona pas a l’última 
intervenció.  

El Sr. Francisco Garrobo, de la CUP Capgirem Nou Barris, agraeix a tots els tècnics i tècniques 
del Districte la feina que han dut a terme per fer possible la sessió d’avui, i estén aquest 
agraïment a la persona que fa la traducció en llengua de signes.  

Manifesta que, atès que no van poder participar en el darrer plenari, volen recordar totes les 
persones que han mort i s’han vist afectades per la COVID-19 al districte. 

Explica que la situació a Nou Barris continua sent molt complicada i hi ha moltes persones que 
han de recórrer a l’ajuda de les xarxes de suport. Manifesta que volen informació sobre aquesta 
situació i saber per què els Serveis Socials encara continuen col·lapsats. Afirma que els Serveis 
Socials del districte necessiten un reforçament de personal perquè fan un treball incansable 
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però no donen a l’abast, ja que cada vegada hi ha més gent que requereix els seus serveis i ara  
s’estan tancant alguns menjadors. Pregunta com s’assumirà tot això de cara a un segon rebrot, 
i opina que les xarxes de suport no han de fer la tasca dels Serveis Socials.  

Assenyala que recentment s’ha anunciat la possibilitat de pagar 1.200 euros per pis turístic, 
quan hi ha persones al districte que han donat els seus pisos per 600 euros. Manifesta que no 
serà ell qui defensi l’especulació en l’habitatge, però que li sembla molt injust que s’ofereixi al 
lobby dels pisos turístics el doble que a persones particulars. Opina que això és una vergonya i 
que mostra com l’Administració s’agenolla davant del lobby del turisme i dels pisos turístics. 

Afirma que els preus del transport públic a la ciutat són desorbitats, cosa que encara s’ha posat 
més de manifest durant la pandèmia. Opina que, si es tallen carrers i es vol anar cap a una 
mobilitat sostenible, cal abaixar els preus del transport públic, sobretot al districte de Nou 
Barris.  

Explica que els treballadors del CUAP de Cotxeres estan en unes condicions laborals pèssimes i, 
a més, amb problemes de protecció. Afirma que és una situació que no es viu en cap altre 
centre sanitari del districte. Manifesta que, més enllà d’això, vol expressar tota l’estima i 
reconeixement a les treballadores dels Serveis Socials i dels serveis públics del país, que han 
estat el mur contra la COVID-19. 

Es refereix a les línies 80, 81, 82 i 83 del bus Nou Barris – Sagalés. Indica que són les úniques 
línies externalitzades del districte, que s’afegeixen a les dues d’Horta i a la de la Zona Franca en 
l’àmbit de ciutat. Explica que Sagalés va intentar fer un ERTO als treballadors de l’empresa, 
presentat a finals de març, mentre cobrava les subvencions de l’AMB, però que al final no se’n 
va sortir gràcies a la pressió veïnal i sindical. Remarca que, tot i que això va ser negat pels dos 
partits que formen el Govern, tenen proves que l’Estat ha pagat els mesos de març i abril als 
treballadors de l’ERTO. Afirma que, per tant, o bé menteix el Govern o bé Sagalés menteix al 
Govern.  

Explica que fa quatre dies la línia 81 es va quedar sense servei perquè va rebentar el cotxe de 
substitució del cotxe de substitució d’aquesta línia. Afirma que Sagalés presta un servei pèssim i 
incompleix els contractes que va fer amb l’AMB i TMB. Pregunta per què encara no s’ha obert el 
concurs per adjudicar aquest servei i per què la direcció de Sagalés ja diu que el guanyarà, i per 
què el Districte no està fent res perquè aquestes línies s’internalitzin dins de TMB. Recorda que 
la concessió és per deu anys, i pregunta si hauran de viure deu anys més amb aquest servei 
pèssim de les línies 80, 81, 82 i 83. 

Agraeix al regidor del Districte que hagi fet una intervenció política, ja que creu que és 
necessari que els polítics explicitin el seu programa i les grans línies d’intervenció. D’altra 
banda, té un record per a l’exregidora del Districte i li desitja una bona recuperació. 

Destaca que una de les xarxes autònomes que han funcionat millor ha estat la Xarxa de 
Teixidores de Nou Barris, que ha fet pràcticament 10.000 mascaretes i ha recollit més de 5.000 
euros per al Banc d’Aliments sense cap suport institucional, i posa en valor la tasca feta per la 
resta de xarxes de suport (Xarxa de Suport Educatiu, 3 Voltes Rebel, Porta, Prospe, Verdum, 
Turó de la Peira-Can Peguera, Zona Nord i Trinitat).  

Finalment, té un record per als presos i preses i exiliats i exiliades polítics. 

Respon el regidor del Districte manifestant que abans ha fet un esment especial de les 
cosidores de mascaretes, però que vol estendre aquest reconeixement a les moltes persones 
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que s’han dedicat en cos i ànima a contribuir a pal·liar la situació de falta de material de 
protecció.  

Assenyala que algunes de les coses que ha dit el Sr. Garrobo són judicis de valor. Afirma que 
no sap si Sagalés ha fet un ERTO o no als treballadors, però que cal tenir en compte que 
l’alternativa a l’ERTO era abonar-li el diferencial. Explica que el Decret d’Alcaldia del 14 de març, 
que parlava de no fer ERTO en serveis públics municipals, implicava que l’Ajuntament cobria el 
100% dels sous.  

Pel que fa als preus del transport, opina que les fórmules d’abonament o de compra de paquets 
fan que els preus per unitat no siguin especialment cars, però que, tot i així, caldria estudiar si 
hi hauria d’haver preus especials en determinades circumstàncies.  

Respecte als Serveis Socials, remarca que els serveis públics i el voluntariat estan subjectes a 
principis diferents i es tracta que un no supleixi l’altre, però que s’han de complementar i els hi 
han de donar suport. Afirma que en aquests moments tan complicats no es podria arribar al 
cent per cent de les necessitats sense els serveis voluntaris, però que si les coses no milloren 
caldrà incrementar els serveis públics.  

Manifesta que ell personalment, i com a regidor de Turisme, no està d’acord amb la política de 
pagar 1.200 euros als pisos turístics per convertir-los en pisos socials quan es poden llogar 
pisos a 500 o 600 euros a aquest efecte. A més, opina que, si no es lloguen a turistes, els pisos 
turístics haurien de passar a regir-se per la Llei d’arrendaments urbans (LAU) i no tornar a ser 
pisos turístics fins al cap de cinc o set anys com a mínim. Afirma que té diferències respecte a 
aquesta qüestió amb els responsables d’Habitatge de l’Ajuntament i que no les amaga. Explica 
que a vegades es pensa que la política turística de la ciutat es fa estrictament a favor del 
turisme, però que això no és cert ni aquesta és la seva posició. Subratlla que, per tant, aquesta 
política no forma part de la política turística de la ciutat. 

Finalitzada aquesta resposta, la presidenta del Consell del Districte agraeix la paciència de 
tothom i afirma que si ha estat una mica estricta amb els temps i les formes és perquè creu que 
cal garantir que tothom tingui el mateix dret a participar. Insisteix que, de cara a l’Audiència 
Pública, s’enviïn les preguntes com més aviat millor i que aquestes siguin al més clares possible. 

La presidenta del Consell Plenari del Districte de Nou Barris aixeca la sessió a les 22.39 hores 
del 13 de juliol de 2020. 
 
 
Vist i plau 
 
La presidenta del Consell    El secretari del Districte 
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